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Dzisiejsza awaniura kowieńska przeSkrzyńskiego wiadomość o nocie Litwy ciw Po!sce ogromnie jest na rękę Niemkowieńskiej złożonej w Lidze Naro- com. Cały propagancowy aparat niedów zaopatruje w następującą mocną,
słuszną i męską odprawę:
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Korzyści

w

dodatku trzeba

w

iękę z Angiją.. a to niemiłe.
Honor
nakazuje „korzystać*
z udzielonego

wpłynie na ułatwienie komunikacji
kolejowej, pasażerskiej i bagażowej

kosztów

mnóstwo.

tam,
w Azji

a

ambarasów

W

Mniejszej,

iść

i

ręka

mandatu. Złożyć go z powrotem
Lidze Naroaów—nie
wypada. Tedy
w syryjskie wertepy binie się dalej..;
Podczas zaś gdy p. de Jouvenel
uśmierza druzów jak może, my iu w

Paryżu chodzimy przykładnie na wielkoposine rekolekcje do Notre Dame
— zmieniamy nazwy ulic. Ten
osiiatni proceder
natrafia na coiaz to
żywszą opozycję w
prasie.
No, bo
jakże? Deje się ulicy nazwę jakiegoś,
niezmiernie — chwilowo — popularnego polityka. Po pewnym pizeciągii
czasu,
tak bajecznie uhonorowany
polityk .. wychodzi z mody, aibo, co
gorsza, okazuje

się. że

był to

szal-

d

z prowincji o 25 proc, drożei

Ksiądz

Sanson

którego

nie

Na odcinku

Podgajskim

pięknie,

w Kiernowie.

słowa; wielu jednak nie

podoba

się

pizeciwdziałaniem

naszego

ton, w jakim przemawia, W dodatku
kazał ustawić przy ambonie dwa a- biura prasowego i prasa zaprzyjeźnioparaty: jeden, który głos jego potęguje, un hkautparleur, a drugi, „teatrofon* kióry powiarza
słowa
kaz-

nodzicja po za

nego z nami pańsiwa zalana
wrogą nam piopagandą.
Akiem tizecim jest dalsze

została

który powinien być

do lrybunału,
tyjnym

aby w

leży partyjnych minisirów.
padku

Świeżo

podatki

rosną,

1osną,

senat zatwierdził

opłat podatkowych

rosrą.

także

manifestacyjne

podwyżkę stanowisko Kowna.

od kawy,
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oraz

paniom

mi naszych władz granicznych, ponaszym. | Przestają najzupełniej nosić mimo
całej dobrej woli z naszej strobieliznę (mowa oczywiście o koszuli).
wszelkie
Jeszcze
w dzień jakiś tam strzępek ny — Litwini / odrzucają
jest ale wieczorem — osobliwie gdy możliwości, nie dają poprostu pizyjść
się

idzie

potańczyć —
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do słowa, wszelką

możliwość

gdy się

dobrze

megalomanję

wprost

kłamiwe

skiego
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wiadomości

po skie.

wojska

gran czie dzięki zdecydowanej

łatwością

gdyż

zikwidowane,

o zaatakowania

w
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podgajski zostałz powrotem obsadzony
obecni
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rujnuje

to miasto — pobudza
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litewski

do próbowania

wszelkiej przyzwoitości.

Nie trze-

rząd

ba jednak sobie robić żadnych iluzyj; ścia
|| żurna! z „najświeższemi* modami po-

zostanie dla kobiety kodeksem, które- rach.

go autorytetu

nic i nikt nie zachwie-

je. Moda tak chce!
ecz
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awantu:

międzynarodowych
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szczę:

Musimy niestety przyznać,

wszystkie

dotychczasowe

że

awantury

tak każe! opłacały się państewku kowieńskiemu,

bezapelacyjnie rozstrzygnięta,
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Ceny

ih

BUinak

|

artysta
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z:a:

Przyjmuje 9—6.
zniżone.

Polską,

a Polska zgodziła się

na jej

wstąpienie do Liyi Narodów. Wogóle
przesadziliśmy nieco w stosunku do
Kowna, jak do krnąbrnego lecz kocha-

| nego dziecka.

są

w

Piasta,
domysleć

się

narady

zwołania

stronnictwa

w powodzeniu

pre-

Zarządu

szukać należy

akcji

p.

Dąbskiego

który wokoło siebie giupuję wszystkie podobne do siebie z kwalifikacyj
moralnych
jednostki i grupki.
Jak
wiadomo ostatnio
na mocy uchwał

będzie liczyło 30
członków. Posłowie
Dziduch j Ku.
Gelski którzy niedawno
wykluczali
pos. Okonia przeszli teraz pod ko-

mencę

w

mia rzeczy od ławek prawych.

Wob:c tego,

racji twierdzić, że w naszych

ixoach niema właściwie prawicy! Ponieważ
prawodawcy nie mogą jedni na głowach
drugich siedzieć, muszą zatem jedne ławki
stać na prawo, gdy inne umieszczone są na
ubikacyjnem

rozmieszcze-

incydent demaskuje intrygi
zajść w chwili, gdy

Litwy zmierzające

Polska ma wejść do, Rady

przystąpi do dyskusji

a we
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Bilety od 1.50 do nabycia
w księgarni «Lektor».
Początek punktualnie c g. S-ej wiecz,
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został fabryczny
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Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni:
stwo, leczenie elektrycznością, leczenie Światłem,
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czarna giełda oferowała
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WARSZAWA, 26.11. (fel. wł. Słowa).
Bank Polski płacił Gziś za dolara
7,70,

ini“

Sprzedaż wyłącznie hurtowa

słoneczne.

Zagórskiego,

pod

WILNO,

kąpiele

gem.

miejsce ma być mianowany
jeden z
wyższych oficerów wojsk lotniczych.

Skład Konsygnacyjny

od 10 do 20 0/e

od 1 maja do 31 października

2711. (żel. wł.Słowa)

W kołach wojskowych koiporiowane
są pogłoski o mającej nasiąpič rychło dymisji szeta
lotnictwa
wosko-

Rydze,

Roman

Sezony letnie

dymisji gen.
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Zagórskiego.

TOWARZYSTWO ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSKICH

Obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna.

Państwowy

wyjechał do

rót ministra nastąpi we wtorek.

Ligi Narodów.

od ligo do 135 marca r.b,
„ma garnitury,

27. II. (żel wł. Słowa)
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towarów wełnianych

Ge-

Światowej sławy

aresziowania

Wileński*

Wileńska

Wilno,

do

Krakowa w celu dokonania
lustracji
władz i urzędów
skarbowych. Pow:

liczb'e

sowanym do egzekutywy Kominternu w Moskwie ska'żą się oni na brak
cjatywy i powszechną bierność łotewskich organizazyį komun:stycznych.

D.

wyjedzie

głosowaniu.

Minister Zdziecnowski

RYGA 2711 PAT, Polieja polityczna aresztowała w Rydze
14 komuni,
stów a wśród nich2 członków Komitetu Centrajnego partji komunistycznej
przybyłych z Rosji z fałszywemi paszporiami
sporządzonymi
przez biuro
Sekcji Bałtyckiej Kominternu w Pskowie. Qoajci komuniści mieli za zadanie
prowadzić propagagandę komunistyczną | uprawiać szpiegostwo. W liście adre-

„Bławat

Skrzyński

po

nad umowami

się głosowanie.

Wyjazd Min. Zdziechowskiego,
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odbędzie

w tem widzieć rękę 222+2929920000004

Artykuł ten zatytułowany jest: -„Czy należy
Niemiec"?
SSE

środę

newy

wywoływania

do

[okareń.

WARSZAWA. 271II. (tel.wł.Słowa).
W przyszłym tygodniu
we wiorek i
środę odbędą Się posiedzenia
Izby
poseiskiej poswięcone
ratyfikacji umów Likareńskich. we
wtorek izba

przez policję polską, przylitewscy,

umów
skich.

‘азек

lutego

pos. Bryla,

Ratyfikacja

GENEWA 27.I1. PAT. Prasa tutejsza doskonale zorjentowa.
na co do prawdziwego podłoża incydentu granicznego polsko li-

trafią raz jeszcze zainteresować Europę
swojemi uroszczeniami co do Wilna.

cim 1 aberacjom tuałetowym | urągają- który

Piasta i

Głównego

Zdemaskowanie perfidnych intryg.

dobno — taką przynajmniej wyczyłem wiadomość w dzienn'kach wło- Przegranie tej sprawy
skich —

Decyzje

trzymane

nadzwyczajnej

zydjum

spóźnioną i oszczerczą wobec przytoczonych wyżej taktów oraz
zeznań jeńców litewskich prop:gandę o rzekomym napadzie wojsk
polskich na terytorjum Litwy Kowieńskiej.

polityków ko+

jalnie kaznodziejów rekolekocjonistów
Klajpolecił im ostro występować przė- teraz z”owu przegranie sprawy
pedy,
wobec
zastoju
ekonomicznego,
ciwko teraźniejszym dekoltom niewieś-

naradzie

Sejmu

wyborów

ustawodawczych.

na

nie Głównego Zarządu
Jak łatwo można

8 zostali ujęci z bronią w ręku. Zukwidowanie incyaentu odbyło
Litwa rozpoczęła
się bez wystrzałów z naszej strony. jednakże

poro:

kompletne bo
nawet w opinji państw nadbałtyckich,

rozwiązania

przyszłych

Ścisłej tajemnicy, Pozatem telegraficznie zwołano nadzwyczajne posiedze-

policj: zostało z

23

22 na

strażnicy

terytorjum

naszem

ltew-

Ltwinów

naszej

postawie
nocy

terytorjum

przez)

Wywołane

Paryż, co się zowie, .zamerykanizuje, wieńskich, są oni przekonani, że po*

Amerykanki...
przestaną
przyjeżdżać
do Paryżą,
Taki będzie koniec.
Po-

ciał

powzięte

wyjaśnienia w Lidze Narodów.

naszego

Wówczas dopiero suknia akuratnie
przylega do ciała. Angielki dały nam zumienia topiąc w wyraźnych szykagłówki uczesane d Ia garponne, mo- nach i prowokacjach,
Co z tego wyniknie? Znamy
tu
dę bezkoszuikową piopagują w Paryżu zawzięcie amerykanki.

sprawę

terminu

do

w ten sposób, jakby chodziło o teren litewski.

Dzisiaj widzimy

soli, al-

ny dwóch i pół franka, czego nigdy kojowo załatwić incydentu, że pomijeszcze nie było. Podiożeć mają doro- mo całego heroicznego takiu, spokożki taksometry. To też zebrało się na ju i panowania nad własnemi nerwa-

oszczędność —

wy-

W danym

więcej zrozumie-

pro - niemieckie

koho'u. Paczka ty:oniu doszła do ce- już wyraźnie, że Litwini nie chcą po-

gwałiowną

okazały

iewe ławki

bezpar-

sądzić jak na-

razie potrzeby

katedrą. Pierwszy to wające i aroganckie zachowanie się
rez użyte są dla kościelnych
przemówień oba te dalekonośne aparaty. władz kowieńskich na naszej granicy
Są, którzy upatrują w tem
nieprzys- oiaz noly litewskić w Lidze Narodów lewo. Poza tem
tojność graniczącą z kabotynizmem.
i'w minisierstwach państw koalicji, a niem, nie więcej.
A

do zmiany

WARSZAWA. 27. l. (żel. wł.Słowa)

napaść na większą skalę. Mo-

czyż nie mamy

wyzy-

30

Litwini nie przejawiali żad- «Piasta», |ak słychać z kół dobrze
na naradzie omatyłowych litewskiej straży poinformowanych

spokój.

nej agresywności. Wszelkie ruchy oddziałów

Treść

żadnem

3-ej

EE

Wczoraj oobyła się pod
przewodnictwem pos. Witosa
nadzwyczajna
narada prezydjum zarządu Głównego

naszych stalowych zasad przeciwko rzekomemu napadowi Polski na granicę litewską.
że wobec
Litwini niczem nie rypomiędzy Kownem a Wilnem.
Kto pokojowych
Głęboko są przekonani, że
wie czy to nie będzie najlepsze wyj- zykują.
WARSAWA 27 1. Pat. W uzupełnieniu wczorajszych
depesz
„ich demonstracji prolikwidacji
przy
ście.
о
incydencie
polsko
litewskim
zaznaczyć
należy
co
następuje:
przekronie
nasze
wojska
Zwrócić uwagę należy na syste- wokacyjnej,
Rząd polski bezzwłocznie za pośrednictwem swego delegata przy
matyczność w
pizygolowaniu
akcji czą linji wykreślonej przez Radę Am- Lidze Narodów poinformował jeszcze dnia 20 lutego br. sekrenapadu na lasek w
Podgaju
przez basadorów.
tarjat Ligi Narodów o drobnym zresztą incydencie granicznym,
polsko-kowieńskich wykazującym wszakże
Od początku
złą wolę rząd |tewskiego i chęć sprowo
rząd kowieński.
Przygotowania miliпа
nas
polsko litewskiej.
przez
starcia na granicy
poważniejszego
zacytowany
kowania
tarne szły tak daleko, że się odbiły stosunków
świadczy obecpoiitycznej
natury
cele
o
chodziło
Litwinom
jest
Że
Kurjera
nawet na zaiządzeniech w
garnizo- wstępie głos Nowego
Kiernowo w
miejscowości
terenie
na
niemieckich
oficerów
ność
Litwę
który uspokaja
nie kowieńskim.
W kierunku na la- pierwszym
odległości zaledwie 1 klm. od miejsca incydentu, oraz interpela:
sek w Podgaju skoncentrowane zo- Kowieńską powołaniem się na polską cja stronnictwa obecnej większości w Sejmie kowieńskim, która
stały wojska. Niekióre jednostki woj- siłę zbroiną. Miejmy nadzieję, że w motywowała konieczność utrzymania nadal stanu wojennego na
skowe pizysłane zosiały z głębi pań- danym wypadku głos pisma bliskie: Kowieńszczyźnie zajściem o las podgajski, podając jednocześnie

ani Słowa, że ta akcja nie spotkała się z

2-ej i

frontu,

granicznej, są szczelnie maskowane.
Dziś rano p:zybyło do Kiernowa kilku wyższych
urzędników ministerstwa spraw wewnętrznych z Kowna, w asystencji
oficera sztabu generalnego. Wśród miejscowej ludności rozeszła się pogłoska, że przybył
nad granicę minister spr. wewnętrznych Litwy.
Jeden z urzędników litewskich usiłował obejrzeć las Podgajski,
za-

chowywał się przytem

ie

Przygotowania

chcą rokować.

panuje

T

ace In W:

įSejm i Bząd.

jedni

mówi

Mickiewicza 24

Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc. drożej.

tewskiego zaledwie wspomina przy omawianiu tej sprawy o nocie
ministra z jakiemiś rzekomemi planaprawnikiem i historykiem zarazem. W życiu litewskiej, podaje
natomiast niemal in extenso notę pols'4, nana partyjnem udziału nie przyjmował, Posiada
wynoszą pod niebiosa a drudzy... le- mi oswobodziciela Wilna marszu
La Suisse opisując
piej nie powtarzajmy
co mówią. Kowno. Zżznaczaliśmy już na łamach zatem niewątpliwe zalety kwalifi<ujące go zywając ją „une mise au point", Dzienniki
kaznodżiej,

Świat 46—14

Stronnictwa
Chłopskiego i RadykalBezczelne
posunięcia
Kowna.
nego Stronnictwa Chłopskiego oba
atakopróba
nawet
jest
żliwa
te kluby połączyły się w jedno raNikt niezna granie
wania Wilna.
Litwy złożyli dykalne klasowe
pełnomocni
KOWNO 27.l. PAT. Ministrowie
stronnictwo
chtopnoty
protestujące skie, które obecnie
megalomanji kowieńskiej. Zwłaszcza, rządom państw, w których są akredytowani
skowa

Skrzyńskiemu Świadczy o
go p.
bierz i zierzysta
pierwszej
klasy. stewka.
przekonań
Co
robć?
Następuje
oczywście
Akiem drugim tej akcji było przy- zmianie dotychczasowych
przemianowanie ulicy. Ludzie
poła- gotowanie
opinji
pubiicznej.
Ryga tego ministra,
pać się rie mogą..
saikają..
kpią...
M.
została zalana depeszami
ze źródeł
O:óż świeżo poczciwą i Bogu ducha
najbez. REESZTEENI ZEROWY SEDZEKA WCZODZEOWCSEZ
winna, odwieczna
rue des
Ecoles litewskich głoszących hasła
przemiarowano na ulicę
|ansowania
tych
Viviani'ego czelniejsze. Akcja
W Senacie odbyły sę wybory dwóch
(iue Rė 6 Viviaani).
Czy n'e za poš- depesz dobrze była
zorganizowana, członków Trybunału Stanu. Prof. Kutrzeba
“ piesznie? Należałoby czekač przynaj- gdyż np. wszędzie ukazała się wia- wybrany został jednogłośnie. Przy wyborze
mrij lo lat. — nim się „sława” dadrugiego, głosy się rozdzieliły. Prawe ławki
nego
działacza
politycznego ustoi, domość (absolutnie oczywiście zmy- głosowały na b. ministra Skulskiego i ten
u'ežy, uirwali. A stokroć jeszcze le- ślona) o ukazaniu się w lesie Pod- został wybrany, lewe na prof. Balzera,
piej: siarych, sędziwych nazw ulic i gajskim 200 kawalerzystów. Jedno- Pierwszy zanim zaczął jako leader partji
placów nie zmieniać wcale, Poco?
cześnie wykorzystywano
nazwisko zajmować się polityką, był inżynierem, przeCo zaś do rekolekcyj
w
Notre gen. Żeligowskiego, łącząc niedawną mysłowcem czy magistrem farmacji, w każDame, to mamy obecnie na kazalni- nominację generała
na stanowisko dym razie wykształcenia prawnego nie po
cy
wsiawiorej
przez
Lacordaire'a
siada, drugi jak wiadomo jest znakomitym
młodego

Nowy

S

(Telefonem z Mejszagoły).

usługi Litwy Kowieńskiej. Najbezczel-

Rząd litewski jest, mówiąc delikątnie, niejsze, najobrzydliwsze kłamstwa komało rozważny. Pizypuśćmy
bowiem, że
cały Świat. Nawieńskie obiegną
potężna jego argumentacja pozbawi Polskę
wejścia do Raty Ligi — jakież byłyby tego szych 200 kawalerzystów pogalopuje
po szpaltach gazet subsykonsekwencje? Polska musiałaby wówczas napewno
wziąć na se jo swój «stan wojny» z Litwą. djowanych
przez Niemcy na obu
Dla kogoż byłoby to niebezpieczne? Juści półkulach.
Niestety nie
rozumiała
nie dla Polski! A cóż to jest za polityka,
stosowała
i
prasa warszawska
tego
przy której trzeba się bać, żeby czasem pode
p. Neumana, kierownika polmetodę
jsty lekkomyślnie krok nie miał powo:
prasowego w Rydze —
biura
skiego
dzenia!

nie dosiali. Gdy bowiem Polska weźmie stan wojny z Kownem na serjo,
Oczywiście w pizyśpieszonym tempie

mało

ul. Rynek 28

POWIATOWA—ul.

Piscėwki po'skie zakomunikowaly, że urzędnik wkroczyć
może
na
Przy- to jest przemilezała napaść na lasek
Łukaszewistarostą
ze
porozumieniu
w
Podgaju.
uprzedniem
po
polskie,
terytorjum
Jeżeli
Dziś awanturnicze zamiary Kowna czem. W odpowiedzi urzędnik zaznaczył, że konferować nie chce i zaistotnie
notatka
powyższa
ma
odz rządem tureckim. Turcja... to zasą już zdemaskowane, zastanowić się wrócił.
wsze w oczach imałoazjaiyckich
ple- zwierciadlać nastiój i przekonania polcelem zdanależy nad dalszym ich obJutro przybywa do Wilna zast. starosty p. Łukaszewicz,
mion i szczepów
wielki autorytet. skiego premjera to kio wie — może: jednak
Swoją drogą rmsja Francji w Syrji i by lepiej było, abyśmy tego miejsca rotem. Możliwa jest poprostu woj- nia seeiQowio raportu wejewodzie o sytuacji.

ciężka

—

— ul. 3-go Maja 5

WILEJKA

Mackiewicza 63

uiszczona ryczałtem.

mie polegał ani na administracyjnych
ari na dypiomatycznych
uzdolnieniach następcy gen. Serrailla—a
jedmak... widać ma przynajmniej
szczęśliwą rękę. Wygląda
jednak
że powialy po Syiji wiatry mniej dla Fraucji
Brawo! Jesteśmy niezwykle
niegodziwe
głównie
z racji wejścia
jemnie zdziwieni tym tonem.
rządu fiancuskiego w stosunki bliższe

giuncie

ui. Rynek 19
ul. Piłsudskiego 9

228, drukarni 262

3

%

—

—

STOŁPCE

Kowienskiej prowokacji ciag dalszy.

czyna dziać się iepiej panu de Jouvenel,
peinomocnemu
rezydentowi
Francji

w niespokojnym

redakcji 243, administracji

lub z przesyłką pocztową 4 zł.

23 lutego.

lifyczna wciąż jest niepewna
i łatwo
komplikująca się,—nazewnątrz
jakby
zanosiło
się na
uspokojenie, przynajmniej w zakiesie
najdrażiiwszych
spraw. Jakoby Abd-el-Krim
zaczyna

już tracić

ao domn

czekowe w

Jeżeli wewnątrz kraju sytuacja po-

ku

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

*

— ul. Mickiewicza 20

ŚWiĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Fi

— ul. Ratuszowa
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KRAJOWE
Zielonych

Rozstrzelanie bandytów.
WARSZAWA

Jezior pod

w

piękna,

rozwinięcie

zamiłowania

do

12 klm. od miasta a szeš- roślin w społeczeństwie, jest wielkiem

odległości
ciu

od Wilna,

klm. od

Werek,

pośród

maiow-

zadaniem

botaników

wileńskich.

Rozumieli to botanicy dawnego
niczych wzgórz znajdują się Zielone
Jeziora, Nazwę tę właściwie posiadają Uniwersytetu Wileńskiego, a przedetylko dwa jeziora z pośród 11 istnie- wszystkiem profesor józef Jundziłł.
jących, mianowicie: Zielone i Krzy- On to zachęcał wilnian do zwiedzažackie vel Werkowskie,
Baltas lub nia ogrodu Botanicznego w centrum
Zielone. Szczególną pięknością odzna- miasta położonego, on to rozdawał
cza się największe,
bo 52 ha powierzchni zajmujące, jezioro Krzyżac=
kie pospolicie Zielonem zwane. Dokoła
zielenią niby wiankiem
spowite, umieszczone w. głębokiej dolinie, otoczonej
wzgórzami
o pochyłych ku
wodzie zboczach, o pięknej
zielonej
wpadsjącej w seledynową barwie wody—jezioro powyższe razem z całem
swem otoczeniem
tworzy jedyne w
swoim rodzaju w okolicy Wilna pię-.
kne i urocze miejsce pod względem
krajobrazu.

nasiona
i cebulki wyhodowane w
ogrodzie Botanicznym, on to zachęcał do urządzania
ogródków
przy
domach, do sadzenia
drzew i krze:
wów ozdobnych, do hodowania kwiatów w mieszkaniach.
Zapewne pod
jego wpływem
rozpowszechniła się
ta różnorodność
i rozmaitość roślin

i uczenic,

kres zastoju

ozdobnych

w

ogrodach

dworskich,

zaściankach
i wioskach
gęsto rozrzuconych w okolicy Wilna,
które i
obecnie obserwować można.
Zmieniają się czasy, zmieniają się
To też od początku wiosny liczne łudzie. Dawnego uniwersytetu, który
długi owycieczki turystów i amatorów, uczni wyrósł z tej ziemi niestało,
pedagogów

i harcerzy, woj-

skowych i innych mieszkańców Wilna zmęczonych długotrwałym pobytem w mieście, śpieszą do wspomnianych Jezior wypocząć na świeżem
powietrzu, nacieszyć oko wytwornym
krajobrazem.
Wilnianin
lubi swoją
przyrodę,
(szczególnie
roślinność),
choć często po barbarzyńsku
z nią
się obchodzi,
dowodem
są liczne
wycieczki w okolice Wilna uprawia:

zmienł

szeroko zakre-

ślone plany i urzeczywistnić się im
nie dał, lecz ideje przez
dobrych
siewców zasiane stale konserwowane
były z pietyzmem
w społeczeństwie
wileńskiem i społeczeństwo to zdrowe wyszło z tyloletniej niewoli.
W ostatnich
czasach
nowe nastąpiły zmiany. Miasto stopniowo zatraca swój przepiękny charakter, swoją prostotę, otwartość, szczerość i uczuciowość tak cenioną i podziwianą

ne przez ludność miejską w dni świąteczne szczególnie. "Dowodem lubo: przez wszystkich, którzy tu kiedy
być mieli.
Wymierają
wnictwa roślin są cieszące się liczną sposobność
frekwencją targi kwiatowe w Wilnie prawdziwi wilnianie noszący w sobie

tradycje dawnego Wilna, a następców
ich godnych miało
wyliczyć można.
Znam ludzi należących
do dawnego
runki pozwalają. Rozbudzenie zami- „wilnian poxolenia, którzy ze zdumiełowania do przyrody, do poznawania niem mówią o tak wielkiej metamorjej i zachowania, do korzystania z jej fozie, w tak szybkim zachodzącej
odbywające się dwa razy do roku,
ak również hodowla roślin w ogród:
ach lub domach o ile ku temu wa-

zestawień,

uskuiecznionych

przez

mec. Bitnera wynika, że Bisping w
okresie 1909—1913 r. miał możność

wydał,
Z pośród siedmiu weksli, odebraBispinga, jeden jest podpinych od
sany tylko pierwszemi literami imienazwiska
nia i imienia ojca obok

Nie przesądzam czy należy tam
robić rezerwat, czy pół rezerwat, czy
zakładać stację biologiczną— potrzeb-

ne bowiem ku temu są duże środki
i wszechstronne zbadanie terenów. O

wojenpano-

wania, a i małej dbałości i troski ze

strony obecnych

władz

nowych ze:

szpecono i zniszczono _ Markucie,
Werki, Ponary, Rybiszki, Niemierz a
częściowo i Zakręt.
Wyrąbano i zniszczono las w po-

nazwę również nie chodzi—chodzi
wych (Dracoephalum Ruyschiana L. *) tylko o zachowanie i uchronienie
5) Różnorodoość asocjacji i agre- tych terenów ich krajobrazu i roślin-

bezinteresowną
ności, o dążenie do stworzenia z dobrą wolę i ża
Wileńctwu
Nadleśni
pomoc,
częstą
jednostki
są łąki podwodne utworzone
przez nich jednej całości, jednej
wdzięczskiemu należy się wieika
administracyjnej
i
to
w
najtańszy
Characeae, porastające zarówno głępracująstrony wszysikich
bokie jak i płytkie xniejsca jeziora sposób, co jak zobaczymy niżej nie ność ze
cych
naukowo.
przedstawia niemożliwości, a nawet
Krzyżackiego.
Ziemie należące do dóbr Werk p
6) Obecność potężnych
okazów i trudności.
Spinka,
należy wykupić od właściciela
Tereny
o
których
mowanależą
drzew w lesie Gulbińskim jakich już
i
w
tym
celu udać się do społeezeńdo
trzech
kategorji
własności:
widzieć
zapewne
przyszłe pokolenia
stwa
o
składanie
ofiar, o wyznaczenie
1) Rządowa będąca pod adminijuż nie będą.
gacji roślinnych. Szczególnie pięknemi

Dzięki

cennym

i wszechstronnym

i śladu już pracom dr. J. Bowkiewicza zbadanym
po nim dziś niema. W ostatnich wre- został biologiczny charakter jeziora
szcie czasach nabudowano szereg Krzyżackiego, zawierającego w wow dzie znaczną
ilość wapna, którem
i to jak na nieszczęście
fortów
miejscach najpiękniejszych, zeszpeca- pokryte są liście i gałęzie roślin wodjąc je przez to i uniedostępniając. nych którego osady znajdują się w
na dnie jeziora. Ze
Zachowały się jedynie tylko nienaru* kilku miejscach
przez
zwierząt
ciekawemi
postaciami strefy
cone
niezeszpe
i
prawie
szone

bliżu Trynopola

wojny

i okresy

rosnący

anarchji okolice Zie-

lonych jezior. Okolice te cennemi są

ze względu

na swoją florę

i faunę,

Na
ra swój charakter geologiczny.
„wzglępod
znaczenie tych terenów
dem naukowym wskazywali tej miary

uczeni jak J. M. Rektor prof. Siedlec-

i prof. Szafer i
ki, prof. Paczoski
w dawprofesoró
z
a
i wielu innych,
nego uniwersytetu prof. Gorski i Woligang. Szereg łudzi pracuje obecnie od

kilku lat na tych terenach dorzucając

garść swych spostrzeżeń do skarbni-

się
cy wiedzy ludzkiej i przyczyniając
liziemi
naszej
do poznania świętej
„terra
ową
dotąd
będącej
tewskiej,

stracją

Nadleśnictwa

Okręgowego

Wileńskiego

Urzędu Ziemskiego

i pewnej

sumy

są o zapomogę

przez miasto

i sejmiki,

Ministerstwa

W. R i

Ośw. Publicznego, należy zorganizować ną fundusz wykupienia
szereg
śród ziem nie rządowych, całe je- odczytów, wieczorków, pogadanek,
wykupienia,
zioro Gulbińskie i folwark Gulbiny Wielką pomoc w akcji
Wielkie. Folwark
Gulbiny-Wiełkie i moralną i materjalną, mogłoby okazać
to: las Gulbiński,
kilka mniejszych
kawałków
lasu rozrzuconego — ро-

jezioro Gulbińskie

są

objęte

admi-

Polskie Towarzystwo

Krajoznawcze,

nistracją Okręgowego Urzędu Ziem- Towarzystwo Miłośników Wilna, Toza- warzystwo Przyjaciół Nauk (polskie,
przybrzeżnej są: (dane dr. Bowkiewi- skiego, pozostałe tereny są pod
litewskie, żydowskie i białoruskie),
rządem
Nadleśnictwa
Wileńskiego.
Ehrb.,
cza) „Zoothamnium arbscula
dopomogłyby również związki zawo2)
Kategorję
drugą
stanowią
zieOphrydium versatile Mūll, Euspongillo
dowe i klasowe—rezuliat
zależałby
mie
prywatnych
jednostek,
w.
pierlaeristris L., Peimatohydra
Oligaetis
Stephanoceros fimbriatus Goldf, Her- wszym rzędzie dóbr Werki własność tu od rozwinięcia akcji i propagandy.
Ziemie zašcian-6w: — Krakiszki,
pobdella nigricollis Brandes, Clado- p. K. Spinka—położone od strony
południowej,
zachodniej
a
częściowo
Ruj
Balsa naležy
wymienić, dając
cera sp. 38 gatunków, Cristatella mui
wschodniej
Krzyżackiego.
jeziora,
właścicielom
wzamian
za złe i nie,
L.
aquatica
cedo Cuv, Limnockares
ziemie
naieżące
do
zaścianków
Raj,
arodzajne
ich
ziemie,
dobre
parcelez
Fauna mięczaków
ilościowo jest
przeznaczonego
do
parcelacji
rządoBalsa
i
Krakiszki
wreszcie:
do
folbiedną. Ryb 9—10 gatunków. Fauna
wego folwarku Gulbiny-Wielkie i w
denna tak jakościowo jak i ilościowo warku Gulbiny-Małe (młyn),
3) Do trzeciej kategorji należą tym celu już rozpocząć peitraktacjez
jest ubogą. Niema tu ryb łososiowaziemie
na mocy instrukcji po 1863 r. właścicielami i Okręgowym Urzędem
tych, Gasterosteus aculeatus, Bythoprzez
rząd
rosyjski sprzedane
0SO- Ziemskim.
trephes longimanus,
Bosmina
согеbom
pochodzenia
rosyjskiego,
a
Folwark Gulbiny-Mate należący do
goni, Cephaloxus cristatus,
obecnie
przez
rząd
polski,
słusznie
kilku
właścicieli, wspólaików fabryki
W. okresie letnim (dane dr. Bowczy
niesłusznie,
kwestjonowane.
Do
papieru
Nowe-Werki, można
bez
kiewicza) występują obficie w jezio”

incogniia“ pod względem —fizjograficznym. Są nimi prof. J. Kotodziej- rze Krzyżackiem głony

„ Žyczeniem jest rządu

nau- płynnej gotówce o 46 tysięcy więcej,
niż wynosiły jego zobowiązania. Z

prac

trochę dobrej woli, miłości Wilna
jego okolic by sprawę na dobrą dro- i zdyskontował w Banku Państwa w
Grodnie, ale kontrweksli
na nie nie
gę skierować.

również uległ znacznej

marca.

REDUTOWE

. WIECZORY

GuUZ
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w

poczem w ich asyście ustawiono trum*
nę w specjainej kabinie.
Na trumnie złożono wieniec z lan:

YCZNE

rowych

© | WIECZÓR.

ORKIESTROWY
w wykonaniu

Wileńskiego

Zespołu

Dyrygent:

tej kategorji należy całe jezioro Krzy- szkody

$$

towanego terenu wchodziłyby zarośla

rzeckiego i Hutorowicza)

należące do dóbr Werki wraz z sa*
dzonym lasem świerkowym, nieużytki

niej przyjąt również i obecny minister
p. Raczkiewicz: Komisja wyjechała na

wschodu

wyrębu

i części gruntów zaścianku Raj
wreszcie

granicą

Od

miejsce i zadecydowała

byłaby

droga do Malat, później granica rzą-

powego sosnowego lasu, grunta
šciankėw
Balsa
wreszcie granica

powego lasu.

Narazie

bić, a jak widać można

świętą

tu ogromną

ilość ckie do typu jezior Dinobryonowych

naczyniowych 815. (Dinobryonseen

gat. n* 680 ha, (w tem 738 gat, dzi- Apsteina).
i 77 gat. hodowanych),
korosnących
z różnorodnością
związku
co jest w
zespołów (asocjacji rośinnych).

według

lub

Witold

zrobić wiele.

Bobrowska

nigdy

naj-

Hryniewiecki,

i trzęciorzędo

prof.

Urzędu

Ziemskiego

sprzeciwu.

Wyłączone tereny należy

natych-

mogła,

raczej możnaby

dziewać się pomocy,

od Niej

spo:

niż przeszkód

Dr.

zaś

prof.

Paczoski

prof.

i mieć wiele dobrej woli. Je- i opiekę nad krajobrazem okolic Zie-

żeli tego nie będzie, jeżeli sprawą lonych Jezior, o niezrywanie kwiatów,
zajmą się ludzie
obcy nic z krajem, niełamanie gałęzi, niezaśmiecanie
tejego przeszłością i przyszłością
nie renów, O zachowanie, uirzymanie
i
mający wspólnego, tak zwany pospo- obronę tej wyiwornej
dziś jedynej
licie po wileńsku
„nabiegły uaród*, miejscowości
w
okolicach
Wilna

nie dla pracy, lecz dla karjery tucza-

przed zbrodniczą ręką współczesnego

sowo przebywający.
Jeżeli różnice
poglądów nie pozwolą ludziom razem
się zebrać
by decydowaći omówić
sprawę, jeżeli i tu będą
tak ważną

człowieka.

szkodliwą robotę,

„Dr. Witold Sławiński.
Literatura.
Bowkiew

j. Cladoceren—Fauna von
Nor dostpolenicz (Sondera
bd. aus d. Zoolog.

Anzeiger Bd. LXV Hit 5 | 6 Leipzig 1925,
Bowkiewicz J. Ogólny biologiczny chat
rakter jeziora Krzyżak! pod Wilnem (referat
czytany na posiedzeniu
Komisji Uniwersy«
w celu utworzenia stacji hydrobiolo-

teckiej

gicznej nad jeziorem

Krzyżackiem,

złożony Komisji).

rękopis

Bowkiewicz J. Materjały do fauny Cja —
docera Wileńszczyzny. Prace Tow. Prz,N.
ik
Wilno

1925.

A

Bowkiewicz J. Próba tłómaczenia barwy
wody jeziora Krzyżackiego. Praca referowaTow. Przyj. Nauk w Wilnie (rękopi
74 w Bowkiew
icz J. 0 rzadkich Kao
fauny polskiej. Prace Tow. Prz.
no 1925.

Kołodziejczyk

J.

Zabytki
3

Nauk

Wife

-

przyrody
Zelonych Jeziór

Prażmowską W, Stosunki florystyczne
okolic Zielonych Jeziór pod Wilnera praca
do egzaminu nauczycielski-go (rękopis)
Rządzącej Litwy Środkowej sprzedał
tydzewski B. Notatka o kredzie jezioczęść lasu rządowego nad jeziorem póki, „w Zięlonych 2 Tania RAA
wzmianka w spraw.
K. Fizjogt. Г.
Krzyżackiem, co groziło zeszpeceniem
r
“o
krajobrazu, to piszący niniejszy arty- Kraków 1925, str Xi.
Sławiński W. Zielone Jeziora pod Wil-

ny

opieką.

W

roku bowiem

1920,

gdy Departament Rolny Tymcz. Kom.

miast oddać w administrację i och- lub złej woli.
Dno jeziora Krzyżackiego, którego ronę
Nadleśnictwu Wileńskiemu iw
Tak więc stopniowo
. dążyłoby się
rzadków
m.
40
gatun
wynosi
2) Znaczną liczbę
największa głębokość
ten
sposób
przeprowadzi
się
pierwdo
scalenia
tych
terenów
będących
var. intermedia pokryte jest w głębszych
miejscach
kich (Najas marina
dr. sze scalanie terenów. jestem pewny, dziś we władaniu różnych jednostek
Woifg 1 td.), a częściowo i nigdzie czarnym mułem. -Ścisłe badania
że Nadleśnictwo Wileńskie,
mając prawnych,
do
stworzenia
jednego
dotąd nie cytowanych w literaturze z J. Bowkiewicza wykazały, że czarna odpowiednio wykwalifikowanych lu- kompieksu, którego granice
byłyby kuł referował o tem na zebraniu ToR
um
pulegi
od
a
.
(Menth
poczynając
o
tylko
kraju naszeg
barwa mułu jest
dzi,
a
co
najważniejsze
dobrą
wOIĘ
następujące:
od
północy
granica
rzą warzystwa Miłośników Wilna, żądając
miej:
Isopyrum ihalictroides L. Dracocepha- 25 m głębokości, w płyiszych
Jednocześnie
zechce i potrafi najlepiej administro- dowego lasu Gulbińskiego i łąk błot- wstrzymania wyrębu.
lum thymiilorum L, i td.).
scach muł posiada barwę szaią,a po wać i ochronić powyższe tereny Od nistych rządowych, nieco dalej jezior- zwróciłem się do J. M. Rekiora Uni* 3) Obecność elementów stepowych wysuszeniu przyjmuje nawet najbar- zniszczenia i psucia, Przy tej Spo- ką Oczko.
wersyietu Wileńskiego prof. Siediec:
i słonecznych dziej czarny muł kolor
jasno-Szarorosnących na ciepłych
sobności należy podkreślić, že Nad«
Od zachodu linja graniczna prze- kjego z prośbą o interwencję. |]. M.
zboczach, ma wapieniach, brzegach żółiy. Muł należy do typu gittja. Brak leśnictwo Wileńskie wszędzie i zaw- chodziłaby mniej:więcej wysokim (W) Rektor gorąco przyjął sprawę do
ё
:
lasów.
naukowym
poczyna: brzegiem Gulbińskiego jeziora, po- serca, zorganizował Komisję, w któ*) Pax F. Pilansengeogiaphie von Po- sze wszelkim
4) Wystepowanie t. z. teliktów
niom i pracy szło na rękę. Za ię rośniętym drzewami. Granicą. byłaby rej sam udział przyjął, wspólnie z
- len. Beriia 1918.

glacjalnych, górskich

Sławiński, mówili

Goetel.
Na tem kończę
powyższą
moją
notatkę, zwracając się do społeczeń*
stwa wileńskiego z prośbą o ochronę

pozostawić

czyć, że p.

Wi-

prof. Kołodziejczyk, prof. Szafer,

zro:

W końcu chciałbym nadmienić,
że wy arszawa 1922, str. 20.
zagajniki) prawdopodobnie mniejszych przeszkód w pracy nauWileński już od roku
Kościsz ks. Okrzemki
nie wywoła ze strony Okięgowego kowej nie czyniła, nawet gdy czynić Uniwersytet
1920 poniekąd oiącza powyższe tere- (rękopis w opracowaniu),

podziału nieduże

Charakterystyczną
cechą
tych jezior jest znaczna
głębokość,
małą ilość sinic i ryb.
|

(są to nieużytki

tych

nadleśnictwa

leńskiego
prof. Wiiczyński.
pisali
również w tej sprawie Dr. Jawłowski,

jednak trzeba

Trzeba
tylko mieć plan wyraźny,
dbać o przyszłość i ją widzieć, mieć
Serce nasze litewskie a nie „atramentem bijące*. Kochać
ziemię naszą

w

wstrzymanie

Później w sprawie ochrony

i Czarna-Ziemia,
Gulbińskiego rzą:

robić to co można, co daje się

udział

lasu. Było to na wiosnę 1924 r.

za- terenów pisał do

w
pierwszym ne przez rząd : dotychczasowej ich
mają stopniowo. mają znaczenie zapewne i inne czyń- celacji, więc należy
)
rzędzie zwrócić się do Okręgowego właścicielki p. Bobrowskiej, Należy doszła do mnie wiadomość i przez to
lądo:
zarówno
ne,
niki
fizyczne
i
biologicz
zawartość
wyższa
starają
się
psuć
ogólną
sprawę,
przeRoślinność
w Urzędu Ziemskiego z prośbą O wy- cżekać zakończenia sprawy i później szkadzając, lub przewlekając jej zawa jak i wodna została opisaną w cząsteczek koloidalnego wapna
z terenów przeznaczonych zależnie od decyzji sądu wykupić od
pracy mojej p. t. «Zielone Jeziora wodzie, kolor dna i. nieba, roślinność łączenie
na parcelację samego jeziora Gulbiń- p, Bobrowskiej lub uzyskać od rzą- atwienie, to przeciw takim panom i
1924».
na.
Wilno
denna
i
przybrzeż
pod Wilnem—
skiego i jego brzegów
co wobec du, który ewentualnie te tereny przej- i ich działalności musimy stanowczo
Obfite występowanie
Dinobryon
Badania wykazały:
zaprotestować i napiętnować
ich
1) Że na niedużej stosunkowo sp. pozwala zaliczyć jezioro Krzyża- tego, że ostatnie nie stanowią grun- mie. W każdym razie należy zaznauprawnych

me-_

opracowali

Rydzewskim

prof.

Do terenów ochrania-

nych należy włączyć i błota w miej. morjał, który był odpowiednim włąscu wpadania rzeki Rzeszy do jeziora dzom
złożony.
Powstała
następnie
Gulbińskiego.
Dalej linja skręr<łaby mieszana komisja, złożona
z człone
na południo-wschód,
poczynając od ków uniwersytetu
(J. M. Rektor Siefolwarku Gulbiny Małe i przechodzi: dlecki, prof. Rydzewski i Witold Słałaby drogą
mniej.więcej aż do wsi wiński), przedstawicieli Departamentu
Dworyszcze. Od południa do projek- Rolnego
(pp. Ludkiewicza,
Święto-

które iealizować się

tów

posei-

CZY JESTEŚ CZLOWKIEM
L 0. P. P.

Wyleżyński.

Początek punktnalnie o g, 8-ej w.

granica drzew.

przez

O"

symtonicznego.

Adam

liści ofiarowany

stwo oraz liczne wieńce od organizacyj
i stowarzyszeń polskich. Z ramienia dm:
chowieństwa i kolonji polskiej towa"
rzyszy
zwłokom
w
_doodze do
Polski masg. Orzechowski z Cieveland'u
oraz slary sługa Arcybiskupa Grzegort.

poniedziałek l-go marca 1926r.

stały na przeszkodzie porachunkiI
w obecnem wła- niechęci
należące do
osobiste—to oczywiście Jużackie za wyjątkiem zatoki Skrzynka daniu, stopniowo prowadząc pertrakJ.
„prof.
n
,
zielenie
Dinobryo
sp.
i
one
to
Rydzewski
B.
dzie
ci
nic
nie zrobią. Jeżeli wreszcie
prof.
czyk,
i folwark Czarna Ziemia.
tacje o wykupienie w przyszłości,
niektórzy panowie, od których ziea
‚ Wilczynski, dr.J. Bowkiewicz, ks. Ke: przyczyniają się do owego charakiePonieważ folwark rządowy GulJezioro Krzyżackie i folwark Czar:
wody.
lizowanie tego projektu w wielkim
ścisz, K. Proszyński, W. Prażmowska, rystycznego zabarwienia
binyWielkie,
do
którego
należy
jena-Żiemia
stanowią własność trzeciej
Szereg zagadnień jesieni Dinobryon zan ka. W wytwonabyć
stopniu zależy, mają zamiar
dr. W. Sławiński.
zioro Gulbińskie ma
podlegać
par- kategorji i są obecnie zakwestjonowalub dostać tam działki ziemi (o czem
poruszono, szereg zadań postawiono, rzeniu zielonego zabarwienia wody

przestrzeni mamy
roślin
gatun ków

aby pamięć

Bispinga.

pożyczyć księciu 250 tysięcy rubli.
Faktem jest niezaprzeczonym, że
książe otrzymał od Bispinga
weksli
grzecznościowych
na
150
tys.
rubli
i

okolic Wilna

Zwłoki
pierwszego
arcybiskupa
wileńskiego
Cieplaka przybędą
de
Wilną rannym pośpiesznym pociągiem
warszawskim
przypuszczalnie 17-go

Proces ordynata

kowych, że wreszcie warunki
układają się pomyślnie ze względu
na
przychylny stosunek dwóch
rządowych instytucji, pod
administracją
których znajduje się przeważna część
terenów. (Okręgowy Urząd Ziemski i
Nadleśnictwo Wileńskiej—to
trzeba

zmianie. Dzięki zawieruchom
nym, anarchji bolszewickiego

odrzucił

Rzeczpiitej

Prezydent

pogrzebem.

miejsca nie pozwala na
streszczenie
inne zaś podpisane całem imieniem. wielkiego za wiarę i prawdę męczenciekawych i cennych wyników
liczJeżeli ten domniemeny fałszerz
zde- nika uczczona była w Wilnie
jaknajnych prac dr. Bowkiewicza nad char
cydował się na odtworzenie podpisu wystawniejszym pogrzebem. Spodzierakterem jeziora, niektóre z nich
są
skóconego to poco zadawałby sobie wane jest przybycie na pogrzeb Ś. p.
ogłoszone drukiem inne czekają wy:
W _ dwudziesty dzień procesu tyle trudu, by odtwarzać zbyteczne arcybiskupa Cieplaka: |. Em. kardydania, Chciałbym nieco jeszcze
do- rozpoczęło się od
przemówienia p. pięć długich słów
mala Kakowskiego, wielu przeds'awidać o zmianach temp. wody
w Tyrchowskiego,
domagającego
się
tudzież kilku biskupów.
Powoływania się na zwyczaj księ- cieli rządu
Koszta
zwłązku z głępokością. W lipcu np uniewinnienia ordynata Bispinga od cia wypełniania weksli nie mogą mieć
przewiezienia
zwłok
z
(27Vil 22) na powierzchni tempera: zarzutów usiłowania otrucia dwukrot: znaczenia, bowiem książe nie stosował Ameryki via Gdańsk i Warszawa do
tura wody wynosiła-|-180 C, naj głę* nie księcia Władysława Druckiego- tej zasady z całą ścisłością, a kasjer Wilna ponosi skarb państwa. Pa drobokości 10 m. 4-1050 C a na glę- Lubeckiego.
Biliński stwierdził, iż książę weksli in dze do Wilna żadnych solennych nabokości 392 m. -|-4,50 C; w zimiżałobnych
nie będzie.
Następnie zabrał głos mec. Zegile- blanco
nie wydawał, ale złożył do bożeństw
(24-11 23):
па
głębokości
5 me wicze
sprawy pięć takich weksli in blanco Pierwsze pontyfikalne, prawdopodob— -- 3,10 С na głębokości 39,2 ma Przemówienie mec. Zegilewicza. i to z podpisem
„Drucki*, a nie nie celebrowane przez kardynała Ka— 3,30
C. Według danych
dr.
kowskiego, odprawione będzie w baNa ławie
oskarżonych
zasiadł „Druckoj“.
Bowkiewicza wyrównanie
termiczne
zylice naszej, w dzień pogrzebu.
Dalej
mówca
długo
i
szczegółowo
człowiek, kiórego
całe życie była
we
wszysikich
warstwach — jeziora
yczeniem
jest rządu aby śmieromawia ekspertyzę weksli. .
antytezą
do
przypisywanych
mu
ponastąpiło w r. 1925 w połowie
litelne
szczątki
pierwszego
arcybiskuMimo zapewnienia prokuratora, że
budek i czynu, a który uchodził
stopada.
pa
wileńskiego
spoczęły
w
katedrze
zagadka
parku
teresińskiego
została
wśiód bliższych i dalszych sąsiadów
Przezroczystość wody zależna w
obrońca uważa, że po- wileńskiej, lecz nie w podziemiach,
za człowieka bez zarzutu, delikatnego rozwiązana,
pierwszym rzędzie od
ilości plankw stósunkach pieniężnych i nie zna- została ona w dalszym ciągu tajem- jeno w specjalnie uczynionej niszy w
tonu, zmienia się w
zal:žnošci
od
nicą. Wchłonął ją 'w siebie las tere- murze kościelnym, którą by zamknęła
jącego kłamstwa.
pory roku.
Największą
przezroczytablica pamiątkowa.
Zważywszy
na
siński—jedyny świadek zbrodni.
Wydarzenia
na
Litwie
nie
stałyby
stość, jak wynika z badań dr. Bowtechniczne
trudności
połączone
z
tym
się przedmiotem ponownego badania,
niewicza, miała woda 30/XII
wynoReplika prok. Kamńskego.|
projektem,
tutejsza komisja
inżyniegdyby na wokandą
nie weszła spraszącą 5,5 m. moje badania w lipcu
ma
orzec czy
Prokurator w swej replice zarzu- rów i budowniczych
wa
o
zabójstwo
ks.
Druckiego1922 r. w różnych miejscach jęziora
możliwą.
ostatnim mówcom: mec. rzecz będzie do wykonania
Lubeckiego.
Wszak
została
ona cił dwom
wykazały przezroczystość
od 3,95—
W
przeciwnym
razie
pogrzebany
bęZegielewiczowi i apl. adw. Tyrchow4,7 m. (określano metodą Secchi'ego). wznowiona na zawiadomienie proku:
dzie
Ś.
p.
ks.
arcybiskup
w
podzieskienmu,
przeinaczanie
faktów:
nie
Pod względem geologicznym
je- ratora sądu apelacyjnego w Warsza- ze złej woli, ale ze względu na ol- miach katedry, do których dostęp u
zioro Krzyżackie również przedsta- wie, a prok. Kamiński nie przesądza brzymi materjał w danej sprawie.
drzwi do zakrystji został względnie
jej losów,
nie
protestując
nawet
wia się interesująco. Należy ono do
niedawno
doskonałe odrestaurowany.
Co
się
tyczy
mec.
Bitnera,
to
ten,
przeciw jej umorzeniu.
typu jezior rynnowych, posiada spaZajmie
się
pogrzebem Komitet złoObrońca stwierdza, że śp. książe zdaniem piokuratora, chciał zagrać na żony
dziste brzegi, wyraźne terrasy, chaz
przedstawicieli
wszystkich
nutę patrjotyczną. atakując carską Rorakterystyczną formę niecki, w
nie- prowadził rozległe interesy. W ordywarstw naszego społeczeństwa,
wysję,
prokuratorów
jej
i
sądy,
nazywatwór:
których miejscach są położone
wy- nacie Bispingu widział umysł
brany
dla
ingresu
tak
niespodziewanieposzlakowaną, jąc je zbiorowiskiem łapowników, fał- nie zgasłego arcypasterza.
soko
dawne
torfowiska,
zbadanie czy i uczciwość
Pierwsze
czemu
dawał
świadectwo
w rozmo- szerzy i zbrodniarzy, a wszystkich zebranie Komitetu Pogrzebowego odktórych może oddać niejeden bardzo
świadków
obrony
uczciwymi
łudź.n,
osobami,
a nawet w
ciekawy
szczegół
do
wyjaśnienia wie z wielu
będzie się już we środę wieczorem.
swoim
testamencie.
Książe
kupował i patrjotami.
zmian klimatu i roślinności w okreSądy rosyjskie stały na wysokości
Na ziemię ojczystą. —
gotówki,
sie polodowcowym. inne jeziora nie majątki nawet wtedy, gdy
zadania pracując niezwykle
uczciwie,
potrzebnej
na
te
imprezy
nie
miał,
są jeszcze dotąd zbadane. już z tego
NOWY JORK 271i PAT, Dziś w
a występujący w charakterze świadka katedrze
św. iatryka odbyły się uropobieżnego opisu można
wniosko- przyczem chętnie korzystał nawet z
śmierci
zatrzymniąc prok. Herszelmann sprawiał wrażenie Czystości żałobne z powodu
wać o wartości
terenów
tych dla nieznacznych kredytów,
człowieka uczciwego
i gentelmana św. p. Arcybiskupa Cieplaka. Przybyło
na
hypotece
sumy
drobne
po
20.000
badań naukowych. Jeżeli dodam,
że
w całem tego słowa znaczeniu. Wy- z górą 5 tysięcy osób.
tereny te ze względu na łatwą ko- ro, a nawet po 2000 rb.
Po nabożeństwie zwłoki przeniesiowody
mec.
Bitnera
nie powinny % no na
Bisping zgodnie
z orzeczeniem
statek <QOlimpic». Orszak żał. bny
munikację nadają się znakomicie jako
posiadał przekonać sądu, który wyda wyrok składał się z 200 samochodów. Przed
miejsce dla wycieczek
szkolnych i biegłych oprócz majątków
wniesieniem trumny nastąpił akt opie«
roku w nierychliwy, ale sprawiedliwy.
uniwersyteckich, że są niewyczerpa- na dzień 1 kwietnia 1913
czętowania jej przez władze konsularne

ne źródłem tematów do

tempie. Obcy są ludzie, obce ich ponie przylgnęli
jęcia i rozumowania,
Krajobraz
nich.
do
my
a
nas,
do
oni

Przed

prośbę o ułaskawienie złożoną przez obrońców, skazanych wczoban5
raj na karę śmierci przez sąd doraźny w Baranowiczach
Sieniawką, wobec
dytów, oskarżonych o napad na autobus pod
został
wykonany.
skazanych
czego wyrok wzgędem wszystkich
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Sławiński W. Flora okolic Wilna (Ognie
sko, Nr. 3 Warszawa 1922)
Szafer W. On the protection of nature
in Poland — Kraków 1926, str. 44,
Wołłosowicz S. Ziemia wileńska—Kra«
ków 1925.
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Jeszcze o nieważności rozporządzenia
Z powodu

artykułu mego o

nie- Tym

samym
czagokres dla vacalio
legis na początek swój dopiero.
po
upływie dnia
w którym
publikacja

Kasie

wo

©

Chorych.

Obecna organizacja Kasy chorych nie-

Nr (48 58;)

0 miejscaw Radzie Ligi Narodów.

Argument

zgodna jest z konstytucją. Kasy cho.
Rozbieżności w gabinecie angielskim,
ważności listy
wywłaszczonych, po*
rych pozbawione są istotnego
nadmieszczonego w Nr. 19 Słowa z dnia
zoru Tworzą państwo w państwie.
Daily Telegraph
wśród
LONDYN, 27 II. PAT. Według doniesienia
24 stycznia rb. p. Adam
Grabowski nastąpiła" Dzień publikacji nie liczy
ministrów
panuje
rozbieżność
poglądów
na
sprawę
przyznania
Polsce
Komisja dla reformy administracji,
opubiikował artykuł polemiczny w się. To jest zasada ogólna, wypłystałego miejsca. w Radzie Ligi. Narodów. Jak podaje dziennik, Chamberłain
Nr. 27 Czasu z 3 lutego rb. p.t. wająca z tekstu ustawyi zgodna z złożona ze znakomitego uczonego ma podobno zagrozić podaniem się do dymisji,
nie polityka i administratora prof. Bob„Spór o ważność rozporządzenia." Ar- logiką. Data dzienna ogłoszenia
LONDYN, 27 Il. PAT. W kołach miarodajnych zaprzeczają
kategoprofesora prawa
adm.
i rzyńskiego,
tykuł ten oparty jest również
jaki jest momentem ściśle określonym
Chamberlaina.
W tychże kołach
być
nie sen. Kasznicy i sen. Smėlskiego zło* rycznie pogłoskom o rzekomej dymisji
mój na argumentacji prawniczej,
na- dla tego w rachubę braną
w sprawie
decyzji
żadnej
w
sprawie stwierdzają, iż gabinet angielski nie powziął
pisany bardzo spokojnie i rzeczowo, może. Skuikiem tego, gdy pojedyńcza żyła rządowi memorjał
Narodów.
Ligi
Rady
uproszczenia
administracji,
Komisja
składu
„ozszerzenia
jak to zwykle bywa na szpaltach ustawa stanowi że jej moc obowiąCzasu. Tym niemniej, zgodzić
się z zująca zaczyna się 'w dniu czy z ta nie wdaje się w ocenę polityczną
Angielska parlamentarna komisja Ligi Narodów
jego wywodami nie mogę i dlatego dniem ogłoszenia, wynikającą stąd naszego ustroju, wskazuje tylko na
zaprowadzenie
oszczędności
ze
wzglęLONDYN,
27 Il. PAT. Sprawie miejsc w Radzie Ligi poświęcone
raz jeszcze pozwalam sobie głos za* wątoliwość zależy tłómaczyć zgodnie
du
na
konieczność
lepszego
gospobyły
wczorajsze
rozmowy między pre mjerem Baldwinem i komitetem wyz
interpretacją,
jedynie
autentyczną,
brać w sprawie,
mającej
znaczenie
konawczym komisji parlamentarnej do spraw Ligi Narodów.
nietylko dla konkretnego wypadku o ustawową,jaka wynika z tekstu usta- darowania groszem publicznym,
Przedstawiciele tej komisji, reprezentujący wszystkie. trzy stronnictwa
O Kasie chorych czytamy w meogłoktóry chodzi, ale-wogóle dla całego wy z 31 lipca 1919 r. Dzień
morjale
powyższym:
polityczne
wyrazili zaniepokojenie z powodu zamiaru zwiększenia
w najnaszego
mechanizmu
ustawodaw- szenia nie liczy się a tym samym
;
W zakresie urzędów
ubezpieczeń
spo- bliższym czasie łiczby stałych miejsc w Radzie Ligi.
gdy on jest wskazany
dia ustalenia
czego.
łecznych organi/acją.Kas Chorych ż utwolegatów,
że
sprawa
którą
poruszyli
Premjer
Baldwin
zapewnił
del
Szanowny mój adwersarz, oczywi- mocy obowiązującej, to takowa za- rzeniem okięzowyca urzędów ubezpieczen:ow
ostatnim wych Główn. Uiz. Ubezp. grzeszy pod będzie przedmiotem dalszych narad gzbineiu na posiedzeniu, które odbyć
ście tylko w zakresie interpetacji da- cząć się może dopiero
jego
momencie,
to
jest
o
dwunastej
wieloma
wzęlędami,
a przedewszyst<iem się ma we środę przyszłego tygodnia.
nej kwestji prawnej, bo
pozatem w
Jednocześnie delegaci prosili, aby przedstawiciel rządu
wziął udział
zamykającej
datę dzienną. przez to, że:
innych rzeczach, jak to widać z jego w nocy
a)
tworzy
ulepotrzebne
trzy
instancje
w
specjalnem
posiedzeniu
Komisji
wyznaczonem
na
poniedziałek
po poartykułu, z pewnością
nie byłoby Inna interpreiacja jest niemożliwą. wbrew zasądzie art. 71 Konstylucji o dwóch
łudniu.
Na
posiedzeniu
tem
będzie
obecny
Sir
Austen
Chamberlain.
Przytoczona
przez
p.
A.
Grabowznacznych między nami różnic, uwatylko insiancjach.
b) zostawia Kasy bez istotnego nadzoru,
ża że rozporządzenie Rady ministrów skiego okoliczność iż ustawa o reHiszpanja stanowczo domaga się miejsca
z 9 stycznia rb. obejmujące listę ska- formie rolnej jest <aktem administra- bo utworzyła w tym celu tylko cztery о*
zanych

na

wywłaszczenie

jest ważne,

cyjnym» czyli wchodzi w zakres Pra-

iw
urzędy ubezpieczeń
w
Poznaniu
i
Torumiu dla tych województw, ale zato w
Warszawie jeden ała województw: warszaw=

MADRYT,

27 II. PAT.

Minister

spraw

zagranicznych

oświadczył

Ustapomimo tego że wydane zostało te- wa publicznego jest obojętną.
wobec przedstawicieli prasy, iż rząd hiszpański jest zdecydowany obstawać
go samego dnia w którym nastąpiła wa o publikacji praw w Dzienniku skiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego, stanowczo przy swoich zapatrywaniach, dopóki nie uzyska stałego przedpublikacja ustawy, W poparcie swego Ustaw jako podstawa zasadnicza w białostockiego, wileńskiegoi poleskiego, a stawicielstwa w Radzie Ligi Narodów. "Minister gzaznacza, że Primo de
twierdzenia uważa, że należy mieć na danej materji, jest ogólną, odnosi się we Lwowie dla województw; lwowskiego, Rivera jest pod tym względem optym istą z racji korzystnego dla Hiszpanji
tarnopolskiego, sianisławowskiego,
wołyńe
względzie:,|) art. 3 Konstytucji marco- do wszystkich dziedzin prawa, a skiego i krakowskiego, więc rzeczą jest o0- stanowiska większości członków Rady.
wej, 2) przepisy samej ustawy o refor- zresztą , ustawa o reformie rolnej, Czywis 4, że nadzór wykonywany z tak @аMADRYT, 27 II. PAT. Rada G. abinetowa wyznaczyła Quinoneza de
się głęboko
w
prawo leka pozostać musi na papierze.
mie rolnej i 3) wreszcie dotychczasowe wrzynając
c) Minister zastrzegł sobie tylko
mia: Leona na stanowisko przedstawiciela Hiszpanji w czasie
marcowej sesji
precedensy
przy publikacji ustaw,
własności, tym samym
w
dziedzinę nowan
e dyrektorów urzędów ubezpieczeń
Rady
Ligi
Narodów.
Zastanówmy się nad każdym z prywatno prawną ma charakter mię- a do czasu zaprowadzenia wyborów także
Włosi za Polską.
tych motywów. Art. 3 Konstytucji w szany, zwłaszcza, że w jej art. 29 ławników.
d) wskutek tego cała organizacja stol
właściciel
wywłaszczony
i
wierzyciele
ustępie trzecim, mówiącym że ustawa
zupełnie samodziejnie i tworzy zupełnie
RZYM, 2.Ii [PAT]. . Od kilku dni prawnym żądania Polski uzyskania
przez Sejm uchwalona, zyskuje moc mają w pewnych wypadkach prawo państwo w państwie, Państwo to nie jest tutejsza prasa kategorycznie popiera równocześnie z Niemcami stałego
obowiązującą w czasie przez nią samym określonym w
danej
sprawie
absolutnie
niczego
nie rozstrzyga.
Ani w tym, ani w innym
kierunku.
nikt nie kwestjonuje że Sejm
mógł

zwracania się na zwykłą
drogę
cywilno-sądową przewidzianą dla spraw

tyiko dealaem czy teoieiycznem, lecz prze*
ciwnie ma wszelkie prawa imperji, nakła-

spornych.

dania

Zacytowane

przezemnie

opłat

i ich egzekucyj,

niemałe, skoro dla
więcej, niż podatek

a opłaty

te są

pracodawców wynoszą
gruntowy, budynkowy,

przepisy cywilistyczne a mianowicie zaczerpniętez kodeksów cywilnych pol- a nieraz i dochodowy razem wzięte. Rzecz
i miał prawo uchwalić art. 97 i orzec skiegoi niemieck. *) miaty tylko przy- godna zastanowienia, że władzom wyższym
tylko prawo podwyższania nie zaś zniw nim że ustawa wchodzi w Życie z kładowe znaczenie. Przykładów analo- służy
żania
Opłat. Opłaty te podnoszą się z miedniem ogłoszenia. Inna rzecz czy ter. gicznych można zacytować więcej, nie- 8ąca na miesiąc, mimo tego lekarze narzetylko
z
dziedziny
prawa
cywilnego.
kają, że kasy z wypiaią honorarjum ich zamin tak krótki, wąciągu którego społeW. dalszym ciągu swego artykułu legają, a tymczasem opodatkowani widzą i
czeństwo nie było w stanie z samą usta«
słyszą, że
kasy
budują okazałe gmachy,
wązapoznać się, był wskazanym zewzgię- p. Grabowski wypowiada się iż nie gromadzą
i lokują kapuały,
utrzymują агpodziela
mego
zdania
„jakoby
dzień
dów słuszności, czy był zgodnym z podmje urzędników na drobiazgowę, indywidu:
stawowem poczuciem, już nie tylko 10stycznia b. r. był wystarczającym alae obliczanie opłat i t. d,
Niezadowolenie z kąs jest dziś niemal
elegancji prawa, o której mówi p. Ога- do ogłoszenia rozporządzenia Rady
powszechne i szkodzi instytucji, która, gdzie
bowski,
ale wprost
elementarnemi Ministrów". Ależ ja nic podobnego się
wżyła, spełaia wielki cel humanitarny
w nie powiedziałem! Musi być chyba
Sytuacja
zasadami.
pom

tórej nie jeden

jedno- jakieś nieporozumienie! Art. 19

z właścicieli

ustęp

o nowej: u- 3 wyraźnie orzeka że na r. 1926 wystawie i o: tem że w: drodze admini- kaz imienny ogłoszony zostanie do
nistracyjnej został na proskrypcyjnej dnia IQ stycznia,a. więc najpóźniej w
liście skazańców umieszczany
była i dniu 9 stycznia. Wobec podobnego
jest ważącą. Pośpiech z jakim moc przepisu, ministerstwo reform roinych
puobowiązująca ustawy
rolnej została powinno było postarać się aby
wprowadzoną, byłby zupełnie
wska- blikacja samej ustawy dość wcześnie
zany a nawet
konieczny
w ustawie została dokonaną, najpóźaiej w dniu

cześnie

dowiadywał

się

nadzwyczajnej ogłaszającej stan, wojenny, Dla danej ustawy można było
pozostawić pewną przerwę pomiędzy

datą publikacji a daią wejścia w życie pewien czasokres, w kiórym nastę-

puje oacatio legis.
byłoby

siąd

bla pzństwa nie

żaanego

stwa. Ale stało

się.

inaczej, powtórzył:
przez

siebie

formułę

i w

tem

nic niezgodnego z Konstytucją.
piawo

to uczynić.

tym

uchwalił samym zgodnie z. prawem o Dzienni-

Sejm

| nie

niema

ku Ustaw nie

mogło nasiąpić

rzecz

wymaga

się powinno około nasiępującycu pytań:
a) przeprowadzenia zasady jednej tylko

wejściem w życie samiej ustawy

opłat;

©) zapewnienie czynnikom

nym

zawodowo.

udziatu

wykształco-

«ws zarządzie kas

rol-

dzień jej opublikowania, a więc 9-go
stycznia.
Skoro zaś postanowienie

związków

rewi<yjnychg

f) ryczałtiowanie opłat na rzęcz kas cho-

rych o ile to

możliwe,

E) zczwalania poszczegójnym:

przedsię:

biorstwom zasłądania własnych kas-chorych
rozpowodu, uważałem i uważam
określonemi,
mini* wydane było: tego samego dnia, czyli pod h)warunkami
rządzenie wykonawcze Rady
ograniczenia powszecnnuści ubezpiex
strėw za nieważne. Nieważność po* w chwili gdy ustawa nie weszła jesz- czenia do tych kategoryj pracowników, któt

lega

w

nieuszanowaniu

zasady,

że

cze

w

Życie, jest ono przedwczesnem

ustawa za- i nieważnem. Artykułowi 10 w

usiępie
3-im
zadość
się
nie
stało.
Dla
czyściśle
czyna obowiązywać, musi być
i dokładnie określony. Ogólnikowe i sto prawniczego myślenia jest to kwe-

pewna

czas od którego

vanzati zatytułowany
„Usprawiedliwione žądania“.
Po
nawiązaniu do
deklaracjj | premjera _ Skrzyńskiego,

niejsze podstawy

wstępny

rzy rzeczywiście takiej opieki społecznej
potrzebują,
;
i) uwzględniania—przy wymiarze opłat
i uazielaniu świadczeń zabezpieczonym —
siły ekonomicznej społeczeństwa,
‚ k) obowiązku ińimisira do: przedkłada

na opór

anglo-saskiego pacyfizmu,

który

lega na sprzecznošciach,
Polska—zdaniem autora—ma
Forges Da-

deputowanego

do podobnych

po*

szne

pod

względem

politycznym

Wpierw

sil:

gwarancj e, później wyjazd.

dopóki nie otrzyma

wystarczającej gwarancji w sprawie Składu Rady Ligi

Kwestja

niezbędne stwierdzić,

iź,

którzy zostali powołani do

duchowni,

się uwaga

na

uczestni+

tej komisji, nie mieb żadne-

której wyrokowania, jak tylko w drodze po-

300 miljonów wier-

przedzających rokowań i prawomocnych odnosi się ogłoszony przed kil- nych układów ze Stolica św. i papieŻe wadliwe jakieś
nieściste określenia ne wystarczeją. stja bez kwestji..
ku' dniami list Ojca św, do' kardynaMoment a quo musi być terminem precedensy mogły być t były w po- nią corocznie dejmowi sprawozdanie z czyn: ła Gaspariego, List ten związany jest ż:m. Nikt na świecie—oświadcza dalej
list papieski— nie będzie mógłzapewktórym nościi zamknięć rachunkowych kas cho!
ścisłym. Tyrnczasem data dzienna dobnej materj, przeciwko
z mającem nastąpić niebawem przed- ne sądzić ani wierzkć, że bez tych
jako taka, charakieru
ścisłości i wy- nikt nie oponował, to wobec pizyto- rych, 1)
poddania okręgowemu urzędowi ubez*

razistego określenia nie posiada. Go- czonych przez p. Grabowskiego słów pieczeń
dzina w

której

dziennik

ustaw

wy-

0: «zupełnej dowolności»

i «ogólnym

lakże ubezpieczoń od
na starość

wypadków

i

Uczeni rzeczoznawczy podkreślają,
chodzi i staje się wiadcmym nie może zamęcie» w dziedzinie prawa, na co
być nigdy określoną. Dopiero zamknię- zgadzam Się z nim najzupełniej, pre- że niezadowolenie z Kas cnorych jest
rozwiązania dziś u nas powszechne.
Do tych
cie daty dziennej, w której: publikacja cedensy te zasadniczego
następuje, czyli ostatnia

inimutą dnia

samej

sprawy

zmienić

nie

mogą.

—

słów

dodać

należy,

że dziś

hasło

nika Ustaw, zawartej w Nr. 66 tegoż

hurnanitarnej

jest postanowione,

W ariykułe 4 po”

i pięknej,

a

tylko

zaczyna

Się

po

upływie dnij14 po dnia ich ogłoszenia

ra og
€Su>, |

powmno

być «prawnego Cza80-

fatalnego

stanu, który

Wilnie, gdzie Kasa

widzimy

ten cyjne, wręszcie doprowadza

w

do

czasów kiedy Kasą

Chorych

pracujących w dzień iw nocy. Anglja maczy akademik p. Henry Bordeaux.
dopiero organizowała armję, mającą —ponieważ Verdun tworzy na linji
do Wogezów:
Olbrzymia bitwa pod Verdun roz- pośpieszyć na pomoc Francji, Sło- frontowej od morza
poczęła się—równo dziesięć. lat temu wem, front zwany zachodnim—stanął. występ, un saillant a elementarny
—21 lutego 1916:go roku.
Zapobiedz temu niebyło możliwości. przepis siraiegji nakazuje poczytywać
Dziesięcioletnią tę rocznicę od- Dziesięć lat temu, w lutym 1916-go właśnie występy za najodpowiedniejświęciła Francja cała w uroczystym i były pod wojenną, żelazną okupacją sze do atakowania. Tej taktyki np.
głębokim ducha nastroju. Odświęciła niemiecką: prawie całą Belgja i 10 trzymał się Foch w 1918-tym—stale.
Po nad to verduński występ przecięty
„z godziwą dumą obchód pamiątko- departamentów Francji.
co utrudnia
Sytuacja była dalej tego rodzaju, jest przez rzekę Mozę,
wy dokonania jednego z najchiubdefenzywę.
W
lutym
dziesięć
lat tezy
czynów
o
że
Niemcy,
uderzyws
zwycięzk
świata
niejszych w dziejach

pu

wówczas na progu ojczyzny i w Ob- skiej. Tedy pod koniec roku 1915-go laną szeroko
cą przemoc

jej nie dała.

, A zaś Verdun

legł nazwą

stoją wobec

konieczności

Opro- rozwiązania—na zachodzie,

rzekę,

ściągają

pod

Verdun

_—najciężejszą

nigdy

swoją artylerję a w iłości

na Verdun

nie mogły,

układy

mogą

nie

i

nie

to mają atakować po należytem «przygotowaniu» szturmu przez artylerję.

Duch

wojska znakomity.

Sam cesarz

i gorączkowo sporządzić w fabrykach

Dlatego

im,. rychłe już zawarcie pokoju.
%

rady

w głównej kwaterze

sił zbroj-

tego aby dowództwo francuskie było nych francuskich, w Chantilly. Aljannim zaskoczone, Wykonano tedy ca- ci postanowili: wszcząć wspólną otenły szereg ataków— dywersyjnych. Co zywę w jednym czasie. Rosja ma zaw. dwóch
zaś do terenu górzystego oraz co do atakować front wschodni
Włosi . mają sforsować
gęstych lasków verduńskich, to właś- miejscach,

„Cud nad Marną* powstrzymał rozgromili rok temu nad . Marną.
inwazję niemiecką lecz nie odpart jej Kwestja tylko: w jakim punkcie za- nie stanowiły one dla „atakujących
bynajmniej—-tam skąd wyszła. A i sił chodniego frontu rozpocząć decydu- wielką wygodę maskując koncentranie było po temu: Okazuje się teraz, jący atak, gdzie uczynić wyłom, przez cyjne ruchy ich wojsk. Cały miesiąc
te Francja nie była do wojny, osob- który wdarć się mają głęboko do styczeń 1916-go i pierwsze dwa tyliwie tak ogromnej, przygotowaną. Francji wojska państw centralnych, godnie lutego schodzą na nieustanNie posiadała np. dostatecznej ilości ugodzić w Paryż i—morderczą wojnę nem symulowaniu ataków generalamunicji,
kiórą trzeba było na gwałt zakończyć pełnem zwycięstwem?
nych to tu to tam po całym froncie
wybrano Verdun — tłu- zachodnim.

Tymczasem zaś

Niemcy

Niemcy mieli uderzyć w żym jednym

szcze tak wielkiej nie ześrodkowy* nym od centrum ich linji bojowej.
wanej na jednym. odcinku. Piechota Bądź co bądź — sztab francuski był
też ciągnie pod Verdun całemi ma- już ostrzeżony. Mógł się jako tako
sami. Do czterech korpusów stojących
rzygotować do odparcia ataku.
Że
na fioncie vis-A vis Verdunu,
przy* ednak będzie
tak w swej gwałtobywają.. jeszcze cztery korpusy, One wnošci i sile wprost monstrualnym,

oksążyć je i za-

należało przygotować, dla-

jest delikatnej natury. Sądzę, że pieegzystencja 1 reinkarnacja, takie, jak
je pan interpreuje
znaje,

nie

są

i jakie

tormainie

pan

wy-

potępione

ja-

ko heretyckie — pas * formeliement
condamneć comme hćretique".

Tak bizmiała Opiuja: nieboszczyka

kardynała; taki argument przeciwstawia prof. Lutosławski wywodom kry-

tycznym i wnioskom prałata W. Czeczoita.

RRAEŁSZINK wrogich ATRJY AUO

Nowcści

TOCZACKCK

wydawnicze.

Pamiętajmy, że od 26 lutsgo do 6
marca r. b. we wszystkich księgarniach
Rzeczypospolitej Polskiej sprzedawane
są książki

po

cenach

wyjątkowo

za/żo-

nych. £niżce nie podłezgają jedynie
wości z roku bieżącego i ubieg(ego.

— W

sŚwiatowidzie»

(Nr. 9)

noe:

dano

na pierwszej sironie reprouukcję totograticznego zdjęcia obu, słynnych dziś na ówiat
cały, najznakomitszych tenmssisieki Wygrała,
jek wiadomo, pattję turniejową w Cunnes
p. Zuzanna Lengien i obwołana jest najznaomitszą na Świat cały mistrzynią gry w
temnisa. Jest to w dzisiejszych czasach nie.
mały

tyiuł do sławy. boska

Zuzamia — jak

ją nacywają dzienniki — jest niewiasią wca*
ie już

leciwą.

Tem

fenomenalniejszą

jest

jej sprężystość i zwinność! Szczyci się иа—
Francja.

[ymcząstm

o

czem

<championka“

rodowiią

nieotnieszkały

pisać

świaca»

żydówką,

z naciskiem

uzanna»,

— J, Baudouin de' Gourtemay: <W
kwestji narodowościowej.
Waiszawa.
F. Hoesick. 1926, Broszura nrórka — mronic
31 — lecz pełna treści. bardzo wario prze.
czytać. Możaa Bię zgadzać lub nie zgauzać
ze znakomi ym uczonym, iecz — pożywna
rzecz dia umysłu poobcować

z nimi.

chvć*

by ną Wzydziestu suonicżkach mocno napisancj broszuty,
— «bluszcz», znane w całej Polsce
czasopismo tygodniowe *' dla kobiet, odoregł
daleko Od swego iypu Z czasów redak.Orstwa Marji linickiej! kiteratury, póezyjek,
pogadauck
<aciysiyczuych» coraz — ше
Coraz wiĘCEj aitykułów ECA
coraz

więcej <społecznictwa», wskazówekt rau' dia
prakiycznego życia; sporo sporiuy ducti mo”
dernizmu UuoSt się na ooliią,
poważną, 0°

10zmaiconą ireścią. „Np. w najświezszym
numerze Y-iym: uitykuł
wstępny aktuje
o tem czem są a: czem być powinny kobiety.

policjantki

dalej o wycuowaniu fizycz*

potrzeba.:

. — «Przegląd Artystyczny Nr. 1 (T)
świeżo wyszedł z diuku 1 zawiera” w-Ozęświ
luerackiej

ai tykuly:

W

sprawie

wysiawy

polskiej w Fradze czeskiej — F. Luoierzyły
skiego, Tańce w perspektywie wieków —
H. Jordanówny, Ź wystaw Zachęty — b,
Siawickiego, Z teatrów stolicy — Ni Niovill
Z teauów wileńskica — Fr $ — lą, Fr, p

skiego, L. Siockiego i O, O.
artystyczną.

W

Oras

kronixę

dziale ilustracyjaym

wiuzie

sława Nowocienia — Poruet damy,

Bronu,

my bardzo ładne reprodukeje ObDraców: Cze!

Stawa jamonio

—

Pejsaż

z

kapliczką,

M.

Kodkina — Bajka, -oraz fotogratje artystówi

Zeszyt wydany siarannie i esietycznie.
na 50 gr.

Ce

E, Mieszkowski
ID)

Mickiewicza

22

na sezon
Tylko

wiosenny. .

dziś!

E Ty ona“
wkinie

„HELIOS*

еч ate Й

mieć dwa razy tyle wojska..

Akurat

je- tylko punkcie i to jeszcze tak oddalo- cztery dywizje przeciwko dwom! Te-

Tymczasem, w. grudniu: I915-go
szukania kończyć wojnę... nowym Sedanem.
Oczywiście atak. zwartemi masami: odbywały się raz po razu walne na-

A śpieszyć się trzeba. Trzeba шmienioną sławą niesmiertelną, na kar:
ty Historji-obok Termopilow.
derzyć całą Siłą na Francję, która nie
zdążyła jeszcze uzbroić się w zupeł®
ności. Trzeba faktycznie powtórzyć
jakże to było?
ten sam manewr, co go Francuzi

„Sprawa, którą mnie pan, kocha*
panie profesorze,
przedkładasz,

ny

a.

pairjotycznych: nie dała Francja ol- całą siłą na front wschodni, nie do- mu był właśnie wylew Mozy; wody Wilhelm zagrzewał przyszłych zdobrzymiej siły wrażej zalać ojczyzny i pięły jednak swego celu, to jest roz- jej pokrywały szeroko pola. Nie ulega bywców Verdunu do boju i obiecał

dyktować
praw—zwyciężonej! Cala, wiązania wojny ma wschodzie. Nie wąipliwości, że Niemcy mieli na pla
rzec wolno, Francja położyła się udało się im—zniszczyć armji rosyj- nie: wparć wojska francuskie w roz-

Lutosławskiego brzmi dosłownie:

rządził

chorych nie zas- p. Engiel.

VERDUN

lines 15 grudnia 1924 go.
Ustęp odnoszący się do * pytania
zadanego Jego Emmnencji przeż prof.

KA PELUSZE

stworzyła blicznych skandałów. walki z placów: mogły mieć miejsca, dopóty nie zo*
1) W cyłacie a tego właśnie Kodeksu, system gospodaiki, który
polska.
System w wielu kami kultury po!skiej, jaknp. w spra- staną cofnięte niesłychane warunki
wiedzianem jest że moc « obowiązują- zaszła omyłka w diuku mego artykuła. Na usiawa
Teatru Polskiego,
za postawione Stolicy św. i papieżowi.
ca ustaw, o ile w nich inaczej mie szpalcie 4, w wierszu 5 zamiast <prawnego miastach Polski doprwadza do tego wie licytacjj
z 16 sierpnia t. r.

List kardynała Mercier do prof,
Lutosławskiego datowany jest z Ma-

stawieniem parlamentowi ' włoskiemu rokowań i układów z najwyższą wła:
propozycyj, opracowanych przez ko- dzą duchowną mężowie katoliccy w
Aa
misję międzyministerjalną w - sprawie tym samym Rzymie rościli sobie kiezmian ustawodawstwa
kościelnego, dykolwiek pretensje do tworzenia nowskazuje między innemi na drogę, wego prawomocnego regulaminu dla
krórą ewentualnie, kwestja rzymska, kościoła katolickiego we Włoszech,
może być załatwioną,
gdyż obecnie chodzi właśnie o to, nie i CZAPKI
W liście tym
papież
uważa
za zaś o wydanie kilku poszczegó
lnych

wyraźnym i Wobec usiawy o pubiikacji praw, walki z Kasą choiych jest - popularwśród tych warstw
wszelką wątpliwość usuwa.
Taka a rozporządzenie z 9 stycznia r. b. jest ne zwłaszcza
UPYDOSNIĘCSK
SRIPKGKAN II DANA
stanowczo
nieważnem.
zarządzeń jak np. w sprawie nauczaobo
z
wypływa
kiórych
ma
oszczęśliwiać,
Oczywiście UEFA
interpretacja
inna
nie
nia religii w szkołach i t. p. Z dru:
nie powinno to kompromitować. sa- pakaja lecz rozdrażnia klijentów, sę
wiązującej doiąd ustawy z 31 iipca
Alfons
Parczewski,
strony żadne rokowania i żadne:
giej
ciąża
nadmiernie
warsztaty
produ
|
1910 r. w sprawie wydawania Dzien*
mej idei Kasy chorych niewątpliwie
publikacji jest terminem

Lutosławski

nem kOoDiek w Finiaudji. (doDiy wzOi!)ęuaiej
tem jak „Sztaicić wyooraźnię dziecka eic.
go mandatu ze strony Stolicy św. ©PowIESCIOWE
CiĄz! BIAUOWCZO Zw kiÓikE W
na dziale «mód« wszystko, czego Kobieciej naj+
lecz otrzymali tylko pozwolenie
udział w komisii, nie wiedząc nawet bardziej uawet' emancypowanej, do szczęścia

czenia w

dokładnie, jakie zasady mają być przy.
sprawy tej na czoło zagadnień
poli- jęte za punkt wyjścia oraż do czego
tycznych we
Włoszech
przyczyniły właściwia zdążała komisja.
Obecnie
się niektóre -reformy Mussoliniego
jak kiedy rzeczone propozycje mają stać
zwolnienie księży od służby wojsko- się ustawami— brzmi dalszy ciąg listu
wej, przywrócenie nauki katechizmu —i kiedy się chce ustanawiać prawa
w szkołach, rozwiązanie
/massonetji dla kwestyj i osób poddanych przyi t. d. Jednakżezarządzenia te dalekie najmniej w zasadzie władzy, przelanej
są od rozwiązania istniejącej od ro- prze Boga na Ojca św. papież czuje
ku 1870 kwesiji rzymskiej, wytwarza- się zmuszonym do oświadczenia, że
ją one zaledwie tę atmosferę: w któ: co eo tych kwestyj i tych osób
nie
rej rozwiązanie będzie mogło nastąpić. może przyznać nikomu praw i władzy

Do sprawy powyższej

Wincenty

dań, niż Brazylja i Hiszpanja ze kanka miss Helen wilis. Lotąd: uchodziła
względu na Niemcy, które, nim jesz- za niezwyciężo.ą. Dopiero zmoyła ją <boska

WIEDEN, 27 II [PAT]. „Neue Freie Presse" donosi z Berlina: Z kół
urzędowych
donoszą,
że delegacja
niemiecka nie uda się do Genewy

skupia

naszej prof.

faksymił autografu kardynała Mercier,
z prośbą o podanie jego
tekstu
w
„Słowie”, co też chętnie czynimy.

organy prasy żydowskiej. Przeciwniczką jej
żą- była
— pełna wdzięku 1 urody — amety*

i

Rzymska.

W odpowiedzi na interpelację ks.
prałata Czeczotta złożył
w
redakcji

w grze tennisowej 'est

autor dowodzi, że Niemcy wykazały, cze weszły do Ligi, rozpoczęły bruiż gwarancja granic zachodnich była tainą otenzywę przeciwko Polsce. Z
tylko pokrywą, aby dopiąć celów tych powodów — twierdzi artykuł—
pangermanistycznych na innych f10n- kandy.fatura Polski godna jest wikęszej uwagi i musi być
rozpatrzona
tach w Lidze Narodów.
z kandydaturą * NiePropaganda
antywłoska
została równocześnie
zahamowana przez Mussoliniego. Słu- miec.

zbadania

wszystkich szczegółów z udziałem
znaw.
ców. Badan'e to, zdaniem Komisji, obracać

przed. ChoO:ycn, eweniualuie stworzenia

Miał nej, to jest przed północą, zamykającą

z tego po-

projektuje jej, bo

miejsca w Radzie natrafiają

instancji ouwoławczej;
Narodów.
b) zniesienia Głównego Urzędu Ubez
pieczeniowego 1 przekazanie jego zadań Mi,
nisteistwu;
c) zorganizowania władzy
nadzorczej 1
8 stycznia. Vigilanfibus jura. To za: orzekającej w każiem wojewódziwie z uW
ostatnich miesiącach
coraz
sada obowiązuje wszysikich, także i Gzaąłem wojewody 1 wydziału Rady. (sejmiWłoszech o
ministrów. Wówczas w dniu © Siycz- ka) wojewćdzkiego a z możiwem Ograni- częściej mówi się we
czeniem etatów urzędniczych
wznowieniu t.zw. „kwestji rzymskiej"
nia mogłobyć. wydane postanowienie
©) przyznanie władzy iej prawa zatwier. tj. stosunku Stolicy
Apostolskiej do
obejmujące wykaz skazanych na wy- dzenia budżeiu każdej kasy chorych. z praPaństwa:
włoskiego.
Do
prowadzenia
wem
określania,
pouwyższania
i
zniżania
właszczenie. Postanowienie to było i

niebezpieczeń* jest aktem wykonania ustawy a

w. ari. 97 uiubioną

i jako taka utizymaną być musi, Naprawa
jej Jest jednak konieczną, Komisja nasza nie

stanowisko
polskie w prawie
Rady
Ligi Narodów.
Dzisiejszy urzędowy
dziennik „Tribuna*
ogłasza
artykuł

prof. Lutosławskiego.

tego nikt

cuskim

Verdun

w generalnym

nie

go przecie żadna

waleczność nie wy:

trzyma.

Niemcy, wiedząc o słabych. siłach
broniących
Verdun uderzyli 2l-go
lutego z frontu, nie fatygując się nawet nieprzyjaciela obchodzić, W mo-

sztabie fran- dę tę taktykę był wprowadził
marAtak na szałek
Mackensen na froncie rosyj*
bardzo znacz- skim.

przypuszczał.

był przeto do

siurpryzą.
Dzień jest mroźny, suchy, jasny,
Miasto Verdun leży nad Mozą, w Artylerja niemiecka zaczyna grzmiać
rodzaju kotliny otoczonej wzgórzami. O 7 rano. Na miasto Verdun padają
Rzeka, okrążywszy miasto, skierowuje pociski wielkiego kalibru. Mieszkańcy
swój bieg na półaoc przecinając uciekmją przerażeni. Rychło: rozpoczy*
wzgórza tworzące jakby naturalny nają Niemcy ogień t. zw. huragano*
mur obronny dla miasta, Broni po wy używając wyłącznie ciężkiej artynad to «>rogu Francji» ze trzydzie- lerji. To pierwsze bombardowanie.
ście fortów. Dwa z nich tylko zdo- Verdunu ma w dziejach wojen: swoją
będą Niemcy: Douaumont (najwyżej specjalną kartę; czegoś podobnego
położony) i Vaux «panujący» nad rów* nie znały dotąd dzieje najgwałtoniną rzeki Woevre.
wniejszych wojen. Aeroplanowi wy=
nego

stopnia

Armją, mającą

bronić

„fortyfiko-

wiadowcy

francuscy

nie są 'w

stanie

wanego terenu Verdun” dowodził ge- wynotować wszystkich bateryj nie
skie mają. wspólnie pójść do ofenzy- nerał Herr, znakomity artylerzysta, ob- przyjaciela; jest ich czynnych — za
wy po obu brzegach Sommy. W lu- darzony umysłem
bystrym,
niespo- wiele. To... f
—donosił któIsonzo

a wojska angielskie i irancus-

tym 19.6 go
gotowi

jeszcze aljanci

nie byli kojnym.

.do wykonania tego planu...

A

do niepokojenia się

ma ryś

z nich

w swoim

raporcie.

Ten

potop
ognia i żelaza trwał do-pół: do
Zdołano tylko wywiedzieć się, że prosił, błagał o posiłki—nadaremnie, piątej po południu. Wówczas poszła:
Verdun ma być-zaaiakowane. Tylko Rozumie przecie dobrze, że na za: do ataku niemiecka piechota, mnieVerdun? Niechciano dać wiary aby grożonym atakiem odcinku powinien mając, że chyba teren dość... „przy>

tysiące powodów.

Przedewszystkiem
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KURJER GOSPODARCZY
ZIEM
Załamanie się przemysłu w dobie kryzysu.
tPod tym tytułem inż. Emil Lands-

WSCHODNICH

bezpieczeniach
od _ nieszczęśliwych
wypadków (1 proc.), która obejmuje
nietylko robotników,
ale i kanceli-

stów, stenotypistki
wspólnego

i t. d.,

z życiem

Podatek

ludzi nic

fabryki

Gustaw Molenda i Sv

Informacje.
dochodowy.

wygłosił

ostatnio

—które poniżej w
dajemy:

Cała

odczyt

streszczeniu

Europa

przeżywa

w

po

kryzys

- ekonomiczny, którego rezultatem jest
bezrobocie. Wszystkie państwa prze-

ciwdziałają temu kryzysowi,

starając

się zorganizować
życie gospodarcze
i zwiększyć export. Spotykają się tutaj interesy państw poszczególnychi

zwycięstwo w tej wojnie
temu, kto prędzej

przypadnie

rozpocznie

taniej

produkować,
Obecny stan przemysłu polskiego
budzi ogromnie
poważne
obawy.
Należy więc dokładnie
zbadać przy-

czyny kryzysu

Oraz

zastanówić się

nad środkami zaradczemi.
(Prelegent
w swym
odczycie głównie
opierał
się na danych z przemysłu tekstylnego zaznaczając, że wnioski dadzą się

uogólnić na wszystkie prawie gałęzie
przemysłu),

, Wojna zadała naszemu przemysłowi poważne straty. Okres inflacji
straty te powiększył.
Rezultatem
inflacji była nieufność do nas kapitałów

py

zagranicznych,

zwiększenie

procentowej i zmniejszenie

dukcji.

sto-

sanacji

bilans bierny
handlowy,
(bierność
wynosi 500,000,000) a w ostatecznej konsekwencji bezrobocie.

Przemysł w Polsce został

finansowej wpro-

wadził zastój w przemyśle, a: następ-

bardzo

poważnie
zagrożony,
dla usunięcia
niebezpieczeństa rząd
nie
przedsięwziął żadnych kroków. Fundusz bezrobocia wprowadza demoralizację,;robotnicy sezonowi otrzymują zapomogi, robotnik boi się pracy by nie stracić prawa do zasiłku dla bezrobot-

ldentyczny
termin
osoby prawne.

Do

obowiązuje

dn. 1 maja.

należy

również

wpłacić połowę podatku od zeznanego dochodu, a dowód
wpłaty załączyć do zeznania.
Podatnicy, którzy zeznań w ozna:
czonym terminie
nie złożą obowią-

zani są do dnia 1 maja b. r. wpłacić
połowę podatku dochodowego,
mierzonego im za rok ubiegły,

prowadzić i doprowadziły do załamania się złotego. Rząd skrywa
ciężką
sytuację, obiecywał polepszenie, i za:
wiesił jednocześnie wypłaty na dostawy rządowe. Chwiejny kurs
złotego,
a jednocześnie nieprawidłowe ratowanie kursu przez Bank Polski nie pozwala na żadną normalną kalkulację.
W płynęła fala protestów, a osiateczny
rezultat jest ten, że detaliści i hurtownicy są obecnie prawie
zupełnie
zrujnowani.
Przemysł
stoi
obecnie
przed zagadnieniem:
albo
zamknąć

naniu

Odczyty

o Ziemiach

wschod-

nich,

inne

monetarnej,—wywołało to ogólną dro-

na przeszkodzie:

pracy,

potanieniu

życiu państwowem

ex

GIEŁDA

dzień

świadczenia

drogi kredyt, ograni- Dolary

nadmierne Belgja
Dodać
należy Holandia

socjalne.

nia kapitałów obrotowych.
Niezrozumiała
polityka

bezwzględność

sanacji, coraz
przemysłem,

w.

skarbu,

przeprowadzaniu

bardziej

Proszono

ciężyła

nad

bezskutecznie

6 zezwolenie spłacania podatków
obrotowych i dochodowych wekslami
towarowemi,

przynajmniej

sakcji zawieranych na kredyt.

Oprócz drożyzny

od

147,23

kredytu wystę-

pują świadczenia socjalne. Dzień pracy jest u nas najkrótśzv: 46: godzin
pracy tygodniowo, co przy doliczeniu 15.dniowego płatnego urlopu
wynosi

43,5 godzin.

Jednocześnie w

należy

jednak

polu niezbędne

opracowany

są ofiary.

plan

niego ma

tyka rządowa.

na tem

Musi

być

gospodarczy i we:

być prowadzona

poli-

:

Stawiają zarzuty, że koszta
nistracji nadmiernie obciążają

admi:
produ-

. kcję. Dlapotanienia produkcji konieczne jest przydłużenie dnia pracy, zmniejszenie świadczeń, zyskanie przez
to
zaufania zagranicy, przez co potanie-

zdobycia

rynków

wprowadzoną,

d. Ustawa o ochronie pracy kobiet całego przemysłu zwolni
nas
od
bardziej skraca dzień pracy. utrzymywania bezrobotnych i dopra=
o Kasy chorych odchodzi 6,5 proc.
wadzi do równowagi całe życie pzńod płac ustawowych, co w rzeczy- stwowo-g0spodarcze,
wistości dzje 7,2 proc. Jest to najSprawa obstalunków rządowych
wyższy procent ze wszystkich państw.
NajsilniejoprocentowanaCzechosłowa- nie może zadowolić na stałe przemyna Kasę

chorych 4 proc.

Przemysłi robotnicy . prosili

o

słu, może

być

tylko uważaną

za po»

ze- moc do przeżycia okresu przejściowe-

zwolenie na kasy zastępcze,
gdyż
dużo fabryk posiada własne szpitaie,
których koszt utrzymania jest znacz-

og przy racjonalnym

planie

darczym na przyszłość.
Czas już najwyższy

gospo-

МЕН

pi: wi
2P.(S.)Rom]

37.44

Pokycaka dolarowa

22,93

2228

»

148.75

148.38

gotowany". Załamała się na francus-

Mozę—to

ko pierwszą linję fortyfikacyj.
Nazajutrz: drugi atak. Niemcy po:

W kwaterze głównej, w Chantilly
wiedzą co się dzieje lecz nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Zdają

suwają

Żdołano zdobyć tyl-

się naprzód,

śmierć, to katastrofal...

drugie

się tam nie rozumieć, że Verdun—to
centralny punkt całej wojny; że niech

w porównaniu
do olbrzymiego
wy:
siłkul Nadciągają
zewsząd
posiłki;
ofenzywa niemiecka staje się jeszcze

Verdun padnie... to i wojna skoficzona. To już ratunku niema.
Jeden tylko człowiek, tam w kwaterze głównej, pojął co znaczy Verdun. Mały człowieczek,
niesłychanie

pasmo wzgórz.

zajmując

Lecz cóż

to znaczy

gwałtowniejszą. Nieprzyjaciel zdobywa

całą równinę rzeki Woevre.
Dzień
25-ty lutego
jeste dniem
wprost tragicznym; krytycznym dniem.

Wsch. sł, o g. 6 m.43.
_ Zach, sł. © z. 4 m. 58

żywy i ruchliwy,

przy siwiutkich

o

młodej

włosach.

To generał

Już zwycięstwo biście do Verdun. Czuje, że tam przy-

sygnalizowane jest w Niemczech; już da się jego energja niepóżyta; że getam płoną iluminacje radośne; już to, nerał Herr goni już resztką sił. Nie
co dzieje się pod Verdun szerzy wytrzymał. Prosi wodza naczelnego,
wśród wojsk angielskich i francuskich

na całym froncie
fatalną depresję...
Co? Miałże by Verdun paść? Czyliż
wypadnie
ewakuować
cały
prawy

brzeg Mozy?

Generał Herr wybity z sił,

targanemi

nerwami

z po-

wyglądający

jak

upiór—wręcz ugina się pod olbrzymią odpowiedzialnością. Lecz cóż

może poradzić?
Ma linję kolei żelaznej przeciętą; drogi
zapchane taborami i w okropnym stanie; śnieg zaczyna walić; cofnięcie się na rozlaną

120,00

125,00

—

5 PT. pożycz. konw.

34,55

34,60

—

22,00

2325

у

k

naležących

i damskie

DETALICZNA

cenach

fabrycznych

9

—

>
—

(t)

Zezwolenie

na

wyścigi

konne. Ministerstwo Rolnictwa udzie

wanie w

i

Województwa p. W. Reiss, min. spra:
wiedliwości p..W. Wyszyński, rolnic-

twa

i

dóbr

państwowych

p.

W.

Szaniawski. Okr. Urzędu Ziemskiego
p. W. Ko ński, wielkiej własności

p. R. J. Śnzień, od

rolników

mało

rolnych p. B. Baranowski i W, Ka:
miński, bezrolnych S. Sadkowski.
Uchwalono:

|.

skargę

odwoław-

urzędach

umorzyć

i

postępo-

komisjach

w

morystycznego

pisma

«Małanka»,

ności w myśl art. 263 K. K.
Jednocześnie z tem dowiadujemy
się, że konfiskacie uległ przedostatni*

4. Wdrożyć

postępowanie

przy-

dziennym:

1) podanie

stowarzyszenia

musowej likwidacji serwitutu past. właścicieli restauracyjnych w sprawie
wiskowego _ obciążającego _ dobra taryfy za energję elektryczną, 2) poWielka-Mysa
pow. OuamióGskligo, danie instytucyj dobroczynnych o
własność Aleksandry
Karpiowej
na zwolnienie od opłat za energję
elerzecz wsi Łapcicha tej że gmiuy.
ktryczną na rzecz bezroboinych, 3)
5.|Wdrożyć postępowanie scalenio - podania o zwolnienie od opłaty
dowe na obszarze 81.91 ha gruntów datku komunalnego do państwowego
nadziałowych, należących do gospo* podatku od nieruchomości,
darzy
miasteczka
Rymszany
pow.
— (m) Posiedzenie Rady Miejbrasławskiego i na obszarze około skiej. We środę, dnia 3 marca, od21.85 ha na gruatąach
należących do będzie się posiedzenie Rady Miejskiej.
rzym-kat. parafjj w
Rymszanach
łą:
Na porządku dziennym sprawy

należących

dniu

26 lutego

odbyło

się

siąt nazw miała wiele

trudności

do

do gospodarzy

*wsi

Mi-

komisji

rewizyjnej

w

swoich

wielkich

pisa.zy ogólno

nie lokalnych

polskich

znakomitości,

podko»

misja projektuje
w
kolonji urzędniczej w pobliżu Tuskulanum
nazwać
trzy ulice, łączące się w jednem cen

trum, ulicami Sienkiewicza, Reymonta

i Żeromskiego,

Z bohaterów

mał
cic.

Sienkiewicza otrzye

własną ulicę rycerz kresowy KmiW tej samej dzielnicy jest pro-

jektowana
sowego

ulica

innego rycerza kre-

Mohorta,

WOJSKOWA.

= (t) Generał Żeligowski

przyjeżdża

do

Wiina.

nie

Wiadomość

o rzekomym
przyjeździe
do Wilna
Gen. Żeligowskiego w dniu 1 marca,
podana

przez

prasę rosyjską, nie

lazła potwierdzenia
dajnych, .
ani
tem

Dowództwo

w sferach

zria-

miaro-

Obozu

Warownego,

komenda
miasta
powiadomione.

nie zostały o

— Spowiedź dla podoficerów.
W myśl ostatniego rozkazu komendy

czyn-

miasta

kine-

od siebie niezależnych nie mogli wy«
spowiadać się w terminie wyznaczonym mogą w dn. 28 o godzinie 14-е]
przystąpić do spowiedzi w
kościele
św. Jana,
(ab)

podoficerowie

garnizonu

wi

tejże gminy

oraz na

obszarze

2 ha

sprawa

pobierania

podatku

od

1995 m2
folwarku
Teresjanowo matogratów na rzecz bezrobotnych,
własność Natalji Feleńskiej tej że 5] sprawa podatku komunalnego od

gminy.

:

Skargę Władysława i Adama

Lecz i to jeszcze nie zwycięstwo.
Verdun trzyma się...
W pierwszych dniach maja geodcinku Verdun generałowi Petain.
nerał P6tain zostaje odwołany z VerRozpoczyna się walka na nowo.
dunu do dowództwa centralnej grupy armji francuskiej. Miejsce jego w

Generał Petain to
infanterzysta.
Pierwszym jego czynem jest ustale.
nie linji bojowej, Dotąd był ze strony
Niemców tylko jeden
nieprzerwany

kojny,

nia się momentalnie

mu

Verdun zajmuje generał Nivelie, spozrównoważony,

uparty,

budynków,

6] Sprawa

wydziefżawie'

obrońców

Verdunu

lecz

Ko: nia majątków miejskich Małe i Wiel-

nie

poleca

Nivelle

—

odebrać Niem-

com fort Douaumont.

Staje się wedle

rozkazu, lecz w

odzdobytym

forcie

gen. Mangin nie może utrzymać się
na stałe — lecz dywersja ta oddała
da czynić.
walną przysługę wojskom z lewego
Rozpoczyna się istna walka dwóch brzegu rzeki. Tymczasem jednak —
atletów: Raz ten, drugi raz ów bierze w maju — Niemcy zdobywają fort
górę. Oczy całego świata zwrócone Vaux. Bronił go do upadłego pułna Verdun. Czuć, że rozstrzygają się kownik Raynal. Zmógł go nie wróg;
właśnie tam losy wojny. Chwilami zmogło go — pragnienie w forcie
może zdawać się, że Niemcy,
po- nie było kropli wody.
niosłszy olbrzymie straty i niemogąc
*

to drzwiami, od tej strony, w głąb Fran:

tywa na całym froncie przechodzi w
ręce Francuzów i Anglików,
Po raz ostatni próbowali Niemcy
zdobyć Verdun 11-go lipca 1916-go.

| jeszcze raz zostali odbici ponosząc

ich do roz- uznający zawad i przeszkód. jedną z wielkie straty,
poczęcia formalnego oblężenia. Zmie: dywizyj dowodzi generał Mangin. Je- do ofenzywy
atak. Gen. Petain zmusza

była

chwila przełomowa. Od tego załama- cji nie wtargną. Było też rzeczą jania się Niemców pod Verdun inicja- sną, że na ponowną imprezę taką jak

Teraz już przechodzą
wojska francuskie i

verduńska — nie zdobędą się.
:
Oto: Verdun, Taki był, w najsumaryczniejszym zarysie, przebieg wiekopomnej obrony drogi
na Paryż,
zagrodzenia jej i zepchnięcia z niej
potężiuego napastnika,

„Generał Żeligowski,

który

latem

_nieprzyjacielowi ubiegłego roku zwiedzał pola
kolejno
odbierają
bitwy
Od- pod Verdun, zalane do dziś dnia spiDouaumont, Vaux, Haudromont.
odzyskane żem armatnim, a. który,
Mort-Homme,
zyskany
okiem
żołwzgórze 304. nierskiem widział doskonale: co się
słynne na cały świat

Nie kto inny tylko

odebrał definitywnie

Mangin

generał

tam dziać musiało —

w rozmowie o

fort Verdun nie inaczej wymawia tę pełną
mu by: sławy i chluby nazwę jak z glębokunsztu kiem wzruszeniem, jakby w duchu
salutował wielki, żywy
pomnik
żoł-

Niemcom

Douaumont. Widać sądzone
to! A byt to świetny popis

wojennego.
Klęska zadana Niemcom pod Ver- nierskiego bohaterstwa i miłości Ojgo do Verdunu. „Jedźl* — powiada
dun zadała cios śmiertelny ich repu- czyzny.
Joffre, który też zaczyna rozumieć co
My też, w setną rocznicę Verdutacji — niezwyciężonych. Przypomnijsię święci. O północy generał Castelmy tylko sobie jaki to był prestige nu, z bijącem sercem
pochyjamy
dać sobie rady z iście szatańską twiernau siada do automobilu.
niemieckiej potęgi i siły na schyłku przęd nim. głowy.
dzą, — odstąpią; że przeniosą swój
Nastaje najgorętszy, najstraszliw- roku 1916-go. Zdawało się: nikt i nic
*
impet na inny jaki punkt frontu. Lecz szy dzień: 23 ci czerwca. Było to ich nie pokona. U szczytu stali po€z. J.
Qenerał Casteinau w charakterze nie! Uwzięli się. Walczą z zajadłością ostateczne wytężenie wszystkich sił wodzeń wojennych. I oto pod kopeinomocnika
naczelnego
wodza, i wytrzymałością budzącą aż niesa- ze strony niemieckiej. Ośm
dywizyj niec października 1916-20 wszystko
obejmuje w Verdun natychmiast głów- mowite wrażenie. Atak odbity? Go- szło do szturmu. Niemcy zdobyli to, co zdobyli Niemcy kosztem olbrzyną komendę,
a tu i gen.
Petain tują się do nowego. W dniu I0:tym Thiaumont, Fleury, dotarli do same- mich ofiar i wysiłków pod
Verdun
nadciąga
z posiłkami. , Pełnomocnik kwietnia udaje się im dotrzeć aż na go miasta i — zmuszeni byli cofnąć — było odzyskane. Jasnem już było
naczelnego wodza zwalnia generała szczyt wzgórza Mort-Homme,
się. Nie było to jeszcze zwycięstwo dla każdego, że przynajmniej temi
generała Joffre'a o

komenderowanie

a

a

chałowszczyzna pow. Oszmiańskiego nościach, 3) referat w sprawie rozpla- leńskiego obowiązani są odbyć wraz
i na obszarze 87 ha gruntów pan- nowania nowych
dzielnic
miasta z szeregowcami spowiedź wielkanocstwowego
maj. Michałowszczyzna (Werki, Tuskulanum, Łosiówka). 4) ną. Podoficerowie, którzy z powodów

Herra, na
śmierć
przemęczonego,
i oddaje
dowództwo naczelne na

bitwy.

W

sportu konnego

czą J. Baniewicza od orzeczenia ko- cznie na obszarze 103.76 ha.
następujące:
1) prowizorjum budże6.Zatwierdzono projekt scalenia na towe m. Wilna na miesiąc
misji uwłaszczeniowej pow. Wilejskiemarzec,
go z dn. I6 V 25 r. w przedmiocie obszarze 519 ha 9368 m2 gruntów 2) referat
informacyjny
miejskiej

charakter

no.

posiedzenie
specjalnej
podkomisji,
wyłonionej dla ustalenia nazw ulic w

towarzystwu hodowli

popierania

URZĘDOWA
sprawie
likwidacji / pastwisko wego numer pisma, Bjałoruskaja Niwa',
— (1) Z posiedzenia Okręgo- serwitutu
rzekomo
obciąžającego
:
MIEJSKA.
majątek
Ozierce
gm.
głębockiej
pow.
— (m) Posiedzenie
Komisji
wej Komisji Ziemskiej. W dniu
25 bm. odbyło się pod przewodnict- Dziśnieńskiego, własność M. Oskier- Finansowej. Dnia 2 marca odbędzie
wem prezesa O. U. Z. p. Naleszkie- ki na rzecz wsi Chociłowicze tejże się posiedzenie miejskiej Kofnisji Fi.
wicza posiedzenie Okręgowej Komi- gminy.
nansowej z następującym porządkiem
sji Ziemskiej celem zbadania (szeregu
spraw wchodzących w zakres scalania gruntów i regulacji serwitutów.
Z obradach brali udział delegaci:

kie Leoniszki.
— (m) O Syrokomli zapomnia-

nowych dzielnicach miasta, które powstały z części Werek
przy Jerozozezwolenia na urządzenia w dn. 1, 3 limce i Tuskulanum.
Komisja dążyła dać nazwy о - е
i 6 czerwca wyścigów
i totalizatora.
z dZem
—(() Konfiskaty. Z rozporządzenia możności ścisłej związane
. p. Komisarza Rządu władze poiicyjne terytorjum i jego przeszłością, jednak
skonfiskowały Nr 3 białoruskiego hu- będąc zmuszoną wyszukać kilkadzieliło wileńskiemu

koni

do gospodarzy wsi Brez-

3. Uchwalono

:

yszków na działalność PUZ. i OUZ.
łuchwalono pozostawić bez uwzględnienia.

ё
dzieliszki pow. bracławskiego oraz Odpowiedzialny redaktor tego pisma wyszukania.
Z nazw, związanych z nazwiskami
SPadkooierców Feliksa hr. Broel Pla- pociągnięty zostanie do odpowiedzialtera.

twarzy Następnie drugiem wielkiem dziełem
generała było doprowadzenie dróg
Fort Douaumont zdobyty! A góruje Castelnau, prawa ręka generała Joffre'a, do jako-tako możliwego stanu. Orgaon przecie nad całym
placem boju! szef jego sztabu. Rwie się sam, OSso- nizacyjny dar generała Petain jął cu-

To «klucz» Verdunu.

66 (w zlotych 53130

kolejowa

108.55

wyjść z do- untaszczenia „tegož J. Baniewicza z
nie tańszy. Ustawa o inwalidąch na- tychczasowej bierności, należy same- tytułu długu dzierżawnego za działkę
kazuje zatrudniać ra 50 robotników ru jaknajenergiczniej dążyć do prze- ziemi w Rekanciszkach II gm. micsanacji
ekonomicznej, kuńskiej
należącej do konsystorza
1 inwalidę, z utratą zdolności do pra- prowadzenia
pamiętając
o
smutnym
przykładzie prawosławnego w
Wilnie uchylići
cy ponad 45 proc. Fabryki -są zniewolone do przyjmowania inwalidów biernościjinteligencji podczas rewolucji orzeczenie komisji wywłaszczeniowej
utrzymać w mocy.
do pracy, a jednocześnie rząd wy: rosyjskiej.
2. Zatwierdzić projekt scalenia na
płaca zapomogi zdrowym
bezrobot:
nym. Dochodzi jeszcze ustawa o uobszarze 81
ha 8230 m2
gruntów

kim kontrataku.

SPRZEDAŻ

Papiery wartościowe.

208

Jutro

Albina b. w.

męskie

nadeszły.
po

31233

.

1

3115

saklennych I Kamėarnodych

i Palta

już

ograniczyć

świadczenia socjalne, gdyż i

rząd, wprowadzając taryfy exportowe,
specjalizację
konkuren- tych taryf, premje exportowe, otwartą
Szwajcarja ze względów
cyjnych zawiesiła ustawę i pracują politykę Banku Polskiego, umożliwietam 52 godziny, w Stanach Zjedno- nie nabywania walut,
czdnych 60 godzin
tygodniowo i t.
Zwiększenie produkcji, a przez to

cja opłaca

na ubrania

Rząd odwołuje się do pracyi oszczędności,

Niemczech pracują 54 godz. tygo- nie kredytu. Do
dniowo, w Anglji ustawa o ograni- musi dopomagać

czeniu pracy nie jest

Na]modniejszych materjałów

osa
a”
3123
31.07
Ziemskie przedw.

.

transporty

1,63
30,01

„0

22,88

będzie dążył do wzmocnienia
przemysłu, ale jednocześnie zaznaczył że
i do utrzymania zdobyczy socjalnych,

tran- ‚ @ир

-

sa

Nr 36, telef. 940.

Kupno.

1,65
30,19

3

RE

do zmniejsze-

Pierwsze

WARSZAWSKA,

31278

żenie kredytu. Jednocześnie zagranica trudności exportowe stawiane przez
ondyn
udzielała kupcom naszym kredyt na biurokratyczne władze centralne. Mi- ВН
import na bardzo dogodnych warun- nisterstwo Przemysłu i Handlu
jest Praga
kach (6 miesięcy 8 proc.), konkuren- całkowicie od innych Ministerstw za- Szwajcarja _
cja z zagranicą stała się zatem nie- leżne.
możliwą. Import
wzrastał,
export
iede:
Obecnie premjer zaznaczył, że rząd Włochy

ul, Wielkiej

SEJON LETNI 1026

Polski.

1,70
30,76

roboczy,

przy

SELON LETNI 1926

Odczyty te mają na celu zaposki do innych państw, dających
uigi
znanie szerszych
sfer stolicy z rolą
przemysłowi.
i
znaczeniem
Ziem
Wschodnich w
Jedyne wyjście z położenia pole-

żyznę. Za mała ilość pieniężnych zna- czony

kurczył się prowadząc

Wilno,

Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa
w
Warszawie
urządza
w
dniu 1i 2
Marca r. b. w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa następujące
odczyty

istnienia, które umożliwiłyby
„Stosunki narodowościowe WschodLiczba bezrobotnych wynosi obecnie
nich
obszarów
Polski“
i prof. Jan
400.000. W Łodzi z 345 fabryk loo
Kloska:
„Leśnictwo
i
przemysł
leśny
zlikwidowano zupełnie, a pracuje tylna
Ziemiach
Wschodnich
*..
ko l2o. Fabryki przenoszą się z Pol-

ga na wzmożeniu

Fabryczny

na całą ziemię Wileńską

Instytut badania stanu życia gospodarczego Ziem Wschodnich przy

27 lutego 1926 r.
błędem sanacji finansowej było wpro*
Dla exportu należy zdobywać rynwadzenie zbyt wysokiej
jednostki ki. Dla powodzenia konkurencji stoją Dewizy i waluty:
Tranz.
Sprz.

spowodowała zdro-

Skład

potrącenia.

o Ziemiach
Wschodnich:
prof. M.
Limanowski:
<Ziemie
Wschodnie
przeszłość i przyszłość»; prof. dr. W.
warunki Staniewicz; „Ustrój gospodarczy Ziem
p. Leon Wasilewski:
eksport. Wschodnich*;

przez to produkcji i zwiększeniu
portu.

obiegowych

wy:

Podatek dochodowy od uposażeń
nowej u- wynagrodzeń
za najemną pracę i t.d.
stawy o ubezpieczeniu starości.
płatny
jest
w
ciągu 7 dni po dokoWszystkie te warunki musiały do-

nie ruinę życia gospodarczego, zubożenie kraju, zmniejszenie Siły nabywczej. Sanacja finansowa: nie była
równolegle
.do sanacji
ekonomicznej
prowadzoną. Robotnicy nie ponosili
żadnych ofiar, wszystkie ciężary spa*
dały na klasę posiadającą. Pierwszym

ków

i

nych. Oczekuje się jeszcze

pro- fabryki, albo stworzyć

:

Okres

jących.

, FABRYKI :SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH
w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850.

nie ma:

Termin składania. zeznań o dochodzie
dla osób fizycznych i spad:
St-niu Techników w Warszawie. OdRezultaty całej tej polityki są nastę- ków wakujących
przesunięty
został
czyt ten zawiera szereg
cennych u- pujące: podrożenie produkcji, wstrzyprzez
min.
skarbu
do
dn.
1
majab.r.
wag
— osnutych na cyfrach i analizie manie exportu, zwiększenie importu,

berg

owc

е

<

— — № 48 (626)

wie zaopatrzenia w opał rodzin bez- Malinowscy, inż Miecznikowscy, prof. Mi
Tadeuszostwo Młodkowscy, ZygMagis'rat, jak wiadomo, chejdowie,
robotnych.
muntosiwo Mroczkiewiczowie, por. Majerorzecz wie, kom. Muzyczkowie, por. Melnarow czo*
na
ma otrzymać od państwa
bezrobotnych około łooo tonn węgla wie, Zygmuntosiwo Nagrodzcy. dr. N:rkiekamientiego. Ponieważ, wobec braku
Kazimierzostwo O. uliczowie,
bezrobotni nie Ochensowska,
stosownych pieców,
zostwo
JanuszostwoOsirowO :terwowie,
Juljus

— (ab) Wojskowa straž ogniodniu
W
sprawnie.
wa pracuje
przeprowa:
War.
O.
D.
wczorajszym
wojsko:
dziło sprawdzenie czujności
garnizonu
wych straży ogniowych
wileńskiego. Próba wykazała SprawS

—

žydėw-ž0].

ienie

o

POStanowiono

kais

ю

a

w gr,

gat.

na zwol-

zł.8

sprzeda

węgiel

WPNE

5o gr.

e

węgla,

mogą korzystać z tego

zakresie.

mość oddziałów w tym

za/

Ordylowscy,
pik
scy, prof, Opoczyńscy,
Olimpja Olejniczakowska, plk. Pasławscy,
prof, Patkowscy, kpt.
Popowiczowie,
pik
Parczyńscy, sędzia Piłsudski, kom. Praszałopor. Pasendortero=
wi zowie, kpt. Pi:seccy,

elek-

cenę za

tonnę

i

za

sta rozkazem swym zezwolił
od zajęć w godzinach rannych ll gat. 30 zł. 5o gr. i za Pc
nienie
i wieczornych dnia 28. bm. żołnierzy pieniądze zakupić drzewo, które rozrodzinami bezroRNA SAT
żydów z powodu purimowych nabo- otnych.

z
żeństw.

Iności K.

Kasy

— Formalności

ja koni wojskowych

2

Chorych.

® 19

SZKOLNA.
—

(m)

Wychowanie

fizyczne

ai. Mickiewicza

SALA

— Doroczne

TEATR

przep.óreczka»,

trzeb rzeczowych dla rozszerzenia odbędzie się w poniedziałek dn. 8-go
gier ruchomych śród młodzieży na marca. Początek о godz. 4-tej pop.
Otwartem

powietrzu,

majbliższe

na

zdecydowano

posiedzenie,

dzień

na

Porządek

wyznaczone

18 marca,

W/jtołd

dzienny:

Kino-Teatr

ceferaty z konkretnemi wnioskami

ganizacji i rozbudowy parku Żeligow- rektor.
skiego oraz regulaminu.

4 Na

powyžsze

=

Rady

koncerty

Władz.

będą

6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie Ze-

stali

brania.

i uchwały tego Zebrania
bez

wiązujące
obecnych.

w
o godz. 7 wiecz,
szkolnego Magistratu

obo-

na

liczbę

względu
:
B

gruźlicy”i cały szereg spraw bieżących. sław Limanowski.
UNIWERSYTETU.

chęcić

S

Już sam tytuł za-

powinien

nienia

bud-

redukcji

będą

Wieków
i Święci
, — Wilno
Taki jest tytuł odczytu,
Średnich.
który w piątek dn 5-go marca b. r.
w sali im. Śniadeckich U. S$. B. o
godz. 8 ej wiecz. wygłosi p. Mieczy-

odbedzie się posiedzenie lekaizy szkot
powszechnych m. Wilna. Na tem posiedzeniu będzie wygłoszony referat
d-ra Borowskiego © „Metodach badania fizykalnego w rozpoznawaniu

— (Sch) Koniec

wiinian

A

"

„MAKS

3

:

Sali Śniadeckich
$

uwagę

2

Te

Europy

nieznanych
й

daleko idące redukcje. Mię:

katedr. Ka6nieobsadzone,

skasowano
dzy innemi
tedry
te jednak
są
więc personalnych

redukcji

za

po _ brzegi.

wróg

nasz zacięty

;

:

hca

gile niedocenionych.i

Ww OZNI
i
š

Nobo

jaki S

z tego korzy-

graficzneji chirurgji operacyjnej, pa- / Dochód z odczytu

przeznaczony

etyczne i m, biec Kaja In. Emmy Do

oj, mecha
ono
Oprócz

tego

komasacji

uległy i 24 nabycia
: Bilety wwcześniej
cenie 2 ля
ch zł.
Sakųdo
Księ i50gr.

urzędnicze

2 etaty

asystentury,

etaty służby niższej. Skreślono

—

Ogólnie! zmniejszono w U.S. B.
rzeczowy budżet w stosunku do
od.

ac

у

aa

rs

k

A

ь

IRON
й

z

в

‚

za*
ga.

Odczyt o szkolnictwie
RE. PRA

kalu ges
A
ul. Wileńska
{ 33 p. dyr. Janina
Klawe wygłosi odczyt o „Znaczeniu „szkolnictwa zawo-

оа,

са

ma

dowej A

dn. 13 lutego czytamy Iutege.o 1926 >

+

ы

dy

WY.

Abia есппе

W N-rze 36 Monitora

J. Landego.

Polskiego

prof

p.

Nominacja

ŻĘ; (Sch)

1

ic

kol

t

Od

8

11

S-t0 Jańska

Kokicża

rów-

wykładów.

zleconych

nież 7 godzin

a

wk

s

z

a poidiie) wieczorem w sali Śniadeckich Uni:
aa i
="
botanikai
z dn. 30 stycznia Wersytetu prof. dr. Kornel Michejda
. r.

docenta

zamianował

zwyczajnym teorji i filozofji prawa na
Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

U. S. B. w Wilnie.
SPRAWY

W

Nowa

brzędowców.
‚

KRONIKA

TOWARZYSKA.

Ъ

gmina

staroo:

wyraził zgodę. na utworzenie gitny
О
ędowców\ z siedzibąją w w Mistaroobrz

ec. Abramowiczowie,

— Siedleckiego)

Pałacu

Reprezentacyjnego

na cee

Obozėw

wieczór

As-dar.

Początek

B moll, 24 preludja
o g. 8-ej wiecz,

zwięxszony

zespół

wileńskiej

—s.

Moniuszki,

op.

Rapsodję

w wykonaniu scentcznem.
godz. 30 min. pop.

bie

zatwierdził

į
wo

jednoczęśnie

Siemionowa

iii

i
a>

wybór p. Bzewscy,

na sianowis-

į
ESY

PRACA)
OPIEKA SPOŁECZNA
— (m) Sprawa opału dla bszrobotnych.
Dniaя 26 lutego odbyło
się w Magistracie posiedzenie w spraTTT

IST

TTT KES

mec. Iwanowscy,

Konradostwo

Joczowie,

M

Karło-

Początek

o

Julja Jacuńska,
Jakowiccy,

Jastrzębscy, mjr. Królowie, płk. Kozicrez.
z! gen. Kubinowie, sen.
Las

p. deore ij 2 AR SE
Kulikowski, J. Kropilnicka,
mec.

o
jA zy
„

MÓWIE,
preayd.

Kruszewscy,

płk.

inž. Lupoiūscy,

T lose,

Ad

por. Laso=

Łastowscy,

Olgierdostwo

woj.

Łokuciewscy,

Prezes

pa

(—)

Macjan

gólnionych, a mianowicie:
Akcje Wileńskiega

Banku

Ziemskiego

po

1-ej emisj: Nr.Nr. 1236—1290, od 1336—1340

1250

do

nich

niżej

rubii

nominalnych

1351—1355,

1396—

1400, od 1451—1455 do 1521—1525, 1531—1535, od 1541—1545 do
1901—1905, od 1911—1915 do 1931—1935, od 1936—1940 do 1976—
1980,

od

1986—1990

do 2036—2040,

ad 2071—2075

do

2076—2080,

od 2166—2170 do 2211—2215, od 2241-2245
do 2246—2250; 2ej
emisji od 2416—2420 do 2421—2425, od 2511—2515 do 2521—2525,

od 2546—2550 do 2551—2555, 2561—2565, od 2571—2575 do 2591—
2595, od 2601—2605 do 2606 —2610, od 2621—2625 do 2626—2630,
2636—2640 do 2656—2660, od 2666—2670 do 2706—271o, od 2716—

2720 do 2741—2745, od 2756—2760 do 2761—2765, od 2806—2310 do
2816—2820, oi 2826—2830 do 2831—2835, od 2871—2875 do 2876—

2830, 2886—2890, 3001—3005, 3026—3030, od 3046-3050

do 3126—

3130, 3131—3135, 3161 —3165, od 3176—3180 do 3191—3195; 3-ej emi:
„
1

r.»

10 or., halkonu

5 gr.

dzień.

z Jadwigą SMOSARSKĄ

10 w. akiach

z prologiem
w roli tytułowej
obejrzeć tep wielki krajowy film, kióry w Warszawie

3 miesięcy.
Seansy

o ©. 3, 5.15, 7 30. 9.45

|Makucha
słonecznikowa
cała i mielona

SPRZEDAJE

TANIO

w dowolnych

ul. sriaisa

ilościach

4,

telefon 948

b04464646460646444644

Uwaga Fabryki Cukrow!
>

rodzaju

etykietki

do KARMELĄ

bomb czekoladowych
poleca

A. Gurane "|! 1 Jakowa

2 —3

hr. Plater

Sekretarz (—) Piotr Hniedziewicz,

НОО

firmy <Technolen>,
niniejszem

wyrobów

Inianych

w Grodzisku

Maso-

na sumę

20.000 zł.

tkackich

krosen

i odpowiedniego

kompietu

maszyn

pomocnie

czych, oszacowana na sumę 11.000 zł.
4) Maszynownia, składająca się z lokomobili <Wolfa»,
H.

?

P. 100 wyrobu

roku

1916,

na parę nasyconą

i prądnicy

na

prąd stały 24 amp. 135 wolt kėmpi. ze wsz stkiemi przyrządami, pędnią i pasami, oszacowania na sumę 10,000 zł.
‚ 5) Warsztat mechaniczny, składający się z tokarmi
pociągowej, wiertarki, warsztatu ślusaiskiego z przynależn »Ś"iami, pędnią i pasami, oszacowany na sumę 1.600 złotych.
_ Reflektanci raczą złożyć oferty wraz z wadjum w wyso*

kości 10 proc. od zadeklarowanej sumy na każią z wyżej
wskazanych grup oddzielnie. Wadjum winno być nie mniej
zł. 500 £ wpłacone do -P. K. 0. w Warszawie na konto czekowe

masy

będzie

upadłości firmy

<Technolen»

Nr.

12,582 i kwit dołą-

osobami,

nego

ta Roś,

pow.

OPONY

dowe

na

składzie.

ku,

ucznia

Dogodne warunki.
Dowiedzieć się MiNajlepszy
towar.
Najniższe
|. ceny, || Ckiewiczą 42 m. 11
J.

Włodawsk
WILNO
Bakszia 4. Tel, 631.

Aluszerka

WZP

Nr 63.

pi-

żonaty

2.
IT.

2

Szaty, Kredensy,
Stoły, Błeliźn.arki
Biura, Krzesła oraz
wszelkiego rodzaju
meble najtaniej na-

potrzeone

niekrępujące

ji wśródmieścin.
Zgło:
pokój szenia ui. Ostóbiem
na Par-ską 7, Spółka Parce

maniem,

być

utrzy-

może

lacyjna tel. 5—65

na

ska

Nr 7 m.

1.

i

2
gub. książk. wojsk..

spodarczą,
chlnbne,

świadectwa
łaskawe ofer-

wyd. przez PKU)
— Wilno na imi

Jedlnia poczta Za: we

wsl

z

ь

—

ożyczającemu 3—5]

ubrania i bielizny,

tys. zł.

c

do ME:

i
S-ka
Zawalna Nr 30,

®®
r.

1843

2

isinleje

a ga!

ul. Tatarska 20.

== Oęgiel MEBLE

Węgiel najlepЕ szego gatunku do

jednej tony
stawą

RAVI: dac

wą, wypióbowanej 80i procent. Olidności, w dobrym ertysadę pod
<Praca» do
7. stanie, za 125 zł.
Biskupia 12 <Ermitaż» Administracji «Słowa»,

Pokój 5.

У
%

> Od

Najtańszym
opałem

unie-

ważnia się.

w
ь

Korwie gm.

Al. Marciniak Mejszagolskiej,

z lustrem, dużą, dębo-

- W.Z.P, Nr 48.

o

2 osoby. al. Jagielloń.
wie»

poszukuje

Szafę

WZATE

wejście

częścowe, umebiowie H. Sik„orski

posiada dłupraktykę go-

do

które nie

Adwokat.

pokoje

adny,
duży,
słoneczny
|do wynajęcia

terze z pełnem

w_Jedlni.

Mańkowski

przyjmuje
od
godz.
weneryczne
5 —
di o 19, Mickiewicza Ordynuje ой
46, m. 6
3-go maja 15.

Oterty

nadsyłąć: AdSzancer, Gar kawal-rskie

San

7а dca
w średnim

gożdżon

Dr MED

W. Smiałowska choroby _ skórnej

semne
woka:

posady,
goletnią

na

< aj # 1°°
ACE
od
10 — 2,

й A

szozyzny.

K. Podolski,

lanka 31.

ty nadsyłać proszę, gmi- Hipolita Subocza, zam,

i

w

jęcia.

notarjalny

U b ! orów
Ofiarn
a
2—1.

p oszukuję

i

Ostateczny

z dobremi referencjami
potrzebny do Sząrkow-

2ms ich

R

1lvej rano.

Osobom,

P "Damskigt NI į wolin, žiema Siedle- samotnemu, Pożądane

pocz-

@а

o godz.

<Technolen>, tyłko pomiędzy

wraz z wadjum.

[Dependent

s

Szy są do nabycia w

Wołkowyski.

stancji

które złożą oierty

Syndyk

w cenie od 50 gro:

i DĘTKI

MIGHELIN
akcesorja samocho-

1926 roku,

szednie od 4—7 po południu do dnia 8 marca r. b, włączie,

60'0we kroje

banku,

Strubnica,

lligo marca

stowemu zwrotowi, Szczegółowy spis maszyn i urządzeń można
przejrzeć w kancelarji Syndyka Ostatecznego Adwokata Konstantego Podolskiego w Warszawię, ul. Widok 19, m. 5, w dni pow.

fizny według żurnali

kg. kopa

się dnia

utrzymają się przy przetargu, złażone wadjum podlega natychmia-

i na obstalunek sukien, płaszczy i bie-

Gwarancja adrowia. Sprzedaż łoco
stacja Roś. Warnnki dogodne—ewenr
tumaimie na weksle z gwarancją solid

Dominium

Rewizyjnej

upadłości

Konstanty Podolski,

2) Tkalnia węży parcianych, składająca się z ośmiu
kompletnych krosen i odpowiedniego kompieiu maszyn przygotowawczych, oszacowana na sumę 9000 zł.
3) Tkalnia płótna i ręczników, składająca się в 29

Nuty

SZLACHETNEGO

Kotka.
klubu.

i fabryki

oszacowana

RNI

Ga

Ostateczny masy

Książki

od:

honorowego
członków Za:

ui

M.

pole

z do-

jadalne,
|jonowe
|kre
d

sypialne, sai gabinetowe
t

abe Łóżka, LŽ

za

c a | Wykwintne— Mocne—

DEULL

Jagiellońska 3. m. 6
telefon 811.

Niedrogo.

SPRZE
DAŻ
NA
RA
TY.

—

ENIE.

Cywilny, obwieszcza, ze na żądanie Wilenskiego Banku Ziemskiego, decyzją z dnia 27 maja
wypłat z sji 3201—3205, 3211 —3215, 3331—3335, 3386 —3390, 3431 —3435, 3461—

wyszcze-

parter

Uziśosat:i

Qrodzisku Mazowieckim, w fabryce

OB WiESZCZ
następujących tytułów na okaziciela i kuponów Od

w

na

Polskiego
Sio, Nzaczycielstos
w WILNI E

AI

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział
1) Wzbronić dokonywania jakichkolwiek transąkeji, oraz

1915—1925

wieckim:
1) Przędzalnia Inu, składającą się z 260 przędzalniczych
wrzecion wraz z maszydami pomocniczemi t przynałeźnościari,

E

NISSAN

rząpu, trzech członsów Komisji
i dwu ich zasięsców.

Konstantynopol,

podaje do wiadomości, że na zasadzie uchwały zebrania wierzycieli sprzedają się z przetargu maszyny i urządzenia

r. 1840.

fki Gościński i S-ka.

Larybek karpia

12

będzie
się 2-gi i osiatni koncert
w szechświatowej sławy chóru
ukra-

5) Sprawa
wyboru
członka
T.wa. 6) Sprawa wyboru dwu

Tokio,

czony do oterty. Zapieczętowane oferty należy składać do
du Okręgowego W Warszawie, ul. Miodowa Nr. 155 Wydział ił
Handlowy, Sekcja upadłościowa na imię Sędziego Komisarza
P. Walentego Iwiūskiego do dnia 8 marca r. b. Przetarg od<

Dziś w kiu-

Handlowo-Przemysłowym

istn. od

Wybór duży — Spisy bezpłatnie
Obejrzenie nie obowiązuje do kupna.

— R, Stat-

Balsewiczo»

prof.

fascynu:

widzimy największe

Bezpeczeńistwa

biletów:

Erotyczny dramat

Syndyk

materjały piśmienne

<Cyrulik Sewiiski»

— Chór ukraiński.

o1

Sp. Akc. w Grodzisku, Adwokat

k Si ążki

SB

Początek o g. S:ej wiecz. Koncert wy*
wołał wielkie zainteresowanie.
— Poranki muzyczne w sali miejskiej. Dx'$ w niedzielę 28 lutego b. r. w
programie dwa akty (I i M) świetnej kome-

J. Rossiniego

bezro'nym
P

r.b.

i

taniej

kowskiego, oraz suiię polską —Stojowskiego.
Ceny redutowe z prawem
50 proc, aniżki,

djosopery

w ciągu

TV
D ZEN

symfoniczponiedziałek

litewską

ekranie

Pekin,

ZNĄCZNIE ZNIZONE — od 50.
BOBIKO
ASO KAYAH ŻE FYZEEREZIARW

Ceny miniarkowane.
ui. Niemiecka 3.
Telefon 362

Już rozpoczął się

28,

Niniejszem podaje się do wiadomości,
iż w driu 6 marca r. b. odbędzie się Walne
poteluncach powiatu Oszmiańskieg0. wie, por. Bojanowscy, inż. Borek-Boreccy, Zebranie członków <Towarzystwa Przyja
gen. Dąb-Biernaccy, mec, Bag.ński, kpt. ciół Bibijoteki Uniwersytetu» w myśl Sta:
Ednocześni
e : zatwierdził wybór pana
i
я
howi
. Си > BACY. EE EMTT tutu tegoż towarzystwa w lokalu Bibljoteki
e
aa
„Arpa Czerniakowa na stanowisko
Łniwersyteta o godz, 6 wiecz z porządkiem
tawnika tejże gminy.
żowie, Dawidowska, płk. Czuma, mjr, Dzia- dziennym:
4
PEER
1) 3prawozdanie . Zarządu ©
*
da Wileński wyraził zgo* dosz, pły. Dłuźżniakiewiczowie, mjr. Drew- działalności Ti od zez Edd =
di Wojewo
> na utworzenie gminy
staroobrzę: niakowie, mjr. Dworzakowie,. prof. Ehren- 1-go stycznia
r.
2)
Sprawozdanie
'
d wców z siedzibą w Łastowiczach kreutzowle, por. Ferdułowie.
płk. Filipkow- czbowe
Zarządu i
Komisj:
Rewizyjnej.
k
+
ib
scy, mjr. Fischerowie, mjr. Gałązkowie, mjr.
budżetu
na
r. 1926.
Eniny Głębockiej pow. Dzisieńskiego Giładyk, mjr, Hajkowiczowie, kpt. Hadry: 3) Zatw erdzenie
4) Sprawa zmiany Statutu (zmiany T'wa).

fwdokima

&

orkiestry sym-

uwerturę do op. <Marja»

pomnė

Sz. Publiczności
się

Zapisujcie się do L. 0. P.P.

fonicznej pod dyr. Adama Wyleżyńskiezo
wystąpi po raz pierwszy w Teatrze <Reduta». Program zawiera uwerturę do op. <Fils>

wieza,

na

tel. 822

OLKIN,

Wyłączna sprzedaż łóżek

BEBKEBZCEEBEZZU

mjr.

wyświetlał

42

warunki

B="

Preludjam As dur, Polon*z Fantazja 2 et udy, Scherzo Cis-moll, Kołysanka, Polonek
— 1 Wieczór Orkiestry
w
mej w <Reducie». Juro

Szanghay,

eny nadzayczaj niskie

Wieczór Chopina
w Teatrze
Polskim. Znakomity 'nterpietator utworów
Chocina Zbigniew D:zewiecki wystąpi w
niedzieję 7-90 marca r. b. w Teatrze Polskim z recitalem forteplanowym.
Progran
Sonata

А

i t. p. Na

«X lecie służby

różnych towarów u mio

Reduty pod powyższą nazwą.
Lisia Qospo*
dvi i Gospodarzy ogłoszona będzie I marca.
Intensywne przygolowama w celu ożywiemia wieczoru plęknemi atrakcjami są w pełnym toku.
ъ

zawiera:

New Jork.

program:

лат

sensacji

(Vielka u yprzedaż

i Domu

kpt. Adamczyk

Białkowscy,

Dy umożliwić

od fl=go marca

towarzy-

Harcerskich

wy. gr. Alchimowiczowie, xph Aleksandro.

wiczowie, mir,

A:

Dogodne

ińskiego pod batutą Dmitra
Bilety do nabycia w kasie
_dyń i gospodarzy rautu Strzeleckiego, Początek
o godz. S-ej.
który się odbędzie w dnu 4 marca
w domu Oficera Polskiego, łaskawie

objąć się zgodzili Państwo:
Wojewoda Н Wileński
у

UWAG

stawienia. Oprócz tego księgarnia <Lektor»
Micsiewicza 4 w dnie powszednie od godz.
4—7 i w niedziele od 1—3.
— IV Wyprawa artystyczna Reduty.
Dnia 1 marca Zespół Reduty wyrusza w
trzech równoległych grupach w nowy о5jazd Ach Województw Wschodnich. I erupa
(<Turoń» i <fwa») i druga grupa
(<Przecho+
dzień») w pierwszych trzech
dniach kaśie*
go tygodnia odwiedzać będzie poszczególne
(<Siosiry»

Nad

12 JR
2 serje razem
(71
odłng arcydzieła
Jules'a Verne,a.

Orkiestra pod dyrekcją: Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
Kasa ezynma; w Niedzielę od g. 2 m. 30, w powszednie dnie od g. 3 m, 30.
Początek seansów od g. 3., w powsednie dnie od g. 4.

ME BLE
“ia
„NA
RATY

Ill grupa

przygód,

w

Tenirze

— Raut Strzelecki. Rolę gospo-

YZNANIOWE
— ()

leczni-

PCK

Jerzego OZ

E
chirurgicz
20 gr.
50 gr; dla młodzieży
Landego profesorem nad „ ctwaWsięp

:
Wiadystawa

w

o tem

przeżyć,

i wieje innych-

necznego w Reducie Jadwigi Hryniewickiej.
W czwaitek «Wesele»
Wyspiańskiego.
Bilety sprzedaje do przedednia każdego
przedstawienia biuro <Orbis» ul. Mickiewicza
— 4 w dnie powszednie i od
11 04 godz.

ski

M 5
Wiina, a takim jest bezwąt

łośników

sobą

nam,

nie pociągnęły.
Sa to katedry: języka
to należy skwapliwie
geografji, anatomii
10ро- афё
"

polskiego,

niedawno

wykona swój objazd bez przerwy od 1 do
14 marca. Razem Zespół w marcu da 34
przedstawień w około 30 miastach.
— «Kazinkowe figie». Jak juź podały
pisma dnia 6 marca odbędzie się w Salach

. zleceniem
p. ministra
Oświaty i W.R.
Niemiec, : a ileż jeszcze jest tu rzeczy
przeprowadzono
na wileńskim
uniwersytecie

odbyły się

miasta.

do wypeł-

o grodzie
rozumiemy
ogółktórego
Mało na na
U. S. B. Ś.jak B. dowiadujemy
$zetu
Uniwersytetu
w związku się
ze naszym,
piękno zwrócił
"

ul. Wielka

Walne wymaganej
dla jego
prawomocności iiości osób—odbędzie się
godz. 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatru
zebranie o godz. 5-tej po południu od godz. 11—2:ej i od 5—8 w dnie przed:

Wilna.

Rzym

uim

B-cia Alszwanęg Sp. Akc.

Polskim w Warszawie, w Toruniu i t. d.),
Reny Jankowskiej i kierowniczki działu ta-

przed: _ W razie nieprzybycia na Zebranie

m.

powszechnych

IZ

i wnioski

5) Wybory

członkowie

stawiciele kół rodzicielskich,
lekarze
szkolni i nauczyciele gimnastyki.
— (m)
Konferencja
lekarzy
Dnia 3 marca,
sali wydziału

Prezydjum

mówi

traredja

miasta świata: Paryź, Londyn,

CENY

dziesiąty

Wieczór
Symioniczny
(Moniuszko,
Karłowicz. Statkowski, Stojowski) pod kierownie-

posiedzenie

jako

sekcji od każdego gimnazjum

szkół

4) Sprawozdanie

Nadzorczej.

„Europa
jąca epopeja,

„IWONKEA”

ść

Ad, Wyleżyńskiego.
| |
z działal- twem W dyr.
środę Wieczór tańca s udziałem pp.
St. Ciozda—Dy- Janiny Rosciszewskiej z Warszawy (której

co Zebrania. 3) Sprawozdanie

do bezpośrednich zadań sekcji, reor- ności Towarzystwa

zaproszeni '

Central-

przygotować nego Zarządu. 2) Wybór

raz

będzie wyświeuany
2
2

dmia 27 tutego pobiera się dodatek
Wszyscy *pieszcie ujrzeć!

22

„Helios“

«Przechodnia» Katerwy. Dochód z obu tych
przedsiawień przeznacza Zespół Reduty ma
bezroboinycii m. Wilna.
W poniedziałek odbędzie się piewszy

1) Zagajenie—Dr.

Węsławski—Przezes

po

tyczny w 10
akt.
podług

CENA BILETÓ W: Parier 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr

Od

i MUZYKA,

wieczorem

poqrzebani
Dziś

(ul. Ostrobramska 5)

dr.

— Reduta w teatrze na Pohulance
gra dzisiaj po południu o 330 po raz dwunasty komedję Żeromskieso
<Uciekła mi

zebranie

Poiskiej Macierzy szkolnej

T.wa

wznowieniu po-

Pogruntownem

waine

MIEJSKA

Niesamowity
dramat ero-

słynnej powieści Elinori Gryn, <$ześć
dni
miłosnych»
W rolach głównych przepiękinne
Griffith
godna siostra wielkiego brata oraz znakomity
Frank
Mayo,
na Cor
Oryginalne
zdjęcia Qdery paryskiej. Wsdoxi Reims ze słynną Katedrą. Ceny miejse zniżone od 70 gr.

KULTURALNOOŚWIATOWY

mjr. Woź-

Wilczewska, kpt. Wojtowiczowie,

ZEBRANIAi ODCZYTY.

rodziciel-

opiex

centrali

stałej przy

skich nad szkołami średniemi.

$e

Światowe arcydzieło reżysesjiGRIFFITTHA

wcem

Miejski Kinemat ograł

prol.
4ki, red. 3okołows<i, dr.Umiastowscy,
Władyczkowie, stąrost Wimoorowie, Wanda
Helena
Wojewódzcy,
inż.
Wojewódzka,

2

pow-

fizycznego,

Ży

2

22

Dziś

Tumicajscy,gmjr. Ulatowscy, pik. Skwarczyń-

Butkiewicza posiedzenie organizacyjne Opłaca normalną składkę do Kasy.
wychowania

se

„Polonja“

niakowscy, sędzia Wyszyński, płk Zamorscy,
młodzieży.
W dniu 25 go lutego, przedstawia się beznadziejnie, jakkol- piof.
Zsziechowscy, płk. Zeljo, kpt. Zduno:
w gmachu gimnazjum im. Lelewela, wiek pozatem pani S. pracując cał- wie, prof. Kizimierz Sławiński, Marjan
odbyło się pod przewodnictwem inż. kowicie na prawach
siły męskiej, Ś miechowski.

sekcji

Kameraine

kpt.

Tomczukowa,

Barbara

Truszkowska,

C

mec.

prof. >zymańscy, dr. Szfarewiczowie, Jadwiga
mjr.
Sianiewiczowie,
prof
Szałewiczowa,
migiow'e, mec. Siawcłłowie, Sztrallowa,

R.
ChoKasie
w
ubezpieczeniu
wemu
rych. Jednak instytucja ta odmówiła
leczenia synka pani S. ponieważ nie
był on zameldowany przez ojca. Wobec nieobecności
męża pani S$. w:
Wilnie, sprawa. zdaniem Kasy Chorych

Na przewodniczącego komisji wyjęą
koni. [ab] ой › Ка
Цшрегт‘е >

Ryniewiczowie,

kur.

Rondomańscy, dr. Rostkowscy, kpt. Ryszankowie, Zygmuntostwo Rewkowscy, por.
miszew-cy, Romanostwo Rucińscy, rej. Rożpłk. Szaliyowie, mec. Sadkowscy,
nowski.

pracownica

Wymaga kuracji Jako
staje lo koni drukarni
pani S. podlega

Do licytacji
skowych.
pap.

Reicherowie,

prot.

Rydz-Śmigłowie,

Raczkiewiczowie,

odbędzie się W drukami naszej pracuje pani S
W dni go
wybrakowanych koni woj: mająca dwoje dzieci, z których jedno
licytacja

Kino

Sędzia Łuczyński, kpt.
wie, gen. Pożerski
Papieżowie, por. Piotrowscy, mjr, Piystorowie, mjr. Prolicowie. prok Pizyłuscy, pen.

е

Ch

Gw

sw

3465, od 3471—3475 do 3476—3480, od 3506-3510 do 3526--3530, 3551-3555, 3596 —3600, 3621-3625, 3646—3650, 3656—3660, od 3676—3680
do 3686—3690, od 3696—3700 do 3706—3710, od 3716—3720 do 3731—3735,
3741—3745, od 3756—3760 do 3766—3770,
od 3776—3780
do 3796—
3800, od 3806 —3810 do 3811 —3815, od 3821—3825 do 3836—3840, od 3841—
3845 do 39:—39.5, 3976—3080, od 3986—3990 do 3996—4000; 4-ej emisji
4136—4140, od 4186—4190 do 4191—4 95, 4246—4250, od 4291—4295 do
4301 —4305, od 43I1—4315 do 4416—4420, od 4431—4435 do 4441—4445,
od 4446—4450 do 4451—4455, od 4461—4465 do 4471—4475, 4491 —4495;
5-ej emisji4741 — 4745; 4801—4805,od 4851—4855 do 4901 —4905, ой 491—
49.5 do 49:6—4920,4926—4930,od 4931 —4985 do 4986—4990, od 50I1—5015,
do 5031—5035, od 5086—5090 do510i—5105, od 5136—5i40 do 5141—5145 od
5156—5.60 do5161—5i65, od 5.86—5.90 do5 96—5200, 5206—5210, od 5236—
5240 do 5246—5250, od 5256 —5260 do5276—5280, ой 5306 —5310 do 5316
5320, 5326—5330, 5336—5340, od 5391-5395
do 5405—5410,
5421—
5425, od 5196—5500 do 5516-5520, 5576—5580, od 5596 —5600 do 5601

1925

roku

postanowił:

5605; 6-ej emisji od 5866—5870 do 5876—5880, od 5886—5890 do 5911
—5015, od 5921-5925 do 5976—5980, od 5986—5990 do 6011—6015, od
6031—6035 do 6056—6060, od 6061—6065 do 6071—6075, od 6086—
6030 do 6091—6095, 6136—6140, 6176—6180 686—6190, od 6196—
6200 do 6211—6215, 6226—6230, od 6251—6255 do 6256—6260, od
od 6336—6340 do 6331—6385, 6426—6430, od 6481—6485 do 6496—
6500, od 6516—6520 do 6531-6535, 663i—6635; 7-ej emisji 6786—
6790, 6806—68.0, od 6851—6855 do 6866—6870, od 6391—6805 do
6006-6910, od 707i—7075 do 7091—7095 ,7106—7110 do .7236—7240, od
7246 —7250 do 7266—7270, od 7276—7280 do 7361—7365; 8 ej emisji 7811—
7815, od 7941—7945 do 7946—7950, 8011 —8015, 8031—8035,0d 8056—8060
do 856—8160, od 8191—8:95 do 8221/—8225, od 8231—8235 do 8296—
8300 8326—8330;9 ej emisji od 8461 —8465 do 8716—8720, od 8721—8725
do 8736 — 8740; 10:ej emisji od 9181 — 9185 do 9186 — 9190
od 9201-9205 do 9206—9210, od 9236—-9240 do 9241—9245, 9261—

+

SŁOWO

6
9265, 90276—9250, 9286—9290,
od 9306—9310 do 9326—9330,
9336—
9340, 9346—9350, 9376—9380,
od 9391—9395
do 94I1—9415,
9421—
9425, 9431—9435, od
9446-9450
do 9451—9455, od 9466—9470 do
9471—9475, od 9486—09490 do 9491—9495, oraz kupony od tych akcji na
dywidendę za 1916 rok; 1l-ej emisji Nr. 9556—9560 z talonem bez kuponow; 11-ej emisji Nr Nr. od 9571 —9575 do 9581 —9585, od 9591 —9595 do
9606—9610,
9656—9660,
od 9711—9715
do 9726—9730, 9756 - 9760,
9771—9775, od 9781—9785 do 9786—9790,
od 9856—9860
ао 9861—
9865, 9896—9900, 0921—9925 od 9936—9940 do 9951—9955, od 9966—
9970—ао
9971—9975,
9996—10000,
10016—10020,
10026 —10030, od
10091—10095
do 10:36 —10:40,
od
1061—10165
do
10166 — loi7o,
od lo206—1o2lo do 1:2 6—1o220, od 10226—10235 do
10231—10235,
10261—10265, od 10296—10300
do 10301—103 5, 10321—10325;
12 ej
emisji 10336— 10340, 10351—10355 od 10381—10385
do 10391 —10395,
10406—10410, 10421—10425,
od 10431—10435
do
10446—10450.
od
10471—10475 do 10476—10480, 10496— 10500,
10546
- 10550,
10556—
10560, 10586—10590, 10596—10600, od 10606—10610
do 10616—10620,
od 10626—10630 do 10641—10645, od 10656—10660 do 10671
— 10675,
10696—10700, 10706—10710, 10716—10720, od 10726—10730 do 10821—
10825,
od 10841 — 10845 do 10846 — 10850, 10876 — 10880,
od
1801 — 1c805
do 10896 — 10900, 10971 — 10975, 10986 — 10990,
od 11076 — 11080 do 11081 — 11085, od 11.01—11095 do 11006—
1lloo,
11111 — 11115, 11121 — 11125, 11131 — 11135, od
11156 —
11160 do 11161 —11165; 13 ej emisji 11246 — 1125, 11266 — 11270,
od 11436—11440 do 11446— 11450, 11491—11495, 11501—11505, 11531—
11535, od 11541—11545 do 11591—11595, od 11601—11605 do 11611—
11615, od 11621—11625 do 11626—11630, od 11636—11640 do 11641—
11645, od 11651—11655 do 11661—11665, od 11671—11675 do 11756—
11760, ód 11771—11775 do 11806—11810, 11826—11830,
11836 — 11840,
11861—11865; 14:ej emisji 12051—12055 od 12056—12060
do
12061—
12065, od 12071--12075 do 12081—12085, od 12101
12105 do 12121—
12125, 12166- 12170, od 12181—12185 do 12206—12210,
od
12216—
12220 do 12226—12230, 12241-12245. 0d 12251—12255 do 12271—12275.
od 12291—12295 do 12311 —12315, od 12321—12325 do 12331—12335,
od 12356—12360 do 12361—12365, od 12371—12375 do 12386— 12390,
12401—02405, 12416—12420, 12511—12515; 15 ej emisjj
od
12621—
12625 do 12671—12675, od 12696—12700 do 12711—12715, od 12741—
12745 do 12776—12780, od 12791—12795 do 12896—12900,
od 12901—
12905 do
12911—12915,
12936— 12940,
12056— 17060.
12986—12990;
16-ej emisji od 13056—13060 do 13106—13110, 13116— 13120, oa 13266—
13270 do 13291—13295, 13131— 13135, 13236— 13245, 13301
— 13305; 17 ej
emisji 13606—13610. oda 13681—13685
do 13686—13690,
13916—13920,
13926—13930, od 13941—13945 do 13951—13955, od 13961—13965
ao
14011—14015, od 14026—14030
do
14131—1435,
od
1441—/4.45
do
\4246- 14250, od 1430.—14305 do 14336—14340; 18 ej emisji
1446!— 4465,
oda 14516—I4520 do 14556—14560, od 14576—14580
do 14676—:4680,
od
1470:—14705 do 14731— 14735, 14746—14750, od 14756—14760
do
14826—
14830; 19:ej emisji od 15171—15175 do 15401—15405,
od
15406—540
do
1549.—15495; 20 ej emisj 16I56—16160, od 16171—|6175 do 1676—680, od
16.96—16200 do 16226—16230, od 1630!—16305 do 16321—16325, od 16331-—
16335 do 1634—16345, oa 16351—16355 do 16356—16360, od [6371—16375
do .6376—16380, 16396—16400,
od
16431—:6435
do 16436—16440,
od
16446—:6450 do '6451— 6455, 16506—165 0, 165 6—16520, 16541—16545,
od
16551—16555 do 16566—16570, 16576— 6580, 16586
— 16590, od 16606—:6610
do 6621—16625, 16651—16655. 16671—!6675, od 1668.—16685
do
16706—
16710, od 16771— 16775 do I6781—16785, 16796—16800,
od
16816—16820
do 16836—16840, 16846— 16850,
16856—16860,
16896—16900.
16911—
16915, .6946—16950. 16961— 16965, od
16971—16075
do
16976 —16080,
16986
— 16990, 16996—17000; 21 ej emisji
17.16—17020,
17071 —17075,
od 17096—17100 oo 17101—17105. 17121—17125, оа 17136—17140
Go
17141—17145,

17156—17160,

od

17171—17175

do

17176—17180,

17191—

17195, 17261—17265, 17271—17275, od
1728—17285
do
17286—i7290,
od 17291
— 7295
do
1732i—i7325.
od
17346—17350
do
17436—:7440,
17496—17500_175 6—17520, od 17536—17540 do 17551—17555,
od 1756 —
17565 do :7576—17580, 17601
— 17605. 17611—176 5, 17656—17660, od 1768:—
17685 do 17686
— 17690, ой 17696—17700 do I7706—17710, od 1776—.7720
do 17721—17725. 1773.—17735, od 17741—17745 do 17746—:7750; 22-ej emisj: od I17761—17765 do 17771—7775,
17786—17790,
od
17806—78.0
do
1782—17825, 1783—i7835, 1784
— 17845, od 17886 —17890 do 1780 —17805,
17921—17925, 17931— 7935,
17951—17955,
1796.—17965,
17971—17975,
od
18006—,80.0 do 180 6—i8020, od !18026—18030 do 18031—i8035, oa 18051—
18055 do :8061—:8065,
i8071—18075,
18:01—1805,
od
18111—18115
do
18, 6—.820, od 18.26—1830 do 183 —18135. od
1846— 850
ao
85—
1855, od 1896— 8200 ao 18201—18205, 182
6 — 18220, 18226— 8230, 8256—
18260, 1829.—.8295, ой 1831— 8315 со 18366—18370, od i837.—18375
do
18376— .8380, oa 18386—'8390 do 18396— 8400, '84i1—1845, od
18446 —
18450 do 18491— 8495, 185 6—.8520, od 18536-—18540 do .854 —!8515. od
1855/— 8555 до 18556— 8560, 18576 — 8580, 8586— 8590, оа 18616— 8620
co 8626— 8630, оо 18636
— 18640 vo 18641— 18645, 18656
— 18660, 18666 —18670
18691—18695, 18701—18705, 18716—18720, 18731—18735, 18745—18750,
18756—18760,
od
18811—18815
do
18826—18830, 18851 —18855
od
18926—18930 do 18936—18940, 18946—18950, 18956—18960, od 18991—
18995 co 18996—19000; 23-ej emisji od 19026—19030 do 19031—19035,
od 19246—19250 ao 19266—19270, od 19281—19285 do 19291 — 19295,
od 19301 — 19305 do 19316—19320, od 19331—19335 do 19346—19350,
19376—19380, od 19411—19415 do 19416—19420, oa 19426 — 19430 do
19441
— 19445, od 19451—19455 do 19461—19465, od 19471 —19475
do
19476—19480, od, 19491—19495 do 19501—19505, od 19516—19520 do
19521—19525, 19541—19545, od 19566—19570 co 19571—19575, 10581—
19585. od 19591 —19595 do 19596—19600, 19651—19655, oa 19701— 19705
do 19731—19735; 24 ej emisji od 19846—19850 do 19851—19855, 19876—
19 80, od 19881—19885 do 19886— 19890, od 19896—19900 do 19901—
19905, od 19911—19915 do 19926—19930, od 19951—19955
do 19961—
19965, 19981 — 19985,
od 20016 — 20020
do 20046—20050, 20081—
20085, od 20096—20100 do 2010120105, 20136—20140, oa 20206—20210
do

20256—20260;

25-ej

emisjj

od

20356—20360

do

20376—20380.

od

w

u. =

20386—20390
co 20391—20395, od 20421 — 20425 do 20431 „— 20435,
20461 —20465. 20491 — 20405, 20501—20505, 20511—20515, od 20526—
20530 do 20531--20535, 20551—20555,
od 20586
— 20590 do 20646 —20650,
20701—20705, 20706—20710, 20716—20720, 20741
— 20745, 20791—20795,
20836
— 20840; 26-cj emisji od 20991
— 20995 do 20996—21000, ou 21126—
21130 do 21136
— 21140, 21196—21200, od 21206—21210 do 21211—21215,
— 21410,
od 21281—21285 do 21306 —21310, od 21341 —21345 do 21406
21481 —21486, 21496—21500, od 21501—21505 do 21576—21580, 21596—
21600, oraz kupony od tychże akcji na dywidendę za 1916 rok.
Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250 rb. nominalnych 1-ej
emisji Nr Nr,
128, od 269 do 270 oraz kupon na dywidendę za 1917 r;
Nr.Nr. od 582 do 583, od 588 do592, od 628 do 637, od 648 do 649 1224,
1287, 1290. 1293, 1354, 1359, od '1383 do 1385, od 1387 do 1388, od
1391 oo 1411, od 1413 do 1414, od 1473 do 1478, od 1483 do 1484, od
1491 do 1524, od 1526 do 1527, od 1528 do 1545, od 1547 do 1561, od
1567 do 1633. od 1634 do 1733, od 1734 do 1833, od 1834 do 1862,
„od 1865 do 1922, 1929 do 1941, od
1942 do 1965, od 1968 do 2006,
od 2010 do 2028, od 2032 do 2049, od 2u50 do 2093, od 2.95 do 2122,
do
od 2172
od 2153 do 2160, od 2163 do 2165,
od 2125 do 2152,
2371;
do
2178, od 2180 do 2190, 2341, od 2351 do 2365, od 2370
2-cj

emisji

2446,

2459,

2461.

25 9, 2513, od 2521 do
2543 do 2545, od 2547
2566, 2569. 2571, 2573,
2592 du 2593, 2595, od
2632, od 2635 do 2641,
2674, 2676, 2678, 2680,
2718, od 2726 do 2735,
od 2758 do 2761, 2765,

2487,

od

2489

do

2493,

od

2520

do

2501,

2523, od 2525 do 2526, od 2531 do 2535, od
od 2562 do
do 2549, 2551, od 2556 do 2558,
do 2584, 2587, od
od 2575 do 2579, od 2581
2596 do 2599 od 2623 do 2628, od 2631 do
2643. od 2648 do 2656, od 2659 do 2666, 2672,
2683, 2689, od 2698 do 2705, 2709, od 2712 do
od 2737 do 2739. 2741, 2752, od 2755, do 2756,
2768. 2771, od 2773 do 2776, 2797, od 2799 do

2800; 3 ej emisji 2801, od 2813 do 2815, 2817, 2828,

od

2830 do 2832,

2833 2837, 2840, 2847, 2852 2944, od 2960 do 2963, od 2965 do 2968,
ou 2975 do 2979, 2982, 2984, 2986, od 2988 do 2990, 2993, od 3000 do
3002,

oa

3019 do
3047, od
3071 do
3101, od
3134 do
do 3181,
3275 do
3331, od
do 3383,
do 3416,

3004

do

3005,

3007,

od

3020, od 3023 do 3038,
3048 do 3049, od 3052
3076, 3081, od 3086 do
3113 do 3114, 3120, od
3146, 3150, оа 3153 do
3192, od 3197 do 3200;
3286, od 3289 do 3293,
od 3354
3346 ao 3351,
3387, vd 3391 do 3399,
oa 3423 oo 3431, 3434,

Wyoawca

Stanisław

3009

do

3012,

oda

3014

do

3016,

od

3041, od 3044 do 3045, od 3046 do
do 3054, od 3056 do 3061, 3066, od
od 3089 do 3091, od 3099 do
3087,
od
od 3131 do 3132,
3123 do 3128,
3160, 3169, od 3171 do 3174, ow 3179
4ej emisji 3266, od 3270 do 3273, od
3303 3320, 2323,
od 3296 do 3300,
od 3382
oa 3368 do 3380,
do 3365,
3388, od 3402 do 3406, 3412, od 3415
3453, 3462; 5 ej emisji 3470, od 3523

Mackiew.cz —

niuekus

wj

Czesław

do

3525,

3542,

od
od
do
do
od
od

3591
3636
3676,
3724,
3818
3928

do
do
od
od
do
du

4020,

od

3547,

3558,

od

3562

3594, od 3598 do 3616,
3637, od 3650 do
3690 do 3697, od 3701
3727 do 3755, od 3763
3820, 3852; 6 ej emisji
3946, od 3947 do 3950,

4024

do

4027,

403,,

od

do

3567,

357i,

od

3574

da

3388,

od 3618 do 3619, od 3622 do 3633,
3651, od 3652 do 3663, od 3674
do 3704, od 3719 do 3720, od 3722
do 3764, od 3792 do 3797, 3809,
od 3896 do 3899, od 3919 do 3921,
3957, 3062, 4004, 4011, od 4018 do

4039

do

4040,

od

4042,

do

4045,

od

4047 do 4051, 4060, od 4063 do 4064, 4066, 4083 od 4089 do 4090, od
4092 do 4104, od 4106 do „121, 4123, 4126, od 4129 do 4132, od 4137

do 4157, od 4160 do 4165;
7.ej emisji od 4267
do 4270,
od 4271 do
4276, od 4278 do 4301, od *303 do 4316, od 4328 do 4334, od 4336 do
4338, 4375, 4378, 4386, od 4392 do 4393, od 4396 do 4436, od 4437 do
4452, od 4455 do 4456, od 4458 do 4450,
od 4463 do 4465,
od 4512

do

4515,

4737
4886

od

od

4517

do 4521,

c6 4738, 4749, od
do 4890, od 4892

5002

do 5015, 5019,

4542; S-ej enisji

od 4659

4851 do 4852, 4858, 4864, od
do 4941,
od 4942 do 4984,

od

5023

do 5028,

5034;

do 4660,

4734, od

4883 do
od 4986

4884, od
do 5000,

9ej emisji

od 5100

do

5119, od 5120 do 5219, od 5220 do 5319, od 5320 do 5855; 10:ej emisji
od 5743 do 5744, od 5760 do 5762, od 5771 do 5772, od 5776 co 5783,
5786, 5788, 5803, od 5806 do 5807, 5810, 5819, 5821, 5824,
5838, 5846,
5886, od 5860 do 5861, 5864, od 5882 do 5888, od 5890 ao 5897, 5900,
5906, od 5913 do 5914, od 5919 do 5021, od 5922 do 5923, od 5925 do
5927, od 5930 do 5931, 5933, od 5939 do 5942, od 5944 do 5953, 5958,

od 5960 do 5967, 5977, 5079, 6014, od 6016 do 6017, 6025, od 6033 do

6034, 6038 od 6045 do 6048, od 6050 do 6053, 6056, 6061, od 6063 do
do 6065, 6073, od 6078 do 6084,
od 6095 do 6099, 6104,
od 6111 do
6116, 6119, 6121, 6123, 6126, 6129, 6131, od 6134 do 6136, od 6139 do
6140; ll-ej emisji 6143, 6161, 6172, od 6265 do 6269, 6276, 6284, 6287,
ou 6294 do 6296, od 6299 do 6302, od 6308 do 6309, 6317, od 6325 do
6328, 6330, 6334, 6336,
oo 6338 do 6342, od 6344 do 6347, 6350,
od
6352 ao 6367, od 6371 do 6377,
od 6382 do 6383, od 6389
do 6393,
6403, od 6413 do 6416, od 6418 do 6419, 6421, 6423, od 6432 do 6435,
6437, od 6450 do 6451, 6453,
6456, 6460 od 6465 do 6467,
6469,
od
6:76 do 6489,
od 6492 do 6495,
od 6498 go 6500, od 6502
do 6504,
6506, 6508, od 6510 do 6511,
od 6514 do 6515, od 6517
do 6518, od
6522 do 6525, od 6526 do 6536, od 6538 do 6544,
od 6546
do 6549,
6554, 6557, 6560, od 6567 ao 6570, od 6573 do 6575, od 6579 do 6583,
od 6585 ao 6587, od 6589 do 6591, 6595, od 6598 do 6599, 00 6601 do
6602,
od 6604 do 6608, 6612, od 6619 do 6620, oa 6628 do
6629,
od
6634
do 6636, od 6638 do 6645, 6649, 6688,
od 6600
do
6698, 6700, 6709,
6712, 6721, 6723, 6726, od 6728 do 6730, od 6732 do 6733, od 6738
do
6743, 6757, 6759, 6764, od 6765 do 6768, od 6770
do
6772, 6775,
od

6783 do 6784, od 6789 do 6792,
6814,

6818.

6887,

do 6890;

od

6833

do

6846,

6796, od 6802 do 6803,

od

6857

12-ej emisji 6893, 6902,

do

6859,

6861,

od 6918 do 6920,

od

6806

do

6876,

6881,

od

od

6926

do

6927, od 6952 do 6958, od 6968 do 6069, 6971, 6987, 6989, od 6991
do
6932, od;6996, do 6998, 7013, 7017, 7033, od 7051 do 7052, 7056,
7058,
7060, 7065, od 7067, do 7068, 7087, 1092, od 7095 do 7103, od 7110
do
7111. 7116, od 7117 do 7123, od 7126 ао 7128, 7131,
7133, od 7135 do
1136, 7144, od 7147 do 7149, od 7151 do 7155, 7158, 7162,
od 7166
do
7168, oa 7:73 do 7174, od 7176 ao 7177, od 7179 do 7.94, 7200, od 7202
do 7205, 7207, od 7212 do 7216 od 7220 do 7228, 7235, od 7237 do 7241,

od 7243 do 7248, 7256, ad 7258 do 7259, od 7262 uo 7264, od 7267 do
1278,

1280,

7295,

od

7296

do

7131, od

7315 do

od 7329 do 7330, 7333, 7337, od 7339 do

7318,

7340, od

od

7342

7320

do

do

7348,

7327,

735! do 7352, od 7356 do 7362, od 7364 do 7366, od 7368 do 7369,
1373 do 7374, od 7384 do 7388, od 7389 do 7395, oa 7397 d» 7399 od 7403
7404, od 742 do 7418, od 7426 do 7427, 7431,0d 7434 do 7450, od 7451

7456,

7460,

7462, od

7467

do 7468, 7470, 01 7472

do 7475, od

od

od
do
do

do
7486, od 7489 do 7492, 01 7497 do 7504, od 7508 do 7513, od 7483
7516
758, 752, od 7525 do 7526, od 7528 do 7559, 7570, 7574, od 7582 do
do
7580, 7597, 7613, od 7633 ao 7634, 7641, od 7643 do 7646, 7650, 1652,
оч 7657 do 1661, 7663, 7667, 7677, od 7681 do 7682, od 7686 do 7688,
od 7693 do 7694, 7696, 7706, 7708, 7711; 13 ej emisji 7712, 7747, 7846,
od 7862 do 7864, do 7869 do 7879, od 7885 do 7888, od 7890 do 7897,
od 7901 do 7908, od 790 co 7911, od 794 do 7916, 7024, od 7933 do
7934, 7936, 1950, od 7953 do 7958, 7963, 7969, оа 7972 do 7975, 7979,
798, od 7996 do 800, 8006, oa 8008 oo 8023, od 8027 do 8030, 803, od
8038 do 8052, 8055, od 8057 do 8064, oa 8066 ao 8072, od 8074' do
8074, od 8081 do 8096, oa 8098 do 810, od 803 do 8i4, od 8.8 do
8125, 8128, od 83! do 833, od 838 do 840, oa 843 do 8.44, od 846 do
847, ou 849 do 86i, od 862 do 8166, od 8177 do 8185, 887, 891, od
8203 do 8204, od 826 do 829, od 8228 do 8229, od 8231, do 8234, od
8250 do 8258, 8266, od 8277 do 8278, 8202, od 832 do 833; 4-ej
етис}! 8388, ou 8496 do 8503, od 8505 do 8509, od 85li do 8520, od 8526
do 8529, 8531, 8533, od 8536 do 8537, od 8540 do 8552, od 8554 do
8565, od 2566 do 8568, oa 8572 do 8580, 8582. od 8585 do 8604, od
8606 do 8607, 861, va 8013 do 8621, 8623, 8626, 8664, 8667, 8670, od
8678 do 8679, 8683, 8704, 8709, 87.6, od 87.9 do 8721, 8724, 8727, od
8730 do 8737, od 8739 do 8742, od 8751 do 8756, od 8767 do 8770, od
8773 do 8789, od 8790 do 8794, od 8797 do 8845, 8847, od 8850 do
885, 8873, 8890, od 8896 do 8807, od 8900 do 890, 8008 ‚ od 801 do
805, 8041, od 8055 do 807, 8079, 8982, 9007; 15-ej emisji od 908: do
9082, 9134, od 9176 do 9.82, oa 9.83 do 9.84, оа 995 do 997 od 9207
do 930, od 93.0 do 93I, od 933 do 9373, od 9375 do 9378, od 0380 do
0396, od 9403 do 9408, od 9409 do 9420, od 9422 do 9429, 9456, 9458,
od 0464 do 9466, 9490, 9497, od 9499 do 9500, 9507, 95li, 9514,01 9533 da

0534 9536 9543, od 9548 do 9549, od 9551 do
0574, od 9576 @
9583, od 9586 do 9593, od 9595 do 9604
od 9607 do 9610, 0610, 2d
9621 do 9623. od 9625 do 9631, od 9632 do 9639,
9644, 9646, od 9650
do 9654, 9656, od 9658 do 9662, od 9664 do
9678, od 9680
do 9689
od 6693 do 9698, 9707, 9724 od 9732 do 9736, od
9749 do 9752, od
9769 uo 9773, od 9881 do 9882 od 9992
do
10161 do 10168, od 10176 do 10179, od 10171 10002; 16 ej emisji od
do
10172,
10182, od

10190 do 10191. 10198, 10200, od 10201 do 10235,
od 10237
„od 10282 do 10292, od 10317 do 10322, 10331,
od
10340 do
10365 do 10366, od 10379 do 10383, 10392, 10442,
od 10457
10479, od 10482 do 10483, od 10485 do 10491,
10492 do
10505 do 10578, od 10580 do 10593, od 10594 dood 10600,
10653, od 10658 do 10660, od 10666-do 10670, od 10690 od
do
10708 do 10709,
od

11155 do

od 10784 do
11158, od 11167

10633 do
10696, od

od 11287 do 11335, od
do 11417, 11418; 18-ej

€mi-ji od 11547 do 11548, 11551, od 11595 do
11673,
do 11700, od 11701 do 11742, od 11746
do 11777;
12119
12376;
12922
12954,
12997,
13015,

10503, od

10785; 17-ej emisji 11120, 11124,
11153,
do 11168,
11181,
11197, od 11201 do

11242. od 11243 do 11272, od 11277 do 11283,
11339 do 11348, od 11352 do 11353, od 11416
ao 12144, od 12145

do 10252,
10345 od
do 10462,

11677, od 11685
19-ej emisji
od

do 12244, od 12245 do 12344,

od 12345 do
20 ej emisji 12901, 12904. 12907, od 12909
do 12910,
12913, od
ao 12923, 12925, 12932, od 12935 do 12938,
od 12942 do 12943,
12059, 12962, 12974, od 12976 do
12977,
12991, od 12995 do
od 13001 do 13002. od
13006 do
13007, od 13009 do 13011,
13029, od 13032 do 13034, 13036, od 13038
do
13039,
13042

13044, 13062, 13073, 13076, 13079, od 13080 do 13086, 13089,
13093, od
13095 do 13101, 13115, 13118, 13120,

od 13143 do 13144, od 13146 do
13157, 13171, od 13174 do 13177,

13125, 13138, od 13139 do 13140,
13147,
13150,
13153, od
13156 do
od
13180
do
13183,
ad 13186 do

13192, 13195, 13198, od 13202 do 13203, 13208,
od 13217 do 13218,
13224, 13230, od 13237 do 13238, 13242,
13269,
13268,
13280, do 13285, od 13287 do 13280, 133:6, od 133,9 do 1327, 13276, od|
13322, 13333, od |
13335. co 13338. 13349,

od 13362
13363, 13360, 13306, od 13300
13400, 13403, 13408, 13412, 13417, oddo 13431
do 13432, od 13434 do 13430,
13441 13444, 13450, 13456, 13476, od I348i

do 13484, od 13487 do I
13493 ao 13494, 13406, od 13408 do 13499,
od 13505 do i3500, IABI0, od
13518 do 13519, od 13526 do 13530, 13532, od
13564 do 13565, od 13567 do
13569, 13573, od 13577 do 13579, 13582, od
13590 do 13592, od 13597 do
13599, oa 13626 do 13631, od 13660 do 13662, 13664,
13667, 13676, 1368; 13698,
13700, od 13705 do 13708, 13725, od 13727
do 13728, od 13734 do 13741,
od 13745 do 13746, od 13749 ao 13755,
13773, od
13777 do 13780, 13784,
13794, od 13796 do 13798, 13803, od 13805 do
13806, 13800,
13812, od
1388 do 138.9, 13823, od 13830 do 13833, od
13838 do 13841, 13845. od
13852 do 13856, 13864, 13867, 13860 13873, od
13874 do 13875, od 13880
do 13882, 13886, 13888, 1359) 13897, od 13901 do
13902, 13907, 13910, 13920,
13927, od 13040 do 13944, 13951, 13958, 13960
,
13969, od
13982 de
13988, od 13992 do 13995, od 13997
do
14000; 21-ej emisji
14002,

Karwuowski

—

Odpowiedzialny za ogtoszenia

Zenon

Ławiński.

od
14023 do 14025, 14031,
14033, 14039, od 14953
od 14056 do
14058,
14066,
14069,
14073,
14075
14102 do 14103, od 14105 co 14107 od 14109 do 14110,
14117

do

14118, 14121,

14124,

14131,

14157 do 14158, 14174, od 14192
14212,

od

14222

do

14226,

do

14232,

14134, od

14137

do
14084
14093, od
14114, od

do

14140,

14193, od 14196 do 14197,

14236, od

14239

do

14245,

oś

14108,

od

142:8

do 14249, 14253, 14259, 14264, 01 14266 do 14267, od 14270 do 14271,
od 14273
do 14274, 14276, 14281, od 14287 do 14290, od 14292 de
14203, 14299, od 14301 do 14303, od 14305 do 14306, od 1430 do 14341,
14313, od 14317 do 14318, od 14327 do 14329, od 14333 do 14336, 14338, od
14344 do 14346, od 14350 do 14352, 14362, od 14366 do 4368, od 14371 do
14372, od !4376 do 14379, 14382, od 14386 do i4389, 14393, od 14397 da
14403, 14408, od 144i0 do 1442, od 14419 do 14420, od 14422 do i443%6,
14438, od
od 14475
1452 do
14551
do
do 14575,

14440 do 14448, od 14454 do 14458, od '4469
do
1447, 14473,
do 14477, 14485,
14487, 14491, 14493, 14499,
14502,
i4505, od
14514, 14516, 14520, od 14526
do 1453!, od 14541
do 14542, oś
14553,
14555,
14557,
14564,
od
14569
uo 14570, od 4574
14578, 1458, 14584, 14590, 14594, od 14597 do
14602, od '4605

do 14606, od 14611 do !46.8, od 14621 do 14631, 14637, 1464, 14643, od
14646 do 14648, od 1465! do 14652, od 14654 do 14656, od :4661 do 14662,
14664, od 14670 do 14674, 14677, i4682; 14692, 14609, 14703, od 1476 do
1478, 14723, od '4725 do 14727, od 14728 do 14730, od 14745 do 14747;
22-ej

emisji

14784,

14801,

15I6,

od 15171 do 15214, od

'48i3,

i48i8,

od

14824

do

14825,

1483i,

od

15270

14838, od 14846 do 14850, 14853, 14858, 14879, 14882, 1493, 14925, od 14933
do 14935, 14955, od 14971 do 14973, od 14993 do 14994, od 15076 ua
15083, 5035, od 15089 10 1509
„od 15094 do 15097, i5114, 15139, od 15148 do 15150,
5215 do

15252, od

15258

do

15264,

do 15272, 15274, 15282, 5287, 15290, 15292, od 15294 do i5295, 15297,
od 15299 do 15380i, od 15317 do 15321, od 15329 do 15331, оз 15334 do
15335, od 15342 do 15343, 15346, od 15378 do 15379, od 15398 do 15401,
15413, 15453, od 15457 do 15459, 15464, od !5466 do 15467, od 15473 do
15475, od 5478 do 15481, od 15483 do 15484, od 15489 do 15490, 15495,
15497, 15502, 15505, 15507. 155 4, od 15516 do 15517, 15523, 15525, od
15528 do 15529, od 15531 do 15533, od i5539 do 15540, 15548, 15553,

15556, 15579, 15583, od 15592 do 5593,

od 1560! do 1563,

od

1568 de

156.9, od 15624 do 15626, 15632, od 15637 do 15650, 15660, od 15662 do
15663, 15669, 15671, od :5676 do 15679, 15687, 15690, 5703, od 15706 de
15707, 15712, 157,5, od 157.7 do 1578, od '5722 do 15724, od 15726 de
\5727, ой 15731 do 15735, od 15740 do 15741, 15744, od i5746 do 15748,
15753, od 15757 do 15767, 15775, od 15793 do 15797, '580i, 15806, 15808,
od 158:0 do 15811, od 158I8 do 15823, 15833, od 15841 do 15843, 15845,
15849, 1585,0d 15853 do 15854, 15868, 15873, od 15877 do 15878, 15801, od
15894 do 15895, 5902, 15905, od :5911 do 159.2, 15920, 15923, od 15925
do 15926, оа 15928 do 15929, 15939, od 15941 do 15942, 15945, 15947, od
15956 do i5057, od 15960 do 1596!, od 15963 do 5966, od 15968 do 15969,
od 15972 do 15975, 15977, 15979, 15981, 15983, 15987, 15990; 23-ej emisfi
16 94, od 16331 do 16340, 16344, od 16349 doi6368, od 16369 do 16372, od
16375 do I6380, od '6383 do 16386, od 16390 do 16394, od 16396 de
16402, od 16404 Jo 16406, od 16414 do 6428 od :643! do 16433, od 16437 do 16438,

0d 16443 do :6493, od 16494 co 16500, '6502,16506, 16543, od 16566 do 16577,
16603, 16625, 16635, od 16637 do 16638, 16643, od 16663 do 16665, od
16670 do 16672, od 16674 do 16679, od 16694 do 16695, 16704, od
16715 do 16739, od 16741 do 16750, od 16753 do 16754, od 16758 do
16777, od 16778 do 16780, od 16783 do 16786, od 16799 do 16808, od
16810 do 16812, 16815, od 16818 do 16833. 16835, od 16837 do 16339,
od 16847 do 16856, od 16859 do 16868, 16873, od 16875 do 16877,
16884, 16901, 01 16915 co 16934, 16953, od 16958 do 16969, od 16970
do 16972. od 16975 do 16990, od 17018 do 17019, 17022, od 17033 do
* 17035, 17042,
od 17046 co 17047, od 17054 do 17125, od 17126 do
17129, od 17143 do 17147, od 17150 do 17151, 17154, 17157, od 17160
do 17161, 17169, 17182, od 17192 do 17193, od 17214 do 17219, 17237,
od 17239 do 17240, 17249; 24.ej emisji od 17306 do 17409, od 17410
do 17424, od 17427 do 17434, od 17437 do 17450, od 17452 do 17457,
od 17459 do 17460, od 17464 do 17475, od 17476 do 17481, od 17483
do 17500, od 17502 do 17505, ud 17542 do 17549. od 17567 do 17630,
od 17631 do 17648, od 17651 do 17652, od 17657 do 17658, 17664. od
17692 do 17694, 17699, od 17701 do 17709, od 17748 do 17749, 17755,
17759, od 17762 do 17763, od 17765 do 17774, od 17780 do 17790, 17795,
17790, od 17802 do 17803, 17805, od 17810 do 17811, od 17816 do 17818 od
18370,

8372,

od 18408 д0 1841, od 18448 do 18449, od 1845: do 18453, 18455,
od 18482 do 18484, od 18489 do 8490, 1849i, od 18494 do

18.45 do 18146: 25:ej emisji

18459,
18498,

od

18500

do

18501,

1880, od

od

1857

829!

do

do

18295,

18367,

18521, 8523

18528,

od

18530 , do

18533, od 18610 do 18630, od 18646 do 18650, od 18652 do 18655, od 18657
do 18758, od 18664 do 18680, od 18682 do '8683 od '8686 do 18689, od
18698

do 1870,

od 18732
od 18789
18846, od
18908 do
18936, od
do 18993,
19021, od
do

od

18704 do 18706,

do 18740,
du 18790,
18849 do
1890, od
18938 do
od 18996
19023 do

19140; 26-ej emisji od

19490 do
od 19624
19768, od
do 19977,

od 18709

ао 18715, 18717,

19329 do 19330, :9355, od

19437

19401, 19499, 19509, 19558, od 19581 do 19583,
do 19628, 19636, 19713, 19716, od 197.8 do
1992! do 19925, od 19929 do 49949, od 1995!
od 19979 do 19995, od 19996 do 20003,

20018 do 20022, 20024, 20029, 20032, od 20034
20072,
20075,
od
20078
do 20082,
od

20091

do

18722, 18730,

od 1874! do 18753, 18755, od 18760 do 18784, 18787,
od 18796 do 18799, od :8812 do 18830, od 18843 do
18850, od 18874 do 18875, od 18899 do 18903, od
1893 do 1894, 189,7, od 18920 do 18926, od 18931 do
18940, od 18941 do 18949, od 18985 do 18986, od 18938
do 18999, 19004, od :9006 do 19007, od 1900: do 19013,
19024, od 19072 do 19078, '9082, оа 19085 д0 1910), ой 19115

20093,

od

20095

do

20106,

do

i9440,

od

'9592, 19617, 19620,
19728, od 19759 do
do 19952, od 19954
2004, 20016
оё

do 20035, od 20058
20084
do 20089,

od

20161

do

do
od

20170,

cd

20174 do 20177, od 20184 do 20193,
20234,
20238,
od
20241
do
20247, od 20264 do 20268, od 20269 de 20336, od 20343
do 20344,
od 20363 do 20367, od 20371 do 20374, oraz kupony od tych akcji na
dywicendę 1916 r. Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego
po
1250 rb.
nominalnych 1-ej emisjj NN. 151—155, od 326—330 do 331—335
od

516—520 do 546—550; 3-ej emisji 3636—3640; 11 ej emisji ou 9816—9820
do

9851

—

0855;

20 -ej

emisji

16581

—

16588,

25.ej emisji od 20826—20830 do 20831—20835.

16591

—

16595;

Akcje Wileńskiego Banku

„Ziemskiego po_250 rubli nominalnych 1-ej emisji NN. od 2225 do 2226;
3-ej emisji od 3121 do 3122; 4-ej emisjj od 3400
do 3401; 6 ej emisji

3956; 12-ej emisji 6950; 13-ej emisji od 8174 do 8176;
od

9295

do 9296,

9737;

20 ej emisji

13055;

kupony cd tych akcji na dywidencę za 1917 r.

Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego

1-ej emisji NN. od 2041—2045 do 2046—2050,

2746—2750;

do

5-ej emisji od 4731—4735

5231-5235,

6-ej

emisji

15-ej emisji 9190;

2l.ej emisji

po 1250

O-ej

oraz

rubli nominalnych

2ej

do 4736—4740,

6096—6100;

14693,

emisji 2411-2415,

emisji

od

5221—522$

od 8741
— 8745

do 8746—8750;
11-ej emisji
10311—10315;
14-ej emisji 12316—-12320;
17-ej emisji 14251—14255; 20-ej emisji 16876— 16880; 21-ej emisji
17244

—17245, 17581—17585; 23:ej emisji 19466—19470.

|_.

„Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250 rubli nominalnych 1-ej

emisji oa 2191

do 2200;

2-ej emisji 2677,

emisji od 3332 do 3333, 3390;

2720;

5-ej emisji

emisji od 5029 do 5030; 9-ej emisji od 5356
6720, 6786;

12-ej emisji 6995,

7008,

2889;

emisji

7501;

il-ej emisji

13 ej emisji

4-ej

4105; 8-4į

do 5357; 10-ej emisji

5858, 5862, od 5935 do 5936, 5957, 6031, 6117;
4

3:ej emisji

3769: 6 ej

5855,

6410, 6436,
7009,

7906,

7968, 8141; 14-ej emisji 8530, 8707; 15 ej emisji 9379, od 0516 oo 9520,
9700, 9708, od 9989 do 9901; 1Ó.ej emisji od 10327 do 10329; 17 ej
emiśji
11354,

18-ej emisji od

11778 do

11779;

19-ej

od
12385, 20<ej emisji 13121, 13260, 13263, 13392,| 13307,emisji
oa 1353

12377

od 16407 do 16408, 16667, od 168i3 do 16814, 17173, 24-ej

od 17378

ao

do :3517,

13586, 13680, 13720, 13893, 2l-ej emisji М, 14700, 22 ej emisji
15256, ad
15311 do 15312, 15336, 15392, od i5404 do 15407, :54.2, 15460, 23
ej emisiė

do 17379, oraż kupony

od tych akcji na dywiaendę

emisji

za 1916 rok.

. „Akcje Wileńskiego
Ziemskiego po 250 rb. nominalnych 24-ej
emisji NN. od i8062 do Banku
18064, od 18066 do 18087, oraz kupony od tych
akcji na dywidendę za 1017 rok.
zywa się przeto wszystkich

roszczących prawa

do wyżej

wymie-

nionych tytułów, aby w przeciągu trzech lat od daty
pierwszego
ogło:
szenia w «Monitorze Polskim» złożyli je dg
Sądu Okr
owego iub zgłoe
sili sprzeci

wy. Nr. spr. Z,—221-—24,

Drukarnia

:

„Wydawnictwo

+

eik,

Wileńskie*, Kwasielna

:

28.

