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z przesylką pocztową 4 24.

„Rigasche

ką,

nowem

opinję

wystąpieniem

bałtycArnolda

von: Rechberga na terenie Paryża. —
Rechberg
jest znanym
„rzecznikiem
zbliżenia franko:niemieckiego, .w sterę którego usiłuje, wciągnąć Polskę i
Czechosłowację.. Projekt. .pogodzenia
Francji z. Niemcami, .zawiera stare po:
mysły, które swojego czasu narobiły
w Europie nie mało ;hałasu. Zdaniem
Rechberga, należy Niemcom. oddać
korytarz gdański, Gdańsk pozostan'e
wolnym portem :polskim, zaš „Polska
tytułem odszkodowania, otrzymać ma

Opłata pocztowa
T 2

nie posiadający
dżięki wadliwej or:
dynacji « wyborczej
„zdecydowanej
stwo było przeciwne ustawie o_ re- większości znalazł się w
impasie
iormie rolnej z czysto egoistycznych prawodawczym, po parokrotnych próklasowych:pobudek, Tymczasem już na bach uznał się niezdolnym. do stwo-

Zjeździe Ziemiaństwa, kilku referentów
w rzeczowych, spokojnych i Objek-

tywnych referatąch
udowodniło, .. że
ustawa o reformie rolnej. w brzmieniu
sejmowem jest: nie tylko wadliwą,
ale z punktu widzenia państwowego
wręcz szkodliwą.

Ogromna większość - ziemiaństwa

rzenia

rządu

« „Rigasche
ze swej strony,iż projektowane kombina-

że jednak ze względu ną dobro pań-

są aż nadto

nieniem interesu

stwa

winna

ona być przeprowadzocje planów па ; Wschodzie. ,Euiopy,
układanych przez Rechberga, znane ną ewolucyjnie, stopniowo z uwzględ-

całego

narodu,

wiać. się nad niemi, niema żadnej po- nie dla dogodzenia jednej jego

parlamentarnego

i wo-

zdaniem stwie, jak to się dzieje obecnie, i że
przedewszystkiem winna dążyć, do
poprawienia struktury areałów przez

jest tylko,

pisma, ważne do.zanotowania, że [oto
gazeta na tyle wpływowa jak . „Ma:
tin*,. projekty Rechberga , zamieszcza
na. swych . szpaltach,. zaopatrując.
je

Sd

WILEJKA

oraz

styczną politykę caratu, posiada
nie.
ograniczoną dyktatorską władzę, my,
zapatrzeni, jak za czasów. elekcji, w

Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych

- Kowno - Berlin.
Rumunji

PARYŻ, 28.1V. PAT. „Petit Parisien* conosi

Oświadczenie

z

i państwom bałtyckim.

Berlina, že

został układ,

sta-

interes

zgu-

Litwinowa,

ь
Polityka niektórych państw zmierza do wojskowych sojuszy, jak np.
traktat polsko rumuński. Politycznemu i gospodarczemu porozumieniu się
z. Polską stanęły niestety na przeszkodzie obecne wpływy,
jakie górują

w Polsce. Rynek polski domaga się rosyjskiego rynku zbytu,

Wszczęte

przez Rosję kroki co do podjęcia porozumienia rozbiły się, ponieważ
ska starała się przemawiać w imieniu
wszystkich państw bałtyckich

kómasację. To też zwalczając ustawę
obecną ziemiaństwo zwalczało nie
< Rząd sowiecki proponował: wszystkim państwom bałtyckim zawarcie
przytem długim: komentarzem. redak- samą reformę rolną jako taką, ale jej gólni posłowie ingerujący u. panów układów
o neutralności.
sprawach i
;
;
cyjnym. „Matin* ze swej strony „wy- niekonstytucyjność, jej demagogiczny ministrów w rozmaitychwywierający
na
nich
nacisk.
„Dalej
charakter,
szkodliwość
ekonomiczną
i
Litwinow
wskazał w szczególności na przyjazny stosunek
raża uznanie. dla. projektu. Rechberga
i zauważa, że zdanie „podobne, re- pośpieszność, których to wad nie ne„Ziemiaństwo polskie, które już ze z Litwą, którego przestrzeganie stanowi poważny czynnik we wzmocnieprezentowane jest przez. szereg „wy- gowali nawet posłowie ze względów względu na swój zawód „z jednej niu pokojowych stosunków
w Europie Wschodniej.,
bitnych i wpływowych mężów, stanu, partyjnych i innych ubocznych za re- strony musi, mieć i ma wysoko rozв
zarówno
w Niemczech
jak we formą głosujący.
winięty zmysł spostrzegawczy, czego
Ziemiaństwo
również
jak i większa nie daje życie i praca w miastach,
Francji.
2
Žaid
. „Ten wlašnie. komentarz pobudzil część inteligencji miejskiej dosyć daw* a z drugiej strony jest w stałej i bli„Rigasche Rundschau“ „do . zamiesz; no zdało sobie 'sprawę ;z tego, że skiej styczności ze środowiskiem lurozwija się dowem i lepiej od intelligencji miej„/Z Rygi donoszą: Minister spraw zagranicznych Estonii, „prof.
czenia.artykułu, w którym dowodzi, że życie nasże państwowe
Piip,
projekt

ten,

wysunięty

właśnie

w

nie zupełnie normalnie i nie w nale- skiej zna jego
żytym kierunku

.psychologję,

i że przyczyną

dawno

tego już zauważyło niebezpieczne dla pań:
momencie stwa skutki demagogicznego, a prze-

chwili zawarcia iraktatu niemiecko-Sowięckiego, jest posunięciem politycz są

błędy popełnione
w
powstawania
państwa
przez tych, dewszystkiem nieodpowiedniego sto“
celu
na
mającem
nym. pierwszej, wagi,
osłabienie Litwy. i odcięcie jej od którzy byli powołani do jego organi- pniówi kultury i rozwoju umysłowektórymi
byli i go tego środowiska
Niemiec. „Rigaschę Rundschau“ znaj- zowania i między
prawodawstwa.
przedstawiciele
tegoż
ziemiaństwa,
duje nawet za wskazane, ażeby ŁotZdając sobie z takiego stanu . rzeczy
wa i Estonja wystosowały
protest, myślało jednak i myśli, że złym jest sprawę, a nie będąc dzięki ordynacji
przeciwko takiego rodzaju kombinac: system poprawiania błędów przeszło- wyborczej i własnym błędom popełjom, które, zdaniem pisma, godzą ści przez błędy nowe i że takim Ssy- nionym podczas wyborów jak do
również w interesy Łotwy i Estonji. stemem jest dalsze brnięcie nasze w ustawodawczego, tak i. obecnego
<demagogicznym Sejmu, stosownie do swojego
; „Jednakże wobec traktatu niemiec: ultraradykalnym "i
eko“
kierunku,
pod
których
znakiem nasze nomicznego znaczenia
ko-sowieckiego, kurs poliiyki zagra
i znajomości
nicznej Łotwy i Estonji, począł się państwe powstało.
życia i inteligencji w sejmach repreOrdynacja wyborcza. zdecydowała zentowanem, ziemiaństwo
znów zwracać bardziej ku Warszawie.
korzystało
„Lietuwa*
zamieszcza
wywiaq o charakterze i kierunku naszego u- z każdej sposobności, żeby czy to w

Г

wypowiedział

ad:

|

Polski w

€ZErWCIi,

0

udzielił wywiadu prasie, w. sprawie

narad, jakie odbył

ostatnio

nikiem łotewskiego. ministerstwa spr. zagr. Albatem..

z kierow-

Minister oświadczył,

że konferencja czterech państw. bałtyckich, z udziałem Polski, odbędzie się
w ETWA
dniach czerwca w Rydze. Na._konierencji. tej poruszona będzie przedewszystkiem propozycja Sowietów zawarcia paktu
bezpieczeń:

stwa.
7

г

в

dwu

konstytucji wejmarskiej zagrożone.

Sprawa wywłaszczenia domu panującego wywołała
"
w Niemczech przesilenie.
Sh
„BERLIN, 28 IV. Pat. Zupełnie niespodziewanie dalsze obrady ko:

misji prawniczej nad uregulowaniem.

kwestji

części, składał się z elementów , nie-

wołającego

stwu silną władzę, praworządność,

sztatach arozproszone po całem pań-

na

puszczy,

term

winny przystąpić

do związkii

odszkodowań

dia rodżin

byłych panujących zostały przerwane i odroczone na czas nieokreślony.
Oznacza to, że rządowy, projekt kopromisu , upadł.
Narazie
nie istnieją
widoki przyjęcia go. na plenum przed terminem plebiscytu, to też o ile w
międzyczasie nie nastąpi inne rozwązanie sprawy
odbędzie się 30 maja
plebiscyt. ;.
| #° one.
BG
:
zbie

więcej, wejmarskiej.

;

„10 mies.

služba

wojskowa

w Belgji.

_

„BRUKSELA, 28.1V. :Pat. Izba Deputowanych. 104 głosami przeciwko

dobie sądy i, wszystkie warunki po- stwie nie miało możności zdobyć się 61 uchwaliła
projekt ustawy, ustalającej ma 10 miesięcy czas siużbymidzićć, że w Estonji, w riaszym parla- trzebnę,
do rozwoju. ekonomicznego, na szerzej zakrojoną jawną akcję zbio: licyjnej. Postanowienie
to nie dotyczy

bałtyckiego.

Muszę

otwarcie

powie-

ok. 90 proc. wszystkich pos- ile o tem, żeby. dogodzić tej lub in- rową. Od'akcji takiej powstrzymywały
łów są zdecydowani . dążyć kii wiel- rej gupie wyborcówi zjednać sobie go oprócz wyżej wymienionych po:
"kiemu związkowi bałtyckiemu z Pol- jėj giosy, „Na, sPiawiEdiivignje jego wodów jeszcze niechęć naśladowanią
mencie

5Ка i Finlandją.
Jest to jednak po:
ważne zadanie, na drodze którego

znajduje sie wiele przeszkód. Dlatego
też w Estonji daje się zauważyć ten:
dericja, zanim cel ten zostanie urzeczywistnioriy, do tymczasowego. ukon-

wodawcze dobiegały końca

kich warunkach.

za pomocą

demonstracji

wóz б

FEE

az

A

znalazło

się

jednak

w nader

najważniejsze, nadzieja, że stronnictwa

400 osób. Sytuacja zaostrza

się coraz

bardziej.

Wielka

część
: .przedsię-

za: ciężkiej sytuacji „ekonomicznej.
umiarkowane zapomniawszy. o swych biorstw publicznych jest unieruchomiona. Odczuwać się daje brak wody,
politycz„ Psychoza. strachu przed zagładą interesach partyjnych, zdadzą sobie gazu i elektryczności. W ciągu ostatnich 24 godzin zmniejszył się dowóz

i przy skłonności na- sprawę z tego,że dalsze brnięciew ultra- środków żywności, tak że grozi kięska głodu.
i sentymenializ- radykalnym demagogicznym kierunku:
28 4 PAT. Po: raz pierwszy Od czasu
ponownego
wyistniejącego związku Estonji z Łotwą. mu, wywołała jak w posłach tak i musi doprowadzić państwo do zguby. buchu KALKUTA
rozruchów w dzielnicy hinduskiej panuje spokój.” Jednakże wszyst
W
dalszym
ciągu na zapytanie, w. społeczeństwie
jakąś specjalną Niestety nadzieja ta zawiodła. Właśnie
zabitych zostało w
jak zapatruje się Estonja na sprawę chęć okazania specjalnej wdzięczności stronnictwa mieniące się umiarkowz- kie sklepy hinduskie są zamknięte. Od 22 ; kwietnia
czasie rozruchów 45 osób, a rannych 375. Obecnie najważniejszem zada:
wileńską, p. Seljamaa oświadczył:
warstwom mniej oświeconym za ich nemi i narodowemi zawarły pomiędzy niem, które, będą
musiały podjąć władze jest usunięcie nieczystości, jakie
— Jesteśmy dalecy sąsiedzi. Sto- udział w obronie
państwa,
jakkol- sobą pakt, na podstawie. którego,
nagromadziły
się
na
ulicach, a które w obecnym
sezonie tropikalnym
sunki nasze są równie dobre
jak z wiek udział tych mas w tej obronie dążąc do pozyskania
w przyszłych mogłyby łatwo doprowadzić do wybuchu epidemii.
Litwą, tak z Polską, ponieważ z temi wynikał z ich własnego interesu, był wyborach jaknajwiększej ilości . głopaństwami nie mamy żadnych
spor: również dobrze ich obowiązkiem jak sów, nie tylko
uchwaliły
radykalną
nych kwestji. Dyplomaci Estonii za: i inteligencji i procentowo nie był ustawę o reformie rolnej, która jeszcze
wsze wyrażali opinję że spór litew- większy, a nawet mniejszy niż u tej bardziej zachwiała pojęcia o. własGDAŃSK, .28:1V Pat. W poniedziałek 26 b. m. odbyło się tutaj pod
sko-polski co do Wina jest wzajem- osiątniej. Wszystko to, na tle walki ności prywatnej. stanowiące podstawę przewodnictwem generalnego konsula Kocha posiedzenie
niemiecko -polskonym sporem tylko tych dwóch peństw, z ówczesnym naczelnikiem państwa, współczesnej cywilizacji i kultury i pogdańskiego.
trybunału
rozjemczego
w
sprawie
katastrofy,
pod Starogradem,
to też dyplomacja estońska nigdy nie razem wzięte pchało posłów do de- derwała nasz kredyt za granicą ale i która wydarzyła się 1 maja
roku ubiegłego. Na posiedzeniu tem zgodnie
mieszała się do tych 'stosunków, po magogji, do schlebiania już to cale- głosowały za wnioskiem zawieszenia z wnioskami rzeczników polskich i niemieckich
postanowiono
przepromu narodowi, już to poszczególnym wyroków sądowych
nieważ dopomóc tutaj nie można.
za defraudacje wadziė pewne dodatkowe dowody. Ponadto trybunał postanowił zasięgnąć
ny,

jaki mamy

byśmy

z Łotwą,

i pragnęli:

by, Litwa przyłączyła się

jeszcze

trwała

do szej do romantyzmu

Echa katastrofy pod Starogradem.

jego grupom,

—-

E

Kupuję
potrzebne
dzieła
cuskim

cze, zaledwie
strawne
skiego, wyrobionego
w

filozoficzne
rosyjskim,

i niemieckim

zwłaszcza

kuję książek wydanych

przez

fran*

poszu-

przyszłej

metafizyki...»

i

|

Metafizyki
<Uzasadnienie
4.tegoż
:
Moralności».
oraz polsiiego przekładu Schopenhauera <O poczwórnem źródie twierdostatecznej» ,
dzenia o podstawie

>

DOWIEDZIĘĆ

w Admi-

nistracji

Wizz

=

do wniosku

sądowych

o zawieszeniu.

za wszelkie

jeden krok opinji rzecznika neutralnego.

defraudacje i

wydawanie premji defraudantom. Taki

na celu ulepszenie struktury areałów,

zohydzonego

stan rzeczy zmusił

rozparcelowanie

obszarnika, zawód

ziemiaństwo,

któ:

SIĘ

GŁOWĄ.

korzystając

szkole nie-

EŃ]
`

z ciemnoty

mas

jakna jbardziej intensywną
osfiiaccś i wparolówi

piacę an-

wy mienione

Konstytu:

Wszystkie

cyjnego

te wymienione

błędy

zrobiły to,

wyrażą

przeszło

połowy

przez

panów

Niemiecki tni-

berliński

oparty

na traktacie w Rapallo będzie służył
sprawie wzmocnienia
pokoju euro-

pejskiego. Cziczerin w odpowiedzi
swej stwierdza z zadowoleniem,
że

jego rozmowy osobiste z kanclerzem
dr. Stressemanem,
prowadzone
w

ubiegłym roku

zostały

uwieńczone
Iš

ės 10

+

RREGICEROWYC
STY VAIKAS
ZKISSRI
CZEis,
,

Sejm

i Rząd.

Rozprawy

polityczne,

„WARSZAWA 2BJV (fel wł.Słowa)

Dziś zapoczątkowane zostałyjrozmowy
polityczne kilku frakcyj parlamentar=
nych w związku z przewidywanem prze
sileniem. Zwracają uwagę
dyskretne

rozmowy prowadzone pomiędzy przedstawicielami P.P.S,, Piasta i Z,L.N.
W rozmowach tych brali udział posłowie Witos,
Głąbiński,
Niedziałkowski, Jaworowski,
i inni oraz min. St Grabski.
wienia

rozmów

nazwisk

wynika,

posłów

Barlicki
Żuławski
Z zesta=

że tematem

była kwestja powrotu

do koalicji

P.P,S,

rządowej.

Rėwnoczešniew kolach раПатепtarnych mówi się o podjęciu z innej

strony

rozmów

na

temat

tworzenia

„Po uchwaleniu projektu

prowizo-

rium hastąpi w obradach plenarnych
Sejmu przerwa do dnia 4-go maja w
oczekiwaniu
zwentualnej
„dymisji

rządu,

.

Gra na zwłokę,

WARSZAWA, 281V, (£el.wł. Słowa)
Zapowiedziane na dziś posiedzenie
Rad k ministrów,
na którem Min. Spraw

Wojskowych gen.

Żeligowski

miał

zgłosić wniosek o wycofaniu z Sejmu
ustawy o naczelnych ,włądzach woj:
skowych,; zostało odroczone do piątku b. tygodnia. Powodem tego odroczęnia jak wyjaśniają jest niechęć do
wprowadzania w obecnej sytuacji polifycznej nowej komplikacji przez ewentualną dymisję min. Spraw Woj.

skowych, który w razie nie uchwalenia eg venjosku przez, Radę Minitr
strów

zi łożyłby

GOO
ATI

nięzwł
i
ocznie

ROBIC

‚ОФ

tekę

wojnie, unikało nie tylko

nadawania

się na swoich
tycznemi

zebraniach

kwestjami,

nad poli.

, do

zwołania

Sejmu

ultraradykalnej polityki
tego słowa znaczeniu.

osobisty

interes,

nie o

w

szerokiem
Nie o swój

zachowanie

swoich _ „obszarów* _ ziemiaństwu
chodziło. Z jednej bowiem.
strony

ziemiaństwo

PA

НОУ

АНЕа

dCi 36%

race międzynar.

dawno' już
i Sejmowi

najniezbędniejszych swoich

Let

kon-

ferencji ekonomicznej.
GENEWA

28.IV PAT. Jak

wyni.

ką z dotychczasowej dyskusji,
pro.
wadzonej na posiedzeniach komitetu

przygotowawczego

międzynarodowej

konferencji ekonomicznej dalsze prace
tego komitetu będą się odbywały
w

dwuch kierunkach: 1) w kierunku gromadzenia materjału niezbędnego
dla
ustalenia sytuacji w” życiu gospodarczym i 2) w kierunku ustalenia programu prac około konferencji ekonomicznej. Ta ostatnia odbędzie praw:
dopodobnie nie jedną „sesję a cały
ich szereg.

GENEWA,

281V PAT. Na wczo-

rajszem
posiedzeniu komitetu przy.
gotowawczego konferencji ekonomicz-

nej została ukończona

dyskusja

że Sejm obecny

znajomości

wsi,

pro- współpraca dała tej wsi
o: mienie narodowe i wiedzę

a połą.

czone z konieczną komasacją, mającą

ge-

neralna.
Dzisiaj przewodniczący kominister Theunis zaproponował
podzielenie komitetu
na trzy komisje:
komisję rolnictwa, finansów i proble-

społecznych,

drugą

komisję

produkcji przemysłowej i trzecią komisję do handlu i rynków zbytu.

Dyrektor
departamentu
Gliwic
w skład komisji handilu
ryn:
wielu zie- ków zbytu, obejmującej sprawę
ceł

ziemianina

stał wszedł

potrzeb, ma rację w tym sporze przyszłość
pokaże.
„Tymczasem
zaś historja

kiedy nakoniec, dzięki panom posłom
lewicy, zamiast dawniejszego współ-

i.nie- browolne, celowe i umiejętne, wobec zapanowała
dokładnej

Ma

AE

polityki handlowej iinne. Komisja ta
uważana jest za najważniejszą ze wszydawcach nikt
w. Polsce
nie- jest wości, że gdyby ziemiaństwo miało stkich trzech. Komitet zapewnił sobie
pewny
jutra,
kiedy ;. rozszeizanie pewność, że będzie zastąpione przez współpracę
nietylko
międzynarodo„sccjalnych © zdobyczy
ludu
pra- również państwowo myślący element, wego biura pracy, ale również i mię:
cującego* przy. coraz . mniejszej wy- chętnie by ustąpiło ze swych placó- dzynarodowego
instytutu
rolnictwa
jności pracy tego ludu, otrzymuje wek. Takie, a nie inne były powody, w Rzymie
oraz 'międzynarodowej
ten właśnie lud w postaci fornali, a ktore skłoniły ziemiaństwo do zwal- Izby Handlowej. Pierwsza sesja kowłaściciel folwarku
za ciężką i wy- czania nie ustawy o reformie rolnej, mutetu ma być zamknięta w sobotę.
tężoną pracę nawet przy normalnym ale jej radykalizmu i szkodliwości
urodzaju musi się kontentować zy- dia państwa. Ziemiaństwo spełniło to
skiem. wystarczającym na opędzenie co mu nakazywało sumienie, a kto

w zrozumieniu koniecz* życia i współpracy ze wsią,

ności
państwowej
DOAGSAŃĆ
soo

do

simas

re dotychczas wskutek jakiejś , idjo: tych obszarów, z drugiej zaś strony się tak ciężkim, że dziś,
synkrazji, a może nie zorjentowania prowadzenie gospodarki rolnej, dzi- mian myśli o tem jakby ten zawód
dla poznan- się w zmianie warunków
obecnych prawo« zmienić na inny. I nie ulega wątpliżycia. po siajj kiedy przy

wprost wrogie państwu
polskiemu,
które korzystając z nieograniczonych
swobód obywatelskich, pogłębionych
nietykalnością poselską, uniemożliwiły
pracę ustąwodawczą i co gorsze roz:

winęły

zagranicznych

nadzieję, że traktat

matów

wyroków

Kongresu i do zwrócenia. „uwagi
„do obecnego Sejmu weszły elementy opinji publicznej na niebezpieczefnie tyiko niedojrzałe politycznie,
ale stwo uprawiania w.; „dalszym . ciągu

3. Im. Kant «<Prolegomena» do wszelkiej

leśne, od czego już tylko

wybor

niepolska powinna by być obdarzoną
przyznanemi jej swobodami i prawami dopiero
za 50 lat. Dzięki temu

Polskie

«Filozofja

wojsko,

mieckiej, zostały rozpowszechnione swoim organizacjom zabarwienia poli:
na Kresy wschodnie, których ludność tycznego, ale nawet zastanawiania

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
przez Kasę Mianowskiego w Warszawie szczególnie zaś:
1
1. W. James <Pragmatyzm»

2. J. Golu chów abi
ycie>

to było

stytucja i powszechne prawo

mi do studjów

w jęzvkach; polskim,

czy

czy robotnicy, czy włościanie, czy
urzędnicy,
przyczem
w
schlebianiu
tem, jak rządy, tak i stronnictwa przeŚcigały się „wzajemnie.
Z tych wia.
śnie demagogicznych
pobudek kon-

nister spraw

Pra

|

KALKUTA, 281V Pat. W mieście panuje teror. Powstańcy. wtargnęli

rozmaitych

nastą.

RO TIPAS

w AE
„wojenną jakkolwiek uni- ustępstw, obawa . jeszcze większego do głównego urzędu pocztowego:i zniszczyli całe urządzenie wewnętrzne.
kneto „grožącego niebezpieczeństwe zdyskredytowania naszych. instytucji Szef . prefektury zastrzelony został w. biały -dzień na jednej z najruchliwzagłady i wyszło militarnie zwycięs- państwowych wobec zagranicy i, co szych ulic. Liczba rannych i zabitych w ciągu ostatnich dni przewyższa

Zgadzamy się

wrzeć z Litwą ścisły układ

wplątana

dlo

400 rannych i zabitych

w. cięż- ich wymuszaniu na rządach
i sejmach

Państwo

służby w „specjalnych broniach.

Krwawe zajścia w Kalkucie

należy przyznać, „że prace jego usia* rozmaitych związków zawodowych w

lecz zato kiem,

tentowania się. mniejszemi,

bližszemi celami.

enia

a Stressemanem

„wielkiej* koalicji,

si

A ni

i

Ž

Podstawy

jtzałych politycznie, .nie tyle my- że zaabsorbowane coraz trudniejszą
— Politycy Estonji są tego zdania,
iż zasadniczo wszystkie państwa bał: Ślał o.tem żeby zabezpieczyć * pań- i pochłaniającą pracą na swych war-

tyckie

bałtyckich i

stawodąwstwa. , Jakiem. było ciało u- drodze konferencji. z posłami, czy za
stawodawcze, na podstawie tej ordy- pomocą memorjałów składanych rząnacji wybrane, wszyscy. wiemy. Sejm dom i publikowanych
«w prasie,
Konstytucyjny,
który wskutek ordy- ostrzegać
miarodajne sfery
przed.
„Lokal Anzelger* stwierdza, że przesilenie, w które kraj obecnie
nacji wyborczej pp. Thugutta
i Mo- grożącem
państwu
niebezpieczen- wkroczył może . przewyższyć wszystkie dotychczasowe - przesileniai w
ó,, w przeważnej swojej stwem. Niestety głos jego był głosem pewnych warunkach
następujący raczewski
może nawet wsirząśnąć podstawami
konstytucji

swego współpracownika z bawiącym
w Kownie posłem estońskim w Litwie p. Seljamaa. ||
:
a
Zagadnięty między in.w sprawie
związku państw bałtyckich, estoński
AA

państw

Cziczerinem

pomyśnym wynikie:n.
jest on rów.
Pol. _ nież zdania, że traktat ten będzie
służył sprawie pokoju.
nie

państwowy

Konferencja

Wymiana depesz,
BERLIN, 28 IV. PAT. Między

piła wymiana depesz.

posiadając do tego mandatu. Rząd sowiecki nie uznał protektoratu Polski
i polską rację stanu, które kierowały nad państwami bałtyckiemi.
S
polityką Piastów i Jagiellonów, dążyOdnowienie rumunsko-polskiego traktatu ogranicza możliwość poromy do tego, żeby władza naszych zumienia sięz Polską, przez co też został odroczony i traktat handlowy,
rządów. była jaknajbardziej ograniczo- który jest
możliwy jedynie przez połączenie wszystkich kwestyj.
ną, i żeby pańtswem rządzili poszczebiły i zapoznając

— Nowy Świat 46—14

POWIATOwA—ul. Mickiewicza 24

MOSKWA, 281V. PAT. W przemówieniu wygłoszonem na końcosławowi . Grabskiemu.-. specjalne peł.
nomocnictwa, * które winne były wy- wem posiedzeniu sesji CiKa unji sowieckiej
Litwinow mówiąc o Polsce,
prowadzić państwo z tego położenia, Rumunji i państwach bałtyckich oświadczył co następuje:
:
W związku republik sowieckich
rząd, świadomy- celów
i dążeń
su-

9 8

z prowineji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej,

między Sowietami, Niemcami i Litwą zawarty
nowiący skorygowanie traktatu berlińskiego.

bec grozy położenia ekonomicznego
widział, się , zmuszonym . „dać „Włady-

a złote wolności, które państwo

war-

SP

— ul. Wileńska 28

— ul. 3-go Maja 5

WARSZAWA

63

Koalicja przeciwko Polsce,

W społeczeństwo „polskie wpajano
błędne przekonanie, jakoby
ziemiań-

była i jest przekonana, że reforma rol- werennego narodu. rosyjskiego, i w
na
je:t pożądaną, a nawet konieczną, gruncie rzeczy kontynuującyimperjaliRundschau* . zauważa

trzeby. Jedno.

uiszczone ryś

ŚWIĘCIANY

ŚWIR

CENA OGEOSZEN:
za tekstem 10 groszy.

groszy,

i

— ul. Mickiewicza 20

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek

— Związek Ziernian

Mackiewicza

Moskwa

Kłajpedę i całe dorzecze . Niemna...

dobrze, przeto . zostana-

wi. Maiora

Głos ziemianina,

Rundschau“

stara się zaalarmowač

262
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LiDA

—

NOWO

Piac Batorego. 8

KAMIEŃ

(ca
3
sprzedaży detalicznej cena aaa

W

Nr. 80259

Ryga, 27-g0 kwietnia.
Ryska

228, drukarni

adns'nistracji

redakcji 242,

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

ao domu

czekowe w

29-go kwietnia 1926 r.

—

NOWOGRÓDEK

1

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80
GRODNO

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa

dzająca

do

walka
i

uświadorolniczą,

klasowa,

się na możliwem

okradania

którato

nawet

zasa-

szkodzeniu

ograbiania

stwierdziła, że za czasów
niewoli i
po zmartwychwstaniu
państwa Polskiego ziemiaństwo było pier szem,
gdy
chodziło
o cfiary i ostatniem
gdy chodziło o wyzyskanie
państwa
dla swych celów stanowych.
Władysław Jeśman.

KUPIĘ mezo

tor

10 —

Natomiast

12 HP

piądu

sprzedam

prądu
ll Raduńska 67

9

zmiennego.

silny

motor

stałego.
(sklep spożywczy).

—————

ro
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OBRADY SEJMU.

Echa Reformy Rolnej.
Wywłaszczenie przedmiotem |rozpraw w Najw. Trybunale Administracyjnym.
Rozporządzenie Rady ministrów z podlegających przymusowemu wyku9 stycznia 1926 Dz. Ust. Nr. 2 poz. powi z mocy art. 4 (lasy, wody, sady:
14 obejmujące wykaz imienny nieru- przestrzenie pod budynkami, drogi i
z art. 5
chomości
ziemskich,
|podlegających 180 ha roli), oraz wyłączeń
uwzględ,
wykupowi przymusowemu, zaskarżyło ustawy, że od obowiązku
powyższych artykułów
nie
do
Najwyższego Trybunału admini- nienia
zwalniał
Rady
ministrów
ustęp
3
art.
stracyjnego około 100 właścicieli maJątków, zamieszczonych w tymże wy: 19, gdyż ten zezwala jedynie na ogłoazie. Pierwszą taką skargę, wniesio- szenie wykazu imiennego na rok 1926,
ną przez
pełnomocnika
właścicieli bez uprzednieg» planu parcelacyjnego,
majątku Lubinia Mała w pow. Jaro- natomiast nie znosi wcale części 1 ej
cińskim, rozpatrywał Najwyższy Try:
bunał administracyjny pod przewod-

nictwem

wykaz

imienny

p. prezesa

Dr.

Sarapata i Dr.

Chmurski, Radę ministrów: Naczelnik
wydziału prawnego
rądy ministrów,
Tenczym, ministerstwo reform rolnych

zaś radca prawny tegoż ministerstwa,

ministra

reform

do wykonania

rolnych,

nej, a bez wydania tych
porządzeń, do wykonania

nej, a w szczególności
wykazu

imiennego,

LONDYN
jest żywo

który

czerwiec.
(ZLN).

Referował

pos.

Rymar

Wydatki w
roku bieżącego

jest duży. Na maj i czerwiec wyraża
się on sumą 42 miljonów.
Kredyty
za

czas

wynoszą

umieszczone,

że władze

tych dochodzeń,

Analiza

szym i zasadniczym krokiem do przymusowego wykupu, Rada ministrów

wobec czego wydany wykaz imienny
przedstawia się jako dowolny, a zatem
sprzeczny z art. 19, że rozporządzenie
Rady
ministrów
jest s; nieważne,

gdyż

nie

zostało

podpisane

przez

wszystkich ministrów, że wykaz imienny jest nieważny, gdyż
nie
podaje
oznaczenia hipotecznego, a wymienia
wyreźnie

' imiennym
imiennym

ustawy

sprzeczne z ustawą,

art. 19 ustawy jest

nie

wszystkich

cyfr,

zdaniem

re-

ferenta, upoważnia do wniosku,
że
Skarb
wkroczył
w ostatni
okres
przejściowy przed dojściem do równowagi.
Bilans handłowy dał , wprawdzie
w

pierwszym

kwartałe

175

miljonów

nadwyżki, gdy w roku ubiegłym było
179 miljonów deficytu, lecz nadwyżka
ta zmniejsza się stopniowo od stycz.
nia do marca.

Stan Banku

Polskiego w dniu

gdyż

Od tego czasu nastąpiła

pewna

po-

rynkiem
zewnętrznym
3 dla przemysłu polskiego mogłaby być

ustęp

przepisem

wyjąt-

kowym, który uchyla przepis części
lej art. 19
Najwyższy Trybunał
administracyjay
po
wysłuchaniu
wywodów
stron zamknął rozprawę i ogłosił uchwałę, że wyrok w tej sprawie ogło-

mówi

nie

o

wykazie

właścicieli, lecz o wykazie
majątków, że w
myśl art.

19 w wykazie imiennym zamieszczone

być muszą
majątki
większe
przed
mniejszemi, a majątek Lubinia
Mala
jest dopiero 9 tym z rzędu w powiecie Jarocińskim, co do obszaru,
że
wykaz
imienny
wbrew
przepisowi
art. 19 nie uwzględnił obszarów, nie*

Spadek po arcy biskupie
Cieplaku.
|
Wiadomem
jest, że Ś. p. arcyb.
Cieplak nie posiadał większego kapitału, gdyż
odznaczał
się niezwykłą

ofiarnością na cele religijne i narodowe.

Polonja

amerykańska,

czając się arcybiskupowi

odwdzię-

Odwleszczenie.

Rosja sowiecka, gdyby

stosunki są-

kiedzkie były poprawne.

i

Pos

Diamand (P.P.S.) przeciwsta-

wiając program
ny przez

jego

sanacyjny opracowastronnictwo programo=

wi ministra skarbu Zdziechowskiego,

zauważa, że przedłożony
przez PPS.
program nie jest socjalistycznym, ale
Stoi na gruncie polskiej teraźniejszości. Stronnictwo
mówcy
głosować

będzie przeciwko prowizorjum.
Pos. Reich (Koł. Żyd.), którego
przemówienie przeważnie było skierowane

przeciwko

sława Orabskiego,

polityce

dłużej

p. Stani-

miljona

o

ustalić gdyż podane przez nich nazwiska i miejscowości

takiej linji politycznej po której kroczy minister oświaty, porozumienie
to, które leży w interesie

ku nie może.

Pos.

Sanojca (Str,

zarzuca

pobytu

t. zw.

zieloną granicę,

w Rosji.

Wczoraj
krótko
donosiliśmy
o
wstrząsającej katastrofie lotniczej, która nastąpiła w czasie pogrzebu š. p.
pułk. Serednickiego, również
ofiary

wypadku

śnie wielkie straty w Saratowie i Pietrowsku.

2

Na rzekach Szeksnie i Małodze poziom wody stale wzrasta,
zatapiając
coraz nowe wsie. Mieszkańcy ratują się na dachach domów, jednak źle zorganizowana akcja ratunkowa nie jest w sianie udzielić im jakiejkolwiek pomocy. Krążą pogłoski, źe liczba zatopionych sięga kilku setek.
W mieście Rybińsku, woda sięga drugiego piętra domów,

na cmentarz Powązkowski przez cztery półeskadry pułku
warszawskiego
7, 11, 12 i 18 oraz pięć aparatów,
wysłanych na uroczystość pogrzebu
przez pułki
lotnicze
kraju, zaczęły
aparaty

przegrupowanie

do

powrotu

ponad terenami, leżącemi między Powązkami a Wolą. Dwie
trójki
warszawskie i wspomniane pięć aparatów
zmienionym od poprzedniego,
dwie
zaś pozostałe trójki zderzyły
się z
sobą, znalazłszy się na tej samej wy-

sokości. jedno zderzenie nastąpiło
między aparatami: jednym prowadzo*

nym przez sierżanta pilota Wacława
Brzezinę, z którym jechał jako obserwator st. żołnierz Wacław Szablewicz,

a drugim

prowadzonym

pilota Edwarda

przez

sier-

Walerjańczyka,

z którym jechał st. sierżant Stanisław
Szajbe. Aparaty zderzyły się na wy»
sokości ponad 300 metrów, skutkiem

Odezwa.

pilotowany
czego aparat nr. 4089,
przez Brzezinę, spadł strzaskany, na
kilkaset
t zw. Budach na Woli, o

Polskich Stowarzyszeń

W dniu 1-go maja, komuniści, za pieniądze naszych wrogów, będą
próbować siać zamęt i urządzać pochody z czerwonemi płachtami.
|
Obchód dnia 1 go maja, wraz z pochodami
komunistycznemi,
jest
wymierzony przeciw Państwu, Rządowi i Narodowi Polskiemu.
8

Wzywamy

tego

grzebowego Ś. p. pułk. Serednickiego

żanta

Zjednoczenia

lotniczego. "Przebieg

strasznego zdarzenia był następujący:
Po odprowadzeniu konduktu po-

odleciaiy normalnie w szyku niewiele

donoszą o
Według wiadomości z Moskwy. ze wszystkich
stron Rosji
wielkich powodziach, które przybrały już charakter strasznej klęski.
Wylew Wołgi zatopił liczne wsie i miasteczka, przyczyniając jednocze-

wszystkich lojalnych obywateli Rzeczypospolitej

Polskiej

bez różnicy narodowości, wyżnania i poglądów partyjnych, aby nie poddając się zdradliwym hasłom płatnych agentów
przewrotu, dali im należytą odprawę, i nie brali żadnego udziału w pochodzie i demonstracjach
w dniu 1-go maja.
Wrogowie nasi raz na zawsze powinni zapamiętać, że niemasz
w
Wilnie miejsca dla ich niecnej roboty.
i

Gdyby zaś elementy komunistyczne ośmieliły się sprzeciwiać zarzą:
dzeniom władz, zabraniającym wszelkich
pochodów, lub nawet czynny

kroków'od garbarni Peterka.

|

zabił się na
Brzezina
Sierżant
miejscu, doznając zmiażdżenia twarzy,

zaś st. żołn. Szablewicz odniósł tak
ciężkie rany i wstrząs mózgu, że wal-

czy ze śmiercią. Załoga
drugiego
aparatu, t. j. sierżant Walerjańczyk i

jego obserwator sierż. Szajbe, wskutek uszkodzenia aparatu, musieli wy-

lądować koło fortu Bema.
W drugiem zderzeniu naleciały na
siebie na wysokości powyżej 400 m.
aparaty: jeden prowadzony przez ро-

pil.

Franciszka

z

Kasznę,

stawili opór policji, szerokie i najszersze
warstwy
ludności
naszej, w
pierwszym zaś rzędzie wszelkie zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje—
:
powinne niezwłocznie i energicznie pośpieszyć jej z pomocą.

rucznika

stwo murem stoi za nią, w obronie porządku i-spokoju,
rzycielom ładu społecznego i wrogom naszej Ojczyzny.

njusz Łukasiewicz. Wskutek zderzenia
wypadł z aparatu por. Kaszny st. żołn.

Policja nasza powinna

mieć to przeświadczenie, że

całe

spoleczen-

przeciwko

bu-

W

dniu pierwszym maja w m. Wilnie za zezwoleniem

nistracyjnych

odbędą

się dwa

pochody

organizowany przez PPS. oraz pochód
Komisję

Klasowych

Związków

władz admi-

robotnicze, a mianowicie:

organizowany

Zawodowych.

którym

leciał starszy żołn.

Wincenty

Gromadzki, w drugim zaś sierż.

pil.

Leon Krygier i mech. st. żołn. EugeGromadzki, oderwany — zdaje się —

Po otrzymaniu odezwy zwróciliśmy o opinję do czynników odpowiedzialnych za porządek na ulicach naszego miasta,
które
wypowiedziały
o niej następującą opinię:
:

przez

Pochody

pochód

Okręgową

i jakiekolwiek

Krygiera,
sierż.
aparatu
skrzydłem
gdyż zwłoki jego znaleziono
spięte.

pasem wraz z deską wytwaną z siedzenia. Spadł on na teren szkółek
ogrodniczych

zowej na Woli.
śmierć

Urlicha

wskutek

przy ul. Ooo:

Ponióst on okropną
zmiażdżenia,

gdyż

siła upadku z wysokości 400 m. wbiła

będą lik:

go w ziemię na głębokość pół metra

widowane.
Wysoce wskazanem byłoby nie generalizować wszystkich pochodów
robotniczych, gdyż wyprowadziłoby to dezorjentację
i w konsekwencji
mogłoby wywołać niepożądane
momenty komplikacyjne.

Krygier i żołn. Łukasiewicz
ocaleli,
nie odnosząc żadnego szwanku, mimo,

państwa i
"LL
dojść do skut-

.Chł.)

stałego

okazały się zmyślone. Szczegółowa rewizja nie ujawniła zamiaru w jakim
nieznajomi usiłowali przekroczyć naszę granicę.
Istnieje przypuszczenie iż posiadane przez zatrzymanych
dokumenta
zostały na chwilę przed aresztowaniem zniszczone.
Zatrzymany Sałamonow jest znanym w
Stołpcach
przemy tnikiem

powódź

Warszawie.

obej-

szpiegostwo.

Nė C5 XL: м)

Szczegėly okropnej katastrofy lotniczej w

bezrobotnych

zatrzymał demonstracje tudzież usiłowania takowe ze strony komunistów

się na temacie punktów
ugody polsko-żydowskiej, stwierdzając, że po

za wizytę i wszystkich obywateli

mając na względzie jego ofiarne serce, złożyła na jego ręce większą sumę pieniężną. Jedno z pism
amery-

poniżej

liczba

Ze Stołpców donoszą: W tych dniach na odcinku granicy
sowieczostał zatrzymany niejaki J. Sałamonów który usiłował
przeprowadzić
osoby na stronę sowiecką. Wszystkich czterech
aresztowano.
Nazosób przez Sałamonowa przeprowadzonych nie zdołano dotychczas

20

kwietnia 1926 r. w porównaniu z 31
grudnia
r. ub.
wykazuje
obniżenie
zapasu złota o 22 miljony,
lecz pogorszenie przypada tylko na styczeń.

jest je na to, że

ustawa zaś w art. szony zostanie dnia 27 maja b.r.

jedynie właścicieli,
19

wyłączeń z art 5

Ogólna

podejrzanych

Olbrzymia

zaś dopiero z chwilą ogłosze: prawa, mimo czego jednak zapasy są
wykazu imien- waleli
Wiele
więc
rzeczy
nia ustawy, że decydującem jest ogło- niedostateczne.
wykonaniu re- szenie tego rozporządzenia w dniu świadczy o stopniowej
poprawie,
życie dopiero
ale jeden krok
zły może
wszystkie
stycznia, że w 10 stycznia, że ustawa zaczyna obo: zamierzenia zniszczyć, a krokiem tym
myśl art. 19 ustawy
wykaz imienny wiązywać nie z końcem tego dnia, w byłaby
zgoda
na inflację. Mówca
mógł być sporządzony, dopiero po którym zamieszczoną została w Dzien: apeluje do Izby, aby jaknajszybciej
niku
Ustaw,
lecz
z
początaiem
tego
przeprowadzeniu dokładnych i szczeuchwaliła prowizorjum
budżetowe i
gółowych dochodzeń, które majątki i dnia, wreszcie, że niezamieszczenie w ustawy sanacyjne,
3
wykazie
imiennym
oznaczenia
hipoz jakiego powodu mają być w wyPos Warszawski (Kom) wskazutecznego,
nieuwzględnienie
art. 4 i
tym

przez całą prasę.

Aresztowanie

pierwszem
półroczu
przewidziane
są o kiej
trzy
148 miljonów mniejsze,
niż w roku
ubiegłym. Mimo
to jednak
deficyt wisk

9 stycznia nie sanuje
nego, gdyż ustawa o
formy rolnej weszła w
z ukończeniem dnia 9

nie przeprowadziły

28 4 PAT. Spadek liczby bezrobotnych

komanłowany

Na nadzwyczajne wydatki przewidziana
jest suma 25 miljonćw. Mini- przeprowadzającym różne ciemne indywidua przez
reformie rolsterstwo
Pracy i Opieki
Społecznej Dalsze dochodzenia w toku.
ustaw i rozotrzymuje
2.350.000
z
czego
600 tyretormy rolsięcy
przypada
na
fundusz
na
bezro:
do wydania
jest pierw- botnych, reszta — dla samorządėow.
Setki ofiar.

przystąpić nie może.
adwokat Popof.
Przedstawiciele władzy
pozwanej
Obaj zastępcy
powodów
zwalzakwestjonowali wogóle zaskarżalność
czali wykaz imienny,
wykazując,
iż
rozporządzenia do Najwyższego Try:
rozporządzenie to jest nieważne, gdyż
bunału administracyjnego,
twierdząc,
zostało uchwalone
i podpisane je- że rozporządzenia władz nie podleszcze dnia 7 stycznia b. r., a zatem
gają zaskarżeniu, a to w myśl Kon:
przed wejściem
w życie ustawy o
stytucji i w myśl art. 1 ustawy o
wykonaniu
reformy
rolnej, wobec
Najwyższym Trybunale administracyjczego Rada ministrów nie była uprawnioną do wydania tego rozporzą: nym, że Rada ministrów byla uprawnioną do powzięcia
rozporządzenia
dzenia, skutkiem czego naruszyła art,
już w dniu 7 stycznia, gdyż
ustawa
3 Konstytucji, art. 3 ustawy
z 31
wiąże władze już z chwilą uchwalelipca 1919 oraz art. 97 ustawy o wy:
nia jej przez ciała prawodawcze
i
konaniu reformy rolnej, że okolicz*
podpisanie jej przez Prezydenta, obyność, iż rozporządzenie to nosi datę

kazie

liczby bezrobótnych w Anglji.

WARSZAWA, 281V.
PAT.
Izba
sięgająca dziś 996.600 osób jest najniższa od roku 1920, przyczem
przystąpiła na dzisiejszem
posiedze:
niu do projektu
ustawy o prowizo* muje również kobiety i małoletnich.
rjum budżetowem na miesiąc
maj i

potrzebnych

ustawy o

12288

O

Spadek

Izby Poselskiej.

jest przedwczesny, gdyż nie wydano prowizorjum budżetowego
od 1 maja do 30 'czerwca
Różyckiego, przy dotąd dwóch ustaw, 9 rozporządzeń 311.005 675,
Rady ministrów ii 17 rozporządzeń

współudziale
pp.
sędziów Morawskiego, Podczaskiego, Zwolińskiegoi
Borkowskiego w dniu 24 kwietnia b.r.
Powodów na rozprawie tej zastę-

powali adwokaci

art, 19, wreszcie że

Posiedzenie

QW

Wobec

tego

LLS

marszałek

prosi

opo:

Znowu

O BYDRRYTPORZRRCE ATA
fałszywe

dolary.

Załoga drugiego aparatu t.j. sierż:

że aparat ich, który spadł koło fortu
Bema, roztrzaskał się w kawałki.
Z dwóch zabitych ofiar katastrofy,
mechanik Gromadzki miał lat 23, zaś
$ р. sierż. B:zezina liczył lat 31,po*

o niezgłaszanie protestów i , Przed kilkunastu dniami podawaliśmy chodzi z Wilna. Należeli oni do naj ;praw*
tolerowania nadużyć w administracji, zycję
kańskich „Nowiny Trentońskie" po- porusza kwestję pożyczek* amerykań: szybkie załatwienie 3 czytania, gdyż
wiadomość o pojawieniu się fałszywych do- niejszych w gronie podoficerskiem.
daje wiadomość, że arcyb. Cieplak
skich Polaków-emigrantów, która to“ inaczej zwołanie Izby byłoby koniecz* larów na czarnej giełdzie. Ww dniu wczoraj:
Sąd Okręgowy w Wilnie,
| Wy- zostawił 42,000 dolarów
Specjalna komisja wyznaczona przez
i że spad- kwestja stoi na przeszkodzie pozyska- nością.
szym miał znowir miejsce wypadek nabycia
dział Cywilny, obwieszcza, że na żą- kobiercą
ustanowił
ks. Kruczka
z nia zaufania zagranicy. Bez zaufania
fałszywych
banknotów 5:cio dolarowych. Departament Lotnictwa M. S. Wojsk.
Po tem oświadczeniu
przystąpio- Mianowicie niejaki Lichecki z Lidy, który prowadzi dochodzenia, które oświetlą
danie Heleny
Pilawskiej, decyzją z Passalc, N. J...
`
pożyczki amerykańskiej nie dostaniemy
i w zwykłem gło: przyjechał do Wilna w celu załatwienia pa- przyczyny tego tragicznego wypadku.
dnia 18 marca 1926 roku postanowił:
Należy
zaznaczyč,+ že $. p. ks. Stawia wniosek skreślenia | artykułu. no do 3 czytania
sowaniu
całą ustawę
przyjęto.
Za ru interesów natury handlowej przed samym
wzbronić
dokonywania
wszelkich arc. Cieplak ma spadkobierców w
Pos. Łypacewicz (Wyzw.) wypo: ustawą głosowały wszysikie stronnict- prawie wyjazdem pragnął nabyć potrzebne
wypłat oraz tranzakcyj z 4 i pół. proc. Polsce, brata ks. prał. Cieplikowskiego
c” długu 20
ze wa od Z.L.N. do N. P. R. włącznie. mu w celu spłaty zp
listów zastawnych Wileńskiego Ban- w Warszawie, oraz drugiego brata i wiada się przeciw prowizorjum
dolarów. Chcąc uniknąć. formalności jakie
względów
politycznych
i
rzeczowych,
dolarów w
Dalej przyjęto w 3 czytaniu usta- obowiązują przy nabywaniu
ku Ziemskiego wartości nominalnej kuzyna, którzy pracują w fabryce
List do Redakcji.
przemysłu
cynko- Banku Polskim udał się Lichecki na czarni
a 1.000 rb. każdy serji 4-ej Nr. Nr. Gampera. Niezawodrie spadkobiercy Stawia wniosek przeniesienia 6 miij. wę o popieraniu
giełdę i tam po kursie 10 zł. 50 gr. naby:
z
poz.
Min,
S.
Wew.
do
poz,
min.
Ref
17962, 17963, 17964, 17965, 17966, zainteresują się sprawą spadku.
wego.
dolarów. Dia przeprowadzenia tranzakcji
Szanowny Panie Redaktorze !
:
17967, 17968, 17969, 17970, 17971,
Inne pismo amerykańskie „Prze- Rolnych.
zaproszono Licheckiego do mieszczącej się
Po
uzupełnieniu
porządku
dzienW «Kurjerze Wileńskim» z dnia 28 IV
Pod
głosowanie
poddane
zostają
17980, serji 5 ej Nr. Nr. 22541, 22542, wodnik Katolicki* podaje natomiast
ul. Rudnickiej kawiarenki, gdzie mu za ukazała się notatka jakobym
po powrocie
nego odesłano do komisji
budżeto- przy
sumę 210 zł. wręczono 20 dolarów w bank- z Paryża, gdzie byłem na Zakordonowym
22543,
22544, 22545, 22546, 22547, wiadomość, że ks, Kruczek, proboszcz pokrywające się wnioski pos. Sanojcy
wej
i
skarbowej
w
pierwszem
czyta:
notach 5cio dolarowych, Zadowolony z Zjeździe emigrantów rosyjskich, prowadził
22548,
22549, 22550, 22551, 22552, parafji Matkiej Boskiej Rożańcowej w i Wasyńczuka o skreślenie 1 art, które
szybkiego załatwienia sprawy udał się Li22553, 22554, 22555.
Wzywa
się Passalc N. J. i byly sekretarz š. p. upadają. 200 głosami przeciw 143 od niu projekty ustaw o zabezpieczeniu checki do mieszkania swego wierzycielai werbunek ochotników do armji rosyjskiej,
równowagi budżetowej, 0 unormo-rzucony
zostaje
wniosek
posła
Łyprzeto wszystkich roszczących prawa arcyb. Cieplaka, wniósł do aprobaty
aa: mu spłacć zaciągnięty swego czasu Stwierdzam kategorycznie, że ani ja, ani
ktokolwiek inny nie posiada w tym kierunwaniu obiegu bilonu i biletów
skarpacewicza
wobec
czego
ustawa
'w
2
ug.
„do wyżej wymienionych tytułów, aby na ręce notarjusza Beggsa
ku żadnych pełnomocnictw i wszystko to
w Pater- czytaniu zostaje uchwalona.
bowych
oraz
o
zatwierdzeniu
zmian
Wierzyciel
będąc
człowiekiem
bardziej
w ciągu lat dwuch od daty pierw. son oryginalny
jest najzupełniej czczym wymysłem.
testament zmarłego,
przyjrzał się dobrze więczo:
„ Przed przystąpieniem do 3 czyta- statutu Banku Polskiego. Na tem po: praktycznym
Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy
szego ogłoszenia w Monitorze
Pol- według którego ks. Kruczek jest jenym mu dolarom i oświadczył, iż takowe głębokiego
poważania.
nia marszałek komunikuje, że posto. siedzenie zamknięto, wyznaczając na są fałszywe.
skim złożyli je w Sądzie Okręgowym dynym wykonawcą testamentu.
środę 5 maja o godz. 4 po południu,
Michał Myślin.
wie
prawosławni
zwrócili
się
do
niego
‚
Po
zbadaniu
banknotów
rzeczywiście
w Wilnie lub zgłosili
sprzeciwy.
«Przew. Kat.» sądzi, że pieniądze
Delegat
miasta Wilna
okazało
się,
że
są
one
dobrze
podrobionemi
posie:
Nr. spr. Z 618/25.
rowy się własnością djecezji. wileń- o niezwoływanie plenarnych
na Zjazd Zakordonowy
falsyfikatami. Poszukiwania czarnogiełdziadzeń
w
czasie
najbliższych
kilku
dni
skiej.
rza który wręczył Licheckiemu fałszywe doSekretarz
- z powodu
nadchodzącego święta.
laty nie dały żadnego rezultatu.
P.

KRASNOW

zerwać. Nagrodę stanowił

ten ogon niezyóa dziewczyna, ten chłopak—
lisi i mała wstążeczkaz odznaką. Na- zawadjaka w czapce kozackiej na barzuciło mu się porównanie — teraz kier i z karabinem na ramieniu,
grę prowadzą podobną, lecz wygraną
Może ona gó z czasem pokocha.
Powieść.
est życie, przegraną—śmierć w
mę: On, Tokarow, kocha już ją gorąco.
*kach okropnego podziemia.
Pokochał w ciągu podróży przy zoXXVII
Oczy i ręce szukają w natężeniu, rzach porannychi wieczornych, wśród
Ruszyli z powrotem, tym
razem chwytają co chwila
piórka, słomki, Roo
bezgranicznej
pustyni —
Fanni szła pierwsza.
Posuwała
się trawki,
okochał ją i pełen jest nadziei i ma«

* Amazonka w pustyni,

biło się jaśniej.

Ukazał

się otwór—

wyjeżdżali
z miasta
podziemnego.
Uczuli gorące powietrze płynące nad

XXVIII.

konie w tabunie, strzelała

celnie

w

zwierzynę
, ku wielkiej rado„ Pigė dni szli pośpiesznie, wciąż ści starego rozmaitą
wygi
Garaśki.
rozpaloną ziemią.
Minęli bramę i się w tył oglądając — czekali po, — Nie mogłabym strzelać do koPowietrze
wzmocniło — аśpiącą przy niej wartę. Otoczyły ich goni.
ni, tak samo, jak do ludzi, wiem, że
żółte pola uśpione. Z poza ściany sieńkę, zaczął jeść i wracać do sił. trafiłabym, lecz ręka
nie podnosi się.
traw falujących wysuwać
się zaczęli Idris wydostał z wjuk czyste ubranie,
Garaśka
szczerze
zachwycony
pomógł
mu
przebrać
się
i
ogclić.
ludzie, prowadzący konie za uzdę.
był dziewczyną. Razem rozweselali pu— Długoście byli — chrypiał Ga- Jechać konno nie mógł jeszcze, lecz stynię śmiechem radośnym
Pod palcem znalazło się coś mięk- rzeń, żenastąpi dzień kiedy wyznanie raśka.—Zaczyna świtać—
i okrzykawolno, krokiem niepewnym,
zwijając
znosił szybki bieg koni, które niosły
mi. I gdyby nie zakaz Tokarowa, Garašna kłębek nitkę, która ich wiodła, Za kiego, cienka nić!
jego przyjęte będzie sercem — kiedy
Trzeba się śpieszyć — mówił jego nosze. Wychudł, stał się mil- ka urządziłby polowan
— Znalazłem, krzyczy Tokarow— nie wyda się jej „šmiesznem i okrop- Iwan— Pawłowicz.
nią Poroch i Idris nieśli na noszach
— ale jechać kłusa Czący i zamyślony. Nawet tak wiel- o drodze i pogoni, wie zapominając
tutaj, do mnie!
Wasieńkę.
poszukiwaniu
:
nem“.
ta ostatnia
nie możemy, bo Wasieńka jest bardzo kiego amatora pizygód,
tabunów dzikich koni i zwierza. GaNagle rozległ sięrozpaczliwy okrzyk
— No, chwała Bogu? westchnęła
Idris i Poroch
oddychali ciężko, słaby.
przygoda wytrąciła z równowagi.
raśka żartował z obaw Iwana
Fanni z głębi serca, podchodząc.
Fanni,
byli zmęczeni,
lecz na propozycję
Głosy dzwięczały
niewyraźnie,
i niespokojny był rów- wicza. Radził odesłać WasieńkęPawło— Nitka zerwana,
— Przestraszyła się pani?
Tokarowa że zamieni, którego z nich, czuć w nich było wielkie zmęczenie, nież Milczący
z koIwan Pawłowicz. Konie były zakami,
Wszyscy

zatrzymali się.

Trzebaszukać. Znajdziemy. Gdzież
ona

może

być, tylko tutaj,

niedaleko,

zginąć nie może — mówił spokojnie
Poroch.
Postawiono
W

wyobraźni

śmiały okrzyk.

Fanni znów

swój

poprzedni

nie:

‹

zwijać nitkę

poczęła,

szli dalej,
Dreszcze nerwowe wstrząsały Toczworakach, szu* karowem na myśl o ranku.
Obudzi

nosze

czworo, pełznąc na
kać zaczęli nitki.

— Ja! Cóż znowu! Starała się bra

wurą zagłuszyć

Iwana

i

wszyscy

Pawłowicza

stanął obraz z łat minionych.
Przypomiala mu się gra
w
„lisa“, ze

się miasto, migać poczną
oknach, błysną
poprzez
ramy

i ludzie

ukażą

„Poznają, schwycą

światełkaw
papierowe

się na

ulicy.

i samosąd

tłumu

szkolnych czasów — Papierowy ślad
małych papierków białych traci się
gdzieś w krzakach, szeroko rozbiegli
młodzi chłopcy, tworząftyraljerę i szukają śladu lisa, są psami gończemi,

odbędzie
dzikich dungan i kirgizów
się nad nim i nad Fanni., Cóż ztego,

ogon lisi na ramieniu, trzeba

raz... Odkąd przyjechała do

że potem na żądanie
konsula
sąd
skaże na Śmierć kilku winnych; a ciała ich z odrąbanemi głowami rzucone

Aż nagle ktoś zaszczekał,
wszyscy będą psom na pożarcie!
Śmierć ich
pędzą ku niemu— musiał znaleść -ślad, nie wskrzesi już tych, którzy takbardzo
teraz już łatwo odnajdą
i dogonią, żyć pragną,
kolegę lisa, który ma jako oznakę,
Tokarow pragnie żyć, właśnie te-

mu go

niego ta

a samym udać się na połuni- dnie na polowanie.
wyczyścić, —zauważyła Fanni.
mi piętrzyły się grzbiety górskie,
Fanni prosiła również:— Wujaszku,
'— Napoić można. Kozacy. mają straszne rozpadliny. Czy zdążą je mi- pozwój,
wszak już niema
niebezpieW/ ciemności ukazała się okrągła gorącą herbatę, ale czyścić teraz nie nąć zanim pogoń dopędzi ich?
czeństwa.
latarnia przed zajazdem.
|
czas, po tej jamie, kąpać go trzeba,
Była też i inna przyczyna milcze‚ Lecz Tokarow, wierny swym obo:
— Ty, panienko? — zapytał ktoś parzyć! Damy mu konjaku tymcza- nia Iwana Pawłowicza, serce jego
wiązkom, niestrudzenie szedł naprzód
w .ciemności.
sem—mówił Iwan Pawłowicz.
aoraz silniejsza ogarniała miłość ku i otuchy nabierał na widok
co raz bliż— Caranka!
— A po mnie,
panienko
Fanni, Fanni. Nie wiedział co ma
począć. szego wierzchołka Chan
— ja, panienko. Konie
Ten-Gri,
przypro- pluskwy spacerują—żartował Poroch. Czy poddać się temu uczuciu i płyokutanego chmurami.
wadziłem wszystkim. Jedziemy, trzeba
— | po mnie, Poroch—czuję to— nąć z prądem w rozmarzeniu
słod„Żeby tylko nie przecięli
jechać. Switać prędko. Księżyc świeci. odpowiedziała Fanni z lekką ironją kiem,
nam
wśiód nadziei
rozkosznych, drogę, nie urządzili zasadzki*,
, Szybko zwrócili się ku wyjściu z w głosie,
myślał
czy też odpędzać je od siebie, suro- ze
. Opuścili tymczasem step
miasta,
gdy
wyjechali
na główną
Na wschodzie zapalać się zaczęły wo sądząc jej wybryki łobuzowate- i iśćstrachem
zaczęli ku górze, wspinać
ulicę, ujrzeli długie smugi srebrzyste żywsze barwy,
się
horyzont
rozszerzył go chłopaka.
ku wierzchołkom.
księżycowego światła,
którego pro- się, gwiazdy gasły, księżyc pobladły
A Fanni z młodzieńczą beztroską
mienie przedzierały się przez szpary zesuwał się za góry.
(D. C. N.)
i
g
ó
r
!
napawała
się podróż:
otrząsnęła się
w tym niezwykłym
tunelu.
Konie
Oddalało się miasto okropne, u- z sodzącódh się dla w asieńki uczuć,
bały
się tych smug, chrapały, nie suwały się zwolna obrazy: potwor- czując
doń wstręt jedynie i żal, stała
chciały iść, strzygły uszami, jak przed nego koszmaru,
Szli w dal błękitią, się znów wesołą, radosną, jak dawniej.
wodą—Aksaj skakał przez nie, bojąc wśród pól, bujnie
zarosłych, ku Uganiała się więc po stepie z Caransię stąpić w tę dziwną jasność, Ro- górom.
ką i Garaśką, arkanem łapała dzikie
nie zgodziii się
‚ — Nie warto, panie kapitanie. Już
blisko. Czofan widać —
“

—

Trzeba

go

napoić,

wymyć

i coraz bardziej zmęczone,

a przed

DIE

<g>"
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KRONIKA
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—

CZWARTEK
> Dziś

Wsch.

Piotra m.
Jutro
atarzyny

sł, og.

52

S.

URZĘDOWA
— (w) 6 miesięczne paszporty

zagraniczne
jak wiadomo
ulgowe.
wydawane
t. zw. ulgowe
paszporty
3-ch
przeciąg
na
s
dotychcza
"były
przekroczenia
od chwili
miesięcy
i musiały
granicy
przez posiadacza

zz

być w razie potrzeby prolongowane
Pw konsulatach polskich zagranicą.

Obecnie

i

dowodów

do samej Pośpieszki.

SAMORZĄDOWA

administracyjne

władze

serja

— Sprostowanie. W

czący służby tramwajowej. Magistrat, o godz. tZ-tej odbędzie się walne
chcąc
publiczności,
zamieszkałej w zebranie członków T-wa Opieki nad
(M. Pokońcu Antokola i na
Pośpieszce, u- dziećmi w lokalu własnym
dogodnić dojazd
przedłużył w
tym hulanka 8).
celu wspomnianą £linję
tramwajową
Walne
zgromadzenie
członków

Stowarzyszenia

niu recenzji wczorajszej
cha wkradł się przykry

w ten
zmieniły ten porządek izeczy
że paszport ulgowy będzie
sposób,
mógł być wydany odrazu na przeciąg

niniejszym prostujemy.

Na-

liczbę

:

23,

godziny

do

ważnych

pustek

— (t) Pomoce państwa pogo:
rzelcom wsi Nosiewicze. Mini-

port zagraniczny będzie przysługiwało wyłącznie udającym się w celach
kuracyjnych, na studja oraz dzienni-

OSOBISTE.
Uprawomocnienie
rehabi-

D.O.W.

odpo:

wnosić

należy

РО

granicznego

pogorżelców

ze

wsi

Nosiewicze

sławnyim, odbywającym
skową, 15 dniowe urłopy wydawane

z dnia 31/4
b. r. uniewinniający p.
Kazimierza Masiejewskiego b. inspektora szkolnego m. Wilna za czasów

wiednie umotywowane podania z powołaniem się na powyższe zarządzenie.
— (x) Subsydja na zalesienie

powiatów

zostaną zatwierdzone.

Litwy Środk., nabrał mocy prawnej i
sprawa ta ciągnęła się przez 4 lata, w
czasie których p. Masiejewski, będąc

mogą

urzędnicy wojskowi kcrzystać

4 6 dniowych urlopów od dn. 29: b.
zawiadomiło
urząd
wojewódzki, iż m.—4 maja włącznie.
nie stawia sprzeciwu przeciw zatwierZEBRANIA i ODCZYTY
nieużytków rolnych. Ministerstwo dzeniu budżetów nadzwyczajnych porolnictwa idóbr państwowych, mając wiatów: Wilejsko-Mołodeczańskiego,.
Czesława Jan:
— Jubileusz
stałe zmniejszanie się Swięciańskiego, Oszmiańskiego i Bra: kowskiego.
ma względzie
Dnia 27 bm. obrado:
z młodym drzewo- sławskiego. Budżety tych dwu ostat- wały pod przewodnictwem
terenów leśnych
Prezesa
stanem, udzieliło w tych dniach wła- nich powiatów przewidują przebudo- K. Bukowskiego połączone
komisje
dzom wojewódzkim w Wilnie 24.000 wę gmachów dla szkół roiniczych i gospodarcza i prasowa, komitetu ucz:
ži, w celu podziału ich między po: pokryte będą częściowo z zapomogi, czenia 50 lecia pracy literackiej i
Szczególne związki komunalne na za- częściowo zaś z pożyczki od skarbu dziennikarskiej Czesława Jankowskiełesienie nieużytków rolnych. Rolnicy, państwa.
związane z
sprawy
go. Omawiano
Г właściciele ziemscy
posiadający takie
wydaniem
z
oraz
rautem
i
tem
bankie
MIEJSKA.
Ministerstwo

Zazna-

cel.

na-wspomniany

€zyć należy, iż ubiegający się O poz pomiewyższe mie będą ponosić

nionego tytułu żadnych kosztów.

obrotowy. W
— (t) Podatek
dniu 15 maja upływa. ostatni termin

opłacania

obrotowego

podatku

wewnętrznych

niesłusznie
wiony

posądzony

oraz

pozba-

pracy napróżno

czynił

wszel-

kie wysiłki, aby go postawiono przed
sądem. Dopiero interpelacja sejnowa
przyśpieszyła rozstrzygnięcie sprawy.
P. Masiejewski
w okresie
okupacji

latach.

niemieckiej oraz w pierwszych

państwa
polskiego
położył znaczne
zasługi na polu organizacji
szkolnic-

i niespodzianek. Po raz pierwszy widziane
będą.w Wiłnie Harce lajkonikowe z łaskawym udźiałem «Reduty». Tańce plastyczne
w wykonaniu
p. W. Kwiatkowskiej.
Chór

dowanych za rok 1926
wyznaczone
zostały w dwóch ratach, a mianowicie: 1a rata ma
być opłaconą
w

za

TEATR

kulisowa nie cofnęła się przed usiłowaniem przekreślenia całego życia p.

drugą połowę roku 1925. Wobec
tego, że wielu płatników nie otrzy-

z notatką.o powstaniu

pp. Mi-

obrano

komitetu

prezesów

„T-wa

—

i MUZYKA,

Reduta w gmachu

a dżisiaj

we czwartek

na Pokuiance

dn. 29 b. m. po

raz

Angi <Lekkoducha» komedję w 3łcn aktach
Jerzego Szaniawskiego,
W piątek 30-go b. m. po raz trzech
«Lekkoduch» Jerzego Szaniawskiego.
W sobotę dn. 1-90 mają po poł. o godz.
4.ej staraniem Towarzystwa Uniwersytętu,

Miło:

spiańskiego «Wesele>.

WYPĄDKI 1 KRADZIEŻE,

i dziekana prof. K. śników Fotografji* w Nr. 95 „Słowa*,

chała Józefowicza

że nie jest inżynierem i że zorgani— Chciała go zarżnąć. W nocy na
zowanie wspomnianego T-wa nie jest 28 b. m. w mieszkaniu sierżanta 1 p. p. Leg.
płatniczych, wywiemało nakazów
— Wiec w sprawie nierozer. jego inicjatywą, natomiast jest jed- Stanisława Kotarby (Kalwaryjska 84) usiło— (x) Nareszcie. Z dniem 2
wała zarżnąć go brzytwą Genowefa Sarcomagistracie listy maja'rb. Magistrat m. Wilna
w
zostały
Szone
przys- walności małżeństwa. 2-giego ma- nym z założycieli.
— (t) Strejk elektromonterów. wiczówna (Chełmska 33, m, 5) Kotarba brotych płatników, celęm ułatwienia za- tępuje do 'definitywnego
uruchomie- ja o g. 12 i pół w sali miejskiej odniąc się odniósł uszkodzenie ciała od przelleresowanym sprawdzenia należności. nia dwóch
się wiec w sprawie obrony Elektromonterzy zatrudnieni w Zjedno- cięcia go brzytwą Poszkodowanńemu pierw:
nowozremontowanych będzie
organi: czonem Towarzystwie Elektrycznem, szej pomocy udzielił lekarz Ś p. p. Leg. Do— (n) Utrudnienia walutowe. wozów tramwajowych t, zw. „piegut- małżeństwa chrześcjańskiego
leśnych w ków*, które będą kursowały na linji zowany
inicjatywy Narodowej przy robotach na prąd zmienny, wo- chodzenie w toku.
z
Związek przemysłowców
— Kradzież drutu telefonicznego.
żądań ekonoWiłnie zwrócił się do Min, Skarbu z Piac-Katedralny—Pośpieszka. W tym Organizacji Kobiet
przez wszystkie bec nieuwzględnienia
W/ odległości 2 klm. od stacji kolejowej Pa:
umicznych,
wysuniętych
przez
tychże
ch
kie.
zbyteczny
katolic
owo
ia
usunięcie
o
narod
zyszen
prośbą
celu w dniu wczorajszym odbyło się stowar
rafjanowo
naprzeciwko wsi Swlrki
zastał
czerwcu,

trudnień przy wydawaniu walutowych

2:a

zaś we

wrześniu

rb.

w Magistracie, posiedzenie na którem
opracowany został regulamin doty-

zaświadczeń dla eksporterów. Między
iunemi zwraca się uwagę, że oddziały

liejski

tylko za pośrednictwem banków pry-

» bieranie prowizji

nie tylko po-

na rzecz tych ostat-

Banku Polskiego.
— (1) instrukcja w sprawie
nadzoru nad narzędziami
mier-

do

| przedmiocis

urząd miar i
dla policji w

legalizacyjna

narzędziach

na

lat

trzech

tych ważną jest w ciągu

narzędzia
tego okresu
D upływie
Miernicze zgłaszane być
muszą
do

ponownego

ocechowania, po

eniu.

Zakłady wyrabiające,

iące

narzędzia

W celu

reperu-

niezależnie

przeprowadzenia

nadzoru władze

Winny prowadzić wykazy

NE

i znaj iujących się w

gjicznym

ledzić by były one

w

ym zalegalizowane.

czasie

pu-

wska:

Po pierwszych

Tewizjach władza policyjna ma prawo

zażądać od władz legalizacyjnych
legowania

doświadczonego

Rają rewizjom policyjnym.

de-

urzędnika

celem udzielenia kompetentnych
laśnień.
Instytucje państwowe

Poleca

nie

w polu.

Nastąpił

Т) па dworcu kolejowym skradziono garderobę oraz 200 zł. gotówką.
Poruczn. 3 p. sap. Władysławowi Pen-

sowi (Lwowska 13) skradziono ubranie wartości 800 zł.
|
Z mieszkania Topki Nisona (Kijowska
4) skradziono maszynę do wyrobu pończoch
wartości 400 zł,

SPORT,
(t) Oficerowie
na
klub
Szermierczy. W myśl uchwały po-

wziętej na ostatniem zebraniu oficerów

szem

strzeleckim naokoło Wilaa.

W

3

drut teletoniczny przy trzechi siu:
'

turnieju piłki nożnej, który rozegrany
zostanie na boisku W.K.S. Pogoń w
dniu 3 maja udział wezmą drużyny:
Pogoń II, Wilja II, K.I.P., Ognisko.
— 60) Saperzy rozpoczną wkrót-

ce sezon

wiosiarski. Sekcja

wioś-

larska klubu sportowego 3. pułku Saperów rozpoczyna sezon około 3 ma-

ja.

jak

się

dowiadujemy

saperzy-

wioslarze prawdopodobnie nie wezmą udziału w „święcie wadnem* or-

ganizowanem
sekcję

w dniu 3 maja

przez

wioślarską A.Z.S'u.

— ()

Pierwsze

zwycięstwo

Fłakoahu wiedeńskiego. Zawodowa drużyna żydowska Hikoah (Wiedef) znana Wilnu z zeszłego sezonu,

po przyjeździe do

Stanów

Zjedno-

e
je
mecz z reprezenacją
Nowego-Jorku, w
wając
go
w stosunku 4:0 (0:0). ZO
"Mecz ten zaszczycił swoją obac:

nością prezydent Stanów Ziedioczonych

Coolidge.

Widzów

wy-

podle-

i

bocia. Przybyły do Wilna inspektor
nduszu bezrobocia p. St. LuniewSki odbył w dniu 28 bm. z p. woje-

ną omóWodą konferencję poświęco
miejscowego za!

o

Kino

PE

10S

Jankowski

5ка prowadzony jest przez pierwszo:
siły

personelu

najemnego,

towary

p

i#

э›

<zem

:

DATA

Ž

UN

а

A,

RST

2%

ęt no

45 tysięcy,

pod firmą
Mi
owarami

w Wilnie=

do>

Sp. Akc.“ ;

4) Ustalenie wynagrodzenia

naby-

dlowymi.

na

dla członków

Koman Rewizyjnej.

Zaiządu

do

finansowych, jak.
instytucjach
A
prawem obciążania
mego
.

wik
o

rok 1926.

Zarządu i

kredytowania

członków Zarządu, ich
RY Rewizyjnej.

się

w

prywatnych, Maki
majątku nierucho-

zastępców,

Oraz

22

przed dniem Walaego

aktach

от

RASSCII

Dom

IGNAGY

Statutu)

w

krajowych

instytucjach

Pełnomocnictwa na

prawo

Zgromadzenia

zg

I

1

pyzy,

sprzedaż kariofli

Doktó!
iu

8

r

01…502
R

ul. Mickiewicza.

1 Zal

!

12

|
Nr

),

21
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aTa“

adre-

wieś
pod
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4
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A
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(art. 20 Statutu).
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LE

TANIO

a

9

8

nania
z bardzo reke

Wilnem RT

kaniami i

MÓC,

"5

soinemi

WZP Nr 63
e

20.
LF

‘'
jadalne, sypialne, sa-

lonowe i gabinetowe
kredensy,
stoł
Szaty, łóżka
i t. 2: ,
Wykwintne— Mocne—
Niedrogo.
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A TV
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P

л

„POKOJU

z oddzielnem wejściem
na

pw
аЫБ

P

ZACHĘTA:

Portowa 14

„telefon 9—05

k

szukuję

ogrodami
В,
ŚR

Dom Handi.-Kom.

.

ul. Taiarska
MEB

AR

ać

ATC NTT
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°

ж

p hen: IE olerty Letnisko Wi 4
poi A'H. do Adm.] z ogrodem,
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stacji kolejowej d.

;

nie

Į etnisk
mieszkania, domy,
majątki, place, skle"
py,

bardzo

tanio

mia
ej:
za równowar-

tość około
1.000
dolarów. Inne letni!
skarównież posiada
Dom

Handl.-Kom,

poleca Dom

H.-K. || „Z ACHĘTAG

Porto.
telefon

a M
9-05,

„ZACHĘTAĆ || Portowa 14
"mm

Telef. 9—05,
mr
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OBWIESZCZENIE.
Sąd Okręgowy

w Wilnie. I Wydział Cywilny,

1) Wzbronić dokonywania jakichkolwiek transakcji, oraz wypłat z
Rastępujących tytułów na okaziciela i kuponów od nich niżej wyszczeRėlnionych, a mianowicie:
_ Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 1250 rubli nominalnych
Lej emi
1400, od

Nr.Nr. 1286—1290, od 1336—1340 do 1351—1355,
1396—
do
1451—1455 do 1521—1525, 1531—1535, od 1541—1545

1901—1905, od 1911—1915

do 1931>1935,

od 1936—1040

do 1976—

1080, od 1986—1990 do 2036—2040, od 2071—2075 do 2076—2080,
2-ej
do 2246—2250;
Od 2166—2170 de 2211—2215, od 2241-2245
gnisji ad 2416—2420 do 2421—2425, od 2511—2515 do 2521—2525,
d 2546—2550 do 2551—2555, 2561—2565, od 2571—2575 do 2591—

259) 5, od 2601—2605 do 2606—2610, od 2621—2625 do 2626—2630,
6—2640 do 2656—2660, od 2666—2670 do 2706—2710, od 2716—
2 do 2741—2745, od 2756—2760 do 2761—2765, od 2806—2810 do

29

|

2816 —2820, od 2826—2830 do 2831—2835, od 2871—2875 do 2876—
3001—3005, 3026—3030, od 3046—3050
do 3126—
33 0,0, 2886—2890,
3131—3135, 3161—3165,
od 3176—3180

do 3191—3195;

3-ej emi-

obwieszcza,

ze na żądanie

Wilenskiego

Banku

Ziemskiego,

sji 3201—3205, 3211 —3215, 3331—3335, 3386 —3300, 3431 —3435,
—
3465, od 3471—3475 do 3476—3480, od 3506-3510 do 3526--3530, 3461
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 38i-—3815, od 3821-3825 do 3836—3840, od 3841—
3845 do 391-395, 3976—3080, od 3986—3990 do 3996—4000; 4-ej 'emisji
4136—4140, od 4186—4190 do 4101—4:95, 4246—4250, od 4201-4295 do
4301—4305, od 4311—4315 do 4416—4420, od 4431-—4435-do 444|--4445
od 4446—4450 do 4451—4455, od 4461—4465 do 4471 —4475, 4491—4405;
5-ej emis—4745,
ji47
4801—4805,
410d 4851 —4855 do 4001 —4005, od 40il—
495 do 4916—4920.4926—4930,od 4981 —4085,do 40864900, od 5011-5015
do 5031—5035, od 5086—5090 do510—5105, 0d5136—5140 do 5I4—5145 od
5156—5160 do 5161—5165, od 5186—5190 do5. 96—5200, 5206—5210,
5240 do 5246—5250, jod 5256 —5260 do5276—5280, od 5306 —5310od do5236—
5316
5320, 5326—5330, 5336—5340, od 5391--5395 do 5406—5410, 5421—
5425, od 5496—5500 do 5516—5520, 5576-—5580, od 5596 —5600 do 5601
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lokal

jadalnych w gałunka

Kobiet

|

einas S

DUGANOWSKI

Zawalna

WILNO,

4 G 3 ZOWĄ

muzyki | Gazownia,

wyjedzie

chętnie

"

erty zobowiązujące odwrotną pocztą,
He
H. K.

Oraz łóżka niklowe, wózki dziecinne i inne

na przechowanie

(art.

wsi posiada 32.

; gyrzicją poleczny w paniach
sadzenia
=
ZYCH i WAZORORYCH

Tamże

kondycį

mendacjami poszukuje

kredytowych

akcjach

$.

Ogrom k“

WURSTWZAAA

po sprzedania

wzięcia udziału w Zgromadzeniu,
oraz głosowania, w tormie
listu, winne być złożone Zarządowi Spółki najpóźniej na dni3

—

TS

eT

szukuje

na

OŁ

prawa

RE

=

kobiety?..

Akcjonarjusze, życzący. wziąść udział w Walnem
Zgromadzeniu winni nie później 19 maja r.b. do g. 12 w Ef
złożyć Zarządowi swe akcje lub dowody depozytowe o złożonych

В tudent

yyiejsca, U!.
SREBRA— O Miejsca,
-* Miekiewi= si
aa
T
47 a.
w różnych ° odmianach eksportowane
nac;
$
ВОРОя
z =

na podstawie art. 17 statutu, iż

atwierdzenie preliminarza wydatków

6)
т

w

i
š
Oišniewająca
wysta wa! .

.

i Perfumeryjnymi

Węgiel

ul.

Potężny
$żny dramat erotyczn
YCZNY brzę
parterjęzyki.
naprawo, Ofiarna
Tamże4]
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Okuszko.

Zwierzyniec,

Dramat eroiyczno-wystawowy w 8 aktach to film najpiękniejszych tualet i kobiet.
W balecie wykonywanym na dnie morskiem, brało udziat 600 nailepszych pływaczek świata.

1) Wybór przewodniczącego.

i

film

marzą

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu
i rachunką zysków i strat za rok 1925 oraz udzie.
5 Jenie pokwitowania Zarządowi. =
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ukazujące świat tajemnic Indji
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kiem dzieunym:

niskie i ogólnie dostępne. jako nie
obarczone zbędnymi kosztami han-

tządu funduszu bezrobocia.
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Zarządu Spółki, przy ul. Trockiej Nr 7 z następującym porząd-

wane są bezpośrednie z pierwszego
źródła tylko w najlepszych gatunkach
i za gotówkę, cosprawia, że ceny są

wieniu działalności

"

Vei najnowszej kre acji „p.t.

Niniejszym zawiadamia

udziału

bez

fachowe

ĖS

(czyli
pieśni

na pomoć bezrobotnym

Walne Zgromadzenie Zwyczajne
akcjonarjuszów odbędzie się
dnia.27 maja r.b. o godz. T-ej wieczorem w Wilnie, w lokalu

5)
W.

Genjalna e POLA
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UWAGA!
Handlowy

wraz z dodatkiem

Rekordowy
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:
„Two dla Handlu

ul. WIELKA 42.

Dom

BILETOW:

Zarząd Spółki Akcyjnej

V. JANKOWSKLi
S Ka
rzędne

„— (t) Konferencja wojewody
„t inspektorem
funduszu bezro-

33

:

nowootworzony

WILNO,

Kasa czynna:

bašni i eudėow“

Moniuszki Nr.28.
Przyjmuje od 9 — 6.
dwaj bokserzy) komedja w 2 aktach.
W. Z.P. 24,
artystka Opery p. Janina Korsak-Targowska
dyrekcją kapeimistrzą
p. W. Szczepańskiego „
5 30. w powszed, Ge od godz. 3 m. 30.

Orkiestra pod
w niedzielę i św. od godz. 2

@©
66

ul. Mickiewicza 22

DOM HANDLOWY

ewidencyj-

mierniczych

narzędzi

K
pach.

Początek seansu: w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-€j.

„Polonja*$$

pierwszorzędnej jakości

bezpo-

Nad program: <JIM 1 JACK»
Podczas. seansów
wykona szereg

ful. Ostrobramska 5)

Kino-Teatr

w wielkim wyborze

policyjne

obrocie

MIEJSKA

Przybory .
podróżne

Od Świadectwa przemysłowego i patentu, muszą uzyskać koncesję główNego Urzędu Miar.
:
Średniego

ogłosili

„Indje—kraina

OŚWIATOWY

CENA

Galanterja,

Sspraw*

lub

miernicze,

przedsiębiorstwa,

Dziś będzie wyśietlany film w 8 akt.
wspaniałe zdjęcia z podruży Lonell'a Thomasa,

°

Obuwie,
Bielizna,
Kapelusze,
Krawaty,
Trykotaże

mierniczemi.
* |nstrukcja głosi między innemi, że

cecha

SALA

4

nad narzędziami

nadzoru

Dnia

Kirenatograt

KULTURALNO

Wszystko
dla panów:

Nich, lecz i wstrzymuje dopływ walut

miczemi. Okręgowy
Wag wydał instrukcję

Opieki nad dziećmi.

dyrekcji

T-wa

2 maja strejk z dniem 28 bm.

znaleziony

bez-

Banku Polskiego nie przyjmują

pośrednio czeków zagranicznych, lecz

watnych, co powoduje

zebranie

Walne

p.

sekretarza

па

Kolbuszewskiego,
Antoninę Bilińską.

granat

wybuch wskutek którego został ciężko ranny Mordko Szapiro i lekko Racheł Szapiro:
Mordko po 6 godz. zmarł.
— Kradzieże. A. Jackowskiej (Gdańska

kuluarach sportowych szeroko komentowana jest wiadomość
o wybitnie
niespottowem postanowieniu
harceseminarjów
nauczycielskich
pod. dyrekcją,
zgodzili
się
prof. Br. Gawrońskiej.
Orkiestra
wojskowa rzy, którzy jakaby. nie
w marszu
drużyny
p: M. Salniekiego.
Kaskada mandolinistów na uczęstnictwo.
pod batutą
p. B, Grzewińskiego.
Gawędy strzeleckiej. Tego rodzaju. wystąpienia
harcerskie dokoła ognisk. Zaangażowaao w apolitycznyzn sporcie powinny spotteż tabor cygański, który wróżbą zabawi
publiczność. i”rzez cały czas. zabawy otwar- kać się z łatwo zrozumianem obuszesię:
„ta będzie karczma «Rzym».
O godz. 6-ej; niem. Marsz strzelecki odbędzie
mastąpi odważny wzlot małego pilota ba o godz. 2 ej, harcerski, na tej
samej
tonem. O godz, 9-ej
wybuch
Wezuwiitsza. trasie o 4-ej.
Początek zabawy o godzinie Sj.
-— (t) Turnieį pilki nożnęj W

Intryga za-

twa polskiego w Wilnie.

dobnie

Henryk

Masiejewskiego, wyrządzając mu najksiążki pamiątkowej dla uczczenia straszniejszą krzywdę, jaką wogóle
— (x) Terminy opłat podatku półwiekowej działalności Jubilata. Na- człowiekowi wyrządzić można.
miejskiego od placów
niezabu- stępnie komitet zaprosił do prezydjum
RÓŻNE.
dowanych. Według ostatniego za- komitetu rektora Alfonsa ParczewskieRobotniczego i klasowych Związków ZawoPan
Kazimierz
Lalewicz
Rydza:
da
Edwar
dywizji
rządzenia
władz miejskich
terminy go, gen.
«Uciekła mi przepióreczka».
w związku dowych—
opłaty podatków od placów 'niezabu- Śmigłego inspektora armji. Na wice- prosi nas o zaznaczenie
. Wieczorera tegoż dnia dramat St. Wy-

tieužytki mogą się ubiegać o pewne

Sumy

spraw

wiadomo,

Jak

ostatecznym.

stał się

— Wybuch granatu. Na polu okolo
kolonji Niwki gm. Kościeniewickiej pasząc
bydło rozpalili na polu ogień Rachel i Mordko Szapiro, do którego wrzucili prawdopo-

garnizonu wileńskiego płatnicy upoważnieni są do pośrącania 10' groszy
Hirsz, Kalenkiwiczowa, Ks Jan Kretowicz, miesięcznie
z gaży każdego oficera.
Ks. Prat. Karo! Lublaniec, Janostwo ŁokuSumy powstałe. z tego opodatkowaciewscy, Edwardostwo Mincerowie, Tadeuprzezuaczone
żostały
na klub
szostwo Młodkowscy, Anna Mohlówna, Zo- nia
fja Muchliūska, Juljusz Osterwa,
Natalja Szermierczy,
Rudnicka, Juijanostwo Staszewscy, D-r 51а
— (t) Marsz strzelecki dooke.
nislaw Stetkiewicz, Bolestawowa Sztrallowa,
że obTadeusz Turkowski, D-r Witold Węsławski, ła Wilna. Dowiadujemy się,
Kazimierzostwo
Wimborowie,
Engenjusz szerny program sportowy święta frzeWojnowski, Wanda Wojewódzka.
ciego maja powiększony został marNa program składa się wiele atrakcyj
Jan Fogel, Bronisława Gawroūska,

dnia o g. 8-ej w.

Nie dotyczy to, rzecz zrozumiala,
oddziałów pełniących służbę.

pow. Święciańskiego, którą to kwo- Są od dnia 25 b. m. zamiejscowym,
tę p, Wojewoda
przekazał siaroście przyczem uriopowani
nie otrzymują
swięciańskiemu celem dokonania po- strawnych i opłacają sami
przejazd
działu.
:
:
$
koleją
— (t) Nadzwyczajne
budżety
Prócz tego oficerowie, żołnierze i

paszportu za-

ulgowego

miesięcznego

na

6-cio

W celu uzyskaniania

Ustęp ostatni

recenzji brzmieć powinien:
„Na żakończenie pozostaje mi życzyć
wy:

—
— Uriopy świąteczne.
sterstwo pracy i opieki społecznej na wydało rozkaz o udzielaniu urlopów litacji. W dniu 27 kwietnia,
wobec
ubiegania
do
Prawo
miesięcy.
6-ciu
skutek interwencji p. Wojewody Wi:
prawozrzeczenia
się
przez
Prokuratora
praNocy
W.
Święta
się o 6:cio miesięczny ulgowy pasz- leńskiego wyasygnowła złotych 1000 z powodu
służbę woje wa apelacji, wyrok Sądu Okręgowego

karzom.

zakończez Lekkodubłąd, który

osobistych. Jak się dowiadujemy,
by swoim
Polskiego.
ma się konawcom . Lekkoducha
WOJSKOWA uczycielstwa
władze administracyjne upoważnione
odbyć w piątek,
dn. 30 IV. r. b. o wysiłkiem artystycznym ratowali mido wydawania dowodów osobistych,
— (t) Zmiana godzin urzędo: g. 7 m. 15 w. w sali gimn.
państw. zerność u*woru* i td., a nie notowa*
będą w myśl
zarządzenia
Minister- wania w urzędach wojskowych- im. Elizy Orzeszkowej
(ul. Orze- li jak to mylnie wydrukowano.
stwa Spraw
Wewnętrznych
wyda: Dowództwo O: W. wydało zarządze.
ZABAWY
szkowej 9).
wały dowody osobiste różniące się nie, w myśl którego prace we wszyst1, Odczytanie
Porządek dzienny:
—qWieika
Zabawa w
Ogrodzie
i do- protokółu . zebrania
nieco od dotychczasowych.
Miano- kich
urzędach wojskowych
poprzedniego. <Ogród' Bernardyński w bajce wiosenwicie w tej nowej
serji dowodów wództwach
Urządzana staraniem Komitetu Orgaw okresie 2. Sprawozdania:
trwać będą,
a) ogólne,
b) ka- nej».
nizacyjnego odbędzie się w niedzielę dnia
osobistych
opuszczona _ zostanie od |.V—1IX r. b: w soboty od 8-30
sowe, c) ze Schroniska Naucz. Wego maja pod łaskawym
protektoratem p.
uwzględniana
dotychczas
rybryka —14, a w dnie powszednie od 8 30 teranek,. d) z biblioteki. 3. Wybory 2Olgierda.
Malinowskiego i Pana Kuratora
:
narodowość, natomiast
główny na- —15.30.
D.ra Antoniego
Ryrmiewicza
na rzecz doZarządu, 4. Wolne wnioski.
3
cisk kładziony
będzie
ma
fakt czy
na dzień
— (t) Przepustki
W/ razie niestawienia się odpo: żywiania biednej dziatwy w szkołach powszechnych.
posiadający dowód
posiada
obywa maja. W dniu trzeciego maja żołnie- wiedniejj ilości
członków
drugie zeW komitecie honorowym zabawy raczyli
w branie prawomocne bez względu na
telstwo, ezy też otrzymał
dowód rze oddziałów
stancjonowanych
przyjąć swój udział p. p. Dr. Stefan Broprzez
tylko tymczasowo.
Wilnie będą mogli korzystać
członków odbędzie się tegoż kowski, Witoldowstwo Eymonttowie, Pułk.

4 m.18

Zach. sł o g. 6 m
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decyzjąz dnia 27 maja 1925 roku postanowił:
5605; 6-ej emisji od 5866—5870 do 5876—5880, od 5886—5800 do 5911
5015, od 5021—5925 do 5976—5980, od 5986—5990 dė 6011—6015, od
6031—6035 do 6056—6060, od 6061—6065 do 6071-6075, od 6086—
6000 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, 6631--6635; 7-ej emisji 6786—
6790, 6806—68 0, od 6851—6855 do 6860—6870, od 6891—6805 do
6906—6910, oi 7071-7075 do 7091—7095 ,7106—7110 do 7236—7240, od
7246—7250 do 1266—17270, od 7276—7280 do 7361—7365; 8-ej emisji 7811—
7815, od 7941—7945 do 7946 —7050, 8011 —8015, 8031—8035,od 8056—8060
do 8156—8160, od 8191—8i95 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—

5

|

2

9265, 9276—9280, 9286—9290,
od 9306—9310
do 9326—9330,
9336—
2340, 9346—0350, 9376—9380,
od 9391—9395
do 9411—9415,
0421—
9425, 09431—9435, od.
9446-9450
do 9451—0455, od 9466—0470 do
9471—9475, od 9486—9490 do 9491—9495, oraz kupony od tych akcji na
dywidendę za 1916 rok; 11-ej emisji Nr. 9556—0560 z talonem bez ku
nów; 11-ej emisji Nr.Nr. od 9571—9575 do 9581 —9585, od 9591—0595 IPOdo
9606—9610,
9656—9660,
od 9711—9715
do 9726—9730, 9756—9760,
9771—9775, od 9781—9785 do 9786—9790,
od 9856—9860
do 9861—
9865, 9896—9900, 9921—9925, od 9936—9940 do 9951—9955, od 9966—
9970—do
9971—9975,
9996—10000,
10016—10020,
10026—10030, od
10091—10095
do 10136—10140,
od
10161—10165
do
10166 — lol70,

od

10206—102lo

do

102i6—10220,

od

10226—10230

do

10231—10235,

10261—10265, od 10296—10300
do 10301— 10305,
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

10891 — 10805
do 10806 — 10900,
10971 — 10975, 10986— 10990,
od 11076 — 11080 do 11081 — 11085, od 11091—11095 do 11096—
11100,
11111 — 11115, 11121 — 11125, 11131 — 11135, od
11156 —
11160 do 11161 — 11165; 13-ej emisji 11246 — 11250, 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, od 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, od 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 —12300,
12401—02405, 12416—12420, 12511—12515; 15-ej emisji od
12621—
12625 do 12671—12675, od 12696—12700 do 12711—12715, od
12741—
12745 „do 12776—12780, od 12791—12705 do 12896—12900,
ód 12901—
12905 do
12911—12915,
12936—12940,
12956—12960,
12986—12000;
16-ej emisji od 13056—13060 do 13106—13110, 13116—13120, od 13266—
13270 do 13291—13295, 13131—13135, 13236—13245, 13301—13305;
17-€j
emisji 13606—13610, od 13681—13685
do 13686—13690, 13916—13920,
13926—13030, od 13941—13945 do 13951—13955, ой 13961—1
3965
do
14011—14015, od 14026—14030
do
14131—14135,
od
14141—14145
do
14246- 14250, od 14301—14305 do 14336—14340; 18-ej: emisji
14461—14465,
od 145I6—14520 do 14556—14560, od 14576—14580
do 14676—14680,
od
147014705 do 1473114735, 14746—14750, od 14756—14760
do 14826—
14830; 19-ej emisji od' 15F/71—15175 do 15401—15405, od
15406—1540 do
15491-—15495; 20-€j emisji 16156—16160, od 16171—i6175 do 16176—161
80, od
1696—16200 do 16226—16230, od 16301—16305 do 16321—16325, od 16331-—
16335" do 16341—16345, od' 16351—16355 do 16356—16360, od 16371—16
375
do 16376 16380, 16396—16400,
od
Nes
g
do 16436—16440,
od
16446—16

450 do' 16451—16455, 16506—16510, 165.6—16520, 16541 —16545,

od
16551—16555* do 16566—16570, 16576—16580, 16586 —16590, od
16606—16610
do i662/—16625, 16651—16655, 16671—16675, od 16681—16685
do 16706—
16710, od 16771--16775 do 16781—16785, 16796—16800,. od
16816—16820
do- 16836— 16840; 16846— 16850,
16856—16860,
16896—16900,. 16911—
16915, 1694616950; 16961—16965, od 16971—16975 do
16976—16980,
16986—16990, 16996—17000; 21 ej emisji
17516—17020,
17071—17075,
od 17096—17100 do 17101—17105, 17121—17125, od 17136—1
7140 do
17141—17145, 17156—17160, od 17171—17175
do 17176—17180, 17191—
17195, 17261—17265, 17271—17275, od
17281—17285
do
17286—17290,
od I729| 517205 do
17321--17325,
ой 17346—17350
do
17436—i7440,
17496—17500, 17516=—17520, od 17586—17540' do“ 17551—17555,
od
1756—
17565 do 17576—17580, 17601 —17605, _176II-—17615, 17656—17660,
od 1768—
17685 do 17686—17690, od 17696—17700 do 17706—17710,
od. i7716—]7720
do 17721—|7725, 1773i—17735, od 17741—17745 do 17746—17750;
22-ej ėmisji od I7761—17765 do 1777|-17775,
|7786—17790,
od
17806—178i0
do
17821—17825, 17831—17835, 1784i—17845,; od 17886=17890
do 1780: —17805
1792i—17925, 17931—17935,
17951—17955,
17961—17965,
17971—17975, od
18006-=18010do 180:6—18020, od i8026—18030 do 18031-—18035, od 18051-—
18055 do 18061—18065,
18071—18075,
18101—!8105,
_ой 18111—18115 do
18:6— 820, od I8i26—18i30 do 18131—18135,. od. 18146—18150.. 46 18151—
1855, od i8106—18200 do 18201—18205, 18216 —18220, 18226-—18230, 18256—
18260, 18291—18295, od 183i1—18315 do 18366—18370, od 18371—18375 do
18376— 18380, od 18386—18390 do. 18306—/8400,
18450 do 18491—18405,

18411—18415, od

19521—19525,

19541—19545,

19566—19570

od

od

do

do 3755,

od 3763

do 3764, od 3792

do
do
od
od

do 3797,

3588,
3633,
3674
3722
3809,

od 3818 do 3820, 3852;
6 ej emisji od 3806 do 3890, od 3010 do 3021,
od 3028 do 3046, od 3947 do 3050, 3057, 3962, 4004, 4011, od 4018 do
4020, od 4024 do 4027, 4034, od 4030 do 4040, od 4042, do 4045, od
4047 do 4051, 4060, od 4063 do 4064, 4066, 4083 od 4050 do 4090, od
4092 do 4104, od 4106 do 3121, 4123, 4126, od 4129 do 4132, od 4137
do 4157, ód 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 4306 do 4436, od 4437 do
4452, od 4455 do 4456, od 4458 do 4459, od 4463 do 4465, od 4512
do 4515, od 4517 do 4521, 4542; 8-ej emisji od 4659 do 4660, 4734, od
4737 d6 4738, 4749, od 4851 do 4852, 4858, 4864, od 4883 do 4884, od
4886 do 4890, od 4892 do 4941, od 4942 do 4984, od 4986 do 5000,
od 5002 do 5015, 5019, od 5023 do 5028, 5034; 9-ej emisji od 5100 do
5119, od 5120 do 5210, od 5220 do 5319, od 5320 do 5355; 10-ej emisji
od 5743 do 5744, od 5760 do 5762, od 5771 do 5772, 0d 5776 do 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 5800 do 5897, 5000,
5906, od 5913 do 5914, od 5919 do 5921, od 5922 do 5923, od 5925 do
5027, od 5930 do 5031, 5933, od 5030 do 5942, od 5044 do 5053, 5058,
od 5960. do 5967, 5977, 5970, 6014, od 6016 do 6017, 6025, od 6033 do
6034, :6088, od 6045 do 6048, od 6050 do 6053, 6056, 6061, od 6063 do
do 6065, 6073, od 6078 do 6084,. od 6005 do 6099, 6104, od 6111 do
6116, 6119, 6121, 6123, 6126, 6120, 6131, od 6134 do 6136, od 6139 do
6140; llrej emisji 6143, 6161, 6172, od 6265. do 6269, 6276, 6284, 6287,
od 6294 do 6296, od 6299 do 6302, od 6308 do 6309, 6317, od 6325 do
6328, 6330, 6334, 6336, 00.6338 do 6342, od 6344 do 6347, 6350, od
6352 do. 6367, od 6371 do 6377, od 6382 do 6383, od 6380 do 6303,
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
6476 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, .0d 6526 do 6536, od 6538 do 6544, od 6546 do 6549,
6554, 6557, 6560, od 6567 do 6570, od.6573 do: 6575, od 6579 do 6583,
od

6585

do

6587,

od 6589 do 6591,

od 6604 do 6608, 6612, od 6619
do 6636, od.6638 do, 6645, 6649,
6112, Gil, 6723, 6726, od 6728
6743, 6757, 6759, 6764, od 6765
6783 do.6784, od 6789 do 6792,
6814, 6818, od 6833 do 6846, od

6595, od 6598 dd 6599, oc 6601 do 6602,

do 6620, od.6628 do 6629, od 6634
6688, od 6690
do 6698, 6700, 6709,
do 6730, od 6732 do 6733, od 6738 do
do 6768, od 6770
do 6772, 6775, od
6796, od 6802 do 6803, od 6806
do
6857 do 6859, 6861, 6876, 6881,
od

6887, do 6890; 12-ej emisji 6893, 6902, od 6918 do 6920,
6927, od

6952 do 6958, od 6968

do

„od

6926.

do

6969, 6971, 6987, 6989, od 6991

do

6992, od. 6996, do 6098, 7013, 7017, 7033, od 7051 do 7052, 7056, . 7058,
7060, 7065, od 7067, do 7068, 7087,::7092, od

7095 do

7103, od 7110 co

TIMI. 7116, od 7117 do 7123, od 7126 do 7128, 7131,

7133, od 7135 do

7136, 7144, od 7147 do 7149, od 7151 do 7155, 7158, 7162, od 7166 do
7168, od 7173. do. 7174, od 7176 do 7177, od 7179 do.:794, 7200, od 7202
do 7205, 7207, od 7212 do,7216, od 7220 do 7228, 7235, od 7237 do 7241,
od 7243. dó 7248. 7256, od 7258 do 7259, od 7262 do 7264, od 7267 do
7278, 1280, 7295, od.7296 do 7131,od 7315 do. 7318, od 7320 do. 7327,
od 7329 do.7330, 7333, 7337, od 7339 do 7340, od 7342, do 7348, od
7351. do 7352, od 7356 do 7362, od 7364 do.,7366, od.-7368 do 7369, od
7373 do 7374, od 7384 do 7388, od 7389 do 7395,.0d 7397 d>7399 od,7403, do
7404, od: 7412.d0.74i8,0d 7426 do 7427, 7431,0d 7434 do 7450, od 7451 do
1450, 7460, 7462, od, 7467 do 7468, 7470, od 7472 do 7475, od 7483 do
1486, od. 7489 do 7492, ad. 7497 do :7504, od. 7508 do 7513, od 7516 do
7521, od

7525

do, 7526,

od.7528

do

7550, 7570,

7580, 7597, 7013, od. 7633 do

7634,

764l, od

od

7677,

od

7657

do

7661,

7663, 7667,

7574,

7643,do

7681

do

od

7582

7646, 7650,

7682,

od

do

7652,

7686 do 7688,

od 7862 do 7864, do 7869 do 7879, od 7885 do 7888, od 7890 do. 7897,
od 7901 do 7908, od 700 do 7011, od 7914 do 7916, 7924, od 7933 do
1934, 7936, 7950, od-7953. do 7958,..7963, 7969, od.7972 do..7975, ..7979,
7981, od 7996

do

800i,

8006, od 8008 do

8023,

od

8027

do

8030, 803!, od

8038 do 8052, 8055, od 8057 do 8064,
od 8066 do 8072, od 8074
8077,
ód 8081 do 8096, od 8098 do 8i0I, od SI03 do 8:14, od 8II8
8125, 8128, od 8i31 do 8:33, od 8138 do 840, od 8143 do 8144, od 8146
8:47, od 8:49 do 8i6l, od 8162 do 8166, od 8177 do 8185, 8187, 8:91,
8203 do 8204, od 82:6 do 829, od 8228 do 8229, od 8231, do 8234,

18446—

8250

do

8258,

8266,

emisji 8388, od 8496
do 8529, 8531, 8533,
8565,

od

8566

do

od

8277

do

8278,

8292,

od

83I2

do

8568,

od

8572

do

8580,

8582. od

8585

do

do 862i, 8623, 8626, 8664, 8667,

8678 do 8679, 8683, 8704,

8709, 876, od 87.9 do 8721, 8724,

8730

8742,

do

8737,

od

833;

do
do
do
od
od
14-ej

do 8503, od. 8505 do 8500, od 8511 do 8520, od 8526
od 8586 do 8537, od 8540 do 8552, od: 8554 do

8606 do 8607, 861I, od 8613
8739

do

od

875t do

8756,

od

8767

9:95

do

8604,

od

8670,.

od

8727, od

do

8770,

od

8773 do 8789,
od 8790 do 8794,
od 8797 do 8845, 8847,
od 8850 do
8851, 8873, 8800, od 8896 do 8897, od 8900 do 890ł,
8908 , od 89il do
89.5, 8941, od 8955 do 897:, 8979, 8982, 9007;
15-ej Emisji od 908! do
9082, 9134,

do

19461—19466, ed: 19471—19475

19501-—19505,

do 3724, od 3727

3558, od 3562 do 3567, 3571, od 3574
3598 do 3616, od 3618 do 3619, od 3622
od 3650 do 3651, od 3652 do 3663,
3697, od 3701 do 3704, od 3719 do 3720,

od 7693 do 7694, 7696,.7706, 7708,.7711; 13.ej emisji 7712, 7747, 7840,

18551-—18555 do 18556—18560; 18576—18580, 18586—18590; od 18616—18620
do'8626—18630, od 18636—18640 do 18641—18645, 18656—18660, 18666—18670
18691—18695, 18701—18705, 18716—18720, '18731—18735, 18746—18750,
18826—18830, 18851—18855, od
do
od. 18811—18815
18756—18760,
18926—18930' do 18936—18940, 18946—18950, 18956—18960, od 18991—
18995 do 18996—19000; 23-ej emisjj od 19026—19030 do 19031—19035,
od 19246—19250 do 1926619270, od 19281—19285. do 19291:— 19205,
od 19301 — 19305 do 19316—19320, od 19331—19335 do 19346—19350;
19376—19380, od 19411—19415 do 19416—19420, od 19426— 19430 do

19476—10480, od 19491--19495 do

3525, 3542, 3547,
3591 do 3594, od
3636 do 3637,
3676, od 3690 do

75:8,

I85/6—18520, od 18536—18540 do 18541-—18545, od

19441—19445/ od 1345119455 do

do
od
od
do

od

9176

do

9182,

od

9183

do

9.84, od

0:97, od

9297

do 930!, od 9310. do: 9311, od 933 do 9373, od 9375 do 9378, od 9380 do
0396; od' 9403 do 9408, od 9409 do' 9420, od 9422 do' 9429, 9456; 9458,

19516—19520 do

od 9464 do 9466, 9490, 9407, od 9499 do 9500, 9507, 95II, 9514, od 0533 do

19571—19575, 19581—

»

©

Nr

06

(7106) 3

od
14023 do 14025, 14031, 14033, 14030, „gd 14053 do 14054
14073, 14075 14093, od
14060,
14066,
14058,
od 14056 do
14102 do 14103, od 14105 do 14107 od 14109 do 14110, 14114, od
14117 do 14118, 14121, 14124, 14131, 14134, od 14137 do 14140, od
14157 do 14158, 14174, od 14102 do 14193, od 14196 do 14197, 14199,
14212, od 14222 do 14226, 14232, 14236, od 14239 do 14245, od 14248 |
do 14249, 14253, 14259, 14264, od 14266 do 14267, od 14270 do 14274,
od 14273 do 14274, 14276, 14281, od 14287 do 14290, od 14292 do
14293, 14299, od 14301 do 14303, od 14305 do 14306, od 14310 do I43II,
14313, od 14317 do 14318, od 14327 do: 14320, od 14333 do 14336, 14338, od
14344 do 14346, od 14350 do 14352, 14362, od 14366 do 14368, od 14371 do
14372, od 14376 do 14379, 14882, od 14386 do 14389, 14393, od 14397 do
14403, 14408, od 14410 do 1442, ód 14419 do 14420, od 14422 do i4436,
14438, od 14440 do 14448, od 14454 do 14458, od 14469 do 14471, 14473,
od 14475 do 14477, 14485, 14487, 14401, 14493, 14409, 14502, 14505, od14512 do 14514, 14516, 14520, od 14526 do 1453!, od 14541 do 14542, od
14551 do 14553, 14555, 14557, 14564, od 14569 uo 14570, od !4574
do 14575, 14578, 1458], 14584, 14590, 14504, od 14597 do 14602, od i4605
do 14606, od 14611 do 14618, od 14621 do 14631, .14637, 1464], 14643, o
14646 do 14648, od 14651 do 14652, od 14654 do 14656, od 14661 do 14662,
14664, od 14670 do 14674, 14677, 14682, 14692, 14699, 14703, od 14716 do
147 8, 14723, od 14725 do 14727, od 14728 do 14730, od 14745-do, 14747;
22-ej emisji 14784, 1480i, 14813, i4818, od 14824 do 14825, 14831,
14838, od 14846 do 14850, 14853, 14858, 14870,. 14882, 1493, 14925, od 14933
do 14985, 14955, od 14971 do 14973, od 14003 do 14994, od. 15076 do.
15083, 15085, od 15089 do 1509], od 15094 do 15097, 15114, 15139, od 15148 do 15150, |
15161, od 1517! do 15214, od 15215 do 15252, od 15258 do 15264, 'od 15270.
do 15272, 15274, 15282, 5287, 15290, 15292, od 15294 do :5295,, 15297,
od 15299 do 1530|, od 15317 do 15321, od 15329 do 1533|, od 15334 do
15335, od 15342 do 15343, 15346, od 15378 do.I5379, od.15398 do 15401, |
15413, 15453, od 15457 do 15450, 15464, od 15466 do 15467, od. 15473,d0
15475, od 15478 do 15481, od 15483 do 15484, od 15489. do.15400, 15493, |
15497, 15502, 15505, i5507, 15514, od 15516 do 15517, 15523, 15525, od
15528 do 15520, od 15531 do 15533, od 15539 do 15540, 15548, 15553, |
15556, 15579, 15583, od 15502 do 15593, . od. 1560L do 15613, od 15618 do |
15619, od 15624 do 15626, 15632, od 15037 do 15650, 15660, od 15662 do |

15663, 15669, 1567i, od 15676 do 15679, 15687, 15690, 15703, od 15706 do
15707, 15712, 15715, od 15717 do 157,8, od 15722 do. 15724, od 15726 do
15727, od 15731 do 15735, od 15740 do 1574], 15744, od 15746 „do 15748,
15753, od 15757 do 15767, 15775, od 15793 do 15797, 15801, 15806, 15808,
ой 15810 do I5811, od 15818 do 15823, 15833, od 15841 do 15843, 15845,
15849, 15851,0d 15853 do 15854, 15868, 15873, od 15877 do 15878, 15891, od.
15894 do 15805, 15902, 15905, od 15011 do 1592, 15920, 15923, od 15925
do 15926, od 15928 do 15920, '5939, od 15941 do 15942, 15045, 15947, od
15956 do i5957, od 15960 do'1596!, od 15963 do 15966, od.15068 do 15969,
od_15972 do 15975, 15977, 15979, 1508i,.15083, 15087, 15900; 23-ej emisji
16:94, od 16331 do 16340, 16344, od 16349 doi6368, od 16369 do 16372, od
16375. do 16380, od 16383 do. 16386, od 16390-do 16394, od 16396 „do
16402, od i6404 do 16406, ad 16414 do'16428, 0d 16431do 16433, 0d 16437 do 16438,
0d16443 do 16493, od 16494 4916500, 16502, 16506, 16543, 0d.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 16605, .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,.0d 16799 do 16808. od
16810 do. 16812, 16815, od 16818 do 16833, 16835, od 16837 do 16830,
0d.16847 do. 16856,
od -16859 do 16868, 16873, od 16875 do 16877,
16884, 16901, od.16915 da.16934, 16053, od 16958 do 16969, od 16970
do 16972. od 16975 do. 16990, od 17018 do 17019, 17022, od 17033 do
17035, 17042, 'od 17046 «do 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 17396 do 17409, od 17410
do 17424, od 17427.do 17484, od 17437 do 17450, od 17452 do 17457,
od 17459 do 17460, od 17464 do 17475, od 17476 do 17481, ód 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,
17799, od 17802 do 17803, 17805, od 17810 do 17811, od 17816 do 17818, od
18145 do: 18146i-25-ej. emisji 18:80;10й 18201 do 18295, 18367, 18370, 18372, |
od 18408 do I84ii, od 18448 do 18449, od 1845! do 18453, 18455, 18459,
od 18482 do 18484, od 18489 do 18490, 18401 od -18494 do 18408,
od 18500 de. 18501, od 18517 do 18521, 18523, 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 18683 od .18686
«do : .18689,

18698 dą
od 18732
od 18789
18846, od
18908 do

-18936, od 18938 do 8040, od 18041 do 18949, od 18985 do |8986, od I8988

do 18993, od 18996 do: 18999, 19004, od 19006. do 19007, od 190:0. do 19015,
19021, od 19023: do. 19024, od 19072 do 19078, 19082, od 19085 do I9I0I, od I9I15
do 19140; RA) einisji od 19329 do 19330,.19355, od 19437. do 19440, „ о‹
19490 do 10401, 19499, 19509, 19558, od 10581 do 19583, 9592, 196i7,. 19620,
od 19624 do 19628, 19636, 19713, 19716, od 19718 do 19728, od, 19759 - do
19768,.0d 1992! do 19925, od 19929 do 19949, od 10951 do 19952, od 19954
do-19977, od 19979 do 19995, od

i9096

do

20003,

2004,

20016

19585, ой 19591 —10595 do 19596—19600, 19651 —19655, od 19701—19705
do 19731—19735; 24-ej emisji od. 19846—19850 do 19851—19855, 19876—

20018 do 20022, 20024, 20029, 20032, od 20034 do 20035, od 20058

19:80, od 19881—19885 do 19886—19890, od 19896—19900. do 10901—=
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 20101—20105, 20136—20140, od 20206—20210
25-ej emisjj od 20356—20360 do 20376-—-20380, od
do 20256—20260;
do 20391—20395, od 20421 — 20425 do 20431: — 20435,
20386—20390.
20461—20465, 20491 — 20495, 20501—20505, 20511--20515, od: 20526
od 20586—20590 do 20646—20650,
20530 do. 20531—20535, 20551—20555,
20701—20705, 20706—20710, 20716—20720, 20741—20745, 20791—20795,
20836—20840; 26-ej Emisji od 20991—20995 do 20996—21000, od 21126—
21130 -do 21136—21140, 21196—21200, od 21206—21210 do 21211-—21215,
21410,
— 06
od'21281—21285 do 21306—21310, od 21341—21345 do 214
21481—21486, 21496—21500, od 21501—21505.do 21576—21580, 21596—
21600, oraz kupony od tychże akcji na dywidendę za 1916 rok.

20091 do

Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250. rb. nominalnych 1-ej
128, od 269 do 270 oraz kupon na dywidendę.za 1017. r;
emisji Nr.Nr,
Nr.Nr. od 582 do 583, od 588 do 592, od 628 do 637, od 648 do 649, 1224,
1287, 1290, 1293, 1354, 1359, od 1383 do 1385, od 1387 do 1388, od

1391 do 1411, od 1413 do 1414, od 1473 do 1478, od 1483 do 1484, od
1491 dę-1524, od 1526 do 1527, cd 1528 do 1545, od 1547 do 1561, od

1567 do 1633, od 1634 do 1733, 6d 1734 do 1833, od 1834 do 1862,
1865 do 1922, 1929 do 1941, od 1942 do 1965, od 1968 do 2006,
od 2010 do 2028, od 2032 do 2049, od 2050 do 2093, od 2095 do 2122,
od

od 2125 do 2152, od 2153 do 2160, od 2163 do 2165, od 2172 do
2178, od 2180 do 2100, 2341, od 2351 do 2365, od 2370 do 2371;
2-ej emisji 2446, 2459, 2461, 2487, od 2489 do 2493, od 2500 do 2501,
25.0,
2543
2566,
2592
2632,

2513, od 2521 do
do 2545, od 2547
2569. 2571, 2573,
do 2593, 2595, od
od 2635 do 2641,

2523, od 2525 do 2526, od 2531 do 2535, od
do 2549, 2551, od 2556 do 2558, od 2562 do
od 2575 do 2579, od 2581 do 2584, 2587, od
2596 do 2509. od 2623 do 2628, od 2631 do
2643, od 2648 do 2656, od 2659 do 2666, 2672,

2674, 2676, 2678, 2680, 2683, 2689, od 2698

do 2705, 2709, od: 2712 do

2718, od 2726 do 2735, od 2737 do 2739, 2741, 2752, od 2755, do 2756,
od 2758 do 2761, 2765, 2768, 2771, od 2773 do 2776, 2797, od 2799 do

2800; 3-ej emisji: 2804, od 2813:d0 2815, 2817, 2828; od 2830 do 2832,
2833, 2837, 2840, 2847, 2852, 2044, od 2960 do 2963, od 2965 do 2968,
0d-2975 do-2979, 2982, 2984, 2986, od 2988. do 2090, 2993, od 3000. do
3002, od 3004 do 3005, 3007,

od

od-3014-do 3016,

od 3009 do 3012,

3019 do 3020, od 3023 do 3038, 3041, od 3044 do 3045, od 3046 do
3047, od. 3048 do 3049, od-3052 do. 3054,. od 3056 do 3061, 3066, od
3071 do-3076, 3081,

0d-3086 do 3087,. od 3089 do 3091,

od 3099 do

3101, 0d 3113 do-3114, 3120, od 3123 do 3128, od 3131 do 3132,

od

3134-d0 3146, 3150, od 3153 do-3160, 3169, od 3171 do 3174, od-3179
do 3181, 3192, od. 3197 do 3200; 4-ej emisji 3266,

od 3270 do 3273, od

3303, 3320,

3275 do 3286, od 3289 do 3293,

od 3296 do.3300,

do 3416, od 3423 do 3431, 3434,

3453, 3462; 5:ej emisji 3470,

2323,

3331, od 3340 do 3351, od 3354-do 3365, od 3368 do 3380, od 3382
do 3383, 3387, od 3391 do 3399, 3388, od 3402 do 3406, 3412, od 3415

Wydawca

Stanisław

mm

Redaktor w/z

od 3523

Czasiaw

20075,

20072,

9534, 9536, 9543,
9583, od 9586 do
9621 do 9623, od
do 9654, 9656, od
od 6603

od 0548
9593, od
9625 do
9658 do

do 9549,
9505 do
9631, od
9662, od

do 9698, 9707, 9724

od 9732 do

9769 do 9773, od 9881 do 9882,
10161

do

10190 dó

10168, od
10191.

10176

10198,

od 10282 do 10292,
10365 do 10366, od
10479, od 10482 do
10505 do 10578, od

od

do 10179,

10200,

od. 9551
9604 od
9632 do
0664 do

od

9736, od 9749

9992
od

10201

do 9574, od.9576 do 9579,
9607 do 9610, 9616, od
9639, 9644, 9646, od 9650
9678, od 9680 do 9689,

do

10171
do

10002;

do

10235,

do

9752, ой

16ej

emisji od

10172,

od

10237

10708 do 10709, od 10784 do 10785; 17-ej emisji 11120,

od 11155 do 11158, od 11167
11242, od 11243 do 11272, od

11348, od
11547 do
od 11701
12144, od

do

od

10252,

10340 do 10345 od
od 10317 do 10322, 10331, od
10379 do 10383, 10392, 10442, od 10457 do 10462,
10483, od 10485 do 10491, od 10492 do 10508, od
10580 do 10593, od 10594 do 10600, od 10633 do

10653, od 10658 do 10660, od 10666 do 10670, od 10600

11339 do
emisji od
do 11700,
12119 do

10182,

11197,
11181,
do 11168,
11277 do 11283, od 11287

«do 10696, od

11124,

11153,

od 11201
do 11335,

da
od

11352 do 11353, od 11416 do 11417, - 11418; 18-ej
11548, 11551, od 11595 do 11673, 11677, od 11685
do 11742, od 11746 do 11777; 19:ej emisji od
12145 do 12244, od 12245 do 12344, od 12345 д0`

od

1870!, od 18704
„do 18706, od 18709 do. 18715; 18717, 18722, 18730,
do 18740, od 18741. do 18753, 18755, od 18760. do 18784, 18787,
do 18790, od 18796 do 18799, od I88I2 do 18830, od 18843 do
18849 do 18850, od J8874 do 18875,.0d 18899..do 18003, od
1890, od 1803 do 1894, 18917, od 18920 do 18926, od 18931 do

20093,

dd

20078

od „20005

do

do

od

20241, da.
do 20344,

20174 do 20177, od 20184 do 20193, 20234, 20238, od
20247, od 20264 do 20268, od 20269 do 20336, od 20343
od 20363 do 20367, od 20371

od

20170,

do

20161

od

20106,

da

20089,

do

20084

od

20082,

od

na

da 20374, oiaz kupony od tych akcji

rb.
po. 1250
331—335, 20

-- dywidendę 1916 r. Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego
nominelnych 1-ej emisjj NN. 151—155, od 326—330 do

516—520 do 546—550; 3-ej emisji 36363640; 11.ej emisji oi 9816-0820 »

16501 —
16581 — 16588,
9851 — 9855; 20 -ej emisji
do
25-ej emisji od 20826—20830 do 20831—20835. Akcje Wileńskiego
Ziemskiego po_250 rubii nominalnych 1-ej emisji NN. od 2225 do
3-ej emisji od 3121 do 3122; 4-ej emisjj od 3400 do 3401; Gej

16595;
Banku
2226;
emisji

3956; 12-ej emisji 6959; 13.ej emisji od 8174 do 8176; 15-ej emisji 9190,
oraz
9737; 20ej emisji 13055; 2l.ej emisji 14693,
do 9296,
od 9205
kupony cd tych akcji na dywidendę za 1917 r.
po 1250 1ubli nominalnych
Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego

emisji 2411-2415,

2ej

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

od 5221—5225
od 8741—8745 |

do 4736—4740,
2746—2750; 5-ej emisji od 4731—4735
do 5231—5230, 6-ej emisji 6096—6100; _9'ej emisji

14-ej emisji 12316—12320;, |
10311—10315;
11-ej emisji
do 8746—8750;
17241 |
17-ej emisji 14251—14255; 20-ej emisji 16876—16880; 21-ej emisji
@
—17245, 17581—17585; 23-ef“emisji 19466—19470.
20 ej emisji 12901, 12904, 12907, od 12909 .do 12910, 12913, od
Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250 rubli nominalnych 1-e di
do 12923, 12025, 12932, od 12935 do 12938, od 12942 do 12943, emisj, od 2191 do 2200; 2-ej emisji 2677, 2720; 3-ej emisji 2889; 4-ej
12959, 12962, 12974, od 12976 do 12977, 12091, od 12995 do emisji od 3332 do 3333, 3390; 5-ej emisji 3769; Gej emisji 4105; 8-ej
od 13001 do 13002. od 13006 do 13007, od 13009 do 13011, emisji
5855,
od 5029 do 5030; 9-ej emisji od 5356 do 5357; 10-ej emisji
13029, od 13032 do 13034, 13036, od 13038 do 13039, 13042, -

12376;
12922
12054,
12997,
13015,
13044, 13062, 13073, 13076, 13079, od 13080 do 13086, 13089, 13093, od
13095 do 13101, 13115, 13118, 13120, 13125, 13138, od 13139 do 13140,
od 13143 do 13144, od 13146 do 13147, 13150, 13153, od 13156 do
13157, 13171, od 13174 do 13177, od 13180 do 13183, od 13186 do
13192, 13195, 13198, od 13202 do 13203, 13208, od 13217 do 13218,
13224, 13280, od 13237 do 13238, 13242, 13262, 13268, 1327, 13276, od
13280, do 13285, od 13287 do 13289, 13316, od 13319 do 13322, 13333, od
13335 do 13338, 13349, od 13362 do 13363, 13369, 13396, od 13399 do
13400, 13403, 13408, 13412, 1347, od 18431 do 13432,.0d 13434 do 13436,
13441 13444, 13450, 13456, 13476, od 13481 do 13484, od 13487 do 13490, od
13493 -do..13494, 13406, od 13498 do :13499,od 13505 do 13509, 13510, od
135I8_ 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
13509, od._13626 d01363I, og 13660 do 13662, 13664; 13667, 13676, 1368, 13608,
13700, od 13705 _dó- 13708, 13725, od 13727-do 13728, od 13734 'do 13741,
od. 13745 do. 13746, od 13749 do-13755, 13773, od” 13777 'do 13780, 13784,
13794,.0d 13796 do 13708, 13803, od: 13805: do 13806; 13809, 1382, od
i38i8.do 13819, 13823, od 13830 do 13833, od 13838 do' 13841, 13845. od
13852 do. 13856, -13864,|13867, 13869 -13873,0d 13874. do 13875, oc 13880
do 13882, 13886,-13888, 13891 13897,-od 1390] do 13902, 13907, 13910, 13020,
13027, od 13940 do 13944, 13951, 13058, 13060, 13969, od 13982 do
13088, od 13902 do 13005, od 13997 do 14000; 21-ej emisji 14002,

Karwowakt.—

Odpowiedriainy xa ogłoszenia

Zenoń

Ławiński.

12-ej emisji 6995,

7008,

6410, 6436,

.11-ej emisji

5858, 5862, od 5035 do 5936, 5057, 6031, 6117;

6438, 6720, 6786;

13.ej emnisji

7591;

7968, 8141; 14-ej emisji 8530, 8707; 15 ej emisji'9379, od 9516

9700,

9708, oa 9989

do 9991;

16-ej emisjj

emišji 11354, 18-ej emisji od 11778 do 11779;

12385, 20-ej emisji 13121, 13260, 13263, 13392,

do

10327

od

19-ej emisji

13586, 13680, 13720, 13893, 21-ej emisji I4lij, 14700,

7909,

7966, i

10329;

17-ej

do 9520,,

od 12377

13397, od 13513
emisji

22-ej

I5311 do 15312, 15336, 15302, od 15404 do 15407, 15412, 15460,
od 16407 do 16408, 16667, od 16813 do 16814, 17173, 24-ej

do

do 13517, |

15256, od |

23.ej emisji

emisji

od 17378 |

k

za 1916 rok.

do 17379, oraż kupony od tych akcji na dywidendę

Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250 rb. nominalnych 24-ej
emisji NN. od 18062 do 18064, od 18066 do 18087, oraz kupony od tych |
sad
akcji na dywidendę za 1017 rok.
Wzywa się: przeto wszystkich roszczących prawa do wyżej
wymie-

tytułów, aby w przeciągu trzech lat od daty

nionych
szenia

w

«Moniiorze

Polskim»

złożyli je do Sądu

sili sprzeciwy, Nr. spr. Z,—22ł—24,

Dnukarila

. pierwszego -. ogłoć

Okręgowego

iub zgło”.

„Wydawnictwo Wlleńskie”, Kwaszelaa 23.

