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(y bylo Mioniec, Austrai į bolszenil? Zgromadzenie Narodowe 
zwołane na dzień 8-go maja 

OD REDAKCJI. Przypominamy, iż 

artykuły p. Mieczysława Pruszyńskiego w 

sprawie ukraińskiej zamieszczamy w cha- 

rakterze artykułów dyskusyjnych. 

Jedną z ważniejszych rzeczy, o które 

się chciałem dowiedzieć korzystając z 

bytności w Małopolsce Wschodniej — 

to były kulisy gry dyplomatycznej na- 

szych sąsiadów na tym terenie. 

„Akcja dywersyjna, ruch nacjonali- 

styczny Ukraińców, są prowadzone za 

pieniądze berlińskiego Auswartiges Amt. 
i moskiewskiego komisarjatu dla spraw 
zagranicznych. — Tak twierdzi więk- 

szość prasy polskiej. A co drugi narodo- 

wy demokrata doda do tego jeszcze, że 

narodu ukraińskiego wogóle niema; że 

to, co się dziś nazywa, to jest tylko in- 

tiygą perfidnej Austrji. Jednem słowem: 

naród ukraiński powstał dzięki Austrii. 

A dziś utrzymuje się dzięki poparciu Nie- 

miec i Rosji. Czy to prawda? 

Przy bojowcach z Gródka Jagielloń- 

skiego, znaleziono rewolwery systemu 

Mauzera jakich używa Reichswehra. Ko- 

nowalec, kierujący robotą ukraińską, 

przebywa stale w Berlinie. Głośną była 

swego czasu sensacyjna afera, gdy jeden 

z dzienników krakowskich opublikował 

kompromitujące niemiecki urząd dla 

spraw zagranicznych dokumenta, z któ- 

rych wynikało jasno, że pieniądze na ro- 

botę w Małopolsce Wschodniej idą. Tak. 

Że dywersyjna akcja terorystyczna skraj- 

nych żywiołów nacjonalistycznych korzy 

sta z pomocy państw ościennych — to 

nie ułega wątpliwości. 

Ale z drugiej strony stwierdzamy, że 

do akcji bojowej jest wmieszany  mini- 

malny pro mille ludności ukraińskiej. 

Rewelacyjnemi były sprawozdania z pro- 

cesu Biłasa i Danyłyszyna, gdy dowię- 

dzieliśmy się, że obu bojowców rozbro- 
iła nie policja, nie kolejarze polscy, ale 

chłopi, ukraińscy chłopi z widłami i ce- 

pami w rękach. Gdy ksiądz ruski zezna- 
wał, jak do rozbrojonych bojowców mó- 

wił: „Wy morderstwami Ukrainy nie zbu 

dujecie,* — Danyłyszyn płakał. Z akcją 

bojową, z pieniędzmi zagranicznego wy- 

wiadu są związane najwyżej tylko małe 
grupy społeczeństwa ukraińskiego. Re- 

szta niema z tem nic wspólnego. A jed- 

rak twierdzenie, że anormalny i szkodli 

wy stan dzisiejszych stosunków w Mało- 

polsce Wschodniej od lat 15, jest wyni- 

kiem pieniędzy niemieckich — jest upro- 

szczeniem sobie rozwiązania sytuacji, 

jest uproszczeniem, które jest w zupełno- 

sci z prawdą niezgodnem. Z ręką na ser- 

cu powićdzmy sobie, że winę również 

ponosimy my, Polacy, i nasze społeczeń 

stwo, i nasza szowinistyczna prasa i 

nasza administracja. 

Czy administracja nasza w tym kraju 

jest najgorsza? Czy rzeczywiście są tu 
najgorsi urzędnicy? — z temi pytaniami 

zwróciłem się do moich informatorów. O- 
trzymałem odpowiedź: 

— Nie. „Bynajmniej. Może na północ- 
no-wschodnie kresy przeznacza się słab- 

szy element urzędniczy. Tutaj, w trzech 

województwach Małopolski Wschodniej, 

jest element urzędniczy dobry, może naj- 
lepszy z całej Polski. Jest to naturalne, 
bo praca w tych warunkach nie jest łat- 
wa. 

— Więc dlaczego jest źle tutaj? — 
pytam dalej. 

— Starostowie nasi w tych trzech 
województwach są świetni. Gdyby pew- 

nego dnia duch zapanował tam inny, gdy 
by dyspozycje poszły w innym kierunku 
— wszystkoby poszło inaczej, poszło 

dobrze. 

Prze 15 lat niepodległości państwa, 
nie zdołaliśmy rozwiązać problemu mniej - 
szościowego w Małopolsce Wschodniej. 
Problem ten jest dziś tak zabagniony, 
że aż nieprzyjemnie jest o tem myśleć. 
Tyleśmy czasu stracili. Ale tembardziej 
musimy zmierzać ku uregulowaniu, ku 
unormowaniu stosunków . 

I w tym i w poprzednim artykule du- 
żośmy złego powiedzieli o nas sang, 

© naszej polityce ukraińskiej. Ale o Ukra- 

ińcach moglibyśmy równie dużo krytycz- 

rie powiedzieć. Pewnie, że byłoby nam 

łatwiej i przyjemniej i popularniej be- 

sztać nie Polaków, ale Ukraińców. Ale 

korzystniej będzie może wytykać w pi- 

smie polskiem własne błędy. 

Ten artykuł jest dalszym ciągiem po- 

przedniego, w którym pisałem o księdzu 

Chomyszynie i metropolicie Szeptyckim. 

Reasumacja wywodów będzie i tu podo 

Ena. Że mianowicie nie możemy sobie u- 

praszczać sytuacji mówiąc, że katastro- 

falny stan stosunków polsko-ukraińskich 

w Małopolsce Wschodniej jest tylko 

jedynie wynikiem dywersyjnej akcji nie- 

mieckiej, że jest dziełem agentów i pie- 

niędzy z Berlina. Nie. Sojuzy i koope- 

ratywy, które są dziś najciekawszem i 

najważniejszem polem ukraińskiej „,roz- 

grywki* z nami — nie widziały nigdy i 

nie widzą niemieckich subsydjów. Wina 

jest w największej mierze po naszej stro 

rie. Szliśmy drogą doraźnych korzyści, 

poprzestawališmy na pozyskaniu tego, 

czy innego działacza ze społeczeństwa 

ukraińskiego ale nie zdołaliśmy się 

Go dziś dnia zdobyć na duży, poważny i 

ra daleką metę obliczony program ugo- 

dowy. 

Kompromitowaliśmy, zarzynaliśmy u 

godowców ukraińskich w oczach ich 

własnego społeczeństwa. A co można 

było i co można dać na stałe Ukraiń- 

com — o tem w następnym artykule. 

Mieczysław Pruszyński. 

  

WARSZAWA (tei. wł.) Wczoraj po 
południu premjer Prystor odwiedził mar- 

szałka Sejmu Świtalskiego i doręczył mu 

zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej z dnia 26-go kwietnia br. o zwo- 

łaniu Zgromadzenia Narodowego na dz. 

8-go maja 1933 r. do Warszawy. 

Przygotowania do zjazdu gospodarczego 
WARSZAWA (tel. wł.) jak słychać, 

szereg organizacyj gospodarczych i spo- 
iecznych czyni przygotowania do zwoła- 

nia w pierwszych dniach maja zjazdu, w 
celu omówienia aktualnych zagadnień 
gospodarczych. 

Sytuacja na giełdzie © Oarszawie 
WARSZAWA. PAT. — Trwająca od wczo 

raj rano zniżka funta szterlinga postępuje w 
dalszym ciągu. 

Na giełdzie paryskiej notowania dewizy 
iondyńskiej spadły dziś na 87,15, czyli o 1 fr. 
na jednym funcie w stosunku do dnia wczo- 
rajszego, a o całe dwa franki w stosunku do 
notowania poniedziałkowego. 

W Zurychu dewizę angielską notowano w 
południe 17,77 (wczoraj 18,05). 

Na giełdzie londyńskiej zniżka funta jest 
nieco mniejsza niż na innych giełdach europej- 
skich. W stosunku do dewizy paryskiej funt 
zmiżkował od wczoraj z 88,03 na 87,31 o godz. 
13-tej, a w stosunku do dewizy szwajcarskiej 
spadł w tym samym czasie z 17,935 na 17,81. 

W stosunku do złotego funt spadł w Lon- 
dynie z 31,00 na 30,87, a w Warszawie na 30,65 

Dolar amerykański poprawił dziś swój 
kurs, aczkołwiek zresztą bardzo nieznacznie, — 
Na giełdzie warszawskiej notowano czek na 
Nowy York 8,07 do 8,08 i kabel 8,09 do 8,11, 
na giełdzie paryskiej 22,95 (wczoraj 22,87), w 
Zurychu 4,68 (wczoraj 4,65). 

4е względu na równoczesny spadek funta, 
dolar na giełdzie londyńskiej podnióst się w 
zraczniejszym stopniu. O godz. 13-tej notowa- 
ny był 3,79 dolara za 1 funt, gdy wczoraj wie- 
czorem 4,8425. 

  

WARSZAWA. PAT. — Przedgiełda. Doia- 
ry 7,95, dolary złote 9,30, ruble 4,86, funty 
30,95 — 31,00. Bank Polski płaci za dołary 7,90 

WARSZAWA. PAT. — Nieznaczna Zwyž- 
ka dołara, jaka miała miejsce dziś w godzinach 
rannych i południowych, zaznaczyła się rów- 
nież po południu, szczególniej na giełdzie pa- 
ryskiej, gdzie notowania Nowego Yorku podsko 
czyły na 23,20, gdy w południe wynosiły 22,95 
i wczoraj 22,87. Przy otwarciu giełdy nowojor- 
skiej notowano Paryż 4,34, wczoraj 4,385, a 
Zurych 21,40, wczoraj 21,525. W Warszawie 
w godzinach wieczorowych w obrotach pry- 
watnych piacono za dolar 8,10. Trwająca od 
kilku dni zniżka funta sterlinga została w godzi 
nach popołudniowych powstrzymana i na 
wszystkich giełdach zaznaczyła się lekka po- 
prawa dewizy angielskiej. W Paryżu w zam- 
knięcia notowano Londyn 87,50, w południe 
87,15 i wczoraj 88,15. W Londynie przy zam- 
knięciu giełdy notowano Paryż 87,53, o godz. 
13 — 87,31, wczoraj 88,03. Zurych 17,84, o g. 
13 — 17,81, wczoraj 17,935. Nowy York 3,7975 
o godz. 13 — 3,4/9( wczoraj 3,8425, Warsza- 
wa 30,75, wczoraj 31,00. A więc i na giełdzie 
londyńskiej funt sterlinga wykazał dziś przed 
południem lekką zwyżkę, aczkotwiek w stop- 
niu nieco mniejszym, niż np. w Paryżu. W War 
szawie w godzinach wieczorowych płacono za 
tunt gotówkowy 30,70. 

Porozumienie azglo-amerykańskie © Waszyngtonie 
Światowa Konferencja gospodarcza zwołana na 12 czerwca 

WASZYNGTON. PAT. — Roosevelt 
i Mac Donald doszli do porozumienia w 
sprawie terminu zwołania światowej kon- 
ferencji ekonomicznej. Otwarcie konie - 
rencji ma nastąpić w czerwcu br. 

WASZYNGTON. PAT. — jak sły- 
chać, w czasie rozmów anglo - amerykań 
skich znaleziono ogólną podstawę dla u- 
kładu w sprawie stabilizacji walut. Po- 
zatem Mac Donald i Roosevelt doszli do 
porozumienia w sprawie długów. 

LONDYN. PAT. — Prezydent Roose- 
velt i premjer Mac Donald odbyli wczo- 

raj ostatnią dłuższą rozmowę, która doty 
czyła długów wojennych. — Z komuni- 
katu, ogłoszonego w Waszyngtonie, wy- 
nika, że obaj mężowie stanu są przeko- 
rani, że ustalili płaszczyznę wzajemnego 
porozumienia w sprawie długów wojen- 
nych. Niemniej jednak komunikat zaprze 
cza, jakoby zawarcie układu było już ak- 
tualne i podkreśla, że tego rodzaju po- 
głoski prowadzą д0 iałszywych wnios- 
ków. Komunikat stwierdza, że odbywa 
się jedynie wstępne badanie rozmaitych 
dróg, prowadzących do rozwiązania za- 

Urzędowy komunikat Białego Domu 
WASZYNGTON. PAT. — Prezydent Roo- 

sevelt i premjer Mac Donałi we wspólnym ko- 
munikacie omówili całość rozmów, jakie były 
prowadzone w Waszyngtonie przez obydwóch 
mężów stanu. 

Komunikat stwierdza, że rozmowy, któce 
były prowadzone przed gospodarczą konieren- 
cją światową, nie miały na celu doprowadzenie 
do zawarcia układów, ponieważ będzie to wła- 
ściwie zadaniem konferencji londyńskiej. 

W czasie rozmów poddano analizie i zasta 
nawiano się nad praktycznemi metodami, zmie- 
rzającemi do realizacji zadań, które znajdą sie 
na porządku obrad w Londynie. 

Uznano, że ogólna poprawa cen posiada 
pod tym względem znaczenie pierwszorzędne. 
Należy jednocześnie rozpocząć akcję w dzie- 
dzinie gospodarczej i monetarnej. Należy nadać 
nową orjentację polityce handlowej. Należy u- 
czynić wysiłek konstruktywnego złagodzenia 

wszelkiego rodzaju ograniczeń, krępujących 
handel. 

Komunikat mówi następnie o przywróce- 
mu równowagi w kursach walutowych oraz © 
przywróceniu parytetu złota w stosunkach mię- 
dzynarodowych, kiedy okoliczności na to po- 
zwolą i kiedy będzie mogło to nastąpić bez 1- 
jemnego wpływu na ceny. 

Komunikat podkreśla, že przedewszyst- 
kiem należy unikać powtarzania katastroial- 
w błędów, jakie były popełnione w przesz- 

ści. 
Sprawa srebra również była omawiana, 

przyczem wysunięto szereg wniosków, dotyczą 
cych roli srebra, co jednakże ze względu na 
zagadnienia nie może być załatwione przez je- 
den naród, działający w odosobnieniu. Świato- 
wa odbudowa gospodarcza, o ile ma być trwa- 
ła i pewna, zależy od współdziałania zarządzeń 
© charakterze wewnętrznym z jednoczesną а- 
cja w dziedzinie międzynarodowej. 

Rokowania Herriota z Rooseveltem 
LONDYN. PAT. — Reuter donosi z Wa- 

szyngtonu: w dniu wczorajszym rzeczoznaw- 
cy francuscy i amerykańscy odbyli dwugodzin- 
ną konierericję, poczem złożyli raport Roosevel- 
towi i Herriotowi. 

Jak przypuszczają, Roosevelt jest za zape- 

paktu 
go paktu. W 
velt, Mac Donald i Herriot odbyli kilkugodzin- 
ną poufną rozmowę, z której — według oświad 
czenia Herriota — można Tores 
waj Wopalżi, e naogół na plan Mac Do- 

dla zape- 
wnienia Francji bardziej "określonej gwarancji 

na wypadek aktów agresywnych, mogących 
wywołać wojnę. 

Ze źródeł donoszą, że Roose- 
velt bardzo szczerze szuka formy przyłączenia 
się Stanów Zjednoczonych do Leveno 
wych wysiłków, mających na cełu zahamowa- 
nie działalności jednego z państw. 
Roosevelt pragnąłby również stały 
nadzór międzynarodowy nad zbrojeniami. Spra 
wa ta byłaby ujęta w ramy projektowanego 
traktatu rozbrojeniowego. Nadzór nad zbroje- 
niami nie byłby przypadkowy, lecz stały i sto- 
sowany tam, gdzie tego wymagałyby okolicz- 
ności. Pogląd Roosevelta na tę sprawę został 
przyjęty przez Francuzów z dużem zadowole- 
mitem. | | 

Przesilenie w łonie Stahilhelmu 
BERLIN. PAT. — Trwające od dłuższego 

czasu tarcia w łonie organizacji Stehlhelmu, 
przybrały nieoczekiwany obrót. Dziś naczelny 
komendant Stahlhelmu Seldte złożył z urzędu 
drugiego przywódcę Stahlhełmu Duesterberga, 
polecając mu wstrzymać się od wszelkiej dzia- 
łalności w organizacji. 

Całkowite kierownictwo Stahihelmu  obej- 
muje Sełdte. Odręczny rozkaz wręczony został 

Duesterbergowi przez kierownika berlińskiej or- 

ganizacji Stahlhelmu mjr. Stephani. 
Duesterberg zwrócił się z apelem do człon- 

ków Stahihelmu, zawiadamiając, że w interesie 

utrzymania Stahlhelmu składa pod przymusem 

piastowany urząd, apelując jednocześnie do to- 

warzyszy broni, aby bezwzględnie podporząd- 
%owali się kierownictwu politycznemu kancle- 

rza Hitlera. 

gadnienia. Faktem jest, że rokowania, któ 
re będą kontynuowane w Waszyngtonie 
i Londynie, toczą się w atmosierze naj- 
ściślejszej przyjaźni i współpracy, 

Z głosów dzisiejszej prasy londyń- 
skiej, zwłaszcza z depesz korespondentów 
waszyngtońskich, wynikałoby, że ostroż- 
ne sformułowanie tego komunikatu obli- 
czone jest na to, by nie zrazić Kongresu 
i nie wywoływać jego opozycji. Faktycz- 
nie jednak przeprowadzone ostatnio roz- 
mowy miały zaprowadzić obie strony da- 
lej, aniżeli się tego spodziewano. Porozt- 
mienie w sprawie stabilizacji walutowej 
ma być faktycznie osiągnięte. Delegacja 
angielska miała dać zapewnienie co do 
stabilizacji funta na poziomie 3,70 — 
3,75 wzamian za stabilizację dolara. Po- 
nadto rozwiązano wraz z delegacją iran- 
cuską bardzo konkretnie zagadnienie bi- 
metalizmu na podstawie większego miż 
dotychczas zużycia srebra i przyjęcia go 
też za podstawę monetarną drogą zmniej 
szenia obecnej podstawy złotej poniżej 
zwykłych 40 proc. przy walutach, opar- 
tych na złotym parytecie, a więc stabili- 
zowanych. 

ODJAZD MAC DONALDA. 

WASZYNGTON. PAT. Premjer 
angielski Mac Donald opuścił dziś Wa- 
szyngton, udając się do Nowego Yorku. 

WASZYNGTON. PAT, — Mac Do- 
nald przed wyjazdem do Nowego „Yorku 

oświadczył dziennikarzom, że wyniki roz 

mów waszyngtońskich usposabiają go op 

tymistycznie. ` 
Nie zawarliśmy żadnego układu— po- 

wiedział Mac Donald — ale udało się 
nam osiągnąć wiele więcej, niż przypusz- 
czaliśtny, przybywając do Ameryki. 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa 

donosi, że wczoraj późnym wieczorem, 
na konierencji Roosevelta z Mac Donal- 

dem zdecydowano, że Światowa konie- 
rencja ekonomiczna w Londynie rozpocz- 
nie się w dniu 12 czerwca br. Komitet 

organizacyjny, mający swą siedzibę w 
Londynie, roześle zaproszenia, przesyła- 
jąc jednocześnie definitywnie już ustalo- 
ny program konferencji w dniu 29 kwiet- 

nia. Program ten jest obecnie tematem 
rozważań na konierencji skiej 

LONDYN. PAT. — Otwarcie wszechświa- 

tow Annie i kanalas, 
S S pard zbiera się komitet 
przygotowawczy pod przewodnictwem Simona 

przy udziale icieli Francji, Ameryki, 
Niemiec, Włoch, Japonji i Norwegii. Posiedze- 
nie tego ko będzie jednak miało charak- 
ter raczej formalnie techniczny i będzie doty- 
czyć tylko wysłania oficjalnego zaproszenia, po 
nieważ decyzja co do zwołania konferencji na 
12 czerwca zapadła już w Waszyngtonie pod- 
czas rozmów Roosevelta z Mac Donaldem i Her- 
rioteim. 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski ' 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* { 
| SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. * 

ST. SWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 «la % 

WOŁOŻYN — Liperman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA 

Mickiewicza 10. 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch. 

Komunikaty oraz 
reklamowa milimetr 60 gr. W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Japonia nie ma zamiaru 
zajmowania Pekinu 
Że źródeł japońskich otrzymała Agencja 

„Iskra“ specjalny Komunikat, twierdzący w 
tonie stanowczym, iż wojska  mandżursko-ja- 
pońskie , zbliżające się — jak doniosły depe- 
sze — do Pekinu i Tien-Tsinu nie mają za- 
miaru okupowania tych miast. 

Komunikat japoński stwierdza, że obecnie 
prowadzona akcja wojskowa ma na cełu wyłą- 
cznie odepchnięcie oddziałów chińskich, które 
usadowiwszy się przy Wielkim Murze prowo- 
kowały stale wojska mandżursko-japońskie. 
"Twierdzenie to jest zgodne z kilkakrotnie pow- 
tarzanem oświadczeniem rządu japońskiego, 
który zapewnił oficjalnie, że zajęcie Pekinu i 
Tien-Tsinu nie leży w jego zamiarach, a wła- 
ściwym celem obecności wojsk mandżursko-ja- 
pońskich w prowincji Jehol jest utrzymanie ia- 
du i jokoju, oraz oczyszczenie kraju z grasują- 
cych na jego terenie luźnych band chińskich. 
— Przekroczenie przez wojska mandżursko-ja- 
pońskie w kilku miejscach Wielkiego Muru tłu- 
maczyć należy tylko łokałnemi względami stra- 
tegicznemi, które dadzą się łatwo zrozumieć, 
jeżeli wziąć pod uwagę, że walki toczyły się 
bezpośrednio pod samym Wielkim Murem. 

Według ostatnio otrzymanych  oficjałnych 
poniesień, wojska  mandżursko-japońskie za- 
trzymawszy się na linji 20 — 30 kim. na po- 
łudnie od Wielkiego Muru, t.j. wzdłuż rzeki 
Lan-Ho (około 200 kilometrów na pėinoco- 
wschód od Pekinu), nie posuwają się zupełaie 
naprzód. Najlepszym dowodem tego, iż woj- 
ska mandżrsko-japońskie nie mają zamiaru za- 
jąć Pekinu i Tien-Tsianu jest fakt, iż wojska 
te mogłyby, przy uwzględnieniu łatwo dajace- 
go się przejść rówr:nnego terenu przebyć tak 
nieznaczną przestrzeń bez najunieįszych trud- 
ności w nader krótkirm czasie, ale naskutek 
rozkazów dowództwa — tego nie czynią. 

Wobec powyższego, fakt częstego powta- 
rzania pogłosek o planowaniu zajęcia tych 
miast, w szczególności pogłosek o bombardo- 
waniu szpitali 1 t.p.. można z całą pewnościa 
tlimaczyć chęcią spowodowania przez Chiu- 
zzyków interwencji państw obcych i śŚwiado- 
me prowadzona, a zmierzającą ku temu pro- 
pagandę. 

W końcu informujące Agencję „łskra* źró- 
ua japońsc * stwierdzają, że zeneralnwie chin- 
scy zgromadzili ogromne ilości wojska, tak iż 
ла samym lewym brzegu rzeki Lan Ho  je;t 
ckoło 16-ta dywizyj, t. j. Siły 6 — 7 razy 
większe od sił mandżursko-japońskich. Wzbu- 
dze to pod'hno ogólny niepokój i agromne 
zaostrza po: zenie. 

Nie bacząc na to, w chwili obecnej wojska 
japońskie, nimc wszystko, maja zamiar stanow 
czo nie przekraczać linji 20 — 30 kilometrów 
na południe od Wieikiego Muru, a w sazie mo- 
zności cofhać się na swe terytorjum. jednakże 
o ileby Chińczycy nie zaprzestali swej akcji, 
wowczas wojska mandżursko-japońskie tnsże 
bcda zmuszone odstąpić od swego postanowie 
ma, lecz wówczas cała odpowiedziałność mu- 
siełaby spaść na Chiny. 

RR ST ESS 

Niepowodzenie jeźdźców pol- 
skich w Nicel 

NICEA. (PAT, We wtorek, w ostatnim 
dniu międzynarodowiych (konkursów hip- 
piezmych w Nicei nozegramo konkurs pocie- 
szenia. Z [Polaków majlepszym był nottm. 
Szoslamd nia Olafie, zajmując 6-te miejsce 
Pomuicznik Rueiński zdobył wstęgę. 

W zespołowym konkursie konnym o pu- 
har namodów zwyciężyli Framcuzi przed 
Portugalczykami i Hiszpanami. Polski ze- 
spół startował 'w składzie: Rotm. Szosland 
ma Myilomdzie, porucznik (Kiulesza na Ni- 
dzie, porucznik: Rueiński ma Roxanie i 
por. Niehrlich - Dębski ma Regemcie. W 
czasie zespołowego konkursu oficerom na- 
szym mie wiodło się tak dalece, że nie ma- 
Jac szams ma zdobycie jednego @ pierw- 
szych miejse wycofali się z malki, 
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Notatki polemiczne 
TOWARZYSZ IDEOWY 0 „PIONACH* 

Wczorajszy numer „Robotnika* przyniósł 
duży artykuł Marjana Czuchnowskiego o „Pio- 
nach* i o książkach trzech poetów tej grupy: 
Miłosza, Bujnickiego i Zagórskiego. 

Trzej poeci. i ich metr St. Jędrychowski 
oburzali się na mnie, że ceniąc w nich poetów i 
uznając talenty, nie widziałem jednak w „Pio- 
nach* żadnych wartości pozytywnych. Widzia- 
łem tylko mętlik . Swiatoburstwo czy bałagan 
— taki dałem tytuł ostatniemu feljetonowi o 
środzie literackiej Pionów. Chaos i zbłąkana 
pseudoideowość — oto czem były „Piony* *mo- 
jem zdaniem. : 

-— Czego państwo żądacie? — pytał Cze- 
sław Miłosz na środzie — wierszy mistycznych 
czy rewolucyjnych? 

Podkreśliłem z naciskiem to pytanie poe- 
ty, widząc w niem najlepszy dowód zamętu 
duchowego. Miłosz, napisałem. ma i taki i ta 
ki towar: do wyboru. 

A oto co pisze Marjan Czuchnowski — 
rewolucyjny, proletarjacki poeta, a więc niby 
to samo co „Piony”: towarzysz ideowy. 

"Tomik Zagėrskiego „ mo- 
stu" jest wiernem odbiciem chaosu ideowego, 

pamującego w grupie, podobnie jak zbiorek Te- 
odora Bujnickiego „Poomacku“. Ten ostatni 
tytuł dość trafnie nawet mógłby określać stan 
ogólny działalności grupy. Grupa nie jest jed- 
'nolita ideowo, tak artystycznie, jak społecznie. 
Związana jest w całokształcie właściwie z ra- 
dykalnemi odłamami _ drobnomieszczaństwa, 
którego nienawidzi jednak, co komplikuje sil- 
nie sytuację. 

Po namyśle, wertując dokładnie „Ostrze 
mostu“ Za, , tomik skromny w for- 
miach artystycznych, a odrębny i utalentowa- 
ny, powtórzyłem za autorem: „oczy dłonią za- 
kryłem ze wstydu i żału”. 

Chaos ideowy, brak jednolitości artystycz- 
nej i społecznej, błąkanie się poomacku — ta- 
К: sąd o „Pionach* wydaje Czuchnowski, po- 
eta proletarjacki, którego, jak wiem, poeci „Pio 
now“ cenią bardzo wysoko. Cenią? Może te- 
raz przestaną cenić? r 

Czesław Miłosz oświadczył mi: kiedy usi- 
łuję scharakteryzować „Piony*, nie mam racji. 
Przed Czuchnowskim napisałem to samo co on. 

Może Czuchnowski będzie miał rację? | Wysz. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

TELEGRAMY 
PRZESILENIE W ESTONII. 

TALIN. PAT. Minister spraw: wewnę- 
trznych Amderkopp i mimister oświaty 
Kukike, należący do partji centrum maro- 
dowego, ustąpili z rządu na żądanie pariji 
mie aprobującej polityki gospodarczej — 
obecnego rządu. (W. dniu dziesiejszym 
spodziewana jest dymisja całego gabi- 

netu. 

5 MILJONÓW BEZROBOTNYCH 
W NIEMCZECH. 

BERLIN. PAT. Ogłoszone dane o bez- 
nobociu w Niemczech wyłkazują dalsze 
zwiększenie się liczby bezrobotnych ю 69 
tysięcy osób. Obecnie bezrobotnych jest 
5.530 tysięcy. 

17 WYROKÓW ŚMIERCI. 

BERLIN. PAT. Według doniesień pra- 
sy w majbliższym czasie załatwiona ma 
być kwestja wykonania 17 wynmoków 
śmierci — wydanych w ciągu ubiegłego 
roku. 

USTAWA 0 STERYLIZACJI EUGE- 
NICZNEJ. 

BERLIN, PAT. Na posiedzeniu pruskiej 

rady państwa minister spnawi wewmętre- 

mych zakomunikował, że rządowa komi- 

sja! sanitarna przygotowała projekt usta- 

wy. o sterylizacji eugenicznej. Po uzyska- 

niu aprobaty gabinetu pruskiego projekt 

przekazany zostanie rządowi Rzeszy jako 

wzór do opracowania odpowiedniej  us- 

tawy dla całej Rzeszy. 

STRAJK GŁODOWY NA CZESKIM 
ŚLĄSKU. 

MORAWSKA  OSTRAIWA. PAT. 

Strajk głodowy na kopalni Suchej w Su- 

chej Dolmej na czeskim Śląsku trwa w 
dalszym ciągu . W szybie przebywa do- 
itychczas 130 górników, którzy odmawiają 

powrotu ma powierzchnię, dopóki nie bę- 
dą uwzględnione ich żądania. Strejkujący 

przebywają pod ziemią już jeden dzień i 
dwie mice. [Przed kopalnią gromadziły się 
kilkakrotnie demonstrujące tłumy ludno- 
ści, rmobec czego policja była zmuszona 
rozproszyć je. Z szybu wyjechało dotych- 
czas 43 górników) głównie z powodu wy- 
cieńczenia., 

ŚNIEG W JUGOSŁAWII. 
BIAŁOGRÓD. PAT. — W całej Jugo- 

sławiji pamują chłody. W  Hercegowimie 
spadł silmy śnieg. Wimnice i poła tytonio- 
we doznały znacznych uszkodzeń. W nie- 
których miejscowościach w Bośni wanrsi- 
wy śniegu dochodzą do gmubošci jednego 
metra. 

  

Pogrzeb prof. Parczew- 
skiego w Kaliszu 

(KALISZ. PAT. W dniu dzisiejszym Z0- 
stały tu pochowane zwłoki byłego rektora 
i dziekana umiwersyitetu Stefana  Batomeg"- 
w Wilnie, ś. p. Alfonsa Parczewskiego, 

Ро mszy świętej wyruszył komdukit ża- 
łobny, na którego czele postępowały de- 
legacje akademickie, stowarzyszeń społe- 
cznych, miepodlęgłościowych, młodzieży 
szkolnej i t. d. [Przed matuszem w) imieniu 
miasta i społeczeństwa kaliskiego poże- 
gnał zmarłego prezes rady miasta Kali- 
sza Dołęga - Kowalewski. Na cmentarzu 
przemawiał prorektor uniwersytetu war- 
szawsikiego ks. Ignacy Grabowski, da- 
lej dziekam uniwersytetu Wileńskiego — 
Wilamowski, dziekan uniwersytetu Wileń- 
skiego Kiomamicki, imieniem uniwersyte- 
tu Poznańskiego prof. (Wajciedhaziski, w 
imieniu palestry warszawskiej mece- 
mas Kijeński, w imieniu Generalnej Pro- 
kuratorji radca Wolański, wreszcie w 
imieniu młodzieży akademickiej p. Dy- 
bowski i w imieniu kolegów zmarłego p. 

Bernacki z Wanszawy. 
W kondukcie żałobnym wzięły udział 

liczne mzesze mieszkańców (Kalisza. 

Skazanie studenta Za- 
morskiego 

LWÓW. (PAT. (W dniu dzisiejszym za- 
padł tu wyrok w sprawie studenta polite- 
chniiki Zygmunta  Zamonskięgo oraz jego 
towarzyszom, studentom wyższych uczel- 
mi. Zamorski oskarżony był, 0 to, że w 
dmiu ekscesów antyżydowskich we Lwo- 
wie przy ul. Kopemika trzymał przy So- 
bie petandę, która w pasnej chwili wybu- 
chła, raniąc go w ręce i szyję. Zamonski, 
przewieziony do szpitala pod przysięgą 
zezmał, że został postrzelony przez -—- 
dwóch przechodniów. którzy za. jego wska- 
zówką zostali też aresztowani. 

Jak wykazał przewód sądowy. Za- 
morski fałszywie obwiigił obu przechod- 
nio i wyrokiem sądu skazany został na 
1 rok więzienia za petardy | 
wywołanie wybuchu oraz na 18 miesięcy 
więziemia za złożenie fałszywych zeznań 
— łącznie na karę 2 lat z zawieszeniem na 
przeciąg lati 5. Inni oskarżeni skazami zo- 

stali ma kary od 10 miesięcy do 1 roku- z 
zawieszeniem na 2 lata, bądź ma 3 lata. — 
Oskarżeni ci skazami zostali za złożenie 
fałszywych zezmań i niesłuszne obwinie- 
nie. 
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SILVA RERUM 
WCIĄŻ O MŁODZIEŻY. — MŁODZI O 
SOBIE. — .STARZY O MŁODYCH. 

ABC w dalszym ciągu drukuje głosy 
młodzieży, która wypowiada się o sobie 
no i o starszych... 

Kto należy do starszego pokolenia, a kto 
jest młodym? 3 S 

Starsi, to są ludzie obarczeni poglądami i 
ideami wieku XIX i to, jakże często, wszy- 
stkiemi naraz. Dziwna to dła nas mieszanina, 
nielogiczna, niekonsekwentna i niemęska. Spró 
bujmy bowiem połączyć takie dwa wybitne prą 
dy ubiegłego stulecia, jak romantyzm i mate- 
rjalizm. Zdawałoby się, że trzeba się zdecy- 
dować albo na jedno ałbo na drugie. Tymcza- 
sem zwykle spotyka się to razem, jako tako 
sklecone! A dokonała tego jeszcze jedna zdo- 
bycz, obok innych zdobyczy „postępu*  libe- 
ralizm, mający swe źródło w sybarytyzmie, zro 
dzonym z pieniądza i tych wygód, jakie nio- 
sło jego posiadanie. Liberalizm był także taką 
jedną więcej wygodą w stosunku do innych i 
de siebie samego. 

_ — Niekonsekwentne, 

  

niemęskie pokole- 
„ nie starszych, jakimś jednak cudem zdo- 

było się na konsekwentny, męski czyn 
walki o wolność i budowy wolnego pań 
stwa! Młodzi, siłą okoliczności, są zmu- 
szeni do wysiłku raczej wszerz, niż 
wgłąb: 

Mając życie, o tyle bogatsze w wrażenia 
przeżycia i wogóle w fakty, jesteśmy też przez 
te zmuszeni do traktowania wszystkiego o wie- 
łe bardziej powierzchownie, niż to mieli moż- 
ność robić nasi ojcowie. 

Rozrost naszego życia psychicznego idzie 
więc bardziej wszerz, aniżeli wgłąb. Nie mamy 
czasu ani ochoty tak zastaqawiać się, tak głę- 
boko przeżywać, przejmować się pewnemi fa- 
ktami, jak to robili ludzie dawniej. Traktujemy 
wszystko bardziej poprostu, na zimno, bardziej 
„materjalistycznie“ (oczywiście tylko w cudzy- 
słowie). W wiełu wypadkach nie staramy się 
łudzić siebie ani innych. 

Precz z marzeniami! Precz ze złudze- 
niami!... Hasło to jest nieco niebezpiecz- 
ne, gdyż można ulec wpływom materja- 
fizmu, który nietylko obniża lot, ale nie- 
raz zabija ducha. Starsi często wskazują 
na to niebezpieczeństwo, które grozi 
młodym. 

Zresztą sądzę, że jest to już nietylko nie- 
bezpieczeństwo. W pewnej mierze, (a mam 0- 
bawy, że w mierze dość dużej, przynajmniej na 
terenie akdemickim), są to już istniejące i kon 
kretne wady naszego pokolenia, jakkolwiek 
rzadko się może ono do nich przyznaje. Jako 
młodzi, mamy więcej ruchliwości i życia, ale jak 
że często mniej idealizmu a nawet zaintereso - 
wań od starszego pokolenia. 

To wyznanie młodego jest niezmier- 
nie ważne; bo stwierdza przyczynę du- 
„chowej słabości młodzieży. Ale młodzież 
/posiada cechę bezwzględnie dodatnią, 
która chlubnie ją wyróżnia na tle dzi- 
siejszej szarzyzny życia? 

Jest to mniejsze zwracanie uwagi na szcze 
góły i na formę. Jesteśmy bardziej „bez pre- 
tensjonalni“. Cały szereg rzeczy uważamy za 
czysto zewnętrzne i nie przywiązujemy do 
nich znaczenia. W parze z tem idzie wypowie- 

dzenie wojny wselkiej podwójnej moralności, 
hipokryzji i obłudzie, czego jednym z („przeja 
skrawionych zresztą, i to nawet bardzo) prze- 
jawów, jest amerykański „bunt młodzieży”, o 
którym pisał Lindsey. 

Cecha ta jest, jak sądzę, jedną z najwięk- 
szych naszych zdobyczy. Nie dotyczy ona zre- 
sztą tylko życia etycznego, czy towarzyskiego. 
Bynajmniej! — sądzę, że w przyszłości odbi- 
je się silnie na całem naszem życiu kulturalneni 
i społecznem, a nawet naukowem.  Postępo- 
wać szczerze i otwarcie, nie zwracać uwagi 
na szczegóły i nie znaczącą formą  (podkre- 
ślam: nie na wszelką, ale na małoznaczącą), 
wiele trudności i przeszxod rozwiązywać zwy 
kiym „chłopskim rozumem'*, szczerze i pro- 
sto, — to nasza pozytywna cecha. 

Kurjer Poranny (110) nąrzeka na mło 
dzież: : 

Młodość bowiem, — jak wogółe niedojrza- 
łość duchowa — bywa uosobionym głodem pe- 
wności. Najwyższem miejscem świata wydaje 
się jej ołtarz, na którym mogłaby złożyć swe 
przysięgi. Szczytem wartości są dla niej uczu- 
cia, składane u stóp autorytetu. z żarliwą no- 
stalgją poluje ona na „idee kierownicze”, na 
„Światopoglądy*, na „syllabusy'* nieomylności. 
Aibo Mekka moskiewska — albo Watykan pa- 
pieski; albo faszyzm — albo komunizm: oto 
alternatywy, które młodzieży najzupełniej wy- 
starczają do rozklasyfikowania bogactw, jakie 
rzekomo przynosi jutrzejszemu Światu. 

Im doktryna jest ciaśniejsza i uboższa w 
swej jednostronnej a niekiedy wręcz zmursza- 
łej treści, tem gorętszą znaleźć może orędow- 
a: w tej lub owej sferze serc młodocia- 

nych. Ё 
Miodziez, jak armja niewyćwiczona, mimo 

$ LOWO 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z krakowa) 

W KULUARACH. 
Jeśli nie mylą wszelkie ozuaki na ziemi i 

niebie i nie zajdzie nic nadzwyczajnego, będą 
czytelnicy mieli w niedzelę rano wyrok w pro- 
cesie Gorgonowej. Znać już było w sądzie pe- 
wiie przyśpieszone tempo. Gdyby w takiem 
tempie prowadzono rozprawę, dotychczas pro- 
ces byłby dawno się już zakończył, 

Rano spotkała bywałców sądowych i dzien 

nikarzy niespodzianka w sądzie. Zastali miano- 

wicie wszystkie drzwi, prowadzące do sali są- 
dowej, zamknięte na kłucz. Obawiano się, czy 

znów rozprawa nie będzie przerwana. 

Trzeba bowiem wiedzieć, że fatum choro- 
by nawet teraz, pod koniec procesu, nie prze- 
staje ciążyć nad rozprawą. Od dwóch dni cho- 
ruje prokurator dr. Przytulski, który zapadł na 
ciężką grypę. Prokurator Szypuła pracuje więc 
dosłownie za dwóch. Oby tlko teraz w ostat- 
niej chwili nie zachorował broń Boże któryś z 
sędziów przysięgłych względnie członków try- 
bunału. 

Sprawa zamkniętych drzwi wyjaśniia się 
rychło. Okazało się mianowicie, że zarząd wię- 
zienia przez pomyłkę posłał Gorgonową o całą 
godzinę wcześniej na rozprawę. Żeby więc Gor 
gonową odgrodzić od publiczności, a przede- 
wszystkiem od nazbyt ciekawych i natarczy- 
wych dziennikarzy, nie wpuszczono na saię ni- 
kogo, a drzwi zamknięto. 

W kuluarach zwraca uwagę okazała postać 
wiceprezesa Lwowskiego Sądu Okręgowego 
Antoniewicza, wezwanego na dziś jako świad- 
ka. Zjawili się też obaj nierozłączni towarzy- 
sze, rzeczoznawcy lwowscy, chemicy Westia- 
iewicz i Opieński. Ukazanie się ich jest źródłem 
powszechneo humoru. Dziwna dość wydaje 
się obecność w kuluarach innego chemika, dy- 
rektora Państwowego Zakładu Badania Środ- 
ków Żywności p. Żmigroda, który, zdawało się, 
skończył już swą rolę w tym procesie. Dyrek- 
tor Żmigrod jest blady i przygnębiony. Krążą 
pogłoski, że ma jakoby nastąpić oficjałne poje- 
dnanie między nim a prot. Olbrychtem i że w 
tym celu właśnie p. żmigrod przyjechał z War- 
szawy. 

ZŁAMANA RĄCZKA ROMUSI. 

Wszyscy, a przedewszystkiem sędziowie 
przysięgli, z dużem zaiateresowaniem wyczeki- 
wali pojawienia się świadka Kurczyńskiego, 0- 
wego artysty - rzeźbiarza i przyjaciela Zarem- 
by, który miał opowiedzieć, jak to Gorgonowa 
własnemu dziecku rączkę złamała. Gdyby kto 
miał jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy 
Gorgonowa jest winna, wątpliwości te byłyby 
się chyba rozwiały, gdyby ta historja ze zła- 

RER OSAKA ONY RORCERY ARE SIEC DY SEA 

WALKA Z MONOPOLEM 

  

Małopolska straż graniczna wykryła w ostat- 
nich czasach na terenie Małopolski Wschodniej 
kilkanaście tajnych gorzelni. Zdjęcie nasze 
przedstawia aparaturę jednej z tych gorzelni, 

wykrytą w Horodence. 

porywczej odwagi, nie może pozwolić sobie na 
odwrot zajętego stanowiska, na rewizję przeję- 
tego poglądu: każda próba odwrotu wywołała: 
by popłoch. Stąd ta niechęć do krytycyzmu, 
ten nałóg chadzania kupą, tak znamienny dla 
wszelkiej butnej a niedojrzałej junakierji, Mło- 
dzież ucieka od krytycyzmu nie dlatego, aby 
czuła się wyższą ponad jego sprawdziany, ale 
ponieważ boi się właśnie i drży o to, w co 
chciałaby wierzyć i wierzy. jej wybryki i 
gwałty wynikają najczęściej z tchórzostwa in- 
telektualnego, ze strachu przed zwątpieniem, z 
obawy przed ryzykiem wolności. 

Czy ta charakterystyka młodzieży jest 
trafna, niech osądzą młodzi!.. Lector. 

maną rączką okazała się prawdziwa. Tymcza- 
sem — zawód na całej linji. Świadek Kurczyń- 
ski nie zjawił się wogóle. Przyszedł teleiono- 
gram ze Lwowa, że jest chory na zapalenie 
piuc i nie może przyjechać. 

Obrońca Ettinger imieniem ławy obrońców 
składa oświadczenie, że byłoby rzeczą najlep- 
szą zbadanie w drodze rekwizycji Henryka Za- 
remby w Warszawie, czy wie coś o złamaniu 
ręki Romusi. Byłaby to tak szybka droga, że w 
ciągu kilkunastu godzin odpowiedź telefoniczna 
nadeszłaby do Krakowa. — Przewodniczący 0- 
znajmia, że już wydał w tym kierunku odpo- 
wiednie zarządzenia, a mianowicie ażeby przy- 
gotować połączenie telefoniczne z prezesem 
Sądu Okręgowego w Warszawie. jak widzimy 
więc, tempo jest tym razem niezwykłe. Co do 
wniosku obrony, przewodniczący przygotował 
sprawę w ten sposób, ażeby wezwać do sądu 
w Warszawie Henryka Zarembę wraz z Romu- 
sią celeri przesłuchania go, czy wie coś o tem. 
Jeżeliby wykluczył stanowczo, to należy na tem 
poprzestać, a gdyby nie wykluczył złamania, 
to w takim razie poddać Romusię zbadaniu 
przez lekarzy i na jutro, to znaczy na czwar- 
tek, sprowadził protokół do Krakowa. 

  

  

Mec. Ettinger zgadza się na propozycję 
przewodniczącego, uważając tę drogę za naj- 
praktyczniejszą. 

Przewodniczący oznajmia, że prokurator 0- 
statecznie godzi się na ten wniosek, prosi tyl- 
ko o jaknajśpieszniejsze wyjaśnienie tej sprawy. 

SZUKAMY ŚWIADKA W ZIMNEJ 
WODZIE. 

Obrońca dr. Axer zwraca się do przewodni 
czącego z prośbą, ażeby, korzystając z tego, że 
wiceprezes Sądu Okręgowego ze Lwowa An- 
toniewicz jest obecny w Sądzie, poprosić go 
o polecenie telefoniczne sędziemu  śledczemu 
we Lwowie zbadania świadka Kurczyńskiego. 

PRZEW.: Ale on jest w Zimnej Wodzie. 
OBR. AXER: To jest trzy kilometry do 

Lwowa. W przeciągu jednej godziny sędzia 
śledczy może być w Zimnej Wodzie i przesłu- 
chać go... o ile go zastanie — dodaje po chwi- 
li z ironicznym uśmiechem. 

PRZEW.: Nad tem się zastanowimy. Cho- 
dzi o to, że przeciągamy strasznie tę rozprawę. 

OBR. AXER tonem pojednawczym oświad- 
cza, że A sou nie Z Leao | 

Ić rozprawy się, że gdyby do czwart- 
e godz. 10-ta = odpowiedź ze Lwowa nie 
nadeszła, wówczas zrezygnuje z tego wniosku. 

POJEDNANIE. 
Ten pojednawczy nastroj udzielił się dziś 

wszystkim na sali sądowej, z wyjątkiem dwóch 
głównych przedstawicieli koncernów prasowych 
w Warszawie i we Lwowie, którzy. ustawicz- 
nie w kuluarach się kłócą i prowadzą zaciekłą 
walkę. Natomiast pogłoski o mającem nastąpić 
pojednaniu się pokłóconych rzeczoznawców dyr. 
Zmigroda i prof. Olbrychta sprawdzają się. — 
Dyr. żmigrod, po krótkiem wyjaśnieniu, udzie- 
lonem na pytanie adw. Woźniakowskiego co 

do kwalilikacyj biegłego Lewandowskiego w za 
kresie chemji sądowej, prosi przewodniczącego 
o pozwolenie odczytania pewnego oświadcze- 
nia w związku z incydentem pomiędzy nim a 
prof. Olbrychtem. Przewodniczący zezwala, a 
wtedy p. Żmigrod wydobywa z kieszeni kartkę 
i czyta co następuje: „Stwierdzam, że nie pod- 
nosiiem nigdy zarzutów w stosunku do prof. 
dr. Olbrychta jako człowieka, uczonego i bieg- 
łego sądowego. Przytaczając w zeznaniu SWO- 
jem przed sądem aioryzm o kałumnjatorstwie, 
chciałem tylko podkreślić skutki każdego zarzi- 
tu, choćby nawet niesłusznego, nie chciałem 

zaś bynajmniej nazwać kałumnjatorstwem wy- 
stąpienia prof. dr. Olbrychta“. 

Zkolei podnosi się z miejsca prof. Olbrycht 
i oświadcza: . 

„Przyjmuję do wiadomości zatwierdzającej 
to oświadczenie, z tem, że przy mojej eksper- 
tyzie nie kierowałem się niczem innem, jak tyl- 

Ko tem, co zawsze mówię — prawdą, bez wzgię 
du na osoby i instytucje". : 

„Jeżeli chodzi o osobę p. Žmigroda, nie 
chciałem swojemi zarzutami obrażać jego i je- 
go instytucji. Chodzi mi tylko o dobro ogólne, 
aby wreszcie sprawa dokonywania ekspertyz 
sadowo - lekarskich, badania dowodów rzeczo- 
wych była w Polsce uregulowana, aby wresz- 
cie nie robiono tego po ukończeniu kilkumiesię- 
cznych kursów przez ludzi, którzy nie mają pod 
stawowych studjów, aby nie dokonywali nie ze 
swoich dziedzin eksperymentów, dlatego że to 
są badania niesłychanie odpowiedzialne. Zwłasz 
cza jeżeli chodzi o dowody rzeczowe, to są 
rzeczy, ulegająte zniszczeniu i powtarzanie z 
niemi eksperymentów jest niemożliwe. Nic in- 
nego, tylko te kwestje mną kierowały”. 

Po tych słowach dyr. žmigrod podaje prof. 
Ołbrychtowi rękę na pojednanie. Olbrycht wsta 
je i kłania się. 

To dżentelmeńskie tałatwienie przykrego 
sporu dwóch biegłych wywarło miłe wrażenie 
na sali. 

CZY BYŁA KREW NA ŚWIECY? 
Trzeba pokrótce przypomnieć sobie, jak to 

było z tą świecą. Otóż świecę znaleziono naza- 
jutrz po zbrodni w Brzachowicach na śniega. 
obok basenu willi Zaremby. Poddano ją zbada 
niu we Lwowie i znawcy Westialewicz i Opień- 
ski znaleźli na niej ślady krwi, Świeca ta ma 
cgromne znaczenie dla sprawy, bo „jak akt о- 
skarżenia twierdzi, Gorgonowa Zz tą właśnie 
świecą w ręku weszła do sypialni Lusi Zarem- 
bianki i po dokonaniu ohydnej zbrodni świecę 
porzuciła przy basenie. W lichtarzu, znajdują- 
cym się w pokoju Gorgonowej, świecy nie by- 
ło, choć widziano ją tam wieczorem. Fakt zna- 
lezienia śladów krwi na świecy był może mo- 
mentem najbardziej obciążającym Gorgonową. 
Nie dziw więc, że o tę krew na świecy sto- 
czyła obrona „krwawą kampanję. już pod- 
czas rozprawy lwowskiej prześłano šwiecę 
wraz z innemi dowodami rzeczowemi do prof. 
Hirsziełda do Warszawy. W Warszawie krwi 
na świecy nie znaleziono. Co się stalo z ta 
krwią? Czy być może to, co znaleziono we 
Lwowie — jak twierdzi obrona — nie było 
wogóle krwią? Adw. Axer oświadczył wczoraj, 
że na rozprawie lwowskiej przewodniczący An- 
toniewicz, pokazując świecę sędziom przysięz- 
łym, zwracał im szczegółną uwagę, że na Świe- 
cy jest krew i należy z nią bardzo ostrożnie "ię 
obchodzić, by krwi tej nie zetrzeć. Dzisiaj więc 
zjawił się p. Antoniewicz i opowiedział w są- 
Gzie, że sam osobiście podczas rozprawy łwow- 
skiej żadnych śladów krwi gołem okiem na 
'swiecy nie widział. Znawcy zeznali we Lwowie, 
że znaleźli plamę krwi, którą zeskrobali ze 

swiecy dla przeprowadzenia badań próbą ben- 
zydynową i Teichimanna. Badanie dało wynik 
ujemny. 

  

  

Autorytatywne stwierdzenie przewodniczą: 
cego rozprawy iwowskiej wypadło zatem dość 
nieszczególnie dla obrony. Okazuje się więc, że 
po zeskrobania we Lwowie owej płamki krwi, 
Warszawa nie miała już materjału do badania 
i dłatego krwi na świecy nie znaleziono. Zezna 
зна prezesa Antoniewicza w kwestji krwi na 
świecy uzupełniali obaj znawcy łwowscy Wesi- 
talewicz i Opieński, atakowani przez obronę.— 
Znawcy obstają stanowczo przy swojem — ku 
zadowoleniu p. prokuratora. 

Obecność rzeczoznawców iwowskich przy- 
pomniała nam pierwsze dni rozprawy, kiedy to 
jeszcze były rozpatrywane kwestje świecy i dża 
gana, pantofli i iutra Gorgonowej. Odbiegliśmy 
już od tych spraw daleko. Rozprawa zbliża się 
teraz szybkiemi krokami do finału. Gdy tylko 
nadejdzie jutro (czwartek) relacja z Warszawy 
o rzekomem złamaniu rączki Romusi, przewod- 
ciczący ogłosi zamknięcie postępowania dowo- 
dowego i przedłoży sędziom przysięgłym ste- 
teotypowe pytanie, zaczynające się Od słów: 
„Czy Rita Gorgonowa winna jest...* Obrona 
nie zapowiedziała już żadnych wniosków. Moż- 
liwe, że już jutro przemawiać będzie p. proku- 
rator. Czekają nas wielkie emocje. L.A.Z. 

Czy Gorgonowa złamała rękę Romusi? 
ŻEZNANIA ZAREMBY W WARSZAWIE. 

KRAKÓW. 26. IV. (tel. wł.) — Ju- 
tnzejszy „Nowy Dziennik* przymosi  №е!е- 
fomiezmą włiadomość z 'Wiarszawy, że na rę- 
ce prezesa Sądu Okręgowego iw, Warszawie 
nadszedł dziś, w Środę rano, ltelefonogram ‹ 
przewcdmiczącego  mozprawy przeciwko 
Gongonowej dr. Jendla z prośbą o przesłu- 
chamie inż. Henryka Zaremby na okoli- 
czmość, czy prawdą jest, że oskarżona 
Gorgonowia złamała Romusi rękę, kiedy 
to było i w jakich okolicznościach. — [Pne- 
zes Sądu Okręgowiegio w, (Warszawie wy- 
dał niezwłoczne zanządzemia, Już o godz. 
pół do 12-tej w południe zgłosił się do 
Sądu warszawskiego inż. Zaremba. Pnze- 
słuchanie trwało krótko i miało przebieg 
następujący: 

Sędzia: Czy Romusią jest w Wamsza- 
wile? 

Zaremba: 'Tak jest, jest w: Warszawie. 
Sędzia: Czy wiadomo panu 0 tem, 

ażeby, Gongonowa złamała jej rękę? 

  

Zaremba: Nie. 
Sędzia: Czy może pan powiedzieć, 

tego nie było, czy 'też, że pam nie włie? 

Zaremba: Nie było. 
Sędzia: Cay pam to może stwiendzić 

kategorycznie ? 

Zaremba: Zupełmie kategorycznie. 
Sędzia: Z całą stanowczością ? 
Zaremba: Z całą stanowczością. (Pow- 

stało to stąd, że kiedyś w czasie zabawy 
Gorgoniowa pociągnęła Rumusię niechcą- 
cy za rękę, Wówiezas ttmzeba było wezwać 
ldkamza, ale nie było absolutnie żadnego 
złamania, 

Sędzia: Czy: w. razie potrzeby: Romusia 
mogłaby być sprowadzona do Sądu? 

Zaremba: Tak, na każde żądamie. 

Na tem przesłuchanie zakończono, z 
protokół przesłuchania za! pośrednictwem 
prezesa Sądu Okręgowego mw Warszawie 
wysłano dzisiaj do Krakowa, gdzie bę- 
dzie odczytany ma dzisiejszej mozpramie. 

że 

  

FILM POLSKI POD PRĘ- 
| GIERZEM 

Weczorajsza, po przenwie świątecznej, 
środa literacka, poświęcona była filmowi 
polskiemu. Zespół czterech  mistnzów: 
pamowie Tadeusz Byrski, prof. Tadeusz 
|Cieszewski, Jerzy; Bujański i redaktor 
St. Z. Klaczyński w ciągu dwóch godzin 
pastwili się nad polską priadukeją filmo- 
wą. Wystawili film na urągowisko pu- 

bliczne: przywiązali go do słupa hań- 
biącego, Skrępowali tak, że ani pisnął, 
a potem każdy z nich podchodził dło niego, 
podnosił głos i ośmieszał pokolei. Z fiA- 
mu oczywiście nie nie zostało. 

Ozterej mistrze dokonywali egzeku- 
cji umiejętnie, fachowo i wprawnie Wie- 
dzieli 0 eo im ehodzi. 

Tadeusz Byrski rozprawiał się ze sce- 
mairjuszami filmu polskiego. Zamzucał im 
jałowość, bamalmość, schlebianie gustom 
szerokich mas, maiwiność, szmoncesowość 
it. d. Wszystkie te zamauty miały uza- 
sadlnienie. 

Jerzy Bujański oskamżał film polski o 
mędzmą dylkcję i nieposzanowanie  żyjwego 

słowia. Uczymił (to w sposób pnzekonywu- 
jący, i rzeczowy, poparty przykładami, ar 
gumenitowamy zmakiomicie, przejrzysty i 
ścisły. 

Prof. Tadeusz Cieszewski, zmamy na 
grumcie wiileńskim recenzent filmowy, — 
pociągnął film polski do adpowiedzialności 
za tę trudmość, jaką ma sprawozdawca 
z jego oceną. I cheiałoby się mienaz po- 
chwalić film polski, ale niema za co. Sy- 
tuacja recenzenta jest mad wyraz przy- 
kra. Wyjście z niej jedmo: wskazywać 
filmowi polskiemu dmogi, po których pe- 
winien kroczyć ku doskonałości. 

P. Redaktor St. Z. Klaczyński mówił 
bardzo dużo o tem wszystkiem, «o wypo- 
wiedzieli jego przedmówey. Przemówie- 
mie jego było zebnaniem do kupy wszyst- 
kieh zarzutów, ulepieniem z miej potęż- 
nej piguły ii walmięciem tą pigułą w film 
polski,  przywiiązany do pręgierza. Był 
to ostatmii cios, zadamy flmowi. Redaktor 
St. Z. iKlaczyński dobił, nzecz można, film 
polski. E pur si mouve — a jednak się 
kręci, j. w. 

Zniszczenie miljarda funtów 
kawy 

PARYŻ. PAT. W celu podtrzymania 
cen kawy Brazylja spaliła dotychczas — 
1.855.524 tys  fumtów tego produktu, to 
jest mniej więcej jedne fumt: ma. głowę mie- 
szkańca uli ziemskiej. Wobec zapo- 
wiadających się dobnze urodzajów przewi- 
dywiame jest w najbliższym kwartale ro- 
ku bieżącego spalenie jeszcze 9.400 mor- 
ków! kawy. 

Polska a zagadnienia rozbrojeniowe 
Poprawki polskie osią dyskusji na konferencji w Genewie 

GENEWA. PAT. — Komisja główna konie- 
rencji rozbrojeniowej kontynuowała dziś deba- 
tę nad pierwszą częścią projektu konwencji de 
legacji brytyjskiej, dotyczącą bezpieczeństwa, 

Debatę poprzedziła półtoragodzinna konie- 

rencja delegata polskiego min. Raczyńskiego z 
szeiem delegacji Edenem, która dotyczyła то?- 

liwości uzgodnienia projektu brytyjskiego i do- 
niosłych poprawek, zgłoszonych przez delega- 

cję polską. Poprawki te stały się osią całej dys- 
kusji. 

Na początku posiedzenia delegat brytyjski 

oświadczył, że w rezultacie rozmów, odbytych 
z autorami poprawek, delegacja brytyjska po- 

stanowiła zaproponować skreślenie artykułu 1. 

Z kolei komisja zdecydowała skreślić art. 

1 1 przeszła do art. 2, przewidującego, że wszel 

ka wojna, będąca pogwałceniem paktu 'parys- 
skiego, interesuje wszystkich sygnatarjuszy kon 
wencji i będzie uważana za pogwałcenie przy- 

iętych przez nich zobowiązań. Do artykułu te- 

go delegacja polska zgłosiła, jak wiadomo, po- 

prawkę, zgodną z rezultatami, osiągniętemi już 

przez konwencję, W myśl tej poprawki artykuł 
dotyczyłby nietylko wojny, ale wszelkiego uży- 

cia sił. Zabierając w związku z tem głos, min. 

Raczyński oświadczył, że delegacja polska wita 

z zadowoleniem sugestje p. Edena, które uwa- 

ża za krok naprzód, 
Niemniej — dodał min. Raczyński — muszę 

stwierdzić, że różnice pomiędzy tezą rządu poł- 

skiego i propozycjami, zawartemi w tej części 

  

Trzęsienie ziemi na wyspach Dodekanezu 
RZYM PAT. — Wyspy Dodekanezu 

nawiedziło trzęsienie ziemi. Najwięcej u- 
cierpiała wyspa Kos, a szczególnie jej 
główne miasto tegoż imienia. Z pod gru 
zżów wydobyto dotychczas 74 zabitych i 
400 rannych. Zniszczenie dotknęło prze- 
dewszystkiem starą część miasta. Nowa 
czielnica zbudowana już pod panowa- 
niem włoskiem, prawie nie ucierpiała — 

Akcja ratunkowa prowadzona jest bar - 
dzo energicznie. Rannych przewożą do 
szpitali na sąsiednich wyspach Leros 

RZYM. PAT. — Na wyspie Cos w 
grupie Dodekanezu, nawiedzionej trzęsie 
niem ziemi, wydobyto wczoraj w ciągu 
enia z pod gruzów 119 rannych. Ogólna 
przeto liczba rannych wskutek katastrofy 
wynosi obecnie 719. 

propozycji brytyjskiej, dotyczą kwestji zasadni- 
czej i są poważne. To też nie mogę wycofać 
naszych poprawek. Być może — zakończył 
min. Raczyński — dalsze rozmowy dadzą pe- 

wne rezultaty, ale tymczasem różnice są dość 
poważne. 

Następnie kołejno delegaci Sowietów, .Jugo 
sławji, mówiący w imieniu państw Małej En- 

tenty, Turcji, delegaci państw Południowej A- 
rteryki i Afganistanu popierali propozycje poł- 
skie. Delegat Niemiec Nadolny wyraził goto- 
wość przyjęcia poprawek polskich, ale zastrzegł 
sobie, że wypowie się delinitywnie, gdy państ- 

wa nieeuropejskie, bądź inne, mające poważne 
interesy poza Europą, zajmą stanowisko. 

Po deklaracjach delegatów Francji i Wie!- 

kiej Brytanji przewodniczący oświadczył, że 

tymczasem nie podda omawianego artykułu i 

poprawki do niego pod głosowanie i że na na- 
stępnem posiedzeniu otworzy dyskusję nad art. 
trzecim. Jak wiadomo, do tego artykułu Polska 
również zgłosiła ważną poprawkę. 

Dzisiejsza debata wykazała nierealność ten 
cencyj, zmierzających do bardzo szybkiego 
przegłosowania całej konwencji. Okazało się, 

że w obecnem stadjum konierencji nie mogia- 
by być powzięta jakakolwiek decyzja w -kwestji 
procedury konsultatywnej. Było to zgodne z ie- 
zą delegata polskiego. 

__ Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen 
Dnia 21 kwietnia r.b. obchodziły Niem 

cy piętnastą rocznicę śmierci największe 
go swego lotnika. 

Dnia 21 kwietnia 1918 r. Rittmeister 
Manfred Freiherr von Richthofen nie po- 
wrócił z bojawej wyprawy ponad linje 
nieprzyjacielskie. Mijały na lotnisku wo-- 
jennem godziny oczekiwania, jak zazwy- 
czaj, godziny niepewnego jutra, te same, 
co dnia i . nocy w Wielkiej Wojnie, a je- 
dnak wszyscy pewni byli, że Richthofen 
powróci. Nadzieje zawiodły. Spadł, wraz 
ze swym myśliwskim samolotem, w zar- 
dzewiałe objęcia drutów kolczastych, 
gdzieś pomiędzy ostatnią linją okopów 
nieprzyjacielskich, a pozycjami ich arty- 
lerji, spadł „dotychczas  niezwyciężony, 
groźny i krwawy. — Jaki rachunek zdał 
przed Panem, który notował w księdze 
przeznaczeń, każdy udańy raid, każde u- 
śmiercone ludzkie istnienie, wpisane po- 
przednio na ziemi, w. szeregi francuskich, 
lub angielskich piłotów? Czy wystucha- 

„nė zostały modły za duszę obrońcy oj- 
'czyzny, czy przeciwnie, policzone mu by- 
ły każdy, jeden po. drugim, jeden po dru- 
gim, osiemdziesiąt strąconych  samolo- 
tów?! : у 0 

Anglicy wyprawili iwspaniały pogrzeb. 
Chowano Richthotena jak bohatera, nieu- 
straszonego przeciwnika. Na jego grobie 
spoczął wieniec o wstęgach z nadpisem: 
„Walecznemu i rycerskiemu wrogowi 
-— od oficerów angielskiego lotnictwa. 

Czytałem przed laty pamiętniki Richt- 
hofena w niemieckiem wydaniu. Nie 

  

wiem, czy tłumaczono je na polskie. Pi- 

' 

sane rękę niewprawną do pióra, ale czy- 
ta się je jednym tchem. Gdy przewróci- 
łem ostanią stronicę, zgasiłem lampę i 
zamknąłem oczy — huczało mi w głowie 
od łoskotu propelerów i gwizdu kul. — 
Von Richthofen był najlepszym lotnikiem 
bojowym świata. Dopóki żył, nikt nie 
mógł się z nim równać. Strącił 80 nie- 
przyjacielskich aparatów, a po jego śmier 
ci, ten „rekord”, jakby się dziś powie- 
działo, pobił jedyny tylko lotnik Ernest 
Udet, ale ten walczył do końca wojny. 

Niezwykły człowiek niezwykłej woj- 
ny, urodził się w r. 1892 we Wrocławiu. 
Dziś zatem liczyłby zaledwie 41 lat! 
Cóż za nerwy posiadać musiał ten mło- 
dzieniec... Stara pruska rodzina uważała 
za stosowne, gdy przyszło na świat dzie- 
cko płci męskiej, ochrzcić go imieniem 
stryja — Manfred. Niechże -będzie jako 
on, wielkim „człowiekiem*, „Fliigeladji- 
tantėm“, Komendantem „Gardedukorps*, 
później dowódcą | korpusu kawalerji. 
Niech wielki stryj nie powstydzi się swe- 
go bratanka! 

O, nie. Młody. Mantred ukończył kor- 
pus kadetów i poświęcił się służbie woj- 
skowej. Zaledwie w r. 1914 ogłoszona 
została mobilizacja, już I-szy pułk uła- 
nów przekracza granicę rosyjską, a wraz 
z nim Leutenant Freiherr von Richthofen. 
Naprzeciw ułanom niemieckim wystąpili 
kozacy. Młodziutki podporucznik zacnwy 
cony był wojną. Była dlań poezją ta pol- 
Ska jesień, która go otaczała i kawale- 
rja, w której służył, i pełne przygód u- 
tarczki z kozakami. Pięknie też było, gdy 

po tygodniu, przerzucono I-szy pułk uła- 
nów na front zachodni. Przez całe Niem- 
cy w otwartych wagonach, wśród kwia- 
tów i okrzyków triumfu! Oto z przedzia 
łu Il-giej klasy wygląda on, Richthofen, 
„Stary wojak“, który cały długi tydzień 
był już w ogniu, on, młody ułan. Jakże 
uśmiechają się doń dziewczęta! Takich, 
co już... byli na troncie, niewielu jeszcze 
widziano w Niemczech. Bohater. Żołnie- 
rze w towarowych wagonach, kiwają 
zwisającemi nogami, w długich, żółtych 
butach i posyłają całusy kobietom. 
Richthofen patrzy z uczuciem wyższości 
na ciężko obładowaną piechotę, która je- 
szcze nie wąchała prochu. Wlecze się 
ona, ze swymi oficerami, wypełnia pe- 
ron, ma też jechać na front. Co mu tam 
zachodni front! z Francuzami jeszcze ła- 
twiej pójdzie, niż z kozakami. On wie, 
on ma poza sobą tygodniowe doświad- 
czenie! у 

Tak się dla wielu zaczęła wojna. 
Richthofen bierze udział w kilku kawale- 
ryjskich spotkaniach z kirasjerami Repu- 
bliki Francuskiej. Ale. wyrządzono mu 
wielką przykrość. Skutkiem jakichś  in- 
tryg, mianowany zostaje oficerem gospo- 
darczym pułku. Przenigdy! Ma powiesić 
szablę na ścianie i postawić w kąt lan- 
cę? Niedoczekanie! Prosi o przeniesienie 
do lotnictwa. Wraca w głąb kraju, by 
się przysposobić do nowego zawodu. Zo 
staje obserwatorem. Gdy po raz trzeci 
pizybywa na front, zastaje wielkie zmia- 
ny. Niema już jego ułanów, niema dzia- 
łań kawaleryjskich. Widzi dokładnie, wi- 
dzi z wysokości: swego samolotu, jak oko 
sięga, długie sznury okopów, beton, żela- 
zo, pozycje artyleryjskie, morze kolcza- 

stych drutów i krwią znączone leje po- 
cisków. Zupełnie inna wojna. 

Przydzielono go później do armji 
Mackensena i długi czas lata ze znako- 
mitym  lotnikiem, rotmistrzem hrabią 
Fiolck. Ale służba obserwacyjna nie da- 
je mu zadowolenia. Ciągnie go działanie 
w wojnie, choć w zmienionej formie, nie 
na koniu i nie na ziemi, a w powietrzu. 
Zgłasza się na piłota. Jeszcze raz opu- 
szcza front, by ukończyć kurs pilotażu. 

Dnia 26 kwietnia 1916 r. von Richt- 
hofen wymieniony jest po raz pierwszy 
w rozkazie. jego dowódcą zostaje słyn- 
ny Oswald Boelcke. Z nim leci nad Som- 
mę i ten go uczy „myšliwstwa“. Oddaje 
się temu polowaniu z namiętnością. Ale 
dopiero gdy Fokker zastosował w swych 
maszynach strzelanie z kulomiotu po- 
przez wirującą tarczę śmigi — dopiero 
wtedy polowanie to nabrało charakteru 
szaleńczo-krwawego sportu. To była pa- 
sja. 

Richthofen w swych pamiętnikach о- 
pisuje i wciąż powraca do szczegółów 
pojedyńczych spotkań, walk, jakim nie 
było równych w dziejach świata, na wy- 
sokościach tysięcy metrów. Tam, w do- 
le, znaczonym wybuchami granatów, 
kładły się pokotem dziesiątki tysięcy sza 
rych żołnierzy, tu w górze, .pod chmura- 

mi, potykali jak w szrankach średniowie- 
czni rycerze, oko w oko, samolot na sa- 

molot, a zawsze jeden z nich musiał zgi- — 

nąć, a nigdy Richthofen. 
Z tych 80-ciu strąconych aeroplanów 

zapamiętał je nieomal wszystkie. Tego 
zrzucił tam, innego ówdzie. Jeden spłonął 
w powietrzu, tamten spadł jak postrzelony 
jastrząb. Szli zawsze w górę. Kto wy- 

żej — ten zwycięży! Byle ponad wroga. 
Różnie się kołowało, robiło rzuty śmier- 
telne i pętle, a później, jedna, druga 
bomba — wwuch! wybuch pocisku, ben- 
zyna, płomień.Straszliwy fajerwerk spada 
w dół, maleje w oczach, czasem wypad- 
nie człowiek... Ale najprzyjemniej było 
strzelać poprzez śmigę. Ot tak: „von der 
Pike auf'! Czysty styl, jak szablą rąbnął 
— podnosiło się dziób samolotu, karabin 
trzeszczy, później w dół, ciach, przecina- 
ło wroga wstęgą kul. — „O, der arme 

Franzose!* jego aparat zatrzepotał ow 
powietrzu, zarzucił gdzieś jednem skrzy- 
dłem, drugiem nakreśla korkociąg, już 
wywraca koziołki, już spada, niezgrabnie 
wywija sterami ogona, bezładnie, bezra- 
dnie, śmiertelnie. Straszliwe jest to cią- 
żenie do ziemi. Trzy, cztery tysiące me- 
trów, a on spada, spada i spada coraz 
niżej, coraz prędzej. Z-góry patrzy nań 
Richthofen, patrzy jak wtedy, przez okno 
przedziału ll-giej klasy młody Leutenant 

ułanów. Od tego widoku niepodobna o- 

czu oderwać: zaraz dosięgnie ziemi, za- 
raz roztrzaska się w kawałki... tak, tam 
było dwóch ludzi, pilot i obserwator, za- 
raz, już tylko sekundy, jeszcze mgnienie 
oka... o! nie słychać, tylko błysk płomie- 
ni, wybuch benzyny, dym. Spalili się. To 
piętnasty. 

Nazajutrz pomalowany na czerwono 
Fokker Richthofena gotów do odlotu. 

„Komm mir ja nicht ohne den Pour 
de Merite wieder“!1 — Woła za nim towa- 
rzysz.. — „Jawohl... „Łoskot motoru głu- 

szy słowa. Wzłeciał, Starli się tak blisko, 

że widział nieomal twarz wroga w lotni- 
czym hełmie i okularach. Przebił go 
kulomiotem jak piką. Przewrócił na- 

wznak, zrzucił z obłoków. Szkoda! cza- 
sem żałował, czasem w skrytości swego 
Ja, opancerzonej skórzaną kurtką lotnika 
Jego Cesarskiej Mości — modlił się, by 
ten, ten tylko wylądował szczęśliwie. 
Niech się nie zabije. Zabił się. — Ża sze- 
snasty dostał „Pour de Merite*. | 

Oswald Boelcke już nie żyje. Któż mo 
że być bardziej godnym następcą jego, 
jak nie Rittmeister Freiherr Manfred von 
Richthofen. Staje na czele czerwonej e- 
skadry Fokkerów, siejąc panikę i zni- 
szczenie. Postrach zachodniego frontu. 
Przeniósł się cały w powietrze jak ptak 
i tylko tę wojnę znał. Jako dowódca e- 
skadry myśliwskiej nie obchodziły ge 
wydarzenia na ziemi, nie rzucał bomb na 
piechotę i transporty. Miał tylko ni- 
szczyć wrogie aeroplany, zarówno cięż- 
kie, obserwacyjne, jak sobie podobnych 
myśliwców. Ongiś na czele plutonu uła- 
nów krył się w lesie, zaroślach, skąd wy- 
padał na wroga — teraz w obłokach, 
chmurach, wzlatywał, spadał jak sokół, 
raził bombą, karabinem maszynowym, 
strącał, zabijał | 

W zapamiętaniu walki, która stała się 
jego nałogiem, zapytywał sam siebie: 
„Do wielu dojdę'*? — Już osiemdzie- 
siąt. — Osiemdziesiątym pierwszym był 
sam. Strącił Richthofena lotnik angielski 
ponoć zupełnie przypadkowo. 

Długo jeszcze koledzy nie chcieli u- 
wierzyć w jego śmierć. Sądzono, że z 
uszkodzonym motorem lądował i jest w 
niewoli. Dopiero po kilku dniach nadesz- 
ła depesza Ajencji Reutera. — Po Richt- 
hofenie objął dowództwo eskadry Haupt- 
mann Hermann Góring, obecny minister 
Rzeszy. aż. 

 



ь Teatr Lutnia 
MARICA. 

OPWRETKIA \/ 3-СН АКТАСН. — MU- 

ZYKA EMIERYIKA KALMANA. 

Utwór ien, obok słynnej „Ozardaszki“. 

naležy do majšwieiniejszych nie tylko w 

obfitej twórczości  utalentowamego ikom- 

 pozytora, lecz w calej literaturze muzyki 

operetkcowej. j 

Łatwo zmozumieć, że Kalman, mając 

dobre libretto, tak stosowne do jego in= 

wemcji muzycznej, przepojonej pierwiast- 

  

dowej, mógł się czuć, w tej atmosferze 

duchowej bardzo swojsko i w prawidziwie 

twórszem usposobieniu dzieło opracowy- 

wal. Jak czyste Źródło miewymuszenie 

płynie wciąż ładna i pełna życia melodja 

doskonale odpowiadająca okazji scenicznej 

że tylko z wielkiej ilości wybonnych po- 

mysłów  zacytujemy: prześliczny, ibamdzo 

nastrojowjy duet Liczy i Tasilla mw akcie 

pierwszym. Całe opraeowanie techniczne 

ma wiele cech indywidualnych, zwiłaszcza 

w. fatchurze  orkiestrowiej, pozwalających 

ustalić styl własny Kalmana, mieraz chęt- 

nie naśladowany przez innych, co już sa- 

mo wymownie świadczy © mqybitinych 

wartościach muzyiki jego,  ujmującej M- 

ryzmaem, tub pobudzającej wenwą Ży- 

| wiołową rytmiki tanecznej i silnym tem- 

peramenitem. 4 GŁ. 

Przechodząc do  wiykomianią, musimy 

ponowjnie stwierdzić, że było — jak wszy- 

stkie poprzedzające — utrzymane ma ро- 

ziomie amtystyeznym. godnym wymagjan 

wiielkomiejskich. 

Po kilku latach, zawitała dobra masza 

znajoma, prymadonnia Mela Grabowska, 

nawiązując namowo nić sympatji z pu- 

blicznością w: bandzo wdzięcznej moli ty- 

tułowej, w: której wykazała dawmo zna- 

ne zalety śpiewacze, okraszone wybitną 

dojrzałością odtwórczą. Cóż można mowe- 

go powiedzieć 0 inniych amtiystach ?... — 

Wszyscy mieli role, nie wychodzące poza 

zwykły zaltres nodzajów, iw których już 

zdobyli sobie niezaprzeczone uzmanie ро- 

wszechne. 
Nader sympatycznie i: z mależytem unoz- 

maiceniem wjykonała rolę hmabiamki Li- 

zy i odśpiewiała swoją partję M. „Gabrielli 

Szlawhetną postać hr. Tassilo, zarówno wo- 

kalnie, jak scenicznię, można zaliczyć do 

majudatmiejszych w repertuarze K. Dem- 

bowskiego. Czyż można imaczej powie- 

dzieć o'W. Szezawińskim jak to, że był 

wybomym w roli Kolomana?.. K, Wyr- 

wicz-Wichrowiski wydobył wszystko, co 

można było, 7 nieprawdopodobnej moli 

księcia Populescu. Z powodzeniem od- 

śpiewała trudną pieśń cyganki M. Hajda- 

mowiezówna. Z wielką dystynkeją prze- 
prowadziła sympatyczną wolę księżny 

Zofja Molska. Jak zawsze wysoce komi- 
cznym był M. Tatrzański, jalko Ikamerdy- 
ner Peniżek, cytujący fragmenty z dra- 
matów. Typowym starym sługą był — 
Czeko, w ujęciu roli przez Jana Bułhaka. 
Bpizodyczną rolę bamona odpowiednio u- 
ją! L. Detkowski, który w dalszym ciągu — 

wystąpił, jalko maprawdę grający na 

skrzypcach prymas muzyłkantów cygań- 
skich. Zbiorowe tańce układu W. Mio- 

rawskiego oraz jego dmet tameczny z R. 
Goreeką cieszyły się — jak zwykłe 

wielkiem powodzeniem. 
Piękne ujęcie dekoracyjne (J. Hawrył- 

kiewicz) į bamane kostjumy dały wdzięcz- 
ny obraz plastyczny. 

Stroma muzyczna w artystycznej dy- 
rekcji M, Kochanowskiego zasługiwała 

 mkiąż ma oklaski, któremi  obdamžono 

| wykonanie uwertury. iDalsze przedstawie- 

nia osiągną niewątpliwie, jeszcze dokład 
miejsze zespolenie wszystkich ezymmików 

gdyż miożma się spodziewać długiej serji 
powtórzeń, Michał Jócefowicz, 

2T-waKrajoznawczego 
Na posiedzeniu zarządu Oddziału Wi- 

leńskiego PTK w dhnilu 23 bm. uchwalono 
| wydelegować prezesa odidziału, dr. St. Lio- 
_rentza, na ogólmopolski - zjazd delegatów 
Towarzystwa Krajozniawczego, który od- 
będzie się w dniu 30 bm. w (Warszawie. 

Koło Miłośników Wilna + [Wileńszezyz- 
ny urządziło w niedzielę, dniia 23 bm. wy- 
cięczkę do kościoła św. Michała 3 klaszto+ 
ru PP. Bemmamdynek. Zwiedzono pod ikie- 
rowmicbwem kis. rektora Tyczkowskiego, 
dr, Lorentza i p. Krzemienia winętnze koś- 
cioła, kryptę Sapiežynską i część murów 

| klasztornych, W! wycieczce mczestniczyło 
, przeszło 60 osób. 

'Walme zgmomadzenie «członików: Towa- 
_ tzysbwa odbędzie się w, dniu 5 maja iw: lo- 
kalu Związku Zawodowego Literatów: Pol- 
skich przy ul. Ostrobramskiej 9 o godz. 

530 w pienwszym tenmimie, drugi termin 
0 godzimie 6-tej. 

Porządek obnad!: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego 
2) odczytanie protokółu z ostatniego 

walmego zgromadzenia; 
a 3) sprawozdanie sekretarjatu; 

4) sprawozdanie Koła Miłośników 
- Wiłna i (Wileńszczyzny; 
| 5) sprawozdamie Kół Młodzieży; 

6) sprawozdanie schroniska; 
| T) spramwozdanie delegatia zjazdu ogól- 

Nopolskiego w Wianszamlie; 
8) sprawozdanie skarbnika; 

» 9) sprawozdanie komisji mewizyjnej; 
program działalności ma  przysz 

у 11) wybory władz Towarzystwa; 
* 12) woline wioski. 
_. Sekretarjat Towarzystwa mieści się 
przy ul. św. IAnmy 4, w gmiachu Wydziati 

_ Sztuk Pięknych. Sekretarz, p. Adam Kirze 
 mień przyjmuje interesantów w dnie pow- 
_ szednie od godz. 9 do 12 m południe. 
EE 

  

  

   

  

     

     

     

    

     

  

   

    

    

    

    

    

   

         

   

   

  
   

"U nerwowo chorych i cietpigci Md ychi- 
_ €znie, łagodnie działająca natitala woda gorz 
ka „Franciszka- Józefa" przyczynia się do do- 

- brego trawienia, daje im spokojny, wolny od 

ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. i drog. 

Zamiast kwiatów na grób nieodżałowanej 

`$р. Idy Konarzewskiej, Sopoćkowie 10 zł.; M. 

kami węgiersko - cygańskiej muzyki lu- й 

SŁ 

KRONIKA 
uildjirta 

į Czwartek 

šo D 27 Wschód słońca g, 3,59 

CH Zachód słońce g. 6,35 

fpawia od K. ; 

L LA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.$.B. W WILNIE 

z dnia 26 kwietnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia -7. 

Temperatura najwyższa: +11. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad w mm.: —. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: bez większych zmian. 

Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-2 

na dzień dzisiejszy: 

W dalszym ciągu pogodnie i ciepło. Słabe 

wiatry wschodnie i południowo - wschodnie. 
  

OD REDAKCJI. Wobec wyjazdu na 10 dm 

do Niemiec red, St. Mackiewicza, zastępować 

go będzie w charakterze * kierownika naszego 

pisma dr. Walerjan Charkiewicz. 

KOŚCIELNA 

— LWÓW NA BAZYLIKĘ. Podczas 

zbiórki na fundusz Ratowania Bazyliki we 

Twowie zebrano 2 tysiące złołtyjch. 

Sumę tą przekazał Lwów: ma rzecz 

Komitetu. URZĘDOWA 

— ZBZWIOLBNIA NA BROŃ. Staro- 

stwo Gnodzkie przystąpiło jak pisaliśmy 

w połowie kwietnia, do załatwiamia po- 

dań ma broń opierając się na 

nych przepisach. 
Załatmitome są 
tycznia. 

1 SzoROCHODY W DNIU 1 MAJA. — 

Wezoraj do p. Starosty Kowalskiego, — 

zgłosili: się przedstawiciele t. zw. komitetu 

1-szo majowego Żejmo, Stążowski i Arono- 

wiicz z prośbą © udzielenie zezzplenia ma 

zorganizowanie w dniu 1 maja akademji 

i pochodu ulicznego. Stanosta Grodzki wz 

zezwolenie talkie wydał, zaś iw rozmowie 

co do trasy pochodu ustalomo: po zgrno- 

madzeniach w Wil. M. Sali Miejskiej D. 

P. S. i „Bund“ zebrani w spólnym pocho- 

„dzie pnzejdą ulicami Wielką, Zamkową, — 

Mickiewicza, Jagiellońską, Pohulanką i t. 

d. w kierunku siedziby. związkówi zawo- 

dowych przy ul. Kijowskiej. Nad porząd- 

podania złożone przed 

kiem wśród tników demonstracji — 
będzie czuwała związkowa. 

MIEJSKA 

— REJESTRACJA ROWERÓW. Od- 
bywająca się w magistracie rejestracja 
rowerów: mie obejmuje jak się okazuje — 
wszyst kich posiadaczy  kołowłeców. 

Trzeba jedmak wiedzieć, że uchylanie się 
od wyibramia mowego znaku pociągnie za 
sobą kary i odebranie prawa jazdy. 

(WODOCIĄG NA KALWARY).- 
SKIEJ. Termin rozpoczęcia nobót wodo- 
ciągowych w dzielnicy Kalwaryjskiej mry- 
zmaczomo ma. początek czerwca. 

Do sieci wodociągowej wiłączome zosta 
ną ul. Kalwaryjska (do  Caraceńskiej;, 
Twowska i Amtylemyjska. 

— ROBOTY NAD WILJĄ. Przerwane 
mia: okres powodziowy moboty mad! brze- 
giem Wilji w rejomie szpitala św. Jakóba 

zostały onegdaj wzniwilone. 

SKARBOWĄ 

— PODATEK DOCHODOWY. Składa- 
nie zeznań o dochodzie osiągniętym w roku 
32 może się odbywać mieodwiołalnie do dn. 
1 maja. Po tym terminie władze skar- 
Ibowie uprawniome będą do posługiwania 
się 'wiłasmemi wtymiamami. Zezmamia — 

składają zamalbiający pomad 1500 zł. ro- 
cznie. 

KOLEJOWA 

— PREZES DYREKCJI KOLEI PAŃ- 
STTWOWYCH W. WILNIE, inż. Kazimierz 
Falkiowsiki, w dniu wczorajszym wyjechał 
do Warszawy, i wsprawach służbowych. 

— WAGONY I KLASY. Z uwagi ma 
małą frekwencję władze kolejowe zmniej- 
szyły liczbę wagonów: I klasy a szczegól- 
mie w pociągach na niedaleką przestrzeń. 

Wzamiam za to powiększono ilość — 
wagonówi 3 klasy. 

UNIWERSYTECKA 

— WYKŁADY NA U. S. B. W dniu 
25 b. m. mozpoczęły się wykłady i ówicze- 
nia na U. S. B. 

AKADEMICKA 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Komendant Akademickiego Oddziału 
źw. Strzeleckiego stud. USB przypomina kole- 
gom, którzy powrócili z feryj w kjecze” о 
cbowiązku zameldowania się w K* idzie A 
©. Z. S. w ciągu 24 godzin od czefljjpowrotu. 

* SZKOI NA 
— Szkola „Dziecko Polskie“ Stei. Świda 

— z Przedszkolem powiadamia, że w związku 
ze zmianą w szkolnictwie, rozszerza swój za- 
kres programowy: 

W nowootwartych Ii II kl. z progr. gimn. 
prowadzonych przez młode, wykwalifikowane 
siły, — szykować będzie dzieci do 3 kl. gimn. 
rownie gruntownie, jak to czyniła ubiegłe lat 
Szeregi, dając gimnazjom wil. 
uczn.. mocny, jak rozwojowo tak też wycho- 
wawczo. Opłaty zniżone (d 15 zł. m.) Za dwo- 
je dzieci ustępstwo. Kancelarja czynna codzien 

nie do godz. Ż po poł. ul. Mickiewicza 11 —11 
„Do Nauczycielstwa Szkół Publicznycn. 
Centralny Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej 
Z.W. zwraca się niniejszem z prośbą do sz. pol 
skiego Nauczycielstwa, by zwyczajem dorocz 
nym zechciało dopomóc w zbiórce „Daru Na- 
rodowego 3-go Maja" przez zachęcenie dziat- 
wy szkolnej do minimalnych bodaj składek na 
cele oświaty. Listy ofiar przesłane zostały do 
Inspektoratów Szkolnych. Znaczki, chorągiewki 
i nalepki na okna do odebrania w biurze Ma- 
cierzy, ul. Wileńska 23—9 codziennie od 10-ej 
rano do 3 po południu. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Kłub Włóczęgów. W piątek dnia 28 b. 

m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 

stale element i 

120 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 
19,30. Na porządku dziennym: 1) regulamin 
kiubu, 2) sprawa przyjmowania nowych człon 
ków, 3) sprawy związane z 8 numerem „Włó- 
częgi“, 4) plan numeru specjalnego „Włóczę- 

gi", 5) wolne wnioski. Wstęp tylko dla człon- 

ków. 
— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Ogro 

dniczego w Wilnie komunikuje, że w dniu 28 

kwietnia r.b. o godzinie 6 wieczorem (18-€j) 

cdbędzie się miesięczne zebranie w lokalu Zw. 

Ziemian, ul. Zawalna 9. 
Porządek dnia: 1) Referat p. Pr. Sew. 

Monkiewiczą, o rozsadnikach i hodowli roz- 

sad na nich, 2) refrat p. T. Zajączkowskiego 
Krzewy jagodowe i ich hodowla. 

Wstęp bezpłatny, goście i sympatycy są 

mile widziani. 

RÓŻNE 

— -BEZROBOTNI (PRZED WOJE- 

WÓDZTWEM. . Wczoraj w' południe przed 

Urzędem Wojewódzkim, zebrała się więk= 

sza grupa bezrobotnych pozbawioniych po- 

mocy, którzy, wysłali delegację do woje- 

wodły. 
W wyniku rozmów! z bezwobotnymi u- 

stalono że 30 robotników już wi ńajbliż- 
szych dniach zostanie zatrudnionych — 

przy nobotach drogowych, reszta zaś — 
"stopniowo również wi niedalekiej pnzy- 

szłości zmajdzie pracę pnzy robotiach miej- 
skich. 

— WYCIECZKA LEKARZY. — W 
czerwcu ma przybyć do Wilna grupa le- 
kanzy spółjpracująca z sekcją  hygjeny 
Ligi Narodów. [Wycieczka zwiedzi tut. oś- 
rodki zdmowia. 

— TOWARY DO SOWIETÓW. Ruch 
towarowy z Sowietami coraz bardziej 
wzmaga się, tak, że pnzez stacje gramicz- 
ne przechodzą codzień zmiaczne tramspor- 
ty. fabrykatów/ naszej produkcji. 

— EKSPORT RĘKAWICZEK. Ostat- 
nio odeszły z Wilna nieduże transporty rę- 
kawiczek tutejszego wyrobu, zakupione 
przez impomterów zagranicznych. 

— RUCH GRANICZNY Z LITWĄ. Z 
czasowych prepustek rolnych do Litwy 
korzysta stale około 100 molników. Podob- 
mie jest z rolnikami przybywającymi do 
Polski. 

Obie strony poczyniły wszelkie 
nienia udającym się ma roboty. 

— Wojewódzki Komitet do Spraw Bezro- 
bocia w Wilnie składa tą drogą najserdeczniej- 
sze podziękowania wszystkim łaskawym ofiaro 
dawcom fantów na „Wielką Loterję Fantowa* 
na rzecz bezrobotnych, oraz Paniom i Panom, 
którzy poświęcili swą pracę przy zbieraniu 
wzmiankowanych fantów w dniu 19 bm. 

— Ku uwadze Peowiaków. Sekretarjat Wi 
leńskiego Koła POW zawiadamia, iż są do 0- 
debrania legitymacje członkowskie, nadesłane 
przez zarząd główny w Warszawie. Nieodebra- 
ne do dnia 15 maja br. legitymacje, zostaną 
zwrócone zarządowi głównemu, / natomiast 
członkowie skreśleni z listy koła. 

Sekretarjat czynny w środy i piątki każde- 
go tygodnia w lokalu własnym, ogród Bernar- 
dyński (budynek powystawowy), od godz. 18 
do 20-tej. 

— EKSMISJE. 'Wiezoraj na pl. Jeza- 
idkim ulokowała się wraz z rzeczami то- 
dzimia Koszewskich składająca się z ojea, 
matki i pięciorga dzieci. 

Bezdomnych ulokowano w schronisku 
przy ul. Dzielnej, 

udogod- 

  

Z SĄDÓW 
JAK WójT I SEKRETARZ 
WYZNACZALI PODATKI 

Panowie Józef Zublewicz i Jan Hummer 
od niepamiętnych już czasów piastowali odpo- 
wiedzialne stanowiska wójta i sekretarza w 
gminie Wołpa, ku uciesze ogółu mieszkańców 
gminych a przedewszystkiem własnej. 

Zadowolenie ogólne panowało jednak krót- 
ko. Dlaczego — zaraz y. 

Pewnego razu zwraca się jan do Józefa: — 
— žie Jozeiie, niema pieniędzy! 
— Toż nowość — ja to powtarzam oddaw- 

na. 

— No tak, ale czy nie możnaby było temu 
e a O Mam projekt. 

„rzeczywiście projekt sekretarza przerastał 
sposób myślenia przeciętnego mieszkańca gmi- 
ny Woipa. 

W. parę jak dni po owej rozmowie w kan- 
celarji urzędu gminnego znalazło się 14 proto- 
kułów zebrań gminnych, w których powiedzia- 
ne było, że zebranie gminne mając na uwadze 
rozwój oświaty w świecie wogóle a we włas- 
nej gminie w szczególności, uchwaliło dobro- 
wolny podatek na rzecz budowy nowych gma 
chów szkołnych. Każdy z obywateli zamieszku 
jących w 14 wsiach na terenie gminy miał nie 
zwłocznie wpłacić na ten cel 40 gr. od dziesię 
ciny posiadanej przez siebie ziemi. 

Kiedy i jak odbywały się owe zebrania, 
i w jakich okolicznościach, powzięto mądre 
uchwały, nikt oczywiście nie wiedział. Naj - 
mniej jednak mogli powiedzieć coś o tem sami 
czlonkowie rady gminnej. 

Faktem natomiast było, że wkrótce już na 
ręce pana wójta i jego sekretarza 
wpływać owe 40-groszowe sumy. Chłop klął 
w duchu wszelką oświatę, niósł jednak 40 gr. 
— bo tak przecież uradziła władza. 

Mało tego. 60-letni wójt i nieco młodszy 
od niego pisarz poszli jeszcze dalej. 

wę również budynków szkolnych. 
Tym jednak razem bomba pękła. 
Kuratorjum przyjęło coprawda życzliwie do 
DE o pożyczkę, ale jednocześ- 

nie gorliwych krzewicieli oświaty. es 
Wynik dochodzeń nie kazał na siebie długo 

czekać. Wójt i sekretarz zostali aresztowań. 
postawieni w stan oskarżenia o samowolne 

wyznaczanie podatków i marnotrawienie gro- 
szą publicznego. Ścisła bowiem rewizja ksiąg 
wykazała braki w kasie gminnej na łączną su- 
mę 6570 zł. Dwuosobowe „ciało ustawodaw - 
cze'* zasiadło po raz pierwszy na ławie oskar- 
żonych w Sądzie Okręgowym w Grodnie. Wy 
rok brzmiał: Hummer 2 lata więzienia, Zuble- 
wicz 6 miesięcy. 

Od wyroku tego skazani apelowali, wobec 
czego cała ta nieprawdopodobna historja zna- 
lazła się właśnie wczoraj na wokandzie Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie. Po dokładnem zapo- 
znaniu się, jak tam było z „dobrowolnemi" u- 
chwałami i wziąwszy twagę, że głów- 
nym. inicjatorem h „operacyj” był sek 

retarz, Sąd Apelacyjny wyrok poprzedni za- twierdził z tą różnicą, że karę Zublewicza da- 
rował mu w całości, 

Bronili oskarżonych adw. Firstenberg z Gro 
dna i wileński adwokat Leo o 

ow © 

TEATR I MUZYKA 

— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. Pre- 
mjera „Wesela* Wyspiańskiego odbędzie się 
dziś, w czwartek 27 bm. o godz. 8 w. w Tea- 
trze na Pohulance, przy współudziale całego ze 
społu, w reżyserji dyr. Szpakiewicza i dekora- 
cjach Makojnika. 

W piątek po raz drugi „Wesele“. 
Premjera ze Si W sobotę 29 bm. 

wchodzi na afisz Teatru Pohulanka urocza ko- 
medja „Żegnaj młodości” z niezwykłym goś- 
ciem — Jadwigą Smosarską i Stanisławem Da- 
czyńskim w rolach głównych. Gościna „Królo- 
wej polskiego ekranu" ściągnie niewątpliwie 
tłumy wielbicieli sympatycznej gwiazdy filmo- 
wej, która tylko na kilka dni zawita do Wilna. 
Gbok Smosarskiej i Daczyńskiego wystąpią pp: 
Halina Dunin - Rychłowska, Biernacka, Pasz- 
kowska, Pospiełowski, Dejunowicz, Elwicki i 
Martyka. 

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Występy Me 
Ii Grabowskiej. Dziś ukaże się po raz trzeci 
wspaniałe wystawiona melodyjna operetka Kal $ 

najwybitniej- 6 mana „Marica, w wykonaniu 
szych sił artystycznych z M. Grabowską, świet 
ną odtwórczynią roli tytułowej. Operetkę uroz- 
maicają liczne ewolucje taneczne w układzie W. 
Morawskiego. Nowa, efektowna wystawa we- 
dług projektów art.-mal. j. Hawryłkiewicza— 
Zniżki nowego typu — ważne. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. Nie- 
dzielne przedstawienie popołudniowe po  ce- 
nach zniżonych wypełni świetna operetka Le- 
hara „Wesoła wdówka” z występem znakomitej 
śpiewaczki Meli Grabowskiej. Ceny zniżone. 

„W pustyni i w puszczy“ w „Lutni“. W so 
botę 29 kwietnia o godz. 4 pp. w teatrze „Lut- 
nia* gościnnie wystapi teatr szkolny „Żagiew* 
pod art. kier. Idy Michorowskiej, wystawiając 
przepiękne widowisko dla młodzieży w 18 o- 
brazach pt.: „W pustyni i w puszczy* według 
powieści H. Sienkiewicza w inscenizacji Anto- 
niego Szczerby. Bilety już są do nabycia w ka 
sie teatru „Lutnia“. 

— DRUGI I OSTATNI WYSTĘP HAN- 
KI ORDONÓWNY odbędze się w sobotę 
dmia 29-go kwietnia w, Sali Konsenwator- 
jum (Końska 1). 

składający się z najlepszych jej kreacji. — 
Bilety mabywać można w: Kasie Kionserwa- 
torjum (Końska 1). od godz, 112 i od 
5—7, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Wiatr od morza. 
CASINO: Student żebrak. 
HELIOS — Ludzie w hotelu. 
PAN — Mumja 
SWIATOWID — Uroda žycia. 
ADRIA — W krzyžowym ogniu i 

pechowcy. 

LUX — Serce na ulicy. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— Złodziej na rynku. Na rynku Łukiskim 
skradziono zegarek z kieszeni marynarki w dn. 
15 bm. Joselowi Taglinowi. Ustalono przy po- 
mocy policji, że kradzieży tej dopuścił się Mich. 
Maszkowski; wdrożono za nim poszukiwania. 

— Skradzione żarówki. Z korytarza domu 
Nr. 13 przy ul. Senatorskiej skradziono żarów- 
ki. Zatrzymano Szymona Szera (Strycharska 
22) i odebrano mu skradzione żarówki. Szera 
uwięziono. 

— ZGUBIONE ODZNACZENIA. Na ulicy 
Uniwersyteckiej w okolicy Pałacu Reprezenta- 
cyjnego znaleziono: 1) Krzyż Walecznych z 3- 
ma okuciami, 2) Bronzowy Krzyż Zasługi, przy 
czepione do złotego łańcuszka, przy którym 
znajdują się dwa wolne przyczepy, co świad- 
czy, że przy nich musiały być zawieszone rów- 
nież inne odznaczenia. Znalezione Krzyże znaj- 
dują się w Wydziale Śledczym m. Wilna, właś- 
ciciel może je tam odebrać. 

—  USIŁOWANE WŁAMANIE. Skoczykó- 
wna Czesława (Środkowa 4) zameldowała po- 
ficji, że w dniu 24 bm. między godz. 21 a 22 
Krasowski Władysław (Lipówka 7) wraz z dru 
gim ostbnikiem nieustałonego nazwiska, po u- 
przedniem wyłamaniu okiennicy usiłowali o- 
kraść sklep przy ul. Lipówka 11. Sprawcy zbie- 
gli. Poszukrwania zarządzone. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA. Policja 
zatrzymała Drabowicza Hipolita (Podgórna 10) 
wraz z częścią Skradzi nakrycia stołowe- 
go i innemi przedmiotami, które Drabowicz 
skradł z niezamkniętego mieszkania Ladowskiej 
Wandy przy ul. Portowej 28. 

-- PORZUCONE DZIECI. W wejściu do 
gminy żydowskiej znaleziono porzuconych 3 
dzieci w wieku 8, 4 i 2 lata. Z listu, znalezio- 
nego przy podrzutkach wynika, że dzieci mają 
ojca, kto, » siedzi w więzieniu i są pozbawione 
wszelkiej opieki. 

Dzier1 odesłano de przytułku. 

— MIŁE SĄSIEDZTWO. — 
Anny Winciunowej (Raduńska 69) ginęły od 
pewnego czasu bielizna pościelowa 
oraz biżjsterja. Ustalono, że kradzieży dokony- 
wał 
tym samym domu przy współudziale Ant. Li- 
pińskiego. A. Winciun przyznał się do kradzie- 
ży, powiadając, że skradzione rzeczy oddawał 
Lipińskiemu. 

Dwaj 

— AGITATOR KOMUNISTYCZNY. — 
Wczoraj w mocy: podczas mozrzucania ulo- 

tek komumistycznych w śródmieściu z0- 

stała zatrzymana jedna osoba. 

OSZMIANA. 
— POCISK USZKODZIŁ TELEFON. — W 

oryginalny sposób uległ przerwaniu drut tele- 
foniczny na linji telefonicznej z Krewa do Smor 
goń, W dniu 20 bm. mieszkańcy wsi Łapicha, 
gm. krewskiej, rąbiąc krzaki na swem polu, w 
pobliżu linji telefonicznej, rozpalili ogień celem 
spalenia nagromadzonych krzaków, poczem po 
szli do domu, pozostawiając nieugaszone ogni- 
sko. Około godz. 15 dzieci, powracając ze szko 
ły we wsi Mysa znalazły w pobliżu pocisk ar- 
tyleryjski 1 wrzuciły do płonącego ogniska— 
same zaś uciekły. Pocisk eksplodował i jeden 

z odłamków uderzył w drut telefoniczny, prze 
rywając go. 

FORTE EBOI TASTE UNS 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 26 kwietnia 1933. . 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: 
żyto 712.— 719 g/1 21,25. 
Żyto zbierane 669 g/1 20,60—20,75. 

_Na żyto tendencja stała. 
Ceny orjentacyjne: 
Pszenica zbierana 34—35,50. 
Owies. zbierany 14,50 — 15.—. 
Ceny tranzakcyjne: 
Mąka pszenna 0000 A luks. 60. 
Mąka żytnia do 55 proc. 34—. 
Mąka żytnia do 65 proc. 29.—. 
Mąka żytnia razowa 24.4—. 
Kasza gryczana 1/1 pałona 40.—. 
Kasza gryczana 1/2 palona 38.-—. 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 28,50. 
Kasza perłowa Nr. 3 34—. 

Ceny orjentacyjne: 
Otręby żytnie OE 
Otręby pszenne 10,75. 

Siemię Iniane bas. 90 proc. 38 — 38,50. 
LEN bez zmian, jak 24 kwietnia. 

Zupełmie nowy prograni 

Z mieszkania 

i stołowa 

letni Antoni Winciun, mieszkający w 

    

     

Nabożeństwo żałobne za duszę 

  

Brenisłew 

Justyn S 
zmarł 18 kwietnia 1933 roku w majątku Koszedary nu Litwie Kowieńskiej. 

Ciało czasowo zostało złożone na cm:ntsrzu miejscowym, 

m 

trumiłło 
Ś. p. Zmaiłego odbędzie się @ша 29 

kwietnia o godz nie 9.30 w kościele św. Jakóbs w Wilnie, na które krew- 

nych, przyjaciół i znajomych zapraszają 

SYNOWIE i BRAT 

z RE ; 

Kamieniecki 
były Naczelnik Kasy S! arbowej w Mołodecznie 

po dłagich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ Sskramentami, zmarł dnia 
21 kwietn a 1933 r. w Płaszynie i zostsł pochowany na cmentarzu w Krzy- 

wiczach 

o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych stroskana 

ŻONA 

Wielki pożar we wsi Podiisiejki 
Dweje dzieci ginie w płomieniach 

BARANOWICZE. W dniu 26 bm. o godzi- 

nie 10,20 z nieustalonych przyczyn wybuchł 
pożar we wsi Podlisiejki gm. wolniańskiej, któ- 

ry w ciągu kilku godzin strawił doszczętnie 40 

  

SPORT 
W KILKU WIERSZACH. 

W dniu 30 kwietnia br. odbędzie się: a) 
bieg na przełaj dla młodzików na dystansie 
1.500 m., b) Bieg na przełaj dla pań na dys- 
tansie 1.000 m. 

W biegu dla młodzików mogą startować 
zawodnicy stowarzyszeni i  niestowarzyszeni, 
którzy w latach 1932-33 nie brali udziału w bie 
gach na przełaj. 

Start obu biegów odbędzie się o godz. 12- 
tej w parku „, Zakret*. Zbiórka zawodników 
czek) o godz. 11,15 w szatni przy bramie par- 
ku. Zgłoszenia wraz z wpisowem (50 gr. od 
zawodnika (czki) nałeży nadsyłać do dnia 23 
bm. do godz. 12-tej pod adresem Piotr Kudu- 
kis, ul. Metropolitałnal, l-sze piętro (lokal klu- 
bu sportowego S. M. P.) 

Do zgłoszenia należy dołączyć kartę zdro- 
wia Poradni Sportowo - Lekarskiej. 

GE 

Dziś o godz. 20 w lokalu AZS'u (Święto- 
Jańska lu, odbędzie się doroczne walne zebra- 
nie członków sekcji gier sportowych. 

* * * 

  

W najbližszą niedzielę odbędą się w kraju 
następujące spotkania ligowe: 

W Krakowie: Podgórze — Garbarnia, sę- 
dzia p. Szrajder. W Poznaniu: Warta — Wisła 
sędzia p. Wardęszkiewicz. W Warszawie: Le- 
уа -- 22 pp. sędzia p. Marczewski. W Łodzi: 
ŁKS Czarni sędzia p. Drożdż. Wreszcie we 

Pogoń -— Warszawianka, sędzia p. 
Marczyński. 

DRA DZENIE 

Walne zgromadzenie sprawo- 
zdawcze SS komitetu 

„0,P.P. 
Zgodnie z wymaganiami statutowemi odby 

ło się ubiegłej niedzieli w Wilnie walne zgroma 
dzenie komitetu kolejowego LOPP. Przewodni- 
czył zebraniu p. Iwanicki Mieczysław, delegat 
+ Brześcia, sekretarjat prowadził p. Wójcik jan 
delegat z Baranowicz, asystowali pp.: Adam 
Wróblewski z Łap, inż. Rakusa-Suszczewski z 
Wołkowyska. W obradach wzięli udział w cha- 
rakterze gości przedstawiciele Aeroklubu Wileń 
skiego w osobach por. Zakrzewskiego i por. 
Wisłockiego, którzy złożyli komitetowi kolejo- 
wemu gorące podziekowanie za dotychczasową 
pomoc tinansową, prosząc o dalsze poparcie, 
wobec wielkich pcirzeb przed jakiemi obecnie 
stoimy, 

Obszerne sprawozdania za rok 1932 zło- 
żyli: zarząd komitetu wojewódzkiego z całego 
terenu dysel.cji, as delegaci komitetów oddzia- 
łowych z terenów własnej działalności. Złożyły 
sprawozdania komitety: w Lidzie, Baranowi- 
czach, Grodnie, Wołkowysku, Białymstoku, Ła- 
pach, Brześciu i Królewszczyźnie. 

Po dyskusji nad sprawozdaniami zabrał 
głos dyr. kolei inż. Kazimierz Falkowski, pod- 
kreślając znaczenie prac LOPP wogóle, między 
zaś iupemi podniósł wartość czynnika kobiece- 
go w dziele obrony lotniczej, przeto rozpoczę- 
tą orgamzację kół pań LOPP, należy otoczyć 
troskliwą cpieką. 

W zarządzonych uzupełniających wyborach 
do zarządu Komitetu Wojewódzkiego wybrano: 
dyrektora kolei inż. Kazimierza Falkowskiego, 
pp. Romtalda Paszkiewicza, Kazimierza Dudy- 
cza, na zastępców pp.: Józefa Wasilewskiego, 
Juljana Nowakowskiego, inž. Downarowicza, 
iaż. Wrześniowskiego 

Komisja rewizyjna została w poprzednim 
składzie z pp.: Sadowskim, Kuczyńskim, Hry- 
niewieckim. uzupełnicno ją jedynie zastępcami 
w oschach pp.: Ziembickiego i Świderskiego. 

Delcgatami na walny zjazd LOPP w War- 
szawie wybrani zostali pp.: inż. Budkiewicz 
oraz inż. Witort, zastępcami wybrano pp. Wysz 
kowskiego i Romaszko. 

W wolnych wnioskach przedyskutowano i 
uchwałono regulamin kół Pań LOPP. 

—-000-———— 

Wzalemnie 
Pan! Hofman, restaurator, kupił wiezo- 

maj ma Niemieckiej 30 dolarów od pana 

Kotlena, giełdziarza. Zaplacit za dolara po 

8.60. Znajomi wiyśmieli go. 

— Nabił pama Kotler. 

spadł. Płacą 'teraz po 7.94. 

— Tak? — zdumiał się pan Hofman: — 

nie wiedziałem. Pójdę do Kotlera. 

— No i co? — spytali znajomi, gdy 
wrócił. 

— Nie. Ja wówmież nabiłem Kotlera, 

— W jaki: sposób ? 

— Zwyczajnie. Po pysku. 

— А от co na to? Oddał resztę ? 

-— Nie. [Poszedł do kiomisarjatu. 

    

   

  

  

Przecie dolar 

gospodarstw wraz z zabudowaniami gospodar- 
czemi, oraz imwentarzem żywym i martwym. 
W płomieniach zginęło 2 dzieci w wieku szkoł- 
nym. Straty wynoszą przeszło 100 tysięcy zł. 

Przewrót w cyrku 
Wileński „Cyrk* mieści się przy ulicy Po- 

łackiej 4. Duży dom w brudnem, zanedbanem 

podwórzu. Dom również zaniedbany. Ciemne 
schody od tyłu. W nich i w izbach niewysy- 
chający, mdły zaduch: produkt nędzy, brudu, 

występku, alkoholu i najgorszego tytoniu. Te- 

go zaduchu nie da się wypędzić, choćby cały 

dzień trzymało się okna izb sypialnych otwar- 

te. Wieczorem, o dziewiątej, gdy drzwi Cyrku 
zaczynają wpuszczać bezdomnych, zaduch wkra 

cza wraz z nimi. Zresztą, oni nie lubią otwie- 

rać okien: właśnie, aby duch nie wychodził. 

Trzymają go i grzeją się w nim. Kilkudziesię- 
ciu nieszczęsnych wykolejeńców, nędzarzy i 

zwyczajnych przestępców na wolności. 

Przedwczoraj przeżyli wielką emocję. Mają 

ich mało w swem beznadziejnem życiu.  Jak- 

kież można mieć emocje, jakie wzruszenia, je- 

Śli wielu zpośród nich brak pięciu groszy na 

opłacenie noclegu? Nudne i smutne życie. Noc 

przespać na narach, dzień cały obijać się po 

ulicach i szynkach, szukając zarobku, lub kra- 

dzieży. 

Ale bez emocji, bez rozrywki i uciechy 

człowiek żyć nie może? 
Stwarzają więc je „we własnym zakresie”. 

— Każdy chce się zabawić — powiada bez 

domny j. S., jeden z mieszkańców Cyrku. 
— Jakże więc bawicie się? 
— No, jeżeli wypić gdzie można, to jest 

zabawa. A jeżeli nie, to trudniej. Chyba kto 
opowiada coś ciekawego. jest jeden taki u nas 

— można zasłuchać się. A jak znów jaki nowy, 

nieznający przyjdzie, to już zawsze pociecha. 

Pociechy są rzeczywiście ciekawe. Spiorą 
go naprzykład pasami, że kilka dni chodzić 

nie może; budzą go w nocy, wtykając pomię- 

dzy palce nóg płonące strzępy papieru; okrad- 

dną, jeżeli co ma, i Śmieją się serdecznie zra- 
na, gdy taki fuks szuka swych kilku groszy, 

które miał za podszewką. 
— Dlaczego? Można i 

sem — mówi ]. $. 
Przedwczoraj była naprawdę niezwykła, nie 

codzienna emocja. Cyrk przeżył swego rodza- 

ju rewolucję. Aresztowano jego „króla* wraz 
z trzema dygnitarzami. Piotr Malawko, Ju- 
styn Jarmuszko, Jan Bob i Mieczysław Wiel- 
ki — w tym porządku, od „króla* Piotra po- 
cząwszy, uwięziono władze zwierzchnie Cyrku. 
Dokonał się przewrót. Kto wie, jakie będą je- 
go następstwa? Może tyranja i despotyzm 

na zawsze przestaną rządzić w Cyrku? 

Piotr Malawko był naprawdę tyranem. 
Wielki, silny, wyspecjalizowany w nożowni- 
ctwie, pierwszej już necy, gdy przybył do Cyr 
ku,zagarnął władzę. Wszyscy mu ulegali, wszy 

scy poddali się jego woli, narzuconej przy po- 
mocy trzech oddanych mu wykonawców. 

Piotr Malawko bił i rabował mieszkańców 
Cyrku. Pieniądze, ubranie, jedzenie — wszyst- 
ko, co ktokolwiek miał. Bali się go i milczełi. 

Znosili i cierpieli. 

— Wię jakże go wykryto? 
— Ktoś musiał donieść policji. Kto — nie- 

wiadomo. Nie zdradził się. I dopiero, jak przy- 

szła policja aresztować Malawkę, wszyscy odet 

chnęli, wszyscy zaczęli wywodzić skargi. Du- 

że się ich zebrało. 
Cyrk był cały dzień poruszony. Kipiał. Nie 

było człowieka, któremuby „król* nie wyrzą- 
dził krzywdy. Teraz jest ulga. Spać można spo- 

kojnie. 

— A nie znajdzie się kto inny na miejsce 

Malawki? 
Bezdomny ]. S. westchnął. Nie daj Boże. 

Pożartować, pobawić się z nowym zawsze imo- 

żna... Czasami i pobić. Ale grabić ludzi, któ- 

rzy nic nie mają — to ciężka zbrodnia. 

wiieńska 
Powieść Kryminalna | 

Felicji Romanowskiej 

zabawić się cza- 

    

ukaże się w czasie najbliższym 

w wydauin książkowem. 

= # 

rzeniósł pracownię i mieszkanie 

= ul. Wiłkomierską nr. 5-a m. 1. 
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nawogfódzka 
— Urzędowa. W dniu 24 b.m. p. wojewo- 

da przyjął: dyr. wileńskiej Izby Rolniczej; p. 

Wierzbowską i p. Jundziłła Balińskiego ER w 

sprawach P.M.S.; p. Łukaszewicza — „wizyta 

tora z kuratorjum Okr. szkolnego wileńskiego; 

p. St. Brochockiego; p.P- p Wroczyńskiego, 

oraz Wiśniowskiego — w sprawie komunikacji 

autobusowej, wreszcie p.p. F. Steckiewicza i 

Marcińczyka w sprawie DB: 

— URZĘDOWA. W. dniu 26 b. m. p. 

rojewoda. Šimiderski przyjął: P. R. 

go, sekmetanrza wiajew. Komitetu , Pomocy 

Młodzieży Akademickiej w Wilnie, oraz 

delegację gminy Dworzec (pow. MOWIO- 

7. FEDERACJI PZOO W. NOWO- 
GRÓDKIU. Dowiadujemy, się, że p. ё 

Leon: Wadas, objął fumikcje prezesa Za- 

rządu Powiatowego Federacji PZOO ma 

jomi ogródzki. 

powi KOŁO SZYBOWOOWIE W NOWO- 
GRÓDKU. (W! dniu 18 maja b. r. o godz. 

18-tej wi sali "Ogniska m Nowiogródku wad 

będzie się organizacyjne zebranie Ko: 

Szybbiomecmego; żywią z mastępują- 

B ządkiem. dzienmiymi: 

O anie zebrania i wybór Prezy- 

djum, 2) odczyt Statutu ramiowego Koła, 

3) wybór zarządu '(władz Kola) па moki — 

1933. 4) wybór komisji rewizyjnej, 5) ulo- 

żemie i zatwierdzenie budżetu mia rok 1933. 

7) wolne winiosiki. 
Na zebranie przybędzie delegat Okirę- 

gowego  IKomitetu Sayjboweowego mw. Wil- 

nie (Komitet ten obejmuje swą „działal 

miością moj.  Wiileńskie, Nowpgródzkie i 

częściowo Białostockie). 

Klomitet L sgo > a 

слле  Niowogródek stanowią IF. E: 

ы Wieewojewoda Fr. Godlewski, mamy 

zwiolennik sportu szybowicowiega inż, Er 

Wiolmik (posiadający. dyplom pilota szy- 

beweowego) i b. dyr. biura Kom. Woj. L. 

O. P. P. L. Humpola, konstruktor  lot- 

niczy i  famtastyczny „zwolennik 

szybowmietwa, któremu III Drużynia Har- 

Saias S didinamos me bioimicai 5 gródek I*, z ai we- 

dlug jego szkieów i «wsikazówiek., (pod. kier. 

p. Chorzempy; w warsztatach P. M. Szkiol- 

mej. 
Wołowie: tem brał udział (w: zeszłono- 

cznym. zlocie harcerzy rw Wilnie. Powsta- 

mie Koła Szyboweowego powita, miejsdowe 

społeczeństwo z dużem zainteresowaniem 

gdyż im okolicy Nowogródka nie brak jest 

terenów szybowieowych, @ ponadto osoby 

stojące ma czele Kiemitetu Organizacyj- 

negolKoła Szyboweowiego dają mam. rę- 

kcjmię że sprawa ta ruszyi z miejsca. Do- 

dać musimy, że sprawą szybowmictwa zaj- 

muje się żywo drużymowy I Drużyny 

Harcerskiej p. Romuald Kawalec, któ- 

wego Drużyna ma przystąpić do budowy 

własnego szybowiea. 

  

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
LEGJONISTÓW iW! SŁONIMIE. W dniu 

30 b. m. w sali konferencyjnej stamo- 

stwa odbędzie się walne zebranie Związku 

Legjonistów Polskich iw Słomimie. 
— WYCIECZKA DO WARSZAWY. — 

Dzisiaj na murach miasta ukazały się 
obwieszczenia Zarządu Słonimskiego Od- 
działu P. T. K. w spnawie wycieczki do 
Warszamwy. a 

Koszt, udziału w wycieczce (przejazd w 
wagonie III-ej klasy) do Warszawy i 
z pownotem 'wymiosi 15 zł. 50 gr. 

'Pragnący wziąć udział (w wycieczce 

wimni wpłacić na rachunek P. T. K. Slonim 
do: słonimskiej kasy komumalmej omawia- 
ną wyżej sumę i zgłosić udział w, sekre- 
tarjacie T-wa (gmach starostwa pokój 
Nr. 8). 

[Wycieczka ta, jak już donosiliśmy wy- 
jedzie ze Słonima iw) dniu 5 maja 1933 r. 
© godz. 22 m. 20 i powróci w dniu 8 maja 
1933 r. o godz. 23 m. 30, 

— KONFERENCJA W SPRAWIE 
PLANU WYCIECZEK TURYSTYCZNO- 
KRAJOZNAWCZYCH. [W SŁONIMIE. — 
Słonimski Oddział Polskiego T-wa Krajo- 
zmawiczego, - «w związku п atrzymanem za- 
pytaniem z Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań 
stwowej w Wilnie.w sprawie winioskówi co 
da organizacji wycieczek tumystyczno - 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

    

kmajoznawczych — zwrócił się do oddzia- 
łów P. T. K. m Nowogródku — Baranowi- 
czach i Wołkowysku oraz Wydziałów Po- 
wiatowych w Nieświeżu i Stołpcach z pro- 
pozycją urządzenia. wspólnej  konferemeji 
w celu przedłożenia Dyrekcji Kolei jed- 
molitego planu wycieczek. Zebranie to 
według wniosku  słonimskiego Oddziału 
P. T. K. miałoby się odbyć w Słonimie 
w dniu 3 Maja r. b. o gadz. 13 m. 30 w 

sali konferencyjnej starostwa. 
— SADZENIE DRZEWEK Wi SŁO- 

NIMIE. W roku bieżącym silniej miż kie- 
dykolwiek. ulice Słonima zostały zadnze- 
wione. Magistrat już od szeregu tygodni 
zatrudnia licznych nobotników przy sadze- 
miu drzewek tak, że wiele ulie miasta zo- 
stały całkowjicie zadrzewione. Na uwagę 
zasługuje fakt, že mlowiootwiarta ulica im. 
Żwirki i (Wigury również iw! roku bieżącym 
została. obsadzona  dnzewikami. 

Również place i skweny publiczne oraz 
ogród miejski magistrat doprowadza do 
należytego stamu. 

— KURSY iPRZEWODNIKOW PO 

SŁONIMIE — JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁY. — 
JW dniu 24 b. m. Zarząd P. T. K. mw Slo- 
mimaie uruchomił kursy przewiodników i 
pnzewiodniezek po Słonimie. Na pienwszym 
odczycie było «koło 70  słuchaczyj(czek). 

żywio interesujących się poruszonemi kwe 

stjami. Następny odczyt odbędzie się we 
czwamtek dnia 27 b. m. o godz. 17-ej (5 

po poł.) w sali komferencyjnej stamostwa. 

  

— POŻAR WIE WSI BOJARY. We wsi 
Bojary gminy bielickiej około (północy — 
powstał wi zabudowaniach  Hołubowicza 
Wineentego groźny pożar, któny strawił 13 
domów mieszkalnych i 27 zabudowań gos- 
podarczych. (Pastwą ognia padły również 
sprzęty domowe, marzędzia wolnieze, żboże 
į inwentara żywy. (Przyczymy pożaru jak 
również wysokości strat, marazie mie usta- 
lono. Rozszerzenie się ogmia ułatwiła о- 

koliczność, że wieś Bojary nie jest skoma- 
sowama i wszystkie chaty Stoją obok siebie 

wzdłuż przecinającej wieś ulicy. Od roku 
1930 jest to już tnzeci większy pożar w 
Bojarach. 

— ZAMORDOWIANY PRZEZ OKNO, 
W kolionji Istoki gminiy bieliakiej w go0- 
dzinach wieczornych pnzez okmo z podwó- 

rza został zabity kilku strzałami rewoi- 
wierowłemii we własnem mieszkaniu 58-let- 
mi. mieszkaniec (tej kolonji Ignacy Kałabuk 
Na podwórzu znaleziono łuski od mewjol- 
weru automatycznego klb. 7.65 oraz w 
mieszkaniu jeden! mabój rewolwerowy te- 
goż kalibru. Przyczyny zabójstwa dotąd 
mie ustalomo. Sprawcy jeszcze mie wy- 
ikrytio. 

я 2 
— USILOWANTE SAMOBOJSTWA. 

W dniu 25 b. m. usiłowała popełnić sa- 

mobójstwo pnzez otrucie się mieszkanka m. 

Wilna Krasowska Marja, którą w. stanie 
ciężkim przewieziono do Szpitala  miej- 
skiego w Grodnie, 
MYVYYYYYVYYTYYYYVYVVYYVVYYYYVYVYYYYTYVYYYVVVYY. 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
GPARTY NA KRAJOWEM WLOKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

FTYVYPYYYSWYYYYWYYYTTY 
Dźwiękowe Kino „APOLLO* 

Dominikańska nr. 26. 

    > 

  

Czeski pnzebój filmowy « ANNY ONDRA 
i KAROL LAMACZ w filmie p. t. 

Rai podietków 
film całkowicie śpiewny grany i mówiony 
po czesku, Czamująca "uczenica uwodzi 
swego profesora, reżysera, męża! 

Pocz, seans. o g. 6, 8, i 10.15. 
Wstęw sd 50 gr. 
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— TYFUS W! NOWEJ MYSZY. Z Nło- 
mej Myszy donoszą, że szerzy się tam ty- 

fus brzusmy i szkamlatyna.  Zamotowamo 
kilka wypadków śmiertelnych. Stanostwo 
poczymiło już odpowiednie zarządzenia. 

— KIBSZEŃ CAŁA A PIENIĘDZY 
NIEMA. W dniu 20 kiwietnia mieszkańco- 
wi wsi Cinikantowicze gm. Stołowicze —- 
Włodzimierzowi  Twiorowskiemu na ryn- 
ku 3-go Maja skradziono z kieszeni ma- 
rymarki porfel zawierający 6 zł. gotów- 

ką i zaświladczenie P. K. U. 

— ODDAĆ BEKIESZĘ. W dniu 20 b. 
m. Jakob Hajdalenko poskarżył się 
komisarjatowi (P. P. że litując się mad 
Klimmnkiem pożyczył mu bekieszę jesz- 
©ze w roku 1930 lecz ten pomimo upom- 
mień dotychczas nie zwrócił, a.:w dodat- 
ku już bekieszę zauważył u Małczyka, — 
wobec czego mie pozostawało mu nie in- 
mego jak poskamżyć się Kkomisarjałtowi, 

co też uczynił, który marazie belkieszę za- 

Dr. A. Wężyk 
  

owrócił 
u! Szdowa 9 w B--snowiczach. 

Choroby weneryczne, skórne, płciowe, 
Przyjmnje w e 7—81r 1-3 pp i 7—9 w. 

Radje wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 27 KWIETNIA 1933 R. 

11.40: Przeg'ad prasy, kom. meteor. czas. 
i : Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
nyny 14.45: Muzyka klasyczna (płyty). 15.15: 
Giełda rolnicza. 15.25: Wileńskie wiadomości 
kolejowe. 15.35: Przegląd czasopism kobiecych. 
15.50: Koncert dla młodzieży (płyty) Wiosna 
w muzyce. 16,25: Francuski.16.40: Odczyt prof. 
Goetla. i7.00: Utwory Henryka Wieniawskie- 
go . 17.40: Odczyt aktualny. 17.55 Program na 
piątek. 18.00: Najważniejsze zagadnienie bio- 
logii w XX w.* odczyt dla maturzystów. 18.20: 
Wiadomości bieżące. 18.25: Stare operetki (pły 
ty) 18.40: Komunikat litewski. 18.45: Rozmai- 
tości. 18.55: Codz. odc. pow. 19,05: „Prawo do 
krytyki" rozmowa z Jerzym  Wyszomirskim 
19.30: „Marek Sokołowski — słynny  gitarzy 
sta“ — feljeton. 19.45: Pras. dz. radį. 20.00: 
Muzyka lekka. 20.55: Wiad. sport., dodatek do 
prasowego dz. radj. 21.05: D. c. muzyki lek- 
kiej. 21.30: Słuchowisko 22,15: Muzyka tanecz 
ra. 22.55: Komun. meteor. 25.00: Retransmisja 
stacji zagranicznej. 5 

  

  

  

   
LEON BULOWSKI — Kołonje dla Polski. 

Nakł. autora. Warszawa, 1932, str. 24/ oraz 16 
niap. 

Autor gorąco propaguje ideę zdobycia 
dla Polski kolonij, do których Polska ma pra- 
wo ze względu na ponoszenie ciężarów w b. 
cesarstwie niemieckiem. Uzasadniając więc że 
prawa, robi autor przegląd kolonij, do których 
mogłaby Polska zgłosić pretensje i szczegóło- 
wo omawia warunki pracy i bytu w tych ko- 
lonjach. 

Pracę tę popiera Liga Morska i Kolonjal- 
ra, podkreślając tem jej specjalne znaczenie i 
wartość. 

JÓZEF JODKOWSKI — Sztabki srebrne z 
Rybiszek pod Wilnem. Skarby monet znalezio- 
ne na terenie województw  półn.-wsch. w la- 
tach 1928 — 1930. Kraków, 1933, str. 14. 

Nawiązując do głośnego przed czterema la- 
ty monet srebrnych, analizuje autor znalezione 
sztabki, z których dziesięć sztuk zakupiło Mu- 
zeum w Grodnie. Przy sposobności wymienia 
autor wszystkie znaczniejsze odkrycia starych 
monet w wykopaliskach na naszych terenach 
w ciągu ostatnich dwu lat. 

RYSZARD MIENICKI — Trzy dokumenty 
z w. XV dotyczące ziemi Połockiej. Odbitka z 
Ateneum wileńskiego, t. VII, zeszyt 3 — 4 str. 
czternaście. 

Prof. R. Mienicki, przygotowujący do dru- 
ku monografję województwa połockiego, ogło- 
sił trzy dokumenty, znajdujące się w jego Dry- 
watnych zbiorach. 

Dokumenty te posiadają wielką wartość i 
jako poważne źródła do poznania epoki. 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 maja r. b. wstrzymamy 
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Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Psiakość! Myślę: nic, tylko inspe 

kcja tak wali, a to nasz komendant Stra- 
ży! My tu sobie odpoczywamy chwilę 
Czekamy Starosty. : 

Żołądź poszedł witać się wkoło. 
— Dzień dobry panom. To starosty 

niema? 
— A niema. Na powiecie od rana. Ale 

na drugą powróci. 
— Na drugą? masz tobie! o w pół 

do trzeciej chciałem być z powrotem w 
komendzie. Mówi się: trudno. Panowie 
pozwolą? 

Wziął.krzesło, ustawił je na boku i 
wyciągnął papierośnicę. Cegiełkiewicz 
przysunął się dyskretnie i, poczęstowa- 
ny, wyciągnął ze swej strony zapałki. 

— Wszyscy my tu czekamy. W kupie 
będzie weselej. A komendant w jakiej 

„sprawie, jeśli wolno zapytać? 
— W sprawie przyobiecanej zapo- 

mogi na marsz, 
— Ach, o to? No, a'ja także czekam 

z jedną sprawą i tak sobie myšlę: zdą- 
żę wyskoczyć na kwadransik, czy nie zdą 
żę? у 

— Zdąży pan. Na to nie trzeba wie- 
le czasu. jojne Rotman akurat naprzeciw 
ko — zaskrzypiał zgryźliwie głos od biur 

ka, stojącego w głębi pod ostatniem — Oczywista. Słyszałem coś o nakry  — Ach, skądże, skądże! — sumito- wściekły gniew. Wysiłkiem woli zep- w samiuteńką porę! Ten Korolonek, to D. C. N. 
oknem. ciu jaczejki w Zahoranach? wał się Cegiełkiewicz. — Ja tylko nie lu- chnął złą nowinę pod próg świadomości, wam się koło Straży kręcił... 

i TDI S ANONSAI AF SEK OMA NS NS I SKIRTA TINKA SAU ROC ND SN S TAS Ni S L KA A O LTD S i L A A VIS LL O KINO L ORO AIK SIA 08 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

— O, pan Dymsza wyraźnie zazdro- 
ści mi mojej ochoty. Samemu niepoczci-. 
wy katarek żołądka żadną miarą nie do- 
zwoli. 

Pan Dymsza podniósł szarą od pyłu 
biurowego twarz z nad leżących przed 
nim papierów. 

— Dobrego gardła nigdy nikomu nie 
zadroszczę, dobrego humoru — zawsze. 
Ale tego u pana Cegiełkiewicza po trzeź- 
wemu nie szukać. 

ze Pax vobiscum, ludzie kochani! — 
zagrzmiało znowu od biurka z pod pie- 
ca. — Mało tego, że człowiek w dziurze 
zagrzebany, jeszcze sobie będziemy psuć 
krew niepotrzebnemi sporami! Że panu 
Cegiełkiewiczowi chce się czasem wysko 
czyć na dwa z pieprzem i dwa bez pie- 
przu — rozumiem doskonale! Frasun- 
ków ma w ostatnich dniach dostatecznie. 
A gdzież lepsze lekarstwo na frasunki? 

— Cóż pana tam znowu frasuje? — 
wtrącił wesoło Żołądź. 

Cegiełkiewicz ścisnął ramionami. 
— Ech! w tym kraju przeklętym dnia 

spokojnego niema! Było ciszej przez całą 
zimę, a teraz znowu akcja komunistycz- 
na łeb podnosi. Ale to między nami pa- 
nie komendancie! 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 
wysyłkę pisma wszystkim 

— Przykra historja, — bąknął, Ce- 
giełkiewicz, wpatrując się w swego pa- 
pierosa. 

Żołądź nie znosił, gdy referent bez- 
pieczeństwa robił się ważny i tajemni- 
czy. Zwykle kryła się poza tą ważnością 
jakaś sprawa, o której równie dobrze 
można było mówić głośno. Poprostu — 
fason wobec działacza społecznego. Ko- 
mendant „Straży Granicznej* rozejrzał 
się po obecnych, szukając u nich wyja- 
śnienia. 

Młody urzędnik, majstrujący od dłuż 
szej chwili przy szafie z aktami, podniósł 
głowę. 

—' Niema co urywać, i tak jutro bę- 
dzie w gazetach. We wsi Zahorany zna- 
leziono, w stodole gospodarza Sokólskie- 
go, skrzynię bibuły komunistycznej. W 
związku z tem aresztowano, oprócz nie- 
go, jeszcze pachciarza Mojżesza Sulskie- 
go i niejakiego Adama Korolonka, któ- 
ry od niedawna przybył do wsi, rzekomo 
do krewnych i obijał się bez określone- 
go zajęcia. Rzęcz przykra, ale u nas, 
na Kresach, dosyć codzienna. 

— Prawda, Bóboczka, ale jak skoro 
pan Cegiełkiewicz nie kwapił się z objaś 
nieniami, to i ty mogłeś trochę pocze- 
kać! — dąsał się gruby głos za biur- 
kiem, u pieca. Żołądź zwrócił się w tę 
stronę: 

— Panie Domeyko! pan chyba żartu- 
je! Przede mną sekreta? 

    

   
       

      

Balkon 

na wszystkie 

seanse POD 
PO 

CZYŚ JUŻ BYŁ -«. REWJA  ostrobramska 5 
na znakomitym filmie polskim 

TWOJĄ OBRONĘ 
Jeszcze tylko do niedzieli 30b m 

CENACH 

Dziś Premiera! 

„CASNO” Sfrjglę 

POPULARNYCH! 

Parter 

54 gr. 
na wszystkie 

seanse 

L- 1 

Szampańska operetka 

žebrak“ о
—
 

  

  

Pan 
tel. 528 

OSTATNI DZIEŃ 

Koioszlna powodzenie. — Spieszcię ujrzeć 

  

    

Wkrótce wspaniała polska 

komedja muzyczna 
ze „ZŁOTEJ SERII" 

Każdemu wolno 

kochać 
  

  

w rreli 
Grudzińskiej 

T arcytileie || 9» || 

  

  

| sprzeda DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Z. Kessler 
Wilno, Zawalna 19 

tel. 18-09. 

Wysyłam także na zamówienia 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ad edcisków 

Prow. A. PAKA, 
T Sui & 

Przetarg 
Zarząd 'więzienią na „Lukiszkach“ w 

Wilnie ogłasza przetarg ofertowy na do- 
stawę 450 klg. blachy miedzianej, grub. 
1 i pół mm. 550 klg. blachy miedziamiej, 
grub. 1 mm., 100 arkuszy blachy czarmej 
grub. 1 mm., :wentylatona elektrycznego i 
motora do niego, 400 sztuk  śpluwiaczek 
emaljowanych, rozm. 18 cmtrt., 15 mór.3 

desek sosnowychi, 5 mir. drzewa oliecho- 
wego 100 klg., bednarki mwozm „1x1,16“, 

100 klg. drutu 6 mm, 2000 sztuk mitów. 

Ni. 10 i materjałów: do pobielania kotłów, 

jak eyny, ołowiu, kwasu solnego i pakiuły. 

Oferty ma dostawę — wymienionych 
artykułów należy składać do dmia 28 
kwietnia r. b. do godz. 12-tej ma imię Za- 
zarządu więzienia „Łukiskiego” w zapieczę 
towamej  lakiem kopercie, z dołączeniem 
pokrwitowania Kasy Skarbowej w Wilnie 
o wpłaceniu  wadjum w wysokości 5 proc. 
wanmtiości oferowanych artykułów. Prawo 
wyboru oferenta zastrzega się. Szezegó- 
łowiych informacyj o warunkach przetar- 
gm i dostawy udziela przewodniczący Ко- 
misji gospodarczej w: godzinach  urzędo- 
wych. : 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 

RMNCOSKI PENSJO"AT WAKACYJNY 
dla dzieci cd lat 7— 0 pod opieką pani Andrće 
Wojewódzkiej przy nroczych Jeziorach Zielo. 
nych w Gulbinach, począwszy od 15 czerwca 

Kuchnia zdrowa, jagody, owoce, mlekc - 
tylko od krów, pozostających pod stałą 
opieka d-ra Stankiewicza. 

Inłormacyj zasięgnąć można codziennie 
pomiędzy 12—13 i 20—21-szą przy ul. Ar- 
senalskiej 6 m. 12. 

NASIONA 
Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- 

nych roślin pastewnych oraz łubinów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 
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Niepywałe powodzenie! 
Całe Wilno mówi o arcydziele sześciu 

najwybitniejszych gwi»zd z 

LUDZIE W HOTELU 
  

GRET 
  

  

GARBO 
wg powitšci Vicki Baam io niewidzianej 
dotychczas atrakcji „NOC Ww SKLEPIE 

LALEK“ w natsralnych kolo aa ч 
Ep owak 

  

Nasiona 
gwarantowanej jakości, o wysokiem kiełko- 

waniu i czystości 
sali wileńskiej, branatnej, 
warzyw, 
keniczyn, tymotki, seraieli, peluszki, 

wyki słodkiej 
traw łąkowych, 
zbóż jarych: jęczmienia 2 rzęd. Ba- 

warja Acktrmana 
jęczmienia 4 rzęd, Marchiskiego, 
pszenicy j:rej Ostki Hildebrands, 
owsa Findling, Sobieszyńskiego, 

Teodozja Rychlik, 

poleca 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKST ROLNICZY 

w Wiinie ul. Zawsina 9. 

  

Biuro Pośrednictwa Pracy przy 
Wileńsko - Nawogródzkiej izbie 

Lekarskie] 

ogłasza konkurs na posady leksrza Kasy 
Chorych i kierownika szpitala w Dziśnie. 

Bliższe informacje oraz szładznie podzń w 

Kancelarji zby (Wileńska 25 m. 3) do dnia 
10 go maja r. b. 
  

  

p FABRYKA 
пн MEBLI 

„BL FILENKII I Ss 
Spółka z ogr, odp. 

2 Wilno, ul. Tatarska 26, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 

$ angielskie, kredensy, stoły, 
Sszały, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

400 HA koło WILNA oalkon, ogródek, Arty- 
budynki spalone. sprze- ieryjska 8. (blisko Ko- 
dam bardzo tanio. Wi- szar) Dozorca pokaże. 
lejka 
wokat Steckiewicz. 

sprzedam. Wiadomeść | 
Mickiewicza 27 = toiha "AAAMAAAAAA424aun4- 
Węglobór w godz 15 POSZUKUJE 
A. M 
BK PEAK kdo 

DO SPRZEDANIA POSZURUJĘ 
jesionowa po remoncie, posady rządcy lub ekó- 
resory, 
skie, 
37, fabryka 

MIESZKANIE ne   
  

PLAC 
w Zwierzyńcn róg Tomasza:Zana i Fabrycz- 
nej do sprzedania — Dowiedzieć sięz Wielka 

10 m. 1 do 10 rano i od 2—3 po.   
  

UWADZE P. P. 
WOJSKOWYCH ! 
DO WYNAJĘCIA 

i SPRZEDAŻ MIESZKARIE 
TTT APP WT 5, względnie 4 - psko- 

—- — —— — — — —-jowe, suche, słoneczne, 
M A JĄ TE K elegancko odnowieze - 

паодо вК оВАЙАО OSD 

Kupno } 

  

DQ WYNAJĘCIA 
—- — — — — — — ło i4ro pukajewe 

mieszkanie z wstyst- 
Samochód xiemi wygodzmi. Zgłe- 

+merykanski kareta n.1- szać się ul. 3-g0 Maja 
nimalaie używany wy- 11 m. —8. 
łątkowo okrzyjnie _ „= 

Powiatowa: Ad- 

  

osie petersbur- noma, Skromne wyma- 
patent. Wileńska gania. Posiadam ukoń- 

Rodziewi- czenie szkoły  rołniczej 
ieśnej, Świadectwa i 

„ referencje poważnych © 
sób. Dobry hodowca 

ił, koni i trzedy — 
a znajomość w 

adzeniu . gospo - 
3 pekoje, łazienka, bal dzrstwa rolnego. Ofer-' 
kon, sucre, słonsczne ty do - Administracji 

DO WYNAJĘCIA SŁOWA dla okaziciela 
Białystocka 6. Dozorc» kwitu nr 278. 

wskaże 

MIESZKANIE 
6 pokojowe laksnsowe 
do wynajęcia Mickie- 
wicza 37 m. 5. 

cza,. 

Lokale 
TW ENY 

     
   

SŁUŻĄCA Y 
miłą, dobrą polecam | 
Benedyktyńska 2 m. 10 | 

    

sAAAAAAAAAAAAA AA As 

Letniska 
  

  

Wileńskie Koncesjonowane 

Aursy Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

Letnisko 
w majątku, 6 kim. od 
Wilna, i, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią. Daża 
weranda, Obok rzeka i 
las sosnowy. Miejsca- 
wość malownicza. Ko- 
munikacja antobusowa 
(co godzinę) lab kolej 
Może być z całodzien- 
nem utrzymanie:n, 
Oft:rty skladać do Ad- 

| 

  

  ministracji „Słowa*, 
  

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw.   „Tanio 
Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”, 

pod A. K. 

POSZUKUJĘ 
letniska w ładnej miej- 
scowości niedaleko Wil 
na, najchętniej we dwo 
rze. Mogę udzielać lek- 
cyj angielskiego. Kon- 
wersacja. Adres w Re- 
dakcji SŁOWA. 

uroczo położony ną   
  

bię mówić zawczasu o sprawach  nie- 
skończonych, nieskrystalizowanych... Nic 
więcej.. Proszę panów, ja za dziesięć "mi- 
nut!... jakby pan Starosta powrócił i ża- 
pytał, ponawie będą łaskawi.. że w zwią- 
zku z wypadkami ubiegłej nocy.. 

— | owszem, rozumiemy doskonale 
— wyzgrzytał Dymsza z jakąś piekielną 
uprzejmością w głosie: 

Żołądź podszedł do Cegiełkiewicza. 
— Pozwoli pan sobie towarzyszyć? 

Zmarzłem wściekle, jadąc dzisiaj rano z 
Lipni wczesnym rankiem. Rozgrzałbyn! 
się chętnie od wnętrza. 

— Od wnętrza? Cha, cha, cha! zna- 
komicie powiedziane! Jedyny sposób! 
Tak. Teraz ranki jeszcze bardzo zimne. 
A, nie! proszę bardzo, pan będzie ła- 
skaw przejść! 

Podczas krótkiego certowania się u 
drzwi z ugrzecznionym referentem  bez- 
pieczeństwa, Józek usłyszał wyraźnie do-- 
bitny szept młodego urzędnika, zwanego 
Bóboczką, a przeznaczony oficjalnie dla 
grubego Domeyki. 

— A panna Wołłowiczówna wycho- 
dzi podobno za swego kuzyna, Stągo- 
wickiego ze Stągowicz. 

— Za Žozia Stągowickiego?.. Zoń- 
ka?.. Cóż, może i wychodzi. Para — ni- 
czego sobie, dobrana, — odpowiedział 
dobrodusznie Domeyko 

Żołądź poczuł nagle. niewytłumaczo- 
ny chłód i ucisk w sercu, a zaraz potem 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA” 

„“ 
  

  

głęboko, na później. Obecnie musiał za- 
jąć się czem innem. Obecnie zasiadł z 
referentem Cegiełkiewiczem przy stoliku 
w restauracji jojny Rotmana, okrągłym, 
szarmanckim ruchem nalał wódki w dwa 
wysokie kieliszki, pospolicie t. zw. służ- 
bowe. Cegiełkiewicz wypił chciwie, za- 
gryzł rybką.. powtórzył. Wówczas Żo- 
łądź zręcznem kluczeniem począł okrą- 
žač parinera, by zeń wydobyć potrzeb- 
ne iodpace 

Chodziło Żołądziowi mianowicie 0 
to: czy wsypa Zahorańska zagarnęła tyl- 
ko niejakiego Korolonka, osobnika zdaw- 
na podejrzanego o tendencyjne a natręt- 
ne wciskanie się do „Straży Granicznej"? 
Czy też Korolonek zdążył skaptować ko- 
goś z rzeczywistych członków oddziału? 
Czy śledztwo nie obejmie „strażaków ''? 

Tegą właśnie Cegiełkiewicz nie 

chciał powiedzieć, przez pół ze względu 

na tajemnicę służbową, a przez pół dla- 
tego, by zaciążyć nad młodym komendan 
tem całą wagą swojego powiatowego 
znaczenia. 

— Ale „pejsachówka* Jojny Rot- 
mana robiła pomaleńku swoje. Cegieł- 
kiewicz poczerwieniał i spoufalał zna- 
cznie. Położył rękę na rękawie Żołądzia 
i szeptał mu w samo ucho, dysząc nie- 

przyjemnie sapiącym oddechem. ё 

— Mówię panu, znakomicie się ta 

niespodzianka udała. Zdawna mieliśmy 
ptaszków na oku, zamknęliśmy potrzask 

a ESTONIA 3 

— Wiem o nim, — mruknął Żołądź. 
— Ale dotychczas były tylko wyczucia.. 
nie było dowodów. 

— Teraz są. Cóż kiedy. — tu Ce- 
giełkiewicz pochylił się jeszcze bliżej do 
ucha, Żołądzia, — bestja  Korolonek 
zwiał... Nie upilnowały psiekrwie, mordy 
by im porozbijać.. 

Żołądź spojrzał z pod oka na Cegieł- 
kiewicza Tu więc leżał powód jego alte-- 
racji? Wyraził swoje ubolewanie zacne- 
mu reierentowi bezpieczeństwa, rozczu+ 
lił go tem do reszty i, w końcu, zary- 
zykował pytanie: 

   
     

— A więcej nikogo nie podejrzewa- 
cie? 

Cegiełkiewicz zawahał się z odpowie- 
dzią. 

— Widzi pan, tak szczerze mówiąc, 
my podejrzewamy, że tam być musi je- 
Szcze coś... ciekawszego.. Pewne rzeczy 
na to wskazują. — Ale cyt! tajemnica 
służbowa. Drogi panie, ja dla „Straży* 
zawsze.. pan wie.. ale bezstronność 
władz musi być absolutna. Hm,., tego... 
Pan przecie sam nie zechce nikogo osła- 
niać... ze względów organizacyjnych. 

Żołądź zacisnął zęby. Czyżby to, 
czego się najbardziej obawiał? Chciał 
jeszcze pytać, ale Cegiełkiewicz obejrzał 
Się niespokojnie i uścisnął mocno rękę 
komendanta szeroką spoconą łapą 

Redaktor w/z. Witold Tatarzyńsku.



Ss; ое w O ; 5 

OBWIESZCZENIE. 
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- 

e 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 sprzedażnej, 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 wadjum, 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) że 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 - Stanisław-Chry-| Rzepichowo — Baranowicki w/g hipot. 14006,29 | 2905,03 | 81342,30 
"47891 | 3998, stjan-Marjan Józef, Akuliczowie Olga, Ostrów — Baka- 26737,52 $31784 69 |5 9420,— |$300000,— 

4440i 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, Sawczykowie: Za- pichowo A. i Rze- 
charjasz s. Lukasza, 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-



  

6207 
71581 

422497]! 
97966/? 

31601 
45921 

384155 

40433 

40534 

47362 

40706 
47124 

431 

406 

2233 

1684 

384 

47388 | i 

420319 | 
42443: 
424437 
42637! 

43210 

43330* 
47180 

47268 
43780° 
47708 

44066 

44180 
47618   

415 

2957 

15/532 

1083 

413 

2471 

`1906   

kowie: Jan s. Jana, Jan s. Hilarego, 
Antoni s. Hilarego, Wincenty s. Hi 
larego, Maksym s. Piotra, Bazyli s. 
Adama, Hilary s. Szymona, Michał 
s. Michała, Jan s. Maksyma, Andrzej 
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, Fgata c. Ambrożego, Jó: 
zef s. Dawida, Andrzej s. Pawła, Saw 
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, Zygar Klemens s. Hera- 
sima, Potapczykowie: Antoni, Alek- 
sander i Jan, Dydyszko Józef, Sahan 
Aleksander, Skorobohaty Stefan 

Truszyński Kazimierz spadk. 

Żywicki Otton 

Skorbeż FAkselwer i Demidowicz Wasyl, 
a faktyczni: Ciechanowicz Jan, Dow- 
nar Witold, Wileńczyc Jan i Truszyń- 
ska Ksaweryna 

hr. Plater-Zyberk Henryk — » 

Maraczukowie Teodor, Wiara i Anna, Fur- 
sowie Joachim, Dawid i Andrzeja s. 
Daniela spadkob. 

Świetlik Józef 

Hutorowicz Józef 

Oganowscy Juljan, Józef i Fabjan 

Tupalska Marja 

Tarłowski Henryk 

Haciscy Wacław i Jadwiga 

Święcicki Aleksander spadk. 

Czarnocka Jadwiga-Elżbieta 

Rudnicki: Sipayłło Florjan ignacy 

Mazuro Wincenty i Filomena spadk. 

Świetlikowie Stefan i Edward, Hładkowa 
Dominika, Pąlulechowie Piotr, Teo- 
dor, Dymitr, Aleksander, Siemion, 
Szymon, Jan, Stefan, Aleksander s. 
Teodora, Giermanowie Bazyli i Alek- 
sy. Piwowarczykowie Grzegorz, Flek- 
sander, Józef, Daniel i Konstanty, 
Ostapczukowie Ignacy i Mikołaj, Bo- 
rysewicz Michał, Łojkowie Tadeusz 
s. Jana i Tadeusz s. Tadeusza, Hry- 
niak Stefan, Pipanasiuk Józef, Ry- 
bakowie Roman, Mikołaj, Szymon, 
i Aleksander, Szumski Konstanty, Ja- 
kimiec Stefan, Łaborowie Bazyli, Mi- |. 
kołaj, Antoni, Bazyli s. Grzegorza 
i Trofim, Sałasz Jakób, Kardasz Piotr, 
Kostusikowie Józef i Pelagja i Kuch- 
ta Maksym   

Stankiewicze 

Ostaszyn-Murowany 

Rudziszcze 

Swojatycze dział I 

Kamionka 

Niesutycze 

Niesutycze: Boga- 
towo 

Dobropol 

Oćminów 

parc. Oćminów R 

Otmyt 

Nacz-Hlebowska z 
folw. Nowy-Dwór 
i Kłopotycze 

Siarkowszczyzna 

Naliboki 

Romanówka 

Ksawerpol   
Nowogródzki 

Stołpecki 

Baranowicki 

Nowogródzki 

Nowogródzki 

Stołpecki 

Nieświeski 

Baranowicki 

Nowogródzki 

Baranowicki 

265,39 
273,73 

86,98 

141,40 

218,18 

54,62 

84,82 

31,40 

362,88 

18,65 

271,09 

646,06 

249,46 

261,27 

158,44 w tem 
35,39 na likwida: 

cję serwitutu 

501,75     
588,98 

[ 7350,46 

674,74 

16983,99 

7364,50 

636,71 
$% 399,97 

2332,10 
$ 693,20 

636,06 

3384,94 |. 
955,01 

952,69 

5951,56 

5005,40 
4250,78 

1150,65 
$ 813,82 

3858,14 

5182,67 
$ 3932,49   

51,29 

428,87 

AS 

2906,85 

395,78 

88,32 
$ 83,75 

278,03 
$ 138,52 

45,79 

686,97 

32,71 

88,32 

716,32 

399,04 
$ 363,99 

183,18 
$ 102,05 

264,94 

621,46 
® 309,29   

1266,96 

10897,48 

723,98 

75340,89 
w tem 23600 
pożyczki 

krótkoterm. 

11812,54 

2635,85 
$ 1086,78 

8298,07 
$ 1770,58 : 

` 136674 
2050111 

976,24 
2635,86 

21379,73 

11910,17 
$ 4662,43 

5466,96 
$ 3250,— 

7907,57 

18548,62 
$ 9850.—
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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 Berešniewicze -я w/g hip.5971,44] 16794,55 | 4019,86 119980,30 
z czego odcho- 

dzi na serwitut 

3 429,68 

44446 1507 | Lipnicki Jan Sieliszcze yel Anto- | Nowogrėdzki ; 69,75 836,10 179,90 5369,34 

47716 ninowo $ 597,84 | $ 67,51 | $ 2150,— 

44556 — | Demczenko Lubow Il voto Murawska R > 204,84 3982,87 | 317,28 | 9469,56 

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

447122 414 | „Krupska Aleksandra Skuraty Baranowicki 76,48 3600,89 228,96 £833,70 

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

40165 | 12,60 odchodzi| $ 2657,77 | $ 244,80 | $ 3084,17 
na likwidację s 
wspólnoty | 

45174 856 | Bochwic Witold Waszkowce 5 103,42 2742,16 | 353,25 | 1C543,43 

47119 | $ 3487,91 | $ 392,97 | $ 5110,99 

47459 | 
454832 -— Kowzan Helena Derewno— parc. 47,| Stołpecki 18,80 1019,62 32,71 976,24 

48 i 49 

4548374 — Czerniawski Franciszek Derewno— parc. 77 |. г 7,68 702,07 19,62 | 585,75 

454837 — | Trypuć Michał 2 040 5 8 513,13 19,62 |. 585,75 

45483* | - — Labun Piotr з 52,30 Ši 7,01 475,23 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 | ® 2967,75 

witut 8,30 | 

45827° e Smolicza Lucjana spadkob. Jakubowicze Nieświeski 325 4639,97 464,50 ' 13862,65 

46181° 1093 | Piątkowska Helena HumniszczePierwsze| Nowogródzki ° 242,10 6993,91 657,44 | 19622,49 

46349 435 | Tukałło Mieczysław Boracin н 985,41 17239,29 | 2848,90 | 85030,79 

47780 | ° $ 6572,69 | & 637,42 ® 20300, — 

471523 1563 | Makowska Zofja Hołowce - Ksawero- | Nieświeski 84,78 105,84 | 

47873" 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 Michał Pietrewicze vel Nowogródzki 74,98 94,55 
Pietrowicze $ 1418,47 | $ 173 95 1 $ 2257,16 

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

47300* 1193 | Mierzejewski Michał 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 į Potubiūscy Antonina, Bolestaw, Zbigniew | Lipin-Karolin & 199,92 z czego 90,07 

i Władysław. : odchodzizaser-| & 727,28 | $ 122,41 | % 1588,36 

: witut 27,13 100,57 

47378 32 | Łopott Witold ' Korzeniowszczyna ži 232,60 % 7855,19 | $ 908,36 | $ 11787,41 

175,48 

47526 952i953| Jabłoński Aleksander Zabarze Stołpecki 319,91 $ 1434,74 | $ 238,37 | $ 3179,82 
w Lidzie ` + 98 

47632 1327 | Kossakowski Mikołaj Cichowo # 67,40 $ 362,30 $ 40,82 | $ 1300,— 

w Lidzie ę 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 Godlewszczyzna Baranowicki pa s ję $ 120,90 $ 3850, — 

47774 194 | Kozakiewicz Aleksander i Miśkiewicz Mi- | Siniawa ž 78,59 87,07 

kolaj $ 1139,32 | $ 106,76 | $ 3400,— 

56640 2814 | Zacharczenko Włodzimierz, Rudy Piotr,| Gar vel Gaj : 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 a 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 ; : >                
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, 

43039: 
47886 

43088 

47462 | 

43355 

43458 

47502 

43861 

43862! 

47010 | 
410221, 

43862'/!5 

438621/33 

43862! /65 

43934 

44001! 

44037! 
47069 
47614 

41235 | 
47357 | 
47554 | 

44325! 

44424 

44711: 
47426" 
44864 

44878: 
WA 
47474 

ОНЧЕ 
47836 
45189 

45190! 

45249 

45271 

452773 

47370 

45499 

45671 

45863 

45869 | 
47477 
46056* 

45218 

2528 

5314 

9375 

352 

7891 

45 

1660 

1763 

10317 

871 

4217 

3215 

6647 

384 i 10941 

10142 

9677 

4134 

175 

677 

704 

1207 

4883 

516 

9418 

8744 

6320 

4103 

10408   

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 

Jundziliowa Marja i Ruszczyc Zygmunt 

Bukowskie Irena-Halina i Bronislawa 

Szafkowski Adam 

Korgowdowa Gabrjela 

Markow Aleksander 

Sp-cy Bildziukiewiczowej Aleksandry 

Poklewski-Koziełł Marjan   

Hołubicze 

Miekiany vel Sawo- 
nary 

Hałowo i Żdany 

Prostańszczyzna 

Leszno 

Nowosiołki 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 

Hrużdzienica vel 
Adamkowo 

Stasin 

Kudranska Puszcza 

Perszukszty 

Nowo-Zamosz     

Dziśnieński 

Brasławski 

Dziśnieński 

Szczuczyński 

Mołodeczański 

Oszmiański 

Oszmiański 

Wilejski 

Mołodeczański 

Wil.-Trocki 

Dziśnieński 

Wil.-Trocki 

Brasławski 

Wil.-Trocki 

'| Mołodeczański 

Szczuczyński 

M 

Lidzki 

Braslawski 

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 
(3230,15 

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/gpubl.1080,24 
w/g szac. 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 

11031,57 
8.6500, — 

1952,49 
$ 1718,82 

13081,69 

65,42 
$ 128,84 

438,29 

215,87 
$ 283,46 

771,92 

722,86 
$ 226,09 

6443,22 
$3781,41 

23039,39 

21575,01 
$7200,— 

49,07 | 1464,37 

29,44 | 878,62 

42,53 | 1269,12 

12398,31 

46664,5 1 

415,40 

1563,46 

16108,04 539,69 
№11727,89 $ 430,96 

4197,85 140,65 
$3450, — $ 179,18 

15034,17 

3904,98 

503,70 

130,83 

16693,79 
$4838,64 

15034,17 

559,32 
$ 392,98 

503,71 

8395,71 281,29 
$ 7500,— $ 461,63 

3514,48 
$ 3500, — 

263780,93 

DALE. 
$ 109,90 

8837,79 

9050,40 270126,51 

78,50 | 2342,99 

19,63 585,75 

9469,58 
$ 2700,56 

15424,67 

11617,32 

317,28 
$ 215,81 

516,79 

389,23 

"209,33 | 6247,97 

8876,21 
$ 3695,46 

2733,49 

294,38 
$ 279,01 

91,58 

140,65 4197,85 

405,58 | 12105,44    
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: | 
46484 9415 | Szalkiewiczowie: Jan, Marjan i Antoni Lubinowo Brasławski 385,84 1349,97 285,50 | 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, $ 943, 19 $ 95,77 , $ 3050,— 

Jadwiga e. 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. 

Pierwsza 2 czerwca 1938 r., druga 30 czerwca 1983 r. 

55185 3382 | Radzikiewiczowie: Mikołaj i Grzegorza | Ostup Wołkowyski 85,22 1799,74 109,90 | 2815,13 

spadkobiercy | 

55225 443 | Bochwic Otton Podorosk © 408,14 28073,60 | 2639,88 | 79179,70 

55226 ‘ 

55227 1316 | Ozaplijewski Jėzef kol. Podorosk s 14,15 1518,41 4422, 1259,94 
ez. IV, parcel. 

Nr. Nr. 1i 4 : | 

55228 1316 | Czaplijewski Kazimierz kol. Podorosk M 11,85 1354,42 37,42 | 1066,11 
cz. IV parc. Nr. 3 | 

55233 1316 | Ciszko Grzegorza spadkobiercy kol. Podorosk ž 8,41 953,64 27,21 175,35 

ez. IV parcel. | 
Nr. 12 | 

55236 1316 | Szymon Jakób kol. Podorosk s 5,38 551,19 17,01 | 484,59 

cz. IV parcel. | 
Nr. Nr. 6, 11 i 15 | 

55256 1316 | Dąbrowskiego Pawła spadkobiercy kol. Podorosk ka 6,40 809,62 20,41 581,51 
cz. III parcel. | 
Nr. Nr. 2i 6 | 

552631 985 | Chomicza Dymitra spadkobiercy Choroszewicze II 2 129,04 2189,81 176,89 | 5039,78 

55286 3600 | Radowiekiego Michała spadkobiercy Jagnieszyce Słonimski 620,71 6324,46 673,58 | 19189,92 
z fol. Dobrzeitak 

55458 1537 | Maciańska Zofja, Tułowska Marja, Goś-| Andrzejewicze Wołkowyski 428,35 40457,93 | 3404,94 |= 
1538 ciłowicz Jan i Pieszkin Szymcha i Walisowszczyzna | : 

55747 3564 | Sukaczowa Mikolaja spadkobiercy Kołyskowszczyzna х 354,73 1520,18 | 461,19 | 13882,77 
z ur. Makowa 

ipod Dubnem 

55764 1841 | Władyczańska Antonina Skarbiec : 386,96, 32431,51 | 1694,29 | 51001,96 
z folw. Dubowo a w/g hip. | 

387,18 | 

55766 164 | Brejdbord Roszka, Estera i Szloma Planta vel Zaraj | Prużański 302,25 8421,76 677,07 | 20381,09 
z czego ma 
odejść za 
serwitut 

25,45 

55797! 1236 | Malkiewicz Walerjan Rusota Grodzieński 124,51 6675,58 408,86 | 12307,42 | 
Monastyrska 

55803 3469 | Strok Michalina z m. Długopol dz. 2 9,85 1691,64 71,96 | 2166,11 

Nr. Nr. 29/II, 30/1I 
31/II, 32/II i 33/II 

5580377 3469 | Orłowskiego Aleksandra spadkobiercy | z m. Długopol dz. Ę 6,55 943,56 39,25 | 1181,51 
' Nr. 15/I1 

55804 1237 | Długopolska Grupa Osadnicza kol. Dlugopol > 396,90 36331,34 | 2430,23 | 73155,38 

55828 | 33888 | Wysłoucha Stanisława spadkobiercy Zenowil Prużański 299,06 5224,25 621,46 | 18707,28 
55824 A vel Gozdziołki о : 

55826 6439 | Gurwicza Mejera-Josela spadkobiercy Chydry Ę 576,06 1865,85 | 392,50 | 11815,12 
z czego 
odchodzi 
za serwitut 

57,90 

55835 3498 | Jagielnicki vel Jagilnicki Józef Ostrowczyce Wołkowyski 102,41 4898,58 304,19 | 9156,72 
a według 
świad. zast. 

\ 87,44 

55862 3081 | Strzałkowskiej Stanisławy spadkobiercy | Miniewicze Grodzieński 494,24 20600,76 | 1681,21 | 50608,12 

55912 63 | Chaniuta Aleksy, Chodunajowie Stani-| Rusota Ę 129,63 1022,66 | 1063,08 | 31999,31 

3083 sław i Adolf Boguszówka 

559592° — Stefanowicz Józef z m. Šwiecica Wolkowyski 21,53 2332,08 107,94 | 3249,16 
parc. Nr. Nr. 71, 
258                
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| 

5595934 = Ścigało Jan i Antonina z m. Święcica Wołkowyski 6,48 776,38 31,08 | 935,36 
parc. Nr. Nr. 15, 
19, 229 

559593 = Radziwanik Konstanty z m. Święcica 3 6,90 922,48 34,34 | 1033,82 
pare. Nr. Nr. 16, 
20, 206 | 

55959! — Hassa Wojciech | z m. Święcica т 22,69 2483,58 111,21 | 3847,62 
parc. Nr. Nr. 59, 
60, 241, 242 | 

; | 
55959? = Moliński Antoni z m. Święcica ^ 10,53 1285,69 52,33 | 1575,35 

pare. Nr. Nr. 62, | 
236 | 

5595913 ES Krupiak Stanisław z m. Święcica е 26,16 2861,72 130,83 | 3938,38 
pare. Nr. Nr. 63, | 
64, 243, 244, 
245, 327 

559591 E Taperek Szczepan z m. Święcica > 21,97 2480,09 111,21 | 3347,62 
parc. Nr. Nr. 65, | 
66, 237, 238 | 

55959° — Prusiūski Franciszek z m. Święcica 3 19,26 2147,95 94,86 | 2855,32 
pare. Nr, Nr. 54 

559596 Łomot Ambroży z m. Święcica % 5,07 638,06 24,58 738,45 
parc. Nr. Nr. 6, 
215 | 

55959“ — Krogulski Robert z m. Święcica . 35,56 3658.04 176,62 | 5316,81 
parc. Nr. Nr. 38 | 

5595950 > Rutkowski Józef z m. Święcica ° 11,60 1402,16 57,24 | 1728,04 
pare. Nr. Nr. 30 

55959"! sę Koncowie Franciszek i Juljan z m. Święcica : я 6,04 825,30 29,44 | 886,13 
parc. Nr. Nr. 18, ' 
230 

55959° < Grzebaly Michala spadkobiercy z m. Šwiecica s 6,53 782,48 31,08 935,36 
parc. Nr. Nr. 5. 
216 

5595970 — Szymańczyk Antoni z m. Święcica 5 11,82 1432,71 58;87 › 1772,27 
- parc. Nr. Nr. 68, 

232 

55959*1 Žž Dobaczewski Jozef z m. Święcica 5 35,20 3785,12 174,99 _ 5267,58 
parc. Nr. Nr. 9, 
10, 11, 222, 224 

55978 838 | Czyżyka Jana spadkobiercy Ur. Studzieniec 5 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 11438 | Jakubowska Eugenja Ur. Trynowierzba | Wołkowyski 122,00 5915,82 405,62 | 12208,96 

56880 4590 | Żołędowski Jan-Stanisław Sielec i Ogrodniki | Prużański 309,00 1895,52 147,19 _ 4430,67 
a w/ghip. ! 

309,27 

Licytacje ma 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 6 czerwca 1933 г., druga 30 czerwca 1933 r. 

52105 643/400 | Gottleb-Haszlakiewicz Henryk Zabara Kamień- 568,10 w/g 6219,25 683,54 | 20381,09 
przy wsi Police Koszyrski hipoteki 

‚ 554,64 w/g | 
planu | 

52156! 709/442 | Panecki Zygmunt Zimno Włodzimierski 74,53 5121,97 307,10 | 9156,72 

52326! |6447 i 6448] Obniski Marjan-Leonard Wólka Porska Kowelski 227,03 5335,89 416,06 | 12405,88 
i Liniówka i Łueki 

52461 7417 | Antonowicz Stanisław Mohylno Włodzimierski 289,79 4005,19 224,54 | 6695,24 

52489! 7649 | Peretiatkowicz Erazm folwark Łucki 95,43 3414,08 3383,51 | 9944,40 
Zacisze-Poddębce 

25642 4400 | Mozolowie: Teodor, Jakim, Antoni, Ku: | Krasnowola ы 530,41 12271,86 653,81 | 19494,96 
baj Stefan i inni kol. Nr. 8 

52708! | 1328/759 | Żurawlow Mikołaj fol. Putyszcze przy | Kowelski 486,51 3184,66 178,31 | 5816,81 
miast. Nesuchoiż 

52711 8326 | Cieleckiego Witolda-Marka spadkob. Kukły я 1011,93 6407,47 630,70 | 18805,74 

52713 391 | Hr. Ronikierowie: Gustaw-Karol, Bro-| Czmykoś Lubomelski 457,85 9475,20 1059,97 | 31605,55 
nisław-Michał i inni ё 

52776! | 462/291 | Firma „Silva-Nowa“ Przedsiebiorstwo| Kulikowicze Lucki 3975,91 13848,94 997,37 | 22843,39 
$ Drzewno-Przemysłowe S-ka z Ogr. i Komarowo 

Odpow. 
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ю | 
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 lit. „a“ 
Leonid, Gorij vel Gožy 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 Ź 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 
i 12896 w osobach Żuka Jana i innych Łuczyce i Samary! 

58275 | 525/827 | Sternberg Oskar i Siekieda Ilja Lisowo i Osada Łucki 2226,83 21150,29 | 1925,78 , 55476,48 
54601 i 12231 Lisowo Nr. 1 | ° 

53317 8564 | Herman Klemens Kamienucha 153,83 3132,48 233,52 | 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 [ieerzago 
3 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 1813,13 39198,69 | 3014,81 | 89893,42 

58774 |6136/3065 | Jarocka z Przeneckich Ksenja Pożarki cz. III Łucki 3,14 613,67 16,52 | 492,30 

działka Nr. 63 Га 
Į 

58793 |3296/1807 | Szydlowski Piotr Osada Nr. 25 и 2,15 186,05 9,91 | 295,38 
w folwarku | 

* Przeparów 

58854  |8669/4422 | Hermana Klemensa (Klimenta) spadkob.,| Huta Lisowska я 1026,54 34868,14 ! 1911,90 | 57007,99 
9186, oraz Herman Eugenja, Mielnik Grze- przy wsiach | 
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 | 

53878! 827 | Hr. Chodkiewiczowa Felicja-Janina-Marja | Górka-Połonka Łucki 140,98 16989,45 | 2519,49 | 75124,52 
282.96! 

53922 12920 | Rostocka Zofja-Emilja, Breza Rafaela,| Dorosiny s w/g Minas! 7000,21 388,04 | 11421,29 
" Rutkiewiczowa Poliksena, Szaniaw- 322.09 

ka Regina i Lipowska Wanda i 8 g w/g planu | 

53925 |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 

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

13364! 

133643 

14611 

19881 

31593 | 
46027 

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- 

wieza 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, Masłowscy Stanisław i Kon- 

stanty, Łaniewscy Klemens i Stani- 

sław, Łobaez 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   

Hołówki 

Szerenosy 

Giełczyn 

Bobra Wielka 

Mošcicha 

Penskie 

Ołdaki 

  

Białostocki 

Sokólski 

” 

Białostocki 

  

171,51 

97,70 

196,41 
z czego 34 
odchodzi za 
serwitut 

522,35 

320,58 

275,93 

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

  

3689,57 

1299,37 

890,90 

3880,62 

8217,75 

3549,99 

3819,86 

  

499,27 | 1221714 

103,02 / 2857,46 

157,97 / 4381,44 

813,90 | 22573,93 

1499,54 | 40413,65 
w tem 

| 8100,— 
krótkotermi- 

„| nowej 
pożyczki 
przetermi- 
nowanej. 

'504,82 | 1401,56 
! 

182,01 5048,18 

|
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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- 
wiez Gabryel, Silewińscy Józef i Jan, 
Kaliszuk Józef, Kozłowska Antonina, 
Krawczyk vel Krawczykiewicz Da- 
niel, Rubaszewski Afanasij, Zab- 
roccy Trofim, Michał i Eudokim, 
Olszewski Kajetan, Omeljaniuk Łu- 
kasz, Misiuk Wasilisa, Blumental 
Jankiel, Grygoruk Jan, Krzemińska 
Marjanna, Siebiesiewicz Jan, Buj- 
nicka Teodozja - Marja, Wanagos 
Szymon i Zawadzki Jakób | 

38585! | Stanek | Hasbachowie Włodzimierz, Marja, Ser-| Stanek Waliły, Bialostocki 1600,86 24859,62 1950,61 | 54101,23 
Waliły, gjusz, i Aleksander, Muromcewowa Stanek Nr. 1, 
Stanek Dorota i Dumowa Elżbieta Kulisy, 
Nr. 1, Rokitno, 

Kulisy, Żubrowo 
Rokitno, i Żukowo 
Żubrowo, 
i Żukowo 

40756 Waliły | Hasbach Aleksander Waliły > 549,66 9348,68 | 1225,08 | 36218,62 
47541 | Nr 1 $ 8773,66 |s 1212,96 ($ 16028, — 
41232? |Dołubowo| Łowieki Stanisław-Jakób Dołubowo Bielski 667,52 7526,98 | 1452,89 | 42954,70 

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

Osnówka 
Т 

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

j czukowie Nikita i Paweł i inni 

41591* | Małynka | Sosnowski Jan Małynka 5 163,88 1927,10 346,72 | 10250,55 
F 

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

43195' | Niewia- | Moniuszko Helena i Braczko Czesław Niewiarowo 5 80,03 2327,40 227,85 6736,08 
rowo i 
Niewia- 
rowo A 

437431 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 

45558! Szrodeccy Witold i Jerzy, Hilzey Marja,| Kožany Bialostocki 233,86 7682,61 206,65 | 20891,61 
„Nowieka Eugenja i Mruk Melanja 

46027! | Mako- | Baehr Stanisław Makowlany Sokólski 307,44 7678,99 | 1660,95 | 49105,04 
47868 | wlany . ® 591,83 | $ 95,10 | $ 3000,— 

47184 |Ignatki A| Miciełowski Borys Ignatki lit. A Białostocki 165,34 133,24 : 

47312 $ 8338,99 |$ 1151,18 ® 14581,37 _ 

47496 — | Karpinieec| Szumkowski Stefan, Bajko Wiktor, Hiera| Karpiniec 5 344,73 104,76 
147598 | Józef i Dyszkiewicz Michał $ 4426,61 | $ 570,76 ® 10970,52 

55051 Oziabły | Hasbach Aleksander Oziably lit. D a 98,35 5756,03 459,65 | 10527,73 
lit. D 

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

55152 |Smorklice| Kosiński Józef i Żero Piotr Smorklice ” 119,77 2619,40 | 240,39 | 609945 A A 

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

Nagórna zaprzedano 
i odeszło za 

serwitut 
około 263 

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

55308 Dziat- Ostaszewicz Zacharjasz, Zinkiewicz Moj-| Dziatkowicze $ ° 363,80 6009,93 463,61 | 13084,03 
kowicze žesz, Wojeiuk Zacharjasz i inni 

55316 |Zajęczniki| Niewiarowski Henryk Zajęczniki 3 372,54 2064,13 319,38 9013,45 

50358 | Knorydy | Czarnocka Janina Knorydy ъ 180,67 4359,70 491,09 | 13859,38 
D 

55367 Wólka | Kunachowicz Jan i inni Wólka- 8 465,38 5078,98 789,86 | 22291,32 
Wyga- Wyganowska 

nowska I 

55512! Czaje | Hr. Krasińska Marta Czaje 2 468,86 27475,27 | 1755,06 | 52331,17 

55515 | Oziably | Janczalkowie Jan-Rarol i Stanisław Oziably Białostocki 36,39 z czego 1684,09 52,83 1575,35 
11,07 odchodzi 

za zlikwid. 
serwitut 

55517 | Głęboki | Janczałkowie Jan-Karol, Stanisław i Marja| Głęboki Kąt 91,84 7815,64 786,37 | 21956,45 
kąt i Dąbrowscy Stanisław i Marcin i Marysin 

55698 | Antonin | Sprynger Konrad i Wanda, Żochowscy| Antonin Bielski 215,89 22764,84 | 2618,56 | 78078,31 | 
I Józef i Adela i inni 

55748 Biało- | Malinowski Wacław Białostoczek Białostocki 310,23 10348,07 | 1340,65 | 39974,52 
stoczek f  
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55806 

55809 

56205 

56206 

56552 

56637 

56639 

Pogorzałe 

Pogorzałe 

lit. C 

Łosośna 2 

Łosośna 1 

Stare 

Krugłe 1 

Wólka 

Zaleska 

Wierz- 

chuca   INagórna I|   

Hasbach 3 Waldemar, Obiedziński Józef, 

Czarnocki Piotr, Karwowski Józef, 

Chrzanowski Franciszek, Karczew- 

ski Stanisław, Openchowski Mel- 

chior, Leszczewski Andrzej, Załuska 

Aleksander, Sakowski Iiudwik, 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, Kukla 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, Obnińscy 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 

Nagėrna   

Bialostocki 

Białostocki 

Sokólski 

” 

Bielski   

304,11 

224 

88,20 

76,47 

43,70 

189 

145 dzies. w/g 

tyt. wykon. 

apo komasacji 

111 ha   

29530,55 

387,80 

6151,72 

4465,30 

1216,36 

3352,79 

11448,75   

1266,68 | 

9,91 

442,48 

359,93 

217 

319,38 

552,90 

  

  

37769,02 

295,37 

13193,56 

10732,07 

9452,10 

9013,45 

15603,92



                  
  

  

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 Michal, | Horodniany я 34,27 6645,45 356,62 10633,62 dniany Pańkowski Konstanty, Żuk Stefan 
i Roleder Czesław         

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

52529 

52557 

  

53223! 

53223? 
53363! 
53363“ 

5336355 

533635° 

58363*7 

53363*7 

53363** 

538637! 

53366* 

53422! 

53454! 

58609** 

53691   

6451 

1259 
12152 
12154 

* 12156 
12158 

i 13534 

6075 

6770 

6771 

6772 

935 

6465 

8307 

9129 

32 

13024 

13024. 

13024 

13024 

10672 

11140 

13412 

166 

543 

544 

11066 

5417   

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

Zapolska Marja-Paulina 

Grinberg Abram, Dudka Daniel i Julian, 
Grabarczuk Bartłomiej, Leszczyński 
Piotr, Bohajczuk Tychon, Jackiewicz 
Grzegorz, Dymczan Feodot, Char- 
kowski Mikołaj, Bojko Marek, 
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 

Paszkiewicz Makar, Baczyński Daniel, 
Lewicki Jan i inni * 

Hornowskie: Wanda-Teresa, Halina-Marja 
i Janina-Irena 

Bielińska Janina-Teresa 

Rymwid-Mickiewicz Jadwiga 

Starczewski Tomasz 

Kaszencew Grzegorz i Bezsmertna Anna 

Lessig vel Laessig Gustaw 

Lessig vel Laessig Gustaw spadkob. 

Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

Futryk Cyryl 

Głowacki Juljan, Tytar Jan, Jacyszyn 
Teodor, Gerasimow Stefan, Roma- 
niszyn Demjan, Futryk Jefim i Ja- 
siński Jan 

Hr. 

Hr. 

Ks. 

Ks. 

Grocholski Adam-Józef-Marja 

Ledóchowski Aleksander 

Lubomirski Adam 

Lubomirski Hubert 

Hr. Dunin-Karwicki Józef 

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 pare. 

Zarudzie 

Bolizuby Nr. 8 

Smordwa 

Rówieńskie Dobra 

Aleksandrja 

‘ 

Czerniawa 

Bereżce   

Zdołbunowski 

Krzemieniecki 

Dubieński 

Rówieński 

Dubieński 

Kostopolski 

Rówieński 

” 

Krzemieniecki 

” 

Dubieński 

Rówieński 

” 

Zdołbunowski 

Krzemieniecki   

236,28 

221,84 

w/g planu 

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 

128,46 

1589,78 

4387,44 

4301,63 

113824,56 

268566,81 

2406,32 . 

47641,95   

749,58 | 

842,04 | 

135,39 | 

230,62 

227,18 

123,89 

697,01 | 

1231,28 

5067,46 

1291,25 

7254,68 | 
42,99 

49,54 

38,02 

115,58 

52,83 | 
122,18 

350,02 

425,97 

5540,90 

16441,08 

254,23 

5161,16 

22350,29 

25107,15 

4036,84 

| 5665,56 

| 5568,64 

| 3075,07 
* 

18237,83 

Į 

| 36593,01 

| 143013,36 

| 3644f,45 

216315,27 

| 1279,97 

1476,89 

| 984,59 

| 3446,08 

1575,35 

3643, — 

10436,70 

12701,26 

165214,85 

490179,39 

7581,37 

153892,02  
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53709! 6974 Hr. Tarnowski Jan-Teofil-Antoni Kozin Dubieński 431,56 19171,08 | 1971,35 | 58780,27 

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

54098! 602 Gierulewiczowa Halina Pelža Dubieński 266,69 3712, — 676,93 , 20184,18 

54357 2552 Szyszkin Andrzej i Lifszyc Mejłach Kruszyny Sarneński 2131,25 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 | 

s. Jana, Slepczuk Jan, Krotiuk | 

Trofim, Slepczuk Archip s. Kornieja, 

Karasiński Zygmunt, Kalenobrodzki 

Jan, Dudas Auksenty, Gołowaczuk 

Filip, Omelczuk Nikifor; Koladiuk 

Nikon, Majstruk Bazyli, Koszmaniuk | 

Mateusz, Poliszczuk Mojżesz, Fur- | 
maniuk Dymitr, Sinica Maksym, | 

Daniluk Andrzej, Juzeczuk Eudokim, Z + 

Łozicki Walenty, Zieleńczuk Jakób, | 

Juchimiuk  Zacharjasz, Lewczuk | 

Protazy, Poliszczuk Andrzej, Dani- | 

luk Włodzimierz, Wojczuk Jakób, | 
Juchimiuk. Herasim s. Mojžesza, | 

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, Slepczuk 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 7 3846,44 10368,05 2162,87 | 64490,91 

54563! — Saburow Włodzimierz. Pietrowa Anna, Warkowicze- Dubieński 642,89 51690,88 3259,16 | 97179,43 

Dewjer Aleksandra i inni Kryłowo : 

54563?" 6876 Klek Anna spadkob. Kurdybań- т 7,65. 772,37 39,62 | 1181,51 

Warkowicki 

(instrukcyjny) 

545632° 7448 Wedler Leonard Kurdybań- 2 16,39 1616,75 95,77 ,  2855,82 

Warkowicki 
(instrukcyjny) 

54564 1211 Woronko Olga Warkowicze 5 71,05 2317,13 315,36 9747,48 

' It AS : 

54565 548 Dawydowska Marja Warkowicze > 275,46 23978,10 | 2215,70 ' 66066,26 
(instrukcyjny) w tem 

zaprzedanych 

29,23 

54597 6939 Didkowski Mikołaj Rubcza Rówieński 416,38 14105,85 | 1274,60  38005,33 

54810 11502 Paszczenko Piotr В Kruki Dubieūski 360,52 8426,85 | 1109,50 | 33082,36 

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

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

54987 1400 Rąbalski Mieczysław Marjanówka ” 345,13 3114,92 478,81 | 14276,62 

549971 483 Bondarczuk Helena, Oksieńczuk Emiljan| Tudorów Rówieński 331,12 21569,40 | 2100,12 | 62620,16 

i inni | 

56437' | 10200 | Hulewiczowa Marja Borbin i Pelža Dubieński 1760,42 11817,70 | 1390,84  39252,10 

56747 8427 Jansupow Osman Kazimierzówka Kostopolski 502,28 9357,75 607,58 — 18116.53       vel Kazimirka -        
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Łuckiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie w gmachu 

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

Pierwsza 12 czerwca 19338 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

1 2 3 4 5 6 Yi 8 | 9 

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

54166 |1218/696 | Michalowska Aniela Werba Wlodzimierski 111,30 w/g 4902,61 409,46 12208,96 
hip. 107,77 
w/g planu 

541711 13499 | Žytyūski Gustaw-Brunon-Franciszek Semerynki Lucki 17,28 1235,10 62,75 1870,73 

54172 |4831/2457 | Kamiūskiego Stanislawa-Tomasza spadk.:| Semerynki, dzialka х 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 17469 | Rudnicka Jadwiga Czerczyce „C* Włodzimierski 201,16 7822,04 739,67 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 Białystok-Gorzwin si 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 282 | Hr. Poniński-Walewski Leszek Babie-Jasienowka V 1160,36 18052,94 1594,91 47555,88 
А | ” . Į 

54501! |8099/4168 | Herget Zygmunt Turzysk-Sielecki Kowelski 867,99 39825,32 2550,53 | 76050,03 
5216/2672 * | 
440, 9776 | 

10142 | 
54504 | 1143/661 | Jochenzonowie: Aba, Ber, Szulim, Małka, | Bobły и 454,26 5317,19 614,19 | 18318,45 

Szturm Necha i inni 

545501 |4716/2387 | Grodki Karol Chrypsk i аВОНЕЬ 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 
Koszary 

54575 /. 10380 | Szampowalski Konstanty fol. Nowe-Koszary ad 28,88 2432,28 198,13 5907,56 

54590" 697/435 | Kaczkowscey Marjan-Henryk i Franciszek || fol. Nałęczówek 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 iš 277,26 6655,77 389,65 11618,21 

54598 [7190/3642 | Le Blanc Kamilla-Magdalena Oderady į 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 Michal i Wiktoryn Brany i Katery- s 228,43 7043,10 | 1860,46 | 40565,27 
| nówka lit. „A“ | 

54715 702 | Martynowski Tadeusz Zaturce Nr. 1 = 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 7812 | Własiuki Konrad i Grzegorz, Czekaluk| przy wsi Łucki 60,11 1158,01 69,35 2067,65 
Grzegorz i inni Matwiejkach 

54833 432 | Sp. Akce. pod firmą „Lešna S-ka Akc.| Karpiłówka- 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 17679,85 | 1393,48 | 41549,86 

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

54998! |2172/1236 | Peretjatkowiczowie Kazimierz, Michał| Hat' Łucki 383,52 10571,76 | 1238,29 | 36922,27 
i inni i 

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

55004 |2931/1589 | Michalczuk Andrzej Kol. Hat' Nr. 6 3 Эе 197,11 ' 9,91 | 295,88 . * 
Į 

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

55026 | 546/338 | Dymensztejn Elukim i Zajd Szmul Hilarów Kowelski 63,66 '2408,74 | 181,62 | 5415,27 

56809 |7388/8782 | 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 
' ` i Chutor Chmiele | Koszyrski 1                  



  

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. 

Pierwsza 12 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1983 r. 

  

  

  

  

+ 2 3 4 5 8 9 

а2197 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. ® 4088,14 | $ 585,34 $ 7528,88 

2185,78 

47365 1538 | Ks. Drucka-Lubecka Bronisława-Marja | Dubnowicze Piński 2678,70 88,50 
47455 © z czego $ 10286,97 | $ 969,07 '$ 12456,21 

na likwid. 
serwit. 
odchodzi 
około 67 

47563 734 | Roth Eugenjusz Kopyly A Brzeski 895,65 78,— | # 
$ 8551,52 | $ 951,— |& 30000,— 

47572 733 | Roth Konstanty Wierzchowice Brzeski 713,49 18,— | 
ы 8 9548.58 | $ 951,— |$ 30000,— 

47373 735 | Roth Wiktor Karolin Brzeski 876,43 61,50 | - 
z uroczyskami % 9382,21 | $ 951— |$ 30000,— 

475821 85 | Wygonowski Jerzy Mielniki Kobryński 301,28 18, — | | 
% 3568,05 | $ 370,89 |$ 11700— 

47103 1052 | Gutowski Stanisław Lisowczyce Brzeski 52,99 158,46 | 
% 44741 |$ 4755 |$ 1500, — 

47906 288 | Wielkopolski Przemysł Drzewny Sp.| Bostyń Łuniniecki 19438,22 90,49 | 
Ake. $ 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 cžego 

na serwitut 
odchodzi 

37,2 

552141 956 | Kisłowski Aleksander Bałandycze I Drohiczyński 887,10 7008,56 676,58 | 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 | 38377,78 
: vel Gubernja | 

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

558511 1520 | Multanowskiego Stanisława - Wiktoraj Kiwatycze я 1356,43 59939,19 | 3371,43 | 100527,03 
w Grodnie Spadk. | 

55913 2700 | Ignatiuk Szymoń 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 
2 Wielki Las z maj. | 

Dywin-Pawlinowo | 

56146 3025 | Lulkowicz Parfenjusz parc. 21 w ur. > = 39,07 196,50 42,98 | 1279,97 
Wielki Las z maj. | 
Dywin-Pawlinowo | 

56165 4842 | Spadk. Kulczyńskiego Pawła pare. 31 w ur. = 41,73 1001,74 62,74 | 1870,73 
Wielka: Niwa z m. ` | 
Dywin-Pawlinowo 

56178 3216 | Hryniewicz Bazyli, Denisiuk Szymon,| parc: 23 w ur. $ 38,73 1083,10 39,63 1181,51 
i Bohdanowicz Bazyli, Iwaniukowie| Wielki Las z maj. 

Sawwa i Nikifor Dywin-Pawlinowo 

56209 2748 | Bledaj Michał parc. 14 w ur. й 36,36 900,95 49,54, 1476,89 
Jagminowo z maj. ‚ | 

: Dywin-Pawlinowo | 

56212 2745 | Popławskiego Jakóba Spadk. parc. 46 w ur. 2 33,44 1566,59 62,74 | 1870,78 
Pawlinowo z maj. 

3 3 Dywin-Pawlinowo , 
56225 2769 | Tarasiukowie Mikita i Prokop i Spadk.| parc. 21 w ur. 2 39,25 902,64 39,63 1181,51 

Grzegorza Sienkiewicza Wielki Las z maj. 
я 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 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 IKobryński 247,54. 2141,22 144,24 4070,59 
: i Spadk. Mikołaja, Mikitiuk Mikołaj, 

Bukraba Stefan, Strelczukowie Jefim, 
Andrzej i Grabajło Filip į у > 

56874 2613 | Czarnocki Gustaw i Dłuska Marta Zaostje-Uzska Brzeski "566,32 14534,22 673,36 | 19403,92 

31605 - - w tem 
Х przetermi- 

nowanej 
krótkoter- 
minowej 

pożyczki 

3800,—                
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Wileńskiego 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 8 9 

47016 10094 | Sp-cy  Skarbek-Ważyńskiego  Józefa-| Taboryszki A Wil.-Trocki w/g planu 919,99 | 
47443 Edwarda-Antoniego, Dach Jankiel, ь 880,06 | $ 5115,28 | $ 486,30 | $ 6494,78 

Pisarski Aleksander, Zieniewicz w/g hip. ; | 
' Adam, Juniewicz Stanisław. Jako- 878,21 

wiez Józef, Jakowicz Jan 

47023 837 | Parczewscy Jan-Klaudjusz, Tomasz-Ste-| Borek vel Szafarnia # 270,82 124,7 
fan, Józef-Ignacy i Andrzej-Godfryd, z czego $ 12708 | $ 69,88 | $ 1150, — 
Rzewuska Stefanja-Józefa, Walenty- odchodzi | 
nowicz Ignacy, Sudenisowie Feliks na likwidację 
i Antoni, Parwenisowie Wincenty serwit. 
i Ignacy i Dacewicz Józef 172,13 

37 i 867 | Ks. Drucki-Lubeeki Józef Żyrm Lidzki 598,68 187,18 Zk Ti s. Drucki-Lubeeki Józe yrmuny 5 & 1691798 |8 1274,75 | 1218,82 

470311 4920 | Czechowiczowie Zbigniew-Marjan-Adam| Heljanów Postawski 270,29 | s 1527,48 |$ 279,65 $ 3271,58 
4264 i Władysław Emanuel ! 

47054 1356 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja Wiazyń Wilejski 5209,82 514,79 3 

47090: 3 z przyległ-mi $ 11251,78 |$ 1584,51 /$ 25435,82 

47696 : : 
47062 5488 | Sp-cy Bohdanowicza Adama-Wincentego| Zaciemien 5 507,88 28, — 

ъ $ 378,12 |$ 87,80 | $% 910,45 

470641 9705 | Sławiński Witold Kiena A. Wil.-Trocki 91,44 142,97 
i $ 1721,51 | $ 260,16 | s 3230,84 

470672 9940 | Žebrowska Marja (Marjanna) Zalesie A. Kolonja | Mołodeczański 100,14 77,50 | 
$ 980,74 | $ 214,63 | $ 2225,53 

1 

47072 2817 | Skinderowa Zofja Hudy vel Rezgiszki| Oszmiański w/g planu 150,05 
84,24, | $ 767,52 | $ 104,05 | $ 1079,05 

a w/g hip. 
86,30 

47087 5619 | Poklewski-Kozieł Józef- Aleksander Kowalewo Brasławski 424,02 74,50 
i й s 2824,43 | $ 468,27 | & 5661,30 

į 

470902 11495 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja ur. Jaczyno Wilejski 332,15 74,50 . | 

z f. Wiazynek % 8197,65 | $ 539,82 | s 6525,60 

470903 11496 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja Wiazyń osada » 26,40 303,57 | 
młyniska $ 198,28 | * 26,02 | $ 314,52 

47097 7781 | Awinasówna Tekla” Adelinowo Święciański 62,80 61,50 | 

47576 | › $ 24524 |$ 43,20 | $ 1052,91 

47128 3620 | Ancuta Eugenjusz-Michał Wirydowo vel Motodecz. 113,08 100,66 | 
Irydowo ' $ 490,60 1 $ 78,05) $ 973,95 

47140 2313 | Taubmanowie Dawid i Załman, Sp-cy| Baluji Brasławski 378,37 76,— 

Taubmana Mojżesza, Taubmanowa s 607,90 | $ 130,08 | $ 1625,25 
Dwejra, Bekerowa Reweka (Riwa) ! 

47146 1250 | Filemonowiczowa Ksenja Bokszyszki Wołożyński 234,86 63,— 
` $ 1218,27 | 8 234,14 | $ 2921,85 

47158 2350 | Polikowska Zofja, Rowda Filip, Pietkow-| Darewo Postawski | w/g hip. 387,71 | 
47240 | ski Edward, Hermanowicz Piotr, 497,67 | $ 7440,60 | $ 669,90 | & 8469,37 

к Pietkowski Antoni, Pietkowski Wla- w/g nowego 
dyslaw, Pietkowski Piotr, Zubrzyc- planu 475,49 
ki Stanisław, Pietrowicz Feliks, 

у Julian, Kokora Feliks, Pietkowski 
Florjan, Pietrowicz Jan, Sadowska 
Anna 

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

, ; & 587,18 | $ 78,06 | $ 937,96 

47197 3973 | Goryniewski Mieczysław i Stankiewicz| Hrehorowicze Dziśnieński . "279,57 74,50 ь 
47246 | › Jan : $ 2331,04 | ® 338,20 S$ 4347,13 

'47203 7099 | Brynkowa Marja Ё folw. Stomianka- Święciański 109,11 74,50 

. 3 : + Marylin $ 710,27 | $ 138,88 | $ 1718,77 

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

: i 8 3465,16 | 8 841,45 | s 4388,98 
47269 154 | Hr. Tyszkiewicz Jan-Michał Waka Wil.-Trocki w/g planu 77,50 | 

1151,46 | $ 7372,45 |$ 1430,88 | 18891,71 

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

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

47279 9061 | Fiedorowicz Michał Sićkowo Dziśnieński 112,29 18— с ' ъ 

a w/g hip. $ 1449,64 |-$ 211,38 $ 2716,96 
122,68 i 

47315 8246 | Priachinowa Marja i Gryszel Bazyli Szapowały Mołodecz. 358,10 133, — 

\ sę ® 8206,60 | $ 380,47 & 4890,52 

47349 4578 Hurynowiczowie Jan i Janina i Bort-| Krystynopól Wilejski 366,14 " 187,69 | 

47484 | | " nowska z Hurynowiczów Wanda й & 2403,87 | $ 377,23 | $ 4921,33 

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

474247 15309 | Sławińska Wacława kol. Kiena A. Wil.-Trocki 49,96 61,50 
, $ 567,92 | $ 78,05  $ 1008,19              
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47440 2839 | Miłoszowa Marja Nowa vel Brasławski 25,46 61,50 

Surmaczewo $ 671,99 | $ 120,82 $ 1589,91 

z dz. łąki Ług ' 

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

47487 4981 | Czerniawski Anatoljusz Kisarewszczyzna Dziśnieński 142,02 123,26 | 

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

| 
474731 1572 | Gigola Wawrzyniec Zaborze, Dziśnieński 220,45 64,50 

i Gigołówna Agnieszka Czyścik i Postawski $ 1425,66 | $ 230,88 s 3050,91 
i Borok I у | 

| 47484! 6052 | Dziewicki Tadeusz-Zygmunt Kozłowsk- Postawski 2528,97 „ 255,50 a 
i 6547 Włodzimierzowo $ 18934,74 | $ 2156, — | $ 28489,45 

i Kozlowsk A. 

474847 11958 | Malawko Walery i Kiejzik Hipolit Zamosze parc. 5 18,12 98,09 ЗА 
Nr. 229 i 229a у $ 272,94 1 $ 39,02 8 515,65 

4748418 11959 | Sienkiewicz Teodor Zamosze 5 38,04 ЧВ т | 
parc. Nr. 242 $ 461,44 | $ 74,79 |$ 988,32 

474845° 11962 | Rzeczycki Ludwik Zamosze E. p. 263 м 30,66 97,17 | 

а : s 52289 | s 68,29 |$ 902,38 

47484 11964 | Kukliński Jarosław Paryż B. p. Nr. 1 * 57,47 264,99 ° | 
‚ - $ 1430,72 | $ 201,62 $ 2664,17 

47484*' 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 5 = 4,66 202,08 | 
% 131,93 | $ 16,26 |$ 214,85 

41484** 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 6 # 8,38 139,60 у 
s. 24160 |$ 32,52 |$ 429,71 

47484"? 11968 | Łęski Włodzimierz Paryż A. z 26,05 74,50 | : 

; p. Nr. 718 $' 428,10 | $ 71,55 |$8 945,35 

474840 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 9 > 7,66 179,90 | 
$ 227,90 |$ 29,27 |$ 386,78 

47485! 10077 | Łoś Marja Kozia Góra ” 16,53 113.08 | 

. p. Nr. 12 % 427,99 | ® 55,28 k 730,50 

474854 10077 | Kirej Donat i Antoni Kozia Góra & 20,11 220,35 
p. Nr. 20 s 261,39 | $ 45,58 js 601,59 

474854 | 10077 | -Romańczyk Filip *| Kozia Góra Ё 14,89 169,35 | 
` p. Nr. 17 $  -266,62 | & 32,52 iš 429,71 

47485% | 10077 | Dziemieszonek Henryk Kozia Góra 5 20,75 255,49, | 

p: Nr. 19 > s 828,58 | $ 39,02 |$ 515,65 

474931 680 | Hr. Lubieūski Wincenty Murowana Oszmiański 386,78 135,50 : 
Oszmianka : $. 6127,45 | $ 715,42 | $ 9453,51 

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

47536 | › 10218 | Zeliowa Marja-Celina i Zaleska Zofja Mańkowo Wilejski 52,99 63,— | 

‚ 
$ 84139 |$ 74,79 |$- 988,32 

475471 1486 | Witold Wagner Gudelki Wil.-Trocki 966,75 64,50 | 
2 `^ $ 2160,45 | $ 289,42 | $ 3824,38 

47547° 15203 | Wróblewska Aleksandra Wójtowstwo ю 75,25 61,50 | 
. Gudelskie '& 172,89 | s 26,02 $ 314,52 

vel Gudełki Nr. 8 ] | I 

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

Lejba ; Gudelskie е ч & 141,90 | $ 26,02 |$ 314,52 

vel Gudelki Nr. 2 | 

47547 15196 | Coch Eljasz, Bieniakoūski Josel, Sze-| Wójtowstwo * 311,00 61,50 | 
lubska Marja, Basman Chaim, Bran-| Gudelskie $% 549,06 | s 94,31 |$ 1246,14 

cowski Dawid i Lejba, Bieniakoński| vel Gudełki Nr. 3 \ | 
_ Abram i Lewin Josel-Chaim : | 

47547° 15198 | Baranowski Fajwisz, Pruski Mendel,| Wójtowstwo . 285,00 61,50 | 
Szylański Hirsz Gudelskie $ 46382 | s 81,30 |$ 1074,26 

vel Gudełki Nr. 4 > X 

47612 6379 | Górski Władysław Swikszczany Brastawaki 84,48 74,50 | 
* : $ 1178,40 | $ 168,01 | $ .5300, — 

47616' 9909 | Czerniewski Stanisław Kol. Godulin Nr.3 | Wil.-Trocki 14,77 210,05 
p. 7, 13, 15,16,17,18 $ 250,61] $ 15,85 |$  500,— 

47626 5257 | Sierdziukowa Anna i Rokicki Ignacy | Michalino Święciański 238,49 92,50 | 
й $ 1463,35 | $ 114,12 |$ 3600,— 

47675 11375 | Sosnowik Hirsz i Sigcha i Lewinsonowa| Hermanowicze A. | Dziśnieński 73,01 61,50 | 
Bluma ` $ 515,74 | $ 8242 |$ 2600,— 

47733° 10663 | Jackiewicz Pawel Pohrebiszeze p. 6 r, 14,83 207,54 : ой 

AK $ 18701 |$ 17,43 js 560, — 

40148: 8243 | Ks. Drueki-Lubecki Józef Stary Raków I Mołodecz. 304,10 66,— B 

\ 
$ 3595,91 | $ 328,09 | $ 10350,— 

47748 14461 | Pastuchowicz Bazyli Kol. Stary-Raków 2 14,50 " 211,52 | 
ГА. ф. 26 1 27 $ 158,01 | $ 14,26 |$ 450,— 

47760 1946 | Skrzynecka Helena Bierwienciszki A. | Oszmiański 98,50 74,50 | 
® 639,15 | $ 98,27 |$ 3100,— 

47767 8940 | Weler Ernest Bosacka Wil.-Trocki 46,35 78,— | 

' $ 1252,42 | $ 187,08 |$ 5900,— 

47816 629 | Sawicey Włodzimierz, Michał, Aleksan-| Kaźlany Szczuczyński 2839,21 61,50 

der, Leonid i Paweł ? w/g hip. $ 968,25 | $ 13948 |$ 4400,— 

2 238,81 | 

41830 8689 | Połłujan Antoni i Ostrowska Marja Pocze Święciański 245,82 61,50 | 
$ 599,47 | $ 82,42 |$ 2600,—



    

              
  

  

18 Ś, SN: SEO SWZSO RÓJ WRS 

1 2 3 + 5 6 * 8 9 
| Ё 

47834 10401 | Zawistowska Aleksandra Aleksandrówek Wil.-Trocki 43,70 171,06 | 
$ 19798 |$ 28,77 |$  750,— 

47863 1866 | Białynicka-Birulowa Marja Stymonie Oszmiański 147,66 91,50 

A % 996,96 | $ 133,14 |$ 4200,= 

47866 1657 | Walicki Jan Gojdzie Lidzki 72,05 78— 
: a w/g hip. $ 488,23 | s 60,23 |$ 1900,— 

69,92 

47871 9488 | Chomiński Aleksander - Stanisław -Waw-| Olszew A. Święciański 3306,33 120,— 
47882 rzyniec z czego $ 10457,32 |$ 1480,39 | $46700,— 
27886 | na likwid. 

serwit. 
odchodzi 
około 

„506 

55061 4377 | Sp-cy Orzeszkowskiego Stanisława Tabor 2 398,76 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 в 

: i Werosy 

55265 1573 | Wołczaska Marja-Kornelja Horodźki Wołożyński 382,19 10712,51 856,82 24386,71 

55266 z f. Aleksynowo 
i Drozdziszki 

55373 11666 | Sp-cy Cytowicza Józefa f. Nauka Dziśnieński 110,45 170,35 78,99 2229,14 

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

55407 1152 | Zeliksonowie Musza-Małka i Szmuel-| Kraspy Bór 2 1094,26 8424,80 659,36 _ 18608,41 
Lejwi 3 i Zaczepka 

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

55513 1573 | Feldmanowa Władysława : Horodeczno | Woložynski 381,52 6709,32 643,91  19199,59 
z f. Kopaćkowo 

55518? 14702 | Pereświet-Sołtanowa Anna-Marja Osada Gaj: Wil.-Trocki 236,45 16.786,36 | 1651,04  49229,69 
` z m-ku Jaszuny z 

55584 1808 | Nowoszyński Jan Bękarty 3 91,23 1742,55 181,62 | 5415,27 

55654 2780 | Spad. Hałko Ignacego w/g hip. Gałko| Niewiery Postawski 446,23 9743,— | 883,71 | 11440.98 
Ignacego ё vel Niewiary 

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

55811! 413 | Żukowski Wacław, Jutkiewicz Józef,| Czarnobyl Wil.-Trocki 222,16 6828,01 521,73 15556,59 

Jasiulęwicz Feliks i Jutkiewicz Win-| vel Antonowo ; i 
centy A й 

° 

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

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

55848 6088 | Wołłowiczowa 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. Danilowicz Hilary Polany Górne Święciański 25,81 548,56 52,88 , _ 1575,35 
i Dolne p. 93 * ‹ : Ž : 

55864 11805 | Sp-cy Moksiewicza Jana Gołombiewszczyzna| Oszmiański w/g aktu 1585,10 | 155,78 | 4484,46 
56534 Zieńkowszczyzna 154,56 | 

559021 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 

i Kozłowski Jan į 

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

56036 7613 | Rapp Oskar Werchy > w/g hip. 2291,93 317, — 9452,10 
A vel Wierzchy » 395,85 ` 

w/g planu 
2 ® 395,05 - | 

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

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

1972,28 

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

' Ę ; ` Cemanowszczyzna 

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

: Тепасу 

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” | Wiłlejski 12,78 1231,64 | 128,79 | 3839,92 
ы Łozowe Drugie 

56941 3785/B | Rabuszko Ławrenty i Żołnierkiewicz Jan| Romanowo Mołodeczański 111,43 2493,92 | 191,52 | 5710,65 

56955 11851 | Prazdniczny Michał ъ Pustka Wilejski 101,44 2383,15 2519,89     przy wsi Bujle   
  

        89,29 

  

 


