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CENA

|

w Anglji nieunikniony.

NSA KE SIS OIS
OBRADY SEJMU.

_"szpalty dla. artykułu:
p. Arnolda Rech:

z

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8

Mackiewicza 63

Awantura w Sejmie pruskim.

z lalizmu*

1

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

Onomatopea 1 maja.

Tezy francuskie na konferencji rozbrojeniowej.

Odbudowa

siebie

— ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
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niej wydaleniu 'Abd-el-Krima z kraju.
kiegoś przedmiotu czy pojęcia. ObyZ jednej strony -wydalając.
go nie
dwie grupy socjalistycznego obozu
byłoby wskazane
rcbić z niego...
BIAŁOGRÓD. 30.IV. Pat. Prezes Rady Ministrów Uzunowicz zakoń:
męczennika sprawy narodowej,
a z czył pomyślnie rokowania w sprawie odbudowy koalicji ze Stefanem Rasą przecież materjalistyczne i żadnej
drugiej strony pozostanie
w
kraju diczem.
sakry
nigdzie chyba. używać
nie
W prawdzie Stefan
Polityka porozumienia zostanie niezmieniona.
takiego wichrzyciela jak Abd-el-Krim Radicz nie wejdzie sam do gabinetu, lecz jego stronnictwo jest reprezen:
chcą.
byłoby niechybnie”źródłem
wielkich towane przez ministra handlu,
i rolnictwa.
Ministrowie
retorm rolnych
Nie jest to jedna tylko nielogiczdla iządu
francuskiego
ambarasów, chorwaccy Nikie i 'Superina zatrzymali swe teki. Na uwagę zasługuje fakt,
ność
w „Święceniu” dnia dzisiejszego,
kto wie nawet czy
nie wywołałoby że w nowej
koalicji bierze udział przedstawiciet słoweńców. Pozatem
nowej jakiej zawieruchy. Pełnomocni- stronnictwo Radicza ma 4 podsekretarjaty Stanu. Nowi ministrowie złożyli
Cały socjalizm jako taki nie jest co<cy riffeńscy odrzucają
też wymianę wczoraj wieczorem „przysięgę na ręce króla.
prawda mistyczny, а!е natomiast zujencėw; niechcą ani słyszeć o rozbropełnie irracjonalny. Do dziś dnia, w zajeniu plemion, 1 wogóle tak przewleułkach wielkich miast europejskich,
zu'kają negocjacje, tak
stają okoniem
pełnie podobnie
jak na rynkach
wobec
warunków,
na które muLONDYN, :30 IV. Pat. Reuter. Rząd czynił przez cały dzień starania
szą nastawać z całą stanowczością
polesko-chasydskich miasteczek, spocelem znalezienia wyjścia z krytycznej sytuacji spowodowanej
kryzysem
zarówno
Francja
jak
Hiszpania,
tykamy
się kabalarkami, chiromantka8ej
rano z reprezenjiż wszelkie
są pozory
podwójnej węgłowym. Premjer Baldwin konferował o godz.
tantami właścicieli kopalń 'oraz górnikami. Plan wypracowany przez
mi, wróżbitami i t. d.
Kilkusetletnia
gry ze strony Riffenów. Pragną najwłaścicieli kopalń i mający służyć do
uregulowania
kwestyj
spornych, „ walka2 zabobonem nie zwycięžyla tego
widoczniej przeciągnąć układy aż do
dziś po południu
przez
reprezentantów
górników
odrzucony.
całkowicie. Są umysly, skionnošci,
„chwili, kiedy'wznowienie kroków nie- został
Sytuacja jest bardzo poważna. Specjalna komisja gabinetu została zwołana
' przyjacielskich ze-strony wojsk frantemperamenty, które czepiają się idei
na dziś wieczorem. Konierenoje premjera Z reprezentantami obu stron
cuskich
będzie
niemożliwe.
Więc
odgadnięcia
przyszłości
z kart, czy
'może zawrzeć pokój..
jaki się de, trwają nadał. przeszłości
z
linji
na
ręce.
byle co nejrychiej? Briand oświadczył,
Rząd otrzyma wyjątkowe „pełnomocnictwa.
Experyment socjalistyczny,
który
— że zawarcie z Marokiem byle jakiego
LONDYN, 30—!V. Pat. Słychać, że ze względu na możliwość za- zwyciężył nad Rosją,
pokoju, une, paix /'boiteuse, mogłoby
poniósł klęskę
specjalne orędzie
_ umieć. konsekwencje.wprost opłakane. przestania pracy w kopalniach węgla, zostanie wydane
w Sowdepji.
To wszystko co stano"Lepsza już byłaby ponowna ofenzywa królewskie udzialające rządowi na czas kryzysu
wyjątkowych pelnomocwiło
wyznanie
wiary Karola Maxa
choć tak bardzo niepożądana. Pół- nictw.
bankrutowało
po
kolei.
Dziś
tylko
oficjalny-<Temps» zżyma sięi Riffewielka
nędza
współczesnej
nam
Rosji
mom -wygraża co się zmieści Rzeczy
to jednak nie.zmieni,że cała Francja
świadczy, że Maixizm przeszedł tamBERLIN. 30.1V. Pat. Podczas iozpraw w Sejmie pruskim nad sprawprost nienawidzi wojny marokańskiej, wami górnictwa, poseł ludowy dr. Pinkernail oświadczył, że nie powinno
tędy, tam: starał się ucieleśnić, Ale.z
niechce jej, poczytuje ją za całkiem się zawierać
z Polską żadnego trakiatu handlowego, 'któryby umożliwiał
socjałizmu wrawie nic już nie
pozonieprodukiywne źródło
ogromnych w dalszym ciągu bezrobocie na Górnym Śląsku.
Podczas przemówienia
stało
w
dzisiejszym
ustroju
sowieckim,
wydatków. Zawarcie pokoju jest prze- socja-demokraty (Ottera, doszło do zajsć między nim a hitlerowcami, któ:
którego istotą jest obecnie silna wła"cie możliwe? "No, to i poco zwlekać, rzy usiłowali przerwać jego przemówienie.
Pos. Otter zareagował w ten
_ dlaczego z przyjaznego składu
oko- sposób, że „oblał najbliżej
dza i władza oddana w ręce szajki
stojącego
posła nacjonalistycznego
szklanką
b liczności nie : korzystać jaknajskwap- wody. Powstała olbrzymia wrzawa. Prezydent Izby zarządził przerwę po komisarzy, solidarnych z sobą gdy
_ liwiej? «Oto powszechny dziś głos której zabrał głos pos. Otter, jednakże z powodu wrzawy nie možna bylo
chodzi o panowanie nad tłumem.
'0p nji publicznej.
zrozumieć jego przemówienia.
Z balkonów, okien i chodników
Zdarzył
się bardzo znamienny
miasta będzienty dziś patrzeć na po| **akt. Oto „Matin* otworzył swoje

|

NIEŚWIEŻ

— Związek Ziemian

sprzedaży detalicznej ceua p ojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

kraju winien być brany pod uwagę jego stopień zbrojeń
jednakże'dobrze wiadomo, że Riifenowie sprzeciwiają się najkategorycz- skich i powietrznych.

"mi,
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DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

aja 1926 r.

m

ul. Szosowa

Popierajcie zbiórkę a „Jar Narodowy 3-0 Maja

Paryź, 26 kwietnia,
Sprawa zawarcia pokoju
z Abd:
el Krimem komplikuje się. Pośpiech

może

do

Sobota

—

-- ul. 3-g0

—

swych

„kto

idzie

Rumunja.

pogróżkach

tak

daleko,

będzie miał więk-

filską polityką Łotwy: Łotysze chcieli Sze wpływy nad Bałtykiem, rozstrzy-

albo wciągnąć Litwę do sojuszu z gnie nie tylko fakt, w czyich rękach
Polską, bez „żadnych odszkodowań”, znajdować się będzie Wilno, ale też,

lub też izolować ją politycznie

nad kto osiądzie na stałe w Dyneburgu*?!..

2

S“ +

5
®
Niedzieln

pp

;

‚

NUMOET

0-wC
będzie
3

i

malt

KRAJOWE

sumie 9.600 zł., zmniejszając

—

Korespondencja Słowa —
Nieśwież, 27 go kwietnia.
Szacunek budynków
25-go kwietnia w sali kasyna pod- gospodarczych.
oficerów 27 P. Uł. zebrali się osadni- jest jednak za wysoki, to też Zarząd

składkę

członkowską do 1 zł od ha,
Całe
zebranie nosiło
charakter

spokoju i poważnej myśli.

Nowemu

Zarządowi i całemu Oddziałowi Nieświeskiemu posyłamy przy tej okazji
serdeczne życzenia

finansów i rzemiósł
podwójna

dział

Chiny bez prezydenta,
TZANGHAI,

30.IV.PAT.

Chiny

rządu

nie posiadają

i premjera.
obecnie

ani prezydenta

ani premjera ani gabinetu. Pomiędzy zwolennikami Wu-Pei-Fu
Tso-Lina istnieje, zdaje się, różnica poglądów, co do tego kto
stanowisko premjera. Przypuszczają jednakże, że kompromis
Poważniejszych bitew teraz niema.

Przedstawienie

jak najpomyślniej-

WIEDEŃ, 30. IV. Pat.

„Halki*

w

i Czangma zająć

jest możliwy.

345 osadnii 123 cywil-

ważną siłę zrzeszonych
ków, 222 wojskowych

nych; ci ostatni rekrutują sięz osób,
na
lub

działki
rolnej

które otrzymały odrębne
mocy ustawy o reformie

przy parcelacji majątków przez insty-

upoważ"
już dziś

tucje posiadające rządowe
nienie. Osadnicy, stanowiąc

ludność

osiadłą,

odgrywają

coraz

Zebranie zagaił prezes, p. Zygmunt Jarmoliński, Przed porządkiem
dziennym na wniosek prezesa uczczo*

Wiedniu.

pamięć

członka

Związkiś. p. majora Wiktora Czarnockiego.
Na

skusji

otrzymano

Następnie na wniosek

Nadzorczej,

postawiony

Rady

przez

p. So-

ma się przed domem Macierzy Szkol-

nej. Tu po odpowiedniej przemowie
i odegraniu hymnu narodowego ро-

chód rozwiąże się

Wieczorem o
Macierzy Szkolnej
czysty wieczorek
gramie: 1) Słowo

godz. 7 w lokalu
odbędzie się uroo następnym prowstępne — wygłosi

leckiego uchwalono podziękowanie
dla Zarządu. Sprawozdanie z Sądu
Składzie: przewodniczący
w
p. Z. Polubownego
złożył p. Okińczyc, a Inspektor Szkolny p. W. Sierakowski,
Jarmoliński, oraz asesorzy p. Pietrzy: Komisji Rewizyjnej
p. Hrynkiewicz- 2) Kółko amatorskie odegra sztukę
kowski, osadnik wojskowy i p. Mi- Sudnik. Oba zostały przyjęte wraz ludową Anczyca „Lobzowanie“ i fragwniosek

prezydjum

jednego

Zjazdu

z obecnych

zostało

wybrane

kulski, osadnik cywilny, oraz
tarz, p. $. Sudwoj.
Po
wyborze
prezydjum

sekre-

zabrał

z udzieleniem Zarządowi
absolutorjum.
Przystąpiono do palącej dla każ-

ment ze sztuki
„Košciuszko
pod
Racławicami*. «Kucie Kos i opowia-

30 ludzi

poniosło

Śmierć.

Według wiadomości
otrzymanych z Petersburga, dn. 28 kwietnia,
odległości 16 klm. od miasta, zaszła straszna katastrofa.
Tego
dnia, o zodz. 6 rano, pociąg osobowy zbliżył się do miasta

w

na
rzece Ochcie i wysadził znaczną ilość pasażerów, którzy pieszo przed>stać
się mieli przez most do drugiego, tam oczekującego pociągu. W chwili, gdy
około 80 pasażerów znajdowało się na Środku mostu, most nagle ze strasznym
trzaskiem załama; się i runął do rzeki.
Służba kolejowa obydwuch pociągów = ieszyła natychmiast na pomoc
tonącym. 8 iu ludzi udało się wyratować.
koło 12 ludzi ratowało się na
szczątkach zwalonego mostu. Hrzeszło 30 osób poniosło śmierć na miejscu.
Z Petersburga wyjechała specjalna komisja dją zbadania przyczyn strasznej
katastrofy.
Prące

nad wydobywaniem

trupów

trwają w dalszym ciągu.

danie Jana». 3) Zakończy żywy obraz:
Aresztowanie 23 komunistów.
«Kosynierzy Kościuszki».
W
nocy
z 29 ną 30 kwietnia r. b organa policyjne w Nowo i StaroPodczas całego obchodu kweŚwięcianach
aresztowały
23 komunistów, podejrzanych © uprawianie na sze:
dłuż- w powiecie w tym zakresie zostało starki zbierać
wych i samorządowych.
W
będą ofiary na Dar
szem, bardzo trafnie ujętem
przemo- zrobione, zreferował p. R. Chołowiec- Narodowy 3 Maja i sprzedawać wy- roką skalę szpiegostwa na rzecz Rosji Sowieckiej i podburzania ludności do
wieniu przedstawił
mówca — обо- ki, członek Zarządu „Rolnika*. Wy- dawnictwa P. M. S,
wystąpień l-szo majowych. Jak stw ierdzono byli oni w kontakcie z G.P.U-

105 starosta, p. J. Czarnocki, wita- dego rolnika sprawy, do organizacji
c Zjazd w imieniu władz rządo- punktów czyszczenia zboża. Co dotąd

wiązki

osadników

patrjotyczne

tak

wody

mówcy

w Mińsku. Dalsze szczegóły z powodu

znalazły żywy oddźwięk

ulicy Świronek

mieszkańcy domu
zaalarmowani

z0-

stali niebywale sprytnie dokonaną kradzieżą.
Mianowicie do mieszkania niejakiego S.
między godziną 10 a 11 rano zadzwonił ja-

niema

Dzienniki

Straszna katastrofa pod Petersburgiem.

Sejmiku

przy

ubrany jegomość

interes

i oświadczył

do

właściciela

mieszkania. Gdy służąca ośwladczyła że pana

Skazanie agentki „ochrany*.

pośrednictwem

wizyta.

W dniu wczorajszym

kiś elegancko

no przez powstanie

i

Nr.4

iż ma bardzo pilny

19500 zł. na pożyczkę siewną.
Sprawozdanie
prezesa
Zarządu
zostało jednogłośnie przyjęte bez dy-

wyborcze.—Związek przedstawia po-

oki

| Przyjemna

społecznem, a
większą rolę w życiu
bardzo wywspółpraca ich pomaga
bitnie do utrzymania niejednej instytucji czy organizacji gospodarczej lub
kulturalnej.

na

sprawozdawcze

zebranie

doroczne

do

Z. O.

Oddziału

ieświeskiego

!
Nieśoieżu

Szer

poranne
zapowiadając
obszerne
E. Iš:
czyni starania © przeszacowanie na no- szego rozwoju.
przedstarecenzje, zamieszczają narazie krótkie wzmiauki o wczorajszem
wo, co jest możliwem jedynie na
DUNIŁOWICZE. wieniu «Halki», stwierdzając przytem, że przedstawienie miało wielki sukces
podstawie wyroku Najwyższego Tryszczególnie dzięki umiejętnemu kierownictwu dyrektora
opery
warszaw:
bunału
Administracyjnego.ł "Można
— Obchód 3-go maja. Koło P.M. skiej p. Młynarskiego. Po przedstawieniu kolonja polska urządziła na cześć
stwierdzić z zadowoleniem,
iż zabu- S.w Dnniłowiczach w porozumieniu z gości warszawskich bankiet.
dowanie osad postępuje raźnym kro- katolickiem
probostwem,
rabinatem
kiem naprzód. Sprawa aktów nadaw- żydowskim,
miejscowymi - urzędami
czych pomyślnie załatwiona zapewne państwowymi i komunalnymi
— urzą30.IV. PAT. W Moskwie skazał sąd na 7 lat więzienia
i pozbazostanie w końcu czerwca po
prze- dza dnia 3 maja uroczysty
obchód wienia LWÓW,
praw
obywatelskich
na
przeciąg
5-ciu
lat
Serebrannikową
znaną
za
prowadzeniu lustracji osad.
Konstytucji 3 maja.
carskiej.
Między
innemi
„Ochrany“
czasów
caratu
jako
płatną
agentkę
Zapomóg
rządowych i pożyczek
О godz. 10 odbędą się uroczyste
kilku członków obecnego rządu bolsze„ochranki*
w ubiegłym roku udzielono na pow. nabożeństwa w kościele katolickim i wydała ona w ręce
wickiego.
Zdemaskował
ją,
podobnie
jak Azefa, Burcew. W swoich zeznaNieświeski na sumę 254.770 zł. Z tego synagodze; o godz. 12 zbiórka
puSerebrannikowa
miała
157 osadników wojskowych otrzyma- bliczności, młodzieży szkolnej, straży niach poufnych złożonych w obecnym procesie,
ło jako bezzwrotną zapomogę budow- ogniowej 7 muzyką i t. d. na tynku; przedstawić dane dotyczące służby w „ochranie“ jednego z wybitniejszych
laną 88070 zł, zaś jako zwrotne po- stąd
wyruszy
pochód
czw6rkami obecnych „prowodyrów* bolszewickich.
życzki:
131 os. wojsk. 131.000 zł. i przez ul. Pachowską, Wileńską a na58 os. cyw. 35,700 zł. Prócz tego za stępnie przejdzie przez rynek i zatrzy-

cy wojskowi i cywilni, nałeżący

|
m.

-

reklamowy
Е
kolportaž
Wyjątkowe
znaczenie
reklamowe!!!
Polecamy
uwadze
ster kupieckich
i przemysłowych.

trzykowski, Przeklasa, S:ewruk, Skotnicki i Szymkiewicz.
Uchwalono budżet na
1926 r. w

Osadnicy nieświescy.

poświęcony sprawom: handlu,
przemysłu,
Objętość
L ns rė

Obfity

9

ECHA

P

Nr_96 (10,6

toczącego się obecnie dochodzenia

w domu,

nieznajomy

poprosił,

by

pozwolono mu napisać słów parę, Służąca
nie podejrzewając podstępu wpuściła niezna-

jomego
do mieszkania Flegancko
ubrany
pan rzeczywiście napisał
na kartce
słów

parę i zapieczętowawszy kopertę zostawił
ją na stole. Przy wyjściu
nie zapomniał
nawet podziękować za papier i atrament.

Po powrocie właściciela mieszkania
mu stwierdzono, iż zostawiony przez

do doniezna-

‘

jomego list nie zawiera właściwie żadnej
treści i naplsany jest bez sensu. Jednocześnie prawi: skonstatowano brak wiszącego

w przedpokoju palta z bobiowym kołnierzem
Jak stwierdzono wizytę złożył <specjalista>,

któ y niedawao dokonał podobnej
ży w innej dzielnicy miasta,

kradzie-

Kupuję
BE

potrzebne

mi do studjów

dzieła

filozoficzne

w językach: polskim,
rosyjskim, fran*
cuskim i niemieckim zwłaszcza
poszu-

kuię książek wydanych

przez

Polskie

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
przez Kasę Mianowskiego w Warszą«

wie szczególnie zaś:
1. W. James <Pragmatyzm»

2.J.

Gołuchowski
ycie»

«Filozotja

i

3. Im. Kant «Prolegomena» do wszelkiej przyszłej metafizyki.,.>
4. tegoż
<Uzasadnienie
Metafizyki
Moral ności>.
i
oraz polskiego przekładu Schopen- |
hauera «O poczwórnem źródle twierdzenia o podstawie
dostatecznej» ,

DOWIEDZIEĆ SIĘ
w Administracji

Za-

„SŁOWA .

jak i społeczne. — Do niedawna żyli i przychylne przyjęcie wśród obec›
NOWOGRÓDEK. chowane są w tajemnicy.
NZ
osadnicy pod hasłem
samoobrony i nych. Tok dyskuśji wykazał, jak barUjęcie
transportu
odezw
komunistycznych.
—
(w)
Słuszne
zarządzenie.
walki z jawną dywersją
Dziś czasy dzo osadnicy są zainteresowani w
zmieniły
się na lepsze
i jedynie z organizacji zbytu zboża.
W'ysuwano Pan wojewoda Nowogródzki generał
\/ dniu przedwczorajszym
nasze władze
bezpieczeństwa
ujęly
pewne objekcje co do Januszajtis zabronił wszelkich mani- znaczniejszy transport odezw komunistycznych.
ukrytą akcją antypaństwową
ma się chwilowo
do czynienia. Jednakże
lekcewaž;yć gremjalnego przystąpienia do reorgani- festacyjw dniu pierwszego maja, kłaOdezwy zostały przyłapane w okolicy Radoszkowicz w chwili gdy
jej nie można i każdy osadnik musi zujących się w chwili obecnej <Rol- dąc w ten sposób kres antypańst- je bolszewicy
usiłowali przerzucić na nasz teren.
zwalczać
wszelkie antypaństwowe nika»i „Centrali Rolniczo-Handlowej*, wowej działalności różnych ciemnych
Odezwa
III Międzynarodówki
jest do robotników
działania. Wobec i innych ciężkich ale żadnych głębszych sprzeciwów indywiduów, usiłujących na dzień 1 go Polski z nawoływaniem do zaburceń, skierowana
dokonania
przewrotu i zaprowamaja
przyszykować
grunt
do
wywozmagań się kraju, do których w nie było; polecono przeto nowemu
dzenia
władzy
robotniczo-włościańskiej
w
dn.
1
maja.
znacznym stopniu przyczynia się par- Zarządowi zbadanie gruntowne stanu łania zaburzeń.

OFFICE GRATUITE

tyjnictwo, przedewszystkiem

osadnicy

powiani się zmobilizować pod hasłem

rzeczy,
wstąpią

poczem
wszyscy
osadnicy
do zreorganizowanej
spół-

grupy
Osadników,
obrony państwa, a jedną z realnych dzielni. Niektóre
dióg, prowadzących
do tego celu to jak np. z Kuchczyc
zgłosiły odrazu
ć mów- gołowość współpracy. Zarząd wysupraca i oszczędnoś
— Wreszcie
ca podkreślił konieczność współpracy nął bardzo dobry i ciekawy projekt,

osadnictwa w produkcji

organizowaniu

Związkowi

rolnej

zbytu,

oraz

i w

życzył

dalszej, pomyślnej

w już wytkniętym

kierunku.

scharakteryzował

szczenia zboża,

życie Od-

działu Z. O, Wskutek pewnych oko:
liczności w ubiegłych latach niejeden

zarzut Związkowi można
było
po:
stawić; obecnie na szczęście nastąpiłą
gruntowna zmiana i z przyjemnością

miejscu
do

znajdować

czyszczenia

przywozić tam

punktów

czy-

Ma

pracy. wiać w ten sposób,

W. ciekawem przemówieniu prezes

Zarządu

mianowicie stworzenie

to się ptzedstaże w pewnem
się będą maszyny

zboża,

drobny

będzie zboże,

rolnik

po od:

Zarządzeniem

tem

poczuło

Cały

się

dotknięte P.P.S. i według pogłosek
zamierza interwenjować w tej sprawie u ministra Raczkiewicza.

NOWO WILEJKA.

transport został skonfiskowany.

Na granicy litewskiej.
W dniu 29 b.
wycięli 100 metrów

na

granicy

lit.

m, między
godziną
drutu telefonicznego

między

Giinciszkami

a

8 a 9 rano
nieznani
łączącego
posterunki

Mejszagołą.

sprawcy
K. O. P.

Przeprowadzone

dochodzenie ustaliło, że sprawcami wycięcia są mieszkańcy zaścianka Pojodzie

Si vous disposez deguelgues loisirs
consącrez-les A des ćtudes professione
nelles faciles et attrayantes ches vous.
Aprės

guelgues

mois

de

prėparation

vous pouvez obtenir le diplėme d'Ingė.
nieurou de dessinateur s; čcialisė en

— (x) Budowa rzeźni miejskiej. Szejnik Jan i Kurenia Roman. Sprawców aresztowano.
Wycięty drut po
Magistrat m. N Wilejki przystąpi w dłuższych poszukiwaniach został znaleziony w przydrożnych krzakach.
najbliższym czasie do budowy rzeźni
miejskiej. Koszta budowy
Magistrat
pokryje z własnych funduszów.
Zaznaczyć należy, iż powyższa
rzeźnia

czyszczeriu którego otrzyma kwit do będzie wybudowaną według
kasy spółdzielczej, która natychmia st wszych wymagań higjeny.

najno-

wypłaci 1/3'wartości.
Z chwilą
ze— (x) Bezrobocie. Odpowiednio
brania większej partji zboża, sprzedaje
do ilości mieszkańców m. N-Wilejka
się ją „Rolnikowi” i natychmiast po
posiada stosunkowo nieznaczną ilość
stwierdzić można coraz przychylniej- otrzymaniu gotówki wypłaca resztę bezrobotnych, gdyż jak wskazuje stasze traktowanie osadnictwa tak przez należności. Projekt został przekazany
tystyka ostatnio notowano około 200
urzędy państwowe
jak i społeczeń- do realizacji Zarządowi.
osób bez pracy.
Po krótkiej przerwie przysiąpiono
stwo całe. Osadnicy chcieliby doka— (x) Święto „sadzenia drzew”.
władz
Oddziału
na
zać jeszcze
znacznie
więcej, niż to do wyborów
W
dniu 28 kwietnia r.b, w m. N-Wimiogą teraz,
ale nadzwyczaj trudne nowy rok. Do Zarządu wybrany zolejce
odbyło się, przy udziale przedwarunki gospodarcze uniemożliwiają stał poraz trzeci na prezesa p. Zyg- stawicieli
miejscowych władz rządo
Im spełnienie niejednej
dobrej i po- munt Jarmoliński, na sekretarza p. J.
wvch, samorządowych
i szkolnych,
Kamyk, na skarbnika p. E. Krzemińżytecznej myśli.
święto
„sadzenia
drzew*.
Ogółem
Zarząd Oddziału przeprowadził w ski, na
zastępców
pp. Hrynkiewiczzasadzono 160 młodych drzewek
w
Krahelski i Malewski.
Doa
P. K. N. szacunek budynków i lasów Sudnik,
poszczególnych dzielnicach miasta.
h,
na działkach osadzonyc
co prżyczy- Rady Rewizyjnej weszli
pp. BobroJaskólski,
Pieiło się do unormowania
warunków wicz, Horbaczewski,

AUTOMOBILE
AVIATION

Spółdzielnia Rolna
KRESOWEGO

ZAWALNA

1

ZWIĄZKU
°
.
=

CHAUFFAGE

ZIEMIAN

TELEFON

=

ELECTRICITE

1—47

BETON

CENTRAL

ARME,

Poleca:

NASIONA
SERADELI

ZIEMNIAKÓW
O:
WS:
A
JĘCZMIENIA
UWAGA:

Koniczynę

Demandez aujourd'hui
chure

na

zawartość

móme

absolument

la bro-

gratwite

4

LINSTITUT MODERNE

KONICZYNY
ŁUBINU.

zbadaną

P.

POLITECHNIQUE
40,

rue Denfert
— Rochereau,

PARIS.

kanianki

przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych
workach

z
о—

P.

KRASNOW

*9 Amazonka w pustyni.
Powieść.

Odjęła

ręce

od

z przerażenia
;
twarzy

chwilę nie mogłe zrozumieć,

i przez

co się

stało.

Mrok otulał góry i nadchodzacą
burza wytwatzała wśród podróżnych

nastrój jeszcze bardziej ponury,

Po obiedzie wydobyła Fanni swą
apteczkę
podróżną,
przygotowała
bandaże,
jodynę,
drobne
narzędzia
chirurgicznie. roztwór sublimatu i watę. Krzątała się w ciemnościach, niechcąc zapalać świece. Cisza panowa-

ła-wokoło.

grzewając zlodowaciałe
serce.

Ża ścianą

rozlegało

się

W

rozpadlinie

przed oknem ujrza-

ła niebo blade i czyste. Nie było śladu chmur.

pośród

Mgła opadła na dolinę. A

delikatnego

błękitu

nieba

wznosił się majestatycznie
różowy
szczyt, Okryty białą czapką śniegów.
Słońce ukryło
się w dolinie, pozą
linję horyzontu lecz pożegnalne
jego promienie purpurowe stały ostatnie pozdrowienia gorze.

pośród

nieba

Widzicie?

Fenni wyskoczyła ze
podbiegła ku stojącym

kotliaki,

swej
na

izby i
skraju

XXX.
Nad

niemi

rozpościeało

się

jas:

ne niebo, usypane miljardami gwiazd,
a w odległości kilku kroków — w

szeroko rozwartemi ра
na przecudnej pięknoś- dole, kłębiły się zwały chmur. Wi:
no. Kozacy trzaskali karabinami, czy- ci, największą górę Świata. Serce bi- cher gnał je i kręcił z. niewypowieszcząc je i nabijając, kilka z nich wy- ło mocno w jej piersi i czuła, że dzianą siłą. Niebywała zamieć. górjęło z trok czystą
bieliznę
przebie- spływa na nią stamitąd blogostawief- ska strożyła się.
parskanie

sia- trzyła Fanni

koni, głośno żujących

rając się i gotując na
_ Noc się zbliżała.

śmierć.

stwo wiary. Z sercem

Ciężar jakiś przygniatał serce Fanni. Zdawało się jej, że
Znowu widzieć
będzie

okoła

siebie. Kozacy

zginęli
Śmierć

będą na jej oczach.
Zostanie
sama
pośród zabitych i rannych,
tylko z
Wasińką. —
Schwytają
Wasieńkę

Stanę-

ła przed jej oczami chinka, niby żywa, wydawało się jej przez
chwilę,

że była Świadkiem
nej.
Dreszcz

wstrętu

Upuściła watę,

tej sceny okropwstrząsnął

przepełnionem

zachwytem, wiarą i miłością do

Bo-

ga, wyciągnęła ręce ku Niemu i mojuż, dliła się o cud,
do:
Cud mógł ich uratować,
cudem

jęczeć i konać

przy niej i ją dręczyc росгпа

Oczyma

szczyt Chan-Ten Gri,

gwiazdzistęgo,
posrebrzony
cichy,
stał on ukojenie Fanni, która zamarła
w przerażeniu mistycznem.
Aż wtem okrzyk radosny Garaśki zbudził ją z odrętwienia:
— Jesteśmy uratowani — patrzcie!

nią.

tylko wyjść mogli cali

z

tej

Czy ty rozumierz, bracie, co
się dzieje teraz w dole! — mówił
zachwycony. Garaśka. — Piekło. Koń

ani .człówiek
dla nich

nie

ratunek —

wytrzyma. Jedyny
uciekać na

dėl.

przy- Ale czy uciekną? Rozumiesz...
gody.
— Tak — cicho i w zamyśleniu
| jej oczyma gasły blaski, odrzekł lwań
Pawłowicz. — Cud
różowe, ciemniało niebo.
Boski! Musiał ktoś za nas się po«
Silny wiatr nagle w skały ude- modlić gorąco i z wiarą w sercu.
rzył, zaszumiał
w
szparach
chaty,
— Złapał mie raz .tutaj taki huraz
na chwilę i z nową Zpowrócił gan — opowiadał Garaśka, O ma:
siłą.
łom nie zginął. Konia zniósł wicher
„Nastąpiła
chwila
niewypowie- w przepaść, przepadł bez wieści
dzianej

ciszy, konie

przestały jeść —

Teraz już my im nie w

głowie.

U- pełnię nowy. Panowała tu zima. Śnieg

którą trzymała w rę- słuchały.
ciekają gołąbeczki!
ku.
Dłońmi zakryła twarz, zacisnęła
Zawył huragan, jaki bywa tylko
— A jeśli huragan się podniesie
oczy.
Mimowoli opuściła się na ko- na tej wysokości.
Wicher
wył tak w górę? — zapytał Iwan
Pawłolana i popłynęła
modlitwa z najgłę- strasznie, wśród skał i rozpadlin, że WICZ
bszych tajników jej duszy, modlitwa zdawało się, iż góry rozwali. Drgnęły
— Nie było wypadku.
Znam góbez słów, silna swą

wiarą

i rozpaczą

GETCicha wstąpiła w nią otucha

roz:

pod

uderzeniem jego cyple skalne.
Jeszcze jaśniejszym wydawał
się

ry. Zamieć

idzie zawsze

dół. A gdyby

się nawet

z

to w tej kotlinie nic by nam
nie rząc
wstęgę
czarną i posuwać się
— A dobrze jest u nas, wujaszkiu
groziło, tylko śnieg zasypałby nas do zaczęła w stronę przeciwną— Pościg Jasiu!
pasa, Terez spać
możemy
spokoj- ustał.
I nagle zawstydziła się tego «ll
nie.
Że śmiechem i wesołością ruszył nas»,i jak zmieszana dziewczynka za*
Chwiejąc się, zwróciła się Fanni oddział Tokarcwa
przez zaśnieżone mruczala:
„przed obiadem
jeszcze
ku domowi. Przeżycia dnia tego wy- skały. Snieg topnizł na słońcu. Stru- przygotuję
czekoladę", wybiegła
w
czerpały ją. Wasieńka
ogłądał
się myki
drobne
szumiały
i pluskały podskokach poprzez
dziedziniec, do
niespokojnie,
przysłuchując
się ze wśród kamieni, jak w czasie nadcho- kuchni,
strachem rykom wiatru.
dzącej wiosny, Przejrzyste powieirze
Wasieńka jechał do Moskwy. Po— Co tam? — zapytał. wchodzą- pobudzało energję, nawet Wasieńka dróż do Indji tak smutnie rozpoczętą
cej Fanni.
zdecydował się jechać konno,
gdy odkładał na czas nieokreślony.
Zbyt
— Nie. Wicher. Burza. — odpo- weszli na drogę ubitą..
silne wrażenie wywarły na nią przejwiedziała.
i
Cztery dni później ukazały się po Ścia w Turfanie, Dwa dni po przy”
„ — A nas nie zepchnie w
prze- południu białe ściany i domki niskie jeździę do stanicy, sprowadzonym z
paść..
stanicy.
Starą chorągiew
wyblakią Dżarkentu wózkiem, wyruszył razem
— Nigdy. Skały nas osłaniają.
zamieniono tam na nową, o świeżych z Garaśką w drogę powrotną.
W. drugiej izbie, Caranka usta- barwach, która powiewała dumnie
Nie zostawiał żalu za sobą. Ga:
wiał łóżko polowe dla Fanni, przy- nad bramą —
raśka nawet teraz więcej interesował
ktywał je dużą kołdrą futrem — Бага- Miesiąc prawie już minąt od dnia Fanni. Stary myśliwy był świetnie do<
niem podszytą. Fanni zdjęła buty i
wyjazdu ze stanicy,
lecz nic tu się pasowany do całości przygody i Fan- |
czerkieskę, wsunęła się pod
ciepłą
jego®
nie zmieniło. A jednak, dziwna rzecz, ni z przyjemnością wspominała
kołdrę, i zasnęła
snem
mocnym, nie ogarniała
Opowiadania
obrazowe,
dosadne
po*
teraz
nuda
i smutek na
zdrowym.
równania,
znajomość
przyrody,
gór
I
widok
samotnej
i ponurej
stanicy.
Zdawało się jej, że spała kilka mizwierzątjdzikich.
„Przygoda”
podziała”
rodzinnego domu owiało ponut, najwyżej pół godziny. Lecz gdy Ciepło
wracających. Jakby błogosławieństwo, ła silnie na psychikę Fanni. Przeżyte
spojrzała przez okno na swój szczyt
u stóp Tronu Bożego, zmie* chwile zlały się w jakąs fantasmago*
ulubiony, ujrzała go w złotej szacie doznane
niło również stosunek Fanni do sta- rję, pełną jaskrawych obrazów, zjaw
promieni
porannych, które niebo całe
dziwnych ni to prawdziwych, ni to
nicy.
zalewały Światłem
rzęsistem. Wicher
złudzeń.
Zwracając się z modlitwą
na u- sennych
ucichł, Za Ścianą słychać było nawoIwan Pawłowicz z radością i nie:
ływania kozaków, siodłających konie. słach ku Bogu, patrząc na mieniący pokojem tajonym
skonstantowal, žė
Rozrzedzone powietrze było mroźne się perłowemi tonami szczyt Chan-ten- przed miesiącem
opuszczał
stanicę
Gdy Fanni wyszła z izby, przed gri— Wiedziała teraż Fanni, że mod: łobuzowaty chłopak, powróciła zaś
oczyma jej rozpostarł
się obraz zu- litwa jej dojdzie, że będzie wysłucha- poważna młoda
dziewczyna czemś

góry na

podniosła,

okrył górą całą aż do podstaw i tylko
step złocisty, jak dawniej
tonął w
dusznym, upalnym
znoju.
Widniała
na nim ciemma plama
Iwan Pawłowicz domyślał
się, że był to obóz

Jan-ce-lina.

Istotnie

wyciągnęła

się, na ich

ciemna

oczach

plama
two-

na.—Z miłością przywitała
koik przytulny, ozdobiony

swój po- głęboko przejęta.
matami i
Ale czem?
8
Budzić serce jej, pytać ją—-bał się:
i karabin
na Tak straszno było usłyszeć z jej ust

dywanami.
Powiesiła
czapkę
zwykłe miejsce, wstrząsnęła loki złociste, przyjrzała się opalonej twarzy

radošnej

śmiała

lwana Pawłowicza

się wesoło:

i roze-

poraz drugi, że

niego

«byłoby

wyjść

Śmieszne

(D-:CAN)

za

mąż

28

i okroprie”*

"KRONIKA

ъ

Nr

ł

100

fiiiQ

cały szereg

SOBOTĄ.

|

Wsch, sk.og.,

spodarki miejskiej m,

4m18:-

zuiańt.

"Jutro

4 po: Wielk.

— Jutrzejszyjnumer „,SŁOWA*

Nieświeżowi

będzie

poświęcony

8 stron.

się w rozmiarze

Wilno przypomina
niszczenie lub. uszkodzenie.

i stanowi

wzbronione

surowo.

karane

przestępstwo,

drewniia*

trjangulacyjnych

mych wież i słupów.

—

w

dniu

19

kwietnia

u-

dotyczących

Wilna.

go-

Międz

przyrzekł

minister

Raczkiewicz

jaknajwiększe

poparcie, jak

tego

członek
:

S. 23

RE

w drodze po-

stępowania karnego.
— Zakaz sprzedaży alkoholu.
Komisarz Rządu ra'm. Wilno podaje
do wiadomości ogólnej, że sprzedaż,
podawanie i spożycie" napojów alko-

która będzie

drugą

w

Borsalino, Habig, Plessi krajoweod 24.15
„CZAPKI w wielkim, wyborze.

Polsce, zatrud,

celu wyjednania dogodniejszych wani początkowo nie 100 robotników,
runków długoterminowej pożyczki w
jak podawały pisma, lecz około 400,

sumie

177.000

tenże

zł.

Bank

na budowę

zbiegu

ulic

przyznanej

SZKOLNA:

powszechnej, przy

Szeptyckiego

i Rydza

—

Ogródek

dziecięcy.

3 maja.

się

Właści:

z

władzami

wzywa

wszystkie

nóż w okolicy serca Józef Smaąch (Tarzo wa 21). Poszkodowanego pogotowie w sta
nie ciężkim odwiozło do szpitaja żydow.

Macierzy

skiego,

*

„. — Cheiat się

St. Wys-

otruć.

We

wsi Porudo-

mino gm. Rūdominškiėj usiłował otruć się
esóńcją óctową Paweł Pokrzewiński. Despe-

na rata po udzielerii

pierwszej

pomócy

od-

cele. obozów *letnich XII . Wileńskiej wieziono do szpitala żydowskiego w Wilnie.
Drużyny Harcerskiej im. , A. Mickiewicza
_ — Pożar.
We wsi Auksztajnie gm.
odroczony KS
| z powodu
niespo- Daksztańskiej wskutek niewyjaśnionej nara:
dziewanych «wypadków,

odbędzie

sięw nie- zi6 prz zy spalił się dom mieszkalny
Šnia“ oraz zabitidówańia gospodarcze Wiktora Paldeckich (gmach -U,S B.),
współudziale kinosą. Straty wyn
5000 zł. - |
znanych sił, jak:p. Bejerówna, p. Baranow000000000065556960562
ska, p. Jakimituk, p. Doderanek, p. Wiełłowiczi kwartetu akademickiego.
2
W program bardzo bogaty wcliódżą utwory Chopina, Różyckiego, Mónińszki, Li:

dzietę;*2 maja r,b. ó 17 godz”w "šali

GIEŁDA WARSZAWSKA,

Krejsiera

i Griega:

8

ы

30 kwietnia 1926 r.

Dewizy
5

i waluty:-Tranz.

Kupno.

968

391,88
47,21

398,92
4717

840

„835, _

3387 r»

Beigja

390,90
41.29

KRADZIEŻE, Holandja
Lońdyn

WYPADKI I

Sprz.

09,72

_8,70

olary

2
—
Nowy-Y ork
— (x) Kradzież w Magistracie. Paryż
3198
32,14
2
dniu wczorajszym, w
godzinach
28,73
28,87
iš >
BEE są
przedpołudniowych skradziono ż szat:
183.35 .. 187.4
zwajcatja
T.
Ž
3
ni Magistratu pałto, należące do pre: Stokkófm.
Wiedeń
131,30 _ 1376:
136,06
zydenta m. Wilna p: Bańkowskiego. Włochy
39,10 _ | 39,20
39,00
Sprawca kradzieży
który
został na
Papiery
wartościowe
miejscu ujęty
przez
woźnego,
jest

administracyjnemi,

posia-

dające sztandary (oprócz sportowych),
które zechcą wziąć udział w nabo-

Smigłego. Wobec tego, iż wspomnia- cielka szkoły początkowej
i przedny Bank
postawił
Magistratowi m. szkola p. H, Siewiczowa
na
wzór żeństwie oraz w pochodzie
w. dn.
Wilna dogodniejsze warunki, pożycz- lata ubiegłego, również i w bieżącym 3 maja — jako Święta Narodowego,
holowych na zasadzie art. 7 Ustawy ka wspomniana będzie przez Magi- sezonie urządza „ogródsk dziecięcy"
o konieczne zarejestrowanie
się do
z.dnia. 23 IV 1920 roku* (Dz. U. R. strat w jaknajbliższym czasie
zreali- (półkolonje) w ogrodzie
policji złodziej, nazwiskiem Pożyczka delarowa 76,30 (w złotych 742,50
po-Bernar- dn. 30 kwietnia włącznie w sekretar- złany
są
299)
poz.
1922
roku.
z
35
P. Nr.
У
kolejowa' 156,00“
—
zowana,
poczem
przystąpi
Magistrat
dyńskim,
na
co
uzyskała
aprobatę
Sładowski
Ferdynand.
jacie
Z.
P.
S.
przy
ul.
Dąbrowskiego
zabronione od godziny . 12 dnia 30 IV niezwłocznie do budowy
5 pr. póżycz konw.
32,50
szkoły, co odnośnych władz.
„
Sładowskim
zajęły
się
władze
popod Nr. 3 — 6 codziennie od godz.
5 pr. pożyczk. konw,
do godziny 12 dnia 4 Vir, D.
się przyczyni do zmniejszenia bezrolicyjne.
Zapisy i informacje codziennie od
5 proc. listy zast.
Z Prawa i obowiązki kobiet kar'
=
Usiłowanie
samobójstwa.
Dn.
30
4.2383
bocia
i
opróżnienia
większej
ilości
10 tej rano do 4 tej po poł, UaiwerPrzedstawiciel Z. P. S. wyznącza ub. m. będąć w stanie Mity
miących obce niemowleta. Powolując się
ubiłowat
ZEP
SPY
AA
PAS
Opieki,
i
lokali.
mieszkaniowych,
zajętych
obecPracy
Ministra
dzenie.
sytecka
Nr.
1.
na rozporzą
miejsca zarejestrowanym
organiza- pozbawić się życia i w tym czlu wb'ł sobie ФФФФ
ч
Społecznej z dnia 14:X 1924 r. (Dz. Ustaw nie przez szkoły powszechne.
cjam
w
ogólnym
pochodzie,
oraž
RÓŻNE.
31-1I
dnia
i
z
Nr. 94 z 1924 r.) oraz instrukcj
Pomoc
rzeczoznawców.
— Sobótka akademicka. Dziś będzie śledził za utrzymaniem po1925 r. (Monitor Nr. $6 z dn. 1441V-25 r.
* _ Doktór
|
Kobieta-lekarz ;
nazjim
:
;
5
poz. 332) wydane w porozumieniu z Mini- Stowarzyszenie
techników w Wilnie, w sobotę,
dn. 1 V. r. b. odbędze rządku.
w sprawie praw
strem Spraw Wewnętrznych
„Organizacje zaś które nie _ zarejegrupujące
specjalistów
inżynierów
ze
się
tradycyjna
«Sobótka»
w
Ognisku
i obowiązków kobiet karmiących obce nieprzygrywa strują się w terminie powyższym, w Przyjęc; 9—1.i 5—8:|
125: Chor:kobiece.
odstąpienia. Oferty
mowięta — Komisarjat Rządu na m. Wilno "wszystkich dziedzin techniki, zaczyna Akademickiem. Do tańca
||
oraz spec. weneryczne, moczopłcjowe i skórne prawie nowy sprzedam <Gimnazjim» War
wyw
egania
oddawać
poważne
usługi
sprawom
trio. Początek o godz. 9ej, wiecz, pochodzie udziału nie wezmą.
przypomina obowiązek przestrz
sza-
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obcej karmicieiki lub
padkach angażowania
zapośridniczenia takowej, ewentualnie odda*

miejskim,

dzięki

temu,

że wydział

Wejście dia człońków oraz

TEATR i MUZYKA,

gości za

samorządowy
województwa
przed zaproszeniami Zarządu Br, Pom.
.
wania niemowięcią- karmicielce do domu dla
zatwierdzeniem
uchwał
Rady
miejroztego
ów
przepis
go,
—
Loterja
fantowa.
W
niedzielę
sztuczne
a
karmieni
skiej, dotyczących spraw
technicz- 2 maja przy
porżądzenia w myśl których;
uł. Mickiewicza „Nr. 9
1) Kobieta karmiąca obce niemowię w nych, zaczął się trzymać zasady zwra- odbędzie się, poczynając od godz. 10
domu jego rodziców, lub we własnem mie- cania się
do Stowarzyszenia techni- rano loterja fantowa. Cena biletu tylko.
szkaniu, winna posiadać zaświadczenie Ko-

ul. Mickiewicza

€00C1—

misarjatu Rządu (Referatu Zdrowia Publicz
uprawniające ją do tego: Zaświadcze:
neg
nie takie może być wydane na podstawie

źłiwe, mogące udzielić się karmicielce, nie
nogą być powierzane kobietom zdrowym do
Ra
karmienia
> 3) Świadectwo lekarskie winno zawierać:

a) nazwisko i imię karmicielki,

:
ć ор oródu у
0s
оЧЕ
c) datę Puś
а›) шччіеттпіе "dostatecznej ilości
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*

dane o stanie zdrowia. niemowlęcia
=
Karmiciefki względnie o przyczynie jego
:

k

zgon,1)

2

stwierdzenić, że karmicielka

— (x) Z posiedzenia wojew.
kom.ochrony lasów: W dniu wczo-

rajszymw urzędzie Wojewódzkim od-

było się

posiedzenie

wojewódzkiej

posiedze-

zostało 31
rozpatrzonych
niu tem
wyrębu
prawa
spraw, dótyczących

oraz zamiany

użytków

rolne. Równocześnie

leśnych

przesłano

spraw do władz sądowych,

za

ma

kilka

nie-

prawne cięcie lasów.
rachuby
— (1) Centralizacja
dnia ы
od
jąc
Poczyna
w urzędach.
czerwca rb. przeprowadzone zostanie
w urzędzie
scentralizowanie rachuby
polegać
ten
System
wojewódzkim.

będzie na tem, że starostwa nie Dędą prowadziły u siebie ksiąg kredy-

oraz
tów i wydatków budżetowych
nie będą składały z tego sptawozdań
zamknięć
miesięcznych jak również

rocznych

sum

z obrotów

budżeto-

wych. System ten da możność przedrogą
oszczędności
prowadzenia
.
ników
urzęd
liczby
zmniejszenia

- MIEJSKA"
'-— (x) W sprawie pożyczki na
remont turbiny. Minisierstwo Spraw

w porozumieniu z
Wewnętrznych
Minister. Skarbu zatwierdziło uchwałę
Rady

w Wilnie, w

Miejskiej

sprawie

wyjednania pożyczki na remont turbiny w elektrowni miejskiej. Wobec

powyższego wiceprezydent m. Wilna
p. Łokuciewski będąc w Warszawie

poczynił w Banku

Komunalnym

sta-

rania, celem uzyskania tej pożyczki.
Wspomniana
pożyczka,
którą Bink
przyrzekł Magistratowi udzielić, wyniesie okoto
150 tys. zł. i będzie
krotkoterminową.
— (x) Z pobytu
p. wiceprezydenta m. Wilna w Warszawie.
W dniu wczorajszym wiceprezydent
m. Wilna p, Łokuciewski - powrócił z

Warszawy, gdzie

brał

Zasługuje

opracowaną

odpo-

na

uwagę jednak

ta laski; wina, bielizna i t. d,

rzystania z pomocy
techników.

— (() Ministerstwo zatwierdziło uchwałę R. M. w sprawie pomióny został,
Ministerstwo

wojewódzki powiado-

że Rea
swym
Spraw
Wewnętrznych

Cały

do-
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hut.

zaprowadzenia

Robotnicy

takich

wymagają

warunków,* na

jakich odbywa się praca
hutach poza miejscowych.

w

innych

— (x) Związek zawodowy kolejarzy grozi strejkiem. W związku

z akcją

oszczędnościową

prowa-

11-i4 min.
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7 kudinis

głoszenia”

.b, ordynator szpitali

deńskich 1. „kliniki
uniw. prof. dr. Noordena, Intormacje i
próspekty wysyła zarząd Solca, poczia Sofec-Zdrój.
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wejściem
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z 6ddzielnem

dla dzięci ed lat 5-ciu do 12-tu

ОЕ
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KULTURALNO-OŚWIATOWY

15.

— Odczyt na Antokolu.
W
niedzielę dn. 2 b.m. o godz.
12-ej i

pół w poł, w domu ludowym P.M.S,
chowskiego,
dotyczącą
również
i na Antokolu z okazji przypadającego
Narodowego
pracowników kolejowych. Zarząd za- w. poniedziałek Święta.
i
p.
dyr.
Tadeusz
Turkowsk
wygłosi
wodowego
związku
kolejarzy
na

i zapisy od

8:

©

iiejski Kińematoora

15, wa, «Reklama Polska»
Jasna 10. —°

+, w ogr. po BERNARDYŃSKIM

—

Wymars2 z dziedziūca Skargi wy-

znacza się na godz.

b

Wilcza

kiertniien H. Siewiczowej i
— { О0

niec Piotra Skargi gmachu głównego
U.S.B. w celu wzięcia udziału w pochodzie.
В
:

Bristol) Warszawa,

PNE 3, Łaciak, „Asi. 195591: ;
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Art

Nadchodzi dzień 3-g0 Maja — święto Narodu * Polskiego,
wspómzatwierćzło uchwałę Rady Miejskiej nienie zorzy wiosennej, co przed laty rozproszyła ponuty mrok gnušniejąz dnia 22 bm, w sprawie zaciągnię- cego społeczeństwa, oświetlita prostą drogę, jaką miała iść „Polska,
cia w miejscowych instylucjach
krę- słonecznym blaskiem odbiła się w młodzieńczych sercach filomackich i na
dytowych pożyczki w sumie 150 tys. długo stała się symbolem żywotności i potęgi” Narodu.
na renowację turbiny elektrowni miejDzień 3 go Maja jest dniem otuchy i wiary, jestpobudką wzywającą
skiej.
wszystkich do czynu i do pracy.
— (x) Podatek miejski od lokali
tego dnia.
My — żołnierze szczególnie odczuwamy znaczenie
może być uiszczony bez kary. W
do czynów ofiarzachętą
wysiłki,
nasze
za
nagrodą
nas
dla
on
Jest
myśl-ogłoszenia Magistratu m. Wilna nych, rękojmią mo cnej spójni narodowej.
zaległości podatku miejskiego od loWięc teraz, gdy dłoń nasza już nie ściska broni,jądy oczy nie wyglądają
kali mogą
być zlikwidowane bez wroga, gdy nie tworzymy oddziałów wójskowych, My będąc w narodzie
kary (opłacając tylko I proc. odsetek) i z narodem,
do
obrony
jednak żołnierzami, gotowymi
pozostajemy
wrazie opłaty ich do kasy
miejskiej, czynnej,
spokoju i potęgi Państwa. — Idźmy ' w braterskich
wielkości,
nie później jak do 10 maja r. b.
szeregach swych organizacji w dniu radosnym 3 go Maja.
Pod Sztandary Kóledzy!
PRACA i OFIEKA SPOŁECZNA.
Weteranów, Związek Oficerów Rezerwy, Związek PedofiZwiązek
— (t) Subsydjum dla instytu.
Stowarzyszenie Dowborczyków,
Związek Legjonistów,
cji opiekuńczych.
Władze woje- cerów Rezerwy,
Związek: Powstańców Górnośląskich,
Zwiążek
Związek
Hallerczyków,
wódzkie asygnowały sumę
8817 zł.
w Wojskowych.
Osadnikó
Związek
,
Wojennych
w
Inwalidó
dla opiekuńczych instytucji dzieci na
miesiąc kwiecień. Suma ta jest mniej.
—(y Nabożeństwo dla młodzie odczyt pł. „Znaczenie Konstytucji
sza od asygnowanej w miesiącu ubie16 4
szkolne 3 go maja“.
Kuratorjum
Prelekcja bogato
uroizmaicona
głym, a to ze wzgiędu
na
to, że ży szkolnej.
specjalny okólnik poświęcony: przezroczami. Wstęp wolny. „.., „
wydało
kwiecień ma 30 dni.
sprawie świętowania: dnia 3 maja. W
— Polski Związek Kolejow:
— [x] ie wypłacono zapomóg
nabożeństwa
okólnika
tego
myśl
ców
w Wilnie wzywa wszystkich
bezrobotnym. Urząd Funduszu Bezsię w porze zwykłej
robocia w Wilnie wypłacił
w ostat- szkolne odbędą
Kolejarzy
Połaków do wzięcia udziału
i w zwykłem miejscu. Szkoły posiada: w pochodzie w dniu Święta Narodonim tygodniu zapornóg doraźaych w jące
delesztandar powinny wysłać
sumie 3. 700 zł. i ustawowych—7.450 gację złożoną z nauczyciela i 3-ch dowego 3 go maja. Zbiórka przy lozł Uprawnionych
do powyższych uczniów i ewentualnie orkiestry
na kalu Związku P.Z.K, o godz. 8—30
rano,
|
)
"zapomóg
było 1,270 osób.
Z po: nabożeństwo w katedrze o 9 rano
=
Zarząd
Koła
Związku
Oficewyższej liczby nie pobrało zapomóg
Hufce
szkolne wezmą udział 'w
wzywa wszystkich
148 osób.
przeglądzie wojska po zakończeniu rów Rezerwy
członków do. wzięcia udziału w uro*
— [x] Zatarg
piacowników nabożeństwa w Katedrze.
hut szkłanych
w Wilnie. Z po— Udział
młodzieży
akade- czystościach w dniu 3 maja. Zbiórka
wodu
należytego _ nieuregulowania mickiej w uroczystościach
3:go dnia 3 maja o godz 9 rano w lokalu
warunków pracy robotników zatrud- maja. Wileński Komitet Akademicki Związku — Mickiewicza 13.
PRAŃT
sh GRAM
JI
nionych w miejscowych
dwóch hu wzywa ogół polskiej młodzieży akatach szklanych, powstał
zatarg mię- demickiej
do stawienia się w dniu
dzy ostatnimi i właścicielami wspom- 3 go maja o godz. ll.ej na dziedzi«

nianych
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Stowarzyszenia

udział w po- dzoną przez ministra Skarbu p. Z dzie-

siedzieniu Rady Polsk:
Dyr.
Wzaj.
Ubezpieczeń. Korzystając z pobytu w
Warszawie p. wiceprezydent załatwił

odegra komedję Al. hr, Fredry. «Dożywszystko dębowe) meble lakierowane. tywocie».
Wieczorem tegoż dnia po raz . 4 ty
białe, etażerki, stoliki, biżuterja,, tace, zorg
Jerzego Szaniawskiego
«<Lekko-

okoliczność, że magistrat dotychczas
nie przejawia inicjatywy co do ko"

2:
ecnie cierpi
życzki. Urząd

na żadną chorobę zakaźną,
g) miejsce wydania i datę oraz podpis
Е
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:
lekarza.

komisji ochrony lasów. Na

stów sumiennie

wiedź.
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półkolonie letnie

— Redata w gmachu na Pohulance
ża dzisiaj, po, poł. 0. godz. 4-ej, staraniem
awarzystwa Uniwersytetu Robotniczegoi
Klasowych Związków Zawodowych — ko:
medję . Stefana Żeromskiego <Uciekła mi
przepičreczka», |
> „ad

ków z prośbą o. wypowiedzenie opi- 50 groszy, Co trzeci bilęt —wygrana,
Wieczorem 0. zodz. 8-ej po: raz ostatai
nji rzeczoznawców,
Stowarzyszenie Śród mnóstwa
fantów są bardzo wsele>. R dramat Št. Wyspiańskiego <We- 3
zaś daje w podobnych wypadkach cenne jako to: całkowite umeblowaw niedzielę dn, 2:g0 majao goda.
świadectwa lekarza, uprawnionego do prak- po przeprowadzeniu narad w odpo- nie pokoju stołowego (kredens, 6 2-ej Jutro
po poł, dla młodzieży. szkolnej.
po gcetyki.
dobranem gronie specjali: krzeseł wyściełanych, stół i t p. — nach a.75 proc, zniżonych — Zespół Redu*
na choroby zara* wiednio
2) Niemowięta. chore
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Polskiej

Ze WSR mą poziom artystyczny koncertu i
łosły jego cel wszystkich sympatyków harcerstwa i muzyki zaprasza jak
najserdeczniej komitet.

Okręg Wi.

organizacje

cele

z Gadd
muzykalno-wokalny.

szta, Rubinsztejna,

leński Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń w Wilnie, po porozumieniu

przez

Magistratowi m. Wilna

szkoły

— Obchód

ma

piańskiego. ©"
= Koncert

zatrud.

również położyli pewnych

К

sezonie «Wyzwolenie» — dramat

000600290909<
drzew- chód przeznaczony jest na dokarmia-

- — (x) Iie róbotników

poniedziałek dn. 3'g0
po

Szkotnej dana będzie fantastyczna komedja
St. Kraywoszewskiego < Djabeti karczmarka»,
Wieczorem 0 godz. 8-€j (po raz ostatni w

ce Mickiewicza 22

3 do 5 po poł.

{
i

4ej

p E Mieszkowski

o treści podburzającej
kolejarzy do
wystąpień i nawołującej
do fajnego
wypowiedzenia się za strajkiem, lub

długoterminowej pożyczki, na rzecz
bezrobotnych m. Wilna. W sprawie każdy poszczególny
związki.

p.

W

chwalił wystąpić przeciw zarządzeniom
p. ministra, grożąc. strejkiem. W tym
to cslu. rozesłane zostały ulotki odezw

otzyńiał przyrzeczenie

powyższej

L

starań pp. ni nowa fabryka tkanin
nych. W najbliższych dniach. uru- nie uczni szkoły państwowej Rzemieposeł Zwierzyński i sen.
Krzyżachomioną
zostanie w
N.-Wilejee, ślniczo-przemysłowej w Wilnie.
na m. nowski. Pozatem p. wiceprezydent przez firmę Possehla, fabryka tkanin
Rządu
poczynił
w . Banku
mieszkańcom, że Łokuciewski
Wspómniana _ fabryka UROCZYSTOŚCI
I OBCHODY.
Gospodarstwa Krajowego starania, w drzewnych.

URZĘDOWA;

Komisarz

jest

posiedzeniu

wo

100

od
mają na
Zach. sł. o g. 6 0.52. | Ministerstwa Rob6t Publicznych o- przeciw. Powyższe. odezwy
trzymania koło 100.000 zł. w formie jednej stronie napis-<tak», lub <nie».
które to słowa winien potwierdzi

Pilipa i Jak.

i ukaże

spraw,

S

względnie

Ib“ po-

niedziałek.

OCZITZOZAP SE Окселеои НЕИ
ТИВООБНТЕНОЕТУЕЕНЕНИЕНИИ

„į
ао
„Iadje—k
raina

e ae
д
baśni
i ezudów*

wspaniałe zdjęcia z podruży Lonell'a Thomasa, ukażujące świat tajemnic Indjri Tybetu
-|

«Nad

program:

«JIM

1 JACK+

(czyli dwaj

Podczas seansów
wykona szereg pieśni
ю
A
„+, Orkiestra, pod
Kasa czynna; w niedzielę i św.od godz. 2
„Początek seansu; w niedzielę od godz.

bokserzy)

komedja

w 2 aktach.

artystka Opery „p: Janina Korsak-Targowska
dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego
m. 30. w powsżed, dnie od godz. 3 m, 30.
3-ej w powszednie dnie od godz. 4-8j.

BILETOW: wraz z dodatkiem” na pomoc bezrobotnym- Parier 60 ar. Amfiteatr i balkon 30 gr.
< Grunt się nie przyjmować i dobrze się odżywiać»
arold
Lloyd
„ tak powiedział król humoru

„Felios* $$ = „Pan Dyktator — to ja! emiszeze
Dla młodzieży dozwolone.

OBWIESZCZENIE.
200.

Sąd Okręgowy

w Wilnie, I Wydział Cywilny, obwieszcza, ze na żądanie Wilenskiego Banku Ziemskiego,
1), Wzbronić dokonywania jakichkolwiek transakcji, oraz wypłat z sji 3201—3205, 3211—3215, 3331—3335, 3386—3390, 3431 —3435, 3461—
: następujących

tytułów na okaziciela i kuponów

gólnionych, a mianowicie:
Akcje Wileńskiego

Banku

Ziemskiego

po

1-ej emisji Nr.Nr. 1286—1200, od 1336—1340

1400, od

1451—1455

do 1521—1525,

od
1250

do

1531—1535,

nich

niżej

rubli

nominalnych

1351—1355,
od

wyszcze-

1306—

1541—1545

do

1901—1905, od 1911—1915 do 1931—1935, od 1936—1040 do 1976—
1980, od 1986—1990 do 2036—2040, od 2071—2075 do 2076—2080,
od 2166—2170 do 2211—2215, od 2241—2245 do 2246—2250; 2-ej
emisjiod 2416—2420 do 2421—2425, od 2511—2515 do 2521—2525,

od 2546—2550 do 2551—2555, 2561—2565, od 2571—2575

do 2591—

2505 od 2601—2605 do 2606—2610, od 2621—2625 do 2626—2630,
9636 —2640 do 2656—2660, od 2666—2670 do 2706—2710, od 2716—
9720 do 2741—2745, od 2756—2760 do 2761—2765, od 2806—2810 do
2816—2820, od 2826—2830 do 2831—2835, od 2871—2875 do 2876—
2880, 2886—2890, 3001—3005, 3026—3030, od-3046—3050
do 3126—
3130, 3131—3135, 3161—3165, od 3176—3180 do 3191—3105; 3-ej emi-

3465, od 3471—3475 do 3476—3480, od 3506-3510 do 3526-3530, 3551-3555, 3596—3600, 3621--3625, 3646—3650, 3656—3660, od 3676—3680
do 3686—3690, od 3696—3700 do 3706—3710, od 3716-—3720 do 3731—3735,
3741—3745, od 3756—3760 do 3766—3770,
od 3776—3780
do 3796—
3800, od 3806 —3810 do 38!1 —3815, od 3821—3825 do 3836—3840, od 3841—
3845 do 39.1—39i5, 3976—3980, od 3986—3990 do 3996—4000; 4-ej emisji
4136—4140, od 4186—4i00 do 4191—4i95, 4246—4250, od 4291—4295 do
4301 —4305, od 431|—4315 do 4416—4420, od 4431—4435 do 4441—4445,
od 4446—4450 do 4451—4455, od 4461—4465 do 447]1-—4475, 4491—4495;
5-ej emisji4741 —4745, 4801—4805,
od 4851-<4855 do 4901 —4905, od 49i1—
4915 do 4916—4920,4926—4930, od 4981 —4985jdo 4986—4990, od 5011-5015,
do 5031—5035, od 5086—5090 do5101—5105, od 5136—5140 do 5141-—5145 od
5156—5i60 do 516|-—5165, od 5186—5190 do5:96—5200, 5206—5210, od 5236—
5240 do 5246—5250, jod 5256 —5260 do5276—5280, od 5306 —5310 do 5316
5320, 5326—5330, 5336—5340, ой 5391—5395
do 5406—5410,
5421—
5425, od 5496—5500 do 5516—5520, 5576—5580, od 5596 —5600 do 5601

decyzjąz dnia 27 maja 1925 roku postanowił:
5605; 6-ej emisji od 5866—5870 do 5876—5880, od 5886—5890, dó 5911
—5015, od 5921-5925 do 5976—5980, od 5986—5990 do 6011—6015, od
od 6086—
od 6061—6065 do 6071—6075,
6031—6035 do 6056—6060,
‹6196—
od
6090 dó 6091-6095, 6136—6140, 6176—6180: 686—6190,
od
6256—6260,
do
6251—6255
od
6226—6230,
6200 do 6211—6215,
od 6481—6485 do 6496—
do 6381—6385, 6426—6430,
od 6336—6340
7-ej emisji 6786—
6631—6635;
do 6531—6535,
6500, od 6516—6520
do
6891—6895
od
6866—6870,
do
6851—6855
od
6790, 6806—6810,
6906—6910, od 7071-7075 do 7091 —7095,,7106—7110'do 7236—7240, od
7246—7250 do 7266—7270, od 7276—7280 do 73617365; 8-ej emisji 7811—
7815, od 7941—7945 do 7946—7950, 8011 —8015, 8031—8035,0d 8056—8060
do 8156—8160, od 8191—8i05 do 8221—8225, ой 8231—8235 do 8206—
8300 8326—8330; 9-ej emisji od 8461—8465 do 8716—8720, od 8721 —8725
9186 — 9190
9185 do
od 9181 —
emisji
10-ej
do 8736 — 8740;
9261—
9241—9245,
do
9236—-9240
od
9206—9210,
do
od 9201—9205

—

(0
9265,
9340,
9425,

9270—9280,
9346—9350,
043!—0435,

9286—9290,
od 9306—9316 do 9326—9330,
9336—
9376—0380,
od 9391—9395
do
9411—9415,
9421—
od
9446—0450
do 9451—9455, od 9466—9470 do

9471—9475, od 9486—9490 do 9491—9495, oraz kupony od tych
akcji na
dywidendę za 1916 rok; 11-ej emisji Nr. 9556—9560 z talonem bez
kupo-

nów; 11-ej emisji Nr.Nr. od 9571—0575 do 9581-9585, od
9591—0595 do
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 9051-0055,
od 9966—
9970—do
9971—9975,
9996—10000,
10016—10020,
10026—10030, od
10091—10095
do 10136—10I140,
od
1016ł—10165
do
10166 — lol70,

od lo0206—1lo2lo do 10216—1o220, 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 — 10895
do 10806 — 10900,
10971 — 10975, 10986 — 10990,
ой 11076 — 11080 do 11081 — 11085, od
11091—11095 do 11006—
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—11405, 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—12390,
12401—02405, 12416—12420, 12511—12515;
15-ej
emisjj
od
12621—
12625 do 12671—12675, od 12696—12700 do 12711—
12715, od 12741—
12745 do 12776—12780, od 12791—12795 do 12896—12900,
od 12901—

12905 do

12911—12915,

16-ej

od

emisji

12936—12940,

13056—13060

do

12956—12960,

13106—13110,

12986—12990;

13116—13120,

od 13266—
13270 do 13291—13295, 13131—13135, 13236—13245, 13301—13305;
17-ej
emisji 13606—13610, od 13681—13685 do 13686—13690,
13916—13920,
13926—13930, od 13941—13945 do 13951—13955, od 13961—
13965 do
14011—14015, od 14026—14030
do
14131—14135,
od
I4141—14145
14246- 14250, od 14301—14305 do 14336—14340; 18-ej emisji 14461—1 do
od 145I6—14520 do 14556—14560, od 14576—14580 do 14676—14680, 4465,
od
14701—14705 do 14731—14735, 14746—14750, od 14756—1
4760
do
14826—
14830; 19-ej emisji od 15/71—]5175 do 15401—15405, od 15406—1
5410 do
1549|—15495;

20-ej

emisji 16156—16160,

od

16171—16175

do

16176—16180,

od

16196—16200 do 16226—16230, od 16301—16305 do 16321—16325, od
16331-—
16335 do 16341—16345, od 16351—16355 do 16356—16360, od 16371—1
6375.
do 16376—16380, 16396—16400, od. 16431—16435 do 16436—1
6440,
od
16446—16450 do 1645|—|6455, 16506—16510, 165.6—16520, 16541—1
6545,
od
16551—16555 do 16566—16570, 16576—16580, 16586 —16590,
do i6621—16625, 16651—16655, 16671—16675, od 16681—16685od 16606—16610
do 16706—
16710, od 16771—16775 do 16781—16785, 16796—16800, od
16816—16820
do 16836—16840, 16846—16850,
16856—16860, 16806—1
16911—
16915, I6946—16950, 16961—16965, od 16971—16975 do 6000,
16976—
16080,
16986— 16990, 16996—17000; 21 ej emisji
17516—17020,
17071—17075,
ой 17096—17100 do 17101—17105, 17121—17125, od 17136—
17140 do
17141—17145, 17156—17160, od 17171—17175 do 17176—17180, 17191—
17195, 17261—17265, 17271—17275, od 17281—17285 do 17286—17200,
od I7291—17295 do 17321—17325, od 17346—17350 do 17436—17440,
17496—17500, 17516—17520, od 17536—17540 do 17551—17555, od 17561—
175656 do 17576—17580, 17601—17605, 17611—17615, 17656—17660, ой 17681—
17685 do 17686—17690, od 17696—17700 do 17706—177i0, od 17716—17720
do 17721—17725, 17731—17735, od 17741—17745 do 17746—17750; 22-ej emisji od I7761—17765 do i777i-17775, 17786—17790, od 17806—780 do
17821—17825, 17831—17835, 17841—17845, od 17886—17890 do 17891—1
7805,
17921—17925, 17931—17935, 1795—-17955, 17961—17965,
17971—17975. ой
18006—18010

do

18016—18020,

od

18026—18030

do

Akcje Wileńskiego

emisji Nr.Nr,

e

Banku

akcji na dywidendę

Ziemskiego po 250 rb.

128, od 269 do 270 oraz kupon

nominalnych

na dywidendę

za

1-ej

3047, od 3048 do 3049, od 3052 do 3054,
3071 do 3076, 3081,
3101,

od

3113

3134 do 3146,

do

3120,

od

3123

od 3099 do

od 3089 do 3091,

od 3086 do 3087,

3114,

do

3066, od

od 3056 do 3061,
od

3128,

3131

do

3150, od 3153 do 3160, 3169, od 3171 do 3174,

do 3181, 3192, od 3197

do 3200; 4-ej emisji 3266,

od 3270

3132,

od

od 3170

do 3273, od

3275 do 3286, od 3289 do 3293, od 3206 do 3300, 3303, 3320, 2323,
3331, od 3346 do 3351, od 3354 do 3365, od 3368 do 3380, od 3382
do 3383, 3387, ud 3391 do 3399, 3388, od 3402 do 3406, 3412, od 3415
do 3416, od 3423

Wycawca

do 3431, 3434,

Stanislaw

3453, 3462; S-ej emisji 3470,

Mackiew
cz

3547,

3558,

od

3562

do

3567,

3571,

od

3588,

3633,
3674
3722
3809,

3921,

dv 3046, od 3047 do 3950, 3957, 3062, 4004,
4011, od 4018
4020, od 4024 do 4027, 4034, od 4039 do 4040,
od 4042, do 4045,
4047 do 4051, 4060, od 4063 do 4064, 4066, 4083
od 4089 do 4090,

4092 do 4104, od 4106 do 2121, 4123, 4126,

do
od
od

od 4120 do 4132, od 4137

do 4157, od 4160 do 4165;
7-ej emisji od 4267
do 4270,
od 4271 do
4276, od 4278 do 4301, od *303 do 4316, od 4328
do 4334, od 4336 do
4338, 4375, 4378, 4386, od 4302 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 emnisji 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 4041,
od 4042 do 4084,
od 4986 do 5000,
od 5002 do 5015, 5019, od 5023 do 5028, 5034;
9-ej emisji od 5100 do
5119, od 5120 do 5219, od 5220 do 5319, od 5320
do 5355; 10-ej emisji
od 5743 do 5744, od 5760 do 5762, od 5771 do 5772, od
5776 do 5783,
5786, 5788, 5803, od 5806 do 5807, 5810, 5810, 5821,
5824,
5838, 5846,
5886, od 5860 do 5861, 5864, od 5882 do 5888, od 5890
do 5897, 5900,
5906, od 5913 do 5914, od 5919 do 5021, od 5922 do
5923, od 5925 do
5027, od 5930 do 5031, 5933, od 5939 do 5942, od
5944 do 5953, 5058,
od 5960 do 5967, 5977, 5979, 6014, od 6016 do 6017,
6025, od 6033 do

6034, 6038, od 6045 do 6048, od 6050 do 6053, 6056, 6061,
6063 do
do 6065, 6073, od 6078 do 6084, od 6095 do 6099, 6104, od
od
6111 do
6116, 6119,

6121, 6123, 6126, 6129, 6131, od 6134 do 6136,
6140; 11-ej emisji 6143, 6161. 6172, od 6265 do 6269, 6276,
od 6294 do 6296, od 6299 do 6302, od 6308 do 6309,
6317,

od 6139 do
6284, 6287,
od 6325 do

6328, 6330, 6334, 6336, oo 6338 do 6342, od 6344 do 6347, 6350,
od
6352 do 6367, od 6371 do 6377, od 6382 do 6383, od 6389 do
6392,
6403, od

6413 do 6416, od 6418 do 6419, 6421, 6423, od 6432 do 6435,
6450 do 6451,

6437,

od

6554,

do 6525, cd 6526 do 6536, od 6538 do 6544,
od 6546
6557, 6560, od 6567 do 6570, od 6573 do 6575, od 6579

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

od 6585 do
od 6604 do
do 6636, od
6712, 6721,

6587,
6608,
6638
6723,

6743,

od 6589
6612, od
do 6645,
6726, od

6759,

6764,

6757,

do 6591, 6505, od 6598 do
6619 do 6620, od 6628
6649, 6688, od 6690
6728 do 6730, od 6732

od

6765

do

6768,

od

6770

do
do

6599, oc 6601 do 6602,
do 6629, od 6634
do 6698, 6700, 6709,
do 6733, od 6738 do
do

6772,

6775,

6783 do 6784, od 6789 do 6792, 6796, od 6802 do 6803, od
6814, 6818, od 6833 do 6846, od 6857 do 6859, 6861, 6876,

6887, do 6890;

12-ej emisji 6893, 6902,

6549,
6583,

od 6918 do 6920,

od

6806
6881,

do
od

od:

do
6927, od 6952 do 6958, od 6068 do 6969, 6971, 6987, 6989, od 6926
6991 do
6992, od 6996, do 6998, 7013, 7017, 7033, od 7051 do 7052, 7056, 7058,
7060, 7065, od 7067, do 7068, 7087, 7092, od 7095 do 7103, od 7110 co

7111.

7116,

1168,

od 7173

od

7117

do

7123,

od

7126

do

7128,

7131,

7133, od

do

7174,

od 7176 do 7177,

od

7179

do

7135

od 7166

7:94,

7200,

od

do

do

7202

7212 do 7216, od 7220 do 7228, 7235, od 7237 do 7241,
7256, od 7258 do 7259, od 7262 do 7264, od 7267 do
od 7296 do 7131, od 7315 do 7318, od 7320 do 7327,
7333, 7337, od 7339 do 7340, od 7342 do 7348, od
7356 do 7362, od 7364 do 1366, od 7368 do 7369, od

7373 do 7374, od 7384 do 7388, od 7380 do 7395, od 7397
d» 7399 od 7403

7404, od 7412 do 7418, od 7426 do 7427, 7431,0d 7434 do 7450, od 7451
7456, 7460, 7462, od 7467 do 7468, 7470, od 7472 do 7475,
od 7483
7486, od 7489 do 7492, od 7497 do 7504, od 7508 do 7513, od 7516
7518, 7521, od 7525 do 7526, od 7528 do 7559, 7570, 7574, od 7582

do

do

do

do
do

7586, 7597, 7613,od 7633 do 7634, 7641, od 7643 do 7646, 7650,
7652,
od 7657 do 7661, 7663, 7667, 7677,
od 768 do 7682,
od 7686 do 7688,
od 7693 do 7694, 7696, 7706, 7708, 7711; 13-ej emisji 7712, 7747,
7846,
od 7862 do 7864, do 7869 do 7879, od 7885 do 7888, od 7890 do 7897,

od 7901 do 7008, od
7034, 7936, 7950,
7981, od 7996 do

7910 do 7911, od 79i4 do 7916, 7924, od

i

7933 do

od 7953 do 7958, 7963, 1969, od 7972 do 7975,
7979,
800!, 8006,0d 8008 do 8023, od 8027 do 8030, 803!, od

8038 do 8052, 8055, od 8057 do 8064,

1917 r;

Nr.Nr. od 582 do 583, od 588 do 592, od 628 do 637, od 648 do 649, 1224,
1287, 1290, 1293, 1354, 1350, 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 do 1524, od 1526 do 1527, od 1528 do 1545, od 1547 da 1561, od
1567 do 1633, od 1634 do 1733, od 1734 do 1833, od 1834 do 1862,
od 1865 do 1922, 1929 do 1941, od 1942 do 1965, od 1968 do 2006,
od 2010 do 2028, od 2032 do 2049, od 2050 do 2093, od 2005 do 2122,
od 2125 do 2152, od 2153 do 2160, od 2163 do 2165, od 2172 do
2178, od 2180 do 2190, 2341, od 2351 do 2365, od 2370 do 2371;
2-ej emisji 2446, 2459, 2461, 2487, od 2489 do 2403, od 2500 do 2501,
2509, 2513, od 2521 do 2523, od 2525 do 2526, od 2531 do 2535, od
2543 do 2545, od 2547 do 2549, 2551, od 2556 do 2558, od 2562 do
2566, 2569. 2571, 2573, od 2575 do 2579, od 2581 do 2584, 2587, od
2592 do 2503, 2595, od 2596 do 2599. od 2623 do 2628, od 2631 do
2632, od 2635 do 2641, 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 2801, od 2813 do 2815, 2817, 2828, od 2830 do 2832,
2833, 2837, 2840, 2847, 2852, 2944, od 2960 do 2963, od 2965 do 2968,
od 2975 do 2979, 2982, 2984, 2986, od 2988 do 2990, 2993, od 3000 do
3002, od 3004 do 3005, 3007, od 3009 do 3012, od 3014 do 3016, od
3019 do 3020, od 3023 do 3038, 3041, od 3044 do 3045, od 3046 do

3542,

do 7205, 7207, od
od 7243 do 7248,
1278, 7280, 7295,
od 7329 do 7330,
7351 do 7352, od

18031-—18035, od 18051—

za 1916 rok.

3525,

7136, 7144, od 7147 do 7149, od 7151 do 7155, 7158, 7162,

18055 do 18061—18065, 18071—18075, I8I01—i8105, od 18111—18115 do
18li6—i8i20, od 18126—18130 do 18131—18135, od 18146—18I50 do 18151—
18155, od_18I96—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 18396—18400, 1841!—18415, od 18446—
I8450 do 18491—18405, 18516—18520, od 18536—18540 do 18541—18545, od
18551—18555 do 18556—18560, 18576—18580, 18586—18590, od 18616—18620
do I8626—18630, od 18636—18640 do 18641—18645, 18656—18660, 18666—18670
18691—18695, 18701—18705, 18716—18720, 18731—18735, 18746—18750,
18756—18760, od 18811—18815 do 18826—18830, 18851 —18855, od
18926—18930 do 18936—18940, 18946—18950, 18956—18960, od 18991—
18995 do 18996—19000; 23-ej emisji od 19026—19030 do 19031—19035,
od 19246—19250 do 19266—19270, od 19281—19285 do 19291 — 19295,
od 19301 — 19305 do 19316—19320, od 19331—19335 do 19346—19350,
19376—19380, od 19411—19415 do 19416—19420, od 19426 — 19430 do
19441—19445, od 19451—19455 do 19461—10465, od 19471—19475 do
19476—19480, od 19491—19495 do 19501—19505, od 19516—19520 do
19521—19525, 1954119545, od 19566—19570 do 19571—19575, 19581—
19585, od 19591 —19595 do 19596—19600, 19651—19655, od 19701—19705
do 19731—19735; 24 ej emisji od 19846—19850 do 19851—19855, 19876—
19 80, od 19881—19885 do 19886—19890, od 19896—19900 do 19901—
19905, od 19911—19915 do 19926—19930, od 19951—19955 do 19961—
19965, 19981 — 19985, od 20016 — 20020 do 20046—20050, 20081—
20085, od 20096—20100 do 20101—20105, 20136—od
20206—
201
20210
40,
do 20256—20260; 25-ej emisjj od 20356—20360 do 20376—20380, od
20386—20390 do 20391—20395, od 20421 — 20425 do 20431 — 20435,
20461—20465, 20491 — 20495, 20501—20505, 20511—20515, od 20526—
20530 do 20531—20535, 20551—20555,
ad 20586—20590 do 20646—20650,
20701—20705, 20706—20710, 20716—20720, 20741—20745, 20791—20795,
20836—20840; 26-ej emisji od 20991—2099do
5 20996—21
od000,
21126—
21130 do 21136—21140, 21196—21200, od 21206—21210 do 21211—21215,
od 21281—21285 do 21306—21310, od 21341—21345 do 214
— 06
21410,
21481 —21486, 2149621500, od 21501—21505 do 21576—21580, 21596—
21600, oraz kupony od

do

od 3591 do 3594, od 3598 do 3616, od 3618 do 3619, od 3574 do
3622 do
od 3636 do 3637, od 3650 do 3651, od 3652 do.
3663,
od
do 3676, od 3690 do 3697, od 3701 do 3704, od 3719 do
3720,
od
do 3724, od 3727 do 3755, od 3763
do 3764, od 3792 do 3797,
od 3818 do 3820, 3852; 6 ej emisji od 3896 do 3899, od
3919 do
od 3928

od 8066 do 8072,

od 8074

do

8077, od 8081 do 8096, od 8098 do 8I0I,
od 8103 do 8114,
od
8/8 do
8125, 8128, od 8I3i do 8:33, od 8i38 do 8:40, od 8143 do 8144, od 8146 do
8147, od 8!49 do 8I6I, od 8162 do 8166, od 8177 do 8185, 887, 8191,
od

8203 do 8204, od 82:6 do 829, od 8228 do 8229, od 8231, do 8234, od
8250

do

8258,

8266,

od

8277

do

8278,

8292,

od

8312

do

83i3;

l4-ej

emisji 8388, od 8496 do 8503, od 8505 do 8509, od 851 do 8520, od 8526
do 8529, 8531, 8533, od 8536 do 8537, od 8540 do 8552, od 8554 do
8565, od 8566 do 8568, od 8572 do 8580, 8582. od 8585 do 8604, oi
8606 do 8607, 86II, od 8613 do 8621, 8623, 8626, 8664, 8667, 8670, od
8678

8730
8773
8851,
8015,
9082,

do

8679,

8683,

8704,

8700,

8716, od

8719 do

8721,

8724,

do 8737, od 8739 do 8742, od 8751 do 8756, od 8767
do 8780, od 8790 do 8794, od 8797 do 8845, 8847,
8873, 8890, od 8896 do 8897, od 8900 do 890, 8908
8941, od 8955 do 897:, 8979, 8982, 9007;
15-ej emisji
9134,

od

9176

do

9182,

od

9183

do

9184,

od

9:95

do

8727,

do 8770,
od 8850
, od SOIL
od 908l

9197, od

od

od
do
do
do

9297

do 930!, od 9310 do O3II, od 93i3 do 9373, od 9375 do 9378, od 9380 do
9396, od 9403 do 9408, od 9409 do 9420, od 9422 do 9429, 9456, 9458,
od 9464 do 9466, 9490, 9407, od 9499 do 9500, 9507, 9511, 951
od4,
9533 do
9534, 9536, 9543, od 9548 do 9549, od 9551 do 9574, od 9576 do 9579,
"9583, od 9586 do 9593, od 9595 do 9604 od 9607 do 9610, 9616, od
9621 do 9623, od 9625 do 9631, od 9632 do 9639, 9644, 9646, od 9650
do 9654, 9656, od 9658 do 9662, od 9664 do 9678, od 9680 do 9689,
od 6693 do 9698, 9707, 9724. od 9732 do 9736, od 9749 do 9752, od
9769 do 9773, od 9881 do 9882, od 9992 do 10002; 16-ej emisji od
10161 do 10168, od 10176 do 10179, od 10171 do 10172, 10182, od
10190 dó 10191. 10198, 10200, od 10201 do 10235, od 10237 do. 10252,
od 10282 do 10292, od 10317 do 10322, 10331, od 10340 do 10345 od
10365 do 10366, od

10379

do 10383,

10392,

10442,

od

10457 do 10462,

10479, od 10482 do 10483, od 10485 do 104091, od 10492
10505 do 10578, od 10580 do 10593, od 10594 do 10600,

do 10503, od
od 10633 do

10653, od 10658 do 10660, od 10666 do 10670, od 10690 do 10696, od
10708 do 10709, od 10784 do 10785; 17-ej emisji 11120, 11124,
11153,
od 11155 do 11158, od 11167 do 11168,
11181,
11197, od 11201 do

11242, od 11243 do 11272, od 11277 do 11283,

11339 do
emisji od
do 11700,
12119 do

11348, od
11547 do
od 11701
12144, od

od 11287 do 11335, 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 do

12376; 20:ej emisji 12901, 12904, 12907, od 12909

12922

do 12923,

12925,

12932, od

12935

12954, 12959, 12962, 12974, od 12976

do

do

do 12910,

12938, od

12977,

12942

12991,

12913, od

do

12943,

od 12995 do

12997, od 13001 do 13002. od
13006
do
13007, od 13009 do 13011,
13015, 13029, od 13032 do 13034, 13036, od 13038
do
13039,
13042,

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

13115,

13118,

13120,

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, 13230, od 13237 do 13238, 13242, 13262, 13268, 1327i, 13276, od
13280, do 13285, od 13287 do 13280, 13316, od 13319 do 13322, 13333, od
13335 do 13338, 13340, od 13362 do 13363, 13369, 13396, od 13399 do
13400, 13403, 13408, 13412, 13417, od 13431 do 13432, od 13434 do 13436,
13441 13444, J3450, 13456, 13476, od 13481 do 13484, od 13487 do 13490, od

13493 do 13494, 13496, od 13498 do 13499, od 13505 do

13500,

13510, od

13518 do 13519, od 13526 do 13530, 13532, od 13564 do 13565, od 13567 do

13569, 13573, od 13577 do 13579, 13582, od 13590

do

13592, od 13597 do

13599, od 13626 do 1363], od 13660 do 13662, 13664, 13667,

13676, 1368:, 13698,

13700, od 13705 do 13708, 13725, od 13727 do 13728, od 13734 do 13741,
od 13745 do 13746, od 13749 ao 13755, 13773, od 13777 do 13780, 13784,
13794, od

13796

do 13798, 13803, od

13805

13818 do 13819, 13823, od J3830 do 13833, od

13852 do 13856, 13864, 13867, 13869 13873, od

do

18806,

13838

do

13809,

13812, od

13874

do 13875,

od 13880

od
14023 -do
14025,
14031,
14033,
14039, od
14053 do
14054
do
14056
od
14058,
14066,
14069,
14073,
14075
14093, od
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 14192 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 1427i,od 14273
do 14274,
14276, 14281,
od
14287 do 14200, od 14292 40
14293, 14299, od 14301 do 14303, od 14305 do 14306,
od
14310
14313, od 14317 do 14318, od 14327 do 14329, od 14333 do 14336, do I43II,
14338, od
14344 do 14346, od 14350 do 14352, 14362, od 14366 do 14368,
od 14371 do
14372, od 14376 do 14379, 14382, od 14386 do 14389,
14393, od 14397 do
14403, 14408, od 14410 do !44i2, od 14419 do
14420, od
14422 do 14436,
14438, od 14440 do 14448, od 14454 do 14458, od 14469
do
1447I, 14473,
od 14475 do 14477, 14485, 14487, 1440], 14493, 14499,
14502,
14505, od
145i2 do 14514, 14516, 14520, od 14526
do 14531, od 1454]
do i4542, od
1455]
do
14553,
14555,
14557,
14564,
od
14569
do 14570, od !4574
do 14575, 14578, 1458!, 14584, 14590, 14594, od 14597 do
14602,
od i4605
do 14606, od 14611 do 14618, od 14621
do 14631, 14637, 14641,
14643,
od
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,
14801, 14813,
14818,
od
14824
do
14825, 1483I,
14838, od 14846 do 14850, 14853, 14858, 14879, 14882, 149:3, 14925,
od 14933
do 14935, 14955, od 14971 do 14973, od 14993
do 14994,
od 15076 do
15083, :5085, od 15089 do 1509), od 15094 do 15097, 15114, 15139, dd 15148
do 15150,
1516!, od 15171 do 15214, od 15215 do 15252, od 15258 do 15264, od
15270

do 15272, 15274, 15282, 15287, 15200, 15292, od 15204 do

15295,

15297,

od 1580 do 15811, od 158I8 do 15823, 15833, od

15843,

15845,

od 15299 do 1530I, od 15317 do 15321, od 15329 do 15331, od
15334 do
15335, od 15342 „do 15343, 15346, od 15378 do 15379, od 15308
do 1540),
15413, 15453, od 15457 do 15459, 15464, od 15466 do 15467,
od 15473 do
15475, od 15478 do 15481, od 15483 do 15484, od 15489
do 15490, 15493,
15497, 15502, 15505, 15507. 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 15592 do 15593, od 15601 do 15613, od
i56I8 do
15619, od 15624 do 15626, 15632, od 15637 do 15650, 15660, od 15662
do
15663, 15669, 15671, od 15676 do 15679, 15687, 15690, i5703, od
15706 do
15707, 15712, 15715, od 15717 do 15718, od 15722 do
15724, od
15726 do
15727, od 15731-do 15735, od 15740 do 15741, 15744, od 15746 do
15748,
15753, od 15757 do 15767, 15775, od 15793 do 15797, 15801,
15806,
15808,

15841 do

15849, 15851,0d 15853 do 15854, 15868, 15873, od 15877 do
15894 do 15895, 5902, 15905, od I5911 do 15912, 15920,

15878,
15923,

15891, od
od i5925

do 15926, od 15928 do 15929, 15939, od 15941 do 15942, 15945, 15947,

od

15956 do i5957, od 15960 do 1596!, od 15963 do 15966, od 15968 do
15969,
od 15972 do 15975, 15977, 15979, 15981, 15983, 15987, 15990;
23-ej emisji
16.94,

od.16331 do 16340, 16344, od 16349 dol6368, od 16369 do 16372,
16375 do 16380, od 16383 40 16386, od 16390 do 16394, od 16396 od
do
16402,

od 16404 do 16406, od 16414 do 16428, od 16431 do 16433, od 16437 do 16438,
0d 16443 do 16493, od 16494 do 16500, 16502, 16506, 16543, od 16566 do 16577,
16603, 16625, 16635, od 16637 do 16638, 16643, od 16663 do 16665, od
16670 do 16672, od 16674 do 16679, od 16694
do
16695,
16704,
od
16715 do 16739, od 16741 do 16750, od 16753 do 16754, od 16758
do
16777, od 16778 do 16780, od 16783 do 16786, od 16799 do 16808, od
16810 do 16812, 16815, od 16818 do 16833, 16835, od 16837 do 16839,
od 16847 do 16856, od 16859 do 16868, 16873,
od
16875
do
16877,
16884, 16901, od 16915 do 16934, 16953, od 16958 do 16969, od 16970

do 16972, od 16975 do 16990, od 17018
17035,

17042,

od

17046

do

17047,

do

od

17019, 17022,

17054 do

od 17033 do

17125,

od

17126

17129, od 17143 do 17147, ód 17150 do 17151, 17154, 17157,

do

17161,

17169,

17182, od

17192

do

17193, od

17214

do

od 17239 do 17240, 17249; 24.ej emisji od 17396 do

do 17424,
od 17459
do 17500,
od 17631
17692 do

od 17427 do
do 17460, od
od 17502 do
do 17648, od
17694, 17699,

17434, od
17464 do
17505, od
17651 do
od 17701

17437 do
17475, od
17542 do
17652, od
do 17709,

od

17219,

17409,

17450, od
17476 do
17549, od
17657 do
od 17748

od

do

17160

17237,

17410

17452
do 17457,
17481, od
17483
17567 do 17630,
17658, 17664, od
do 17749,
17755,

17759, od 17762 do 17763, od 17765 do 17774, od 17780 do 17790, 17795,

17799, od
1845 до
od 18408
od 18482

od 18500
18533, od
do 18758,
18698 do
od
od

17802 do 17803, 17805, ой 17810 do 178i, od 17816 do 17818, od
18146; 25-ej emisji 18180, od 1829! do 18205, 18367, 18370,
18372,
do 184ii, od 18448 do 18449, od 1845! do 18453, 18455, 18450,
do 18484, od 18480
do 18400, 18491, od
18494
do
18498,

. 40 18501, od 1857 do
18610 do 18630, od 18646 do
od 18664 do 18680, od 18682
18701, od 18704 do 18706, od

I852I, 18523, 18528, od 18530 do
18650, od 18652 do 18655, od 18657
do 18683 od 18686 do 18689, od
18709 do 18715, 18717, 18722, 18730,

18732 do 18740, od 1874! do 18753, 18755, od 18760 do 18784,
18787,
18789 do 18790, od 18796 do 18799, od 18812 do 18830, od 18843
do

18846, od 18849 do 18850, od 18874 do 18875,
18908 do 18910, od 18913 do 189:4,

od

18899

do

18917, od 18920 do 18926, od

18903,

od

18931

do

18936, od 18938 do 18940, od 18941 do 18949, od 18985 do 18986, od 18988.
do 18993, od 18996 do 18999, 19004, od 19006 do 19007, od 19010 do 19015,
19021, od 19023 do 19024, od 19072 do 19078, 19082, od 19085 do 19101, od I9il5.

do 19140; 26-ej einisji od 19329 do 19330, 19355, od 19437 do 19440, od
19490 do 19491, 19499, 19509, 19558, od 19581 do 10583, 9592, 19617, 19620,

od 19624 do 19628, 19636, 19713, 19716, od 19718 do 19728, od 19759 do
19768, od 19921 do 19925, od 19929 do 19949, od 1995! do 19952, od 19954

do 19977, od 19979 do 19995,

od

19996

do

20003,

20014,

20016.

20018 do 20022, 20024, 20029, 20032, od 20034 do 20035, od 20858
20072, 20075,
od
20078
do 20082, od
20084
do 20089,
20091 do 20093, od 20095 do 20106, od 20161 do 20170,
20174

do 20177, od 20184

do

20193,

20234,

20238,

od

20241

od

do
od
od
do

20247, od 20264 do 20268, od 20269 do 20336, od 20343 do 20344,
od 20363 do 20367, od 20371 do 20374, oraz kupony od tych akcji na
dywidendę 1916 r. Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 1250 rb.
nominalnych 1-ej emisjj NN. 151—155, od 326—330 do 331—335,
od
516—520 do 546—550; 3-ej emisji 3636—3640; 11-ej emisji od 9816—9820

do
9851 — 9855; 20 -ej emisji
16581 — 16588,
16591 —
25-ej emisji od 20826—20830 do 20831—20835. Akcje Wileńskiego
Ziemskiego po 250 rubli nominalnych 1-ej emisji NN. od 2225 do
3-ej emisji od 3121 do 3122; 4-ej emisjj od 3400 do 3401; 6:ej
3956; 12-ej emisji 6959; 13-ej emisji od 8174 do 8176; 15-ej emisji
od 9295
do 9296,
9737; 20ej emisji 13055:
kupony cd tych akcji na dywidendę za 1917 r.

Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego

21.ej emisji

po 1250

:

16595;
Banku
2226;
emisji
9190,

14693,
:

oraz

1ubli nominalnych

1-ef emisji NN. od 2041—2045 do 2046—2050,
2-ej emisji 2411-2415,
2746—2750; 5-ej emisji od 4731—4735
do 4136 — 4740, od 5221—5225
do 5231—5235,
6-ej emisji 6096—6100;
9 ej emisji od 8741—8745
do 8746—8750;
11-ej emisji
10311—10315;
14-ej emisji 12316—12320;
17-ej emisji 14251—14255; 20-ej emisji 16876—16880; 21-ej emisji
17241

—17245, 17581—17585; 23-ej emisji 19466—19470.
Akcje Wileńskiego

emisji od 2191

do 2200;

.

Banku Ziemskiego po_250 rubli nominalnych
2-ej emisji 2677,

emisji od 3332 do 3333, 3390;

5-ej emisji

2720;

3-ej emisji

3769: 6 ej

2889; 4-ej

emisji

4105; 8-е}

emisji od 5029 do 5030; 9-ej emisji od 5356 do 5357; 10-ej emisji 5855,
5858, 5862, od 5935 do 5936, 5957, 6031, 6117; 11-ej emisji 6410, 6436,

6438, 6720, 6786; 12-ej emisji 6995, 7008, 7591; 13-ej emisji
1968,
9700,
emisji
12385,
13586,

7909,

7966,

8141; 14-ej emisji 8530, 8707; 15 ej emisji 9379, od 0516
do 9520,
9708, ad 9989
do 9991;
16-ej emisji od 10327 do 10329; 17 ej
11354, 18-ej emisji od 11778 do 11779; 10-ej emisji od 12377 do
20-ej emisji 13121, 13260, 13263, i3392, 13397, od 13513 do 13517,
13680, 137/20, 13893, 21-ej emisji 14II], 14700, 22-ej emisji
15256, od

I5311 do 15312, 15336, 15392, od 15404 do 15407, 15412, 15460, 23-ej

emisji

nionych tytułów,

ogło«

od 16407 do 16408, 16667, od 16813 do 16814, 17173, 24-ej emisji od 17378
do 17379, oraż kupony od tych akcji na dywidendę za 1916 rok.
4
Akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego po 250 rb. nominalnych 24-ej
emisji NN. od 18062 do 18064, od 18066 do 18087, oraz kupony od tych
akcji na dywidendę za 1917 rok.
3
>
Wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do wyżej
wymieszenia

aby w przeciągu trzech lat od daty

w «Monitorze

Polskim»

złożyli je do Sądu

sili sprzeciwy. Nr. spr. Z,—221—24.

13841, 13845. od

pierwszego

Okręgowego

lub zgło-

i

do 13882, 13886, 13888, 1389] 13897, od 13901 do 13902, 13907, 13910, 13920,
13927, od 13940 do 13944, 13951, 13958, 13960, 13969, od 13982 do
13988,

od

13992

do

13995, od

13997

do

14000;

21-ej

emisji

14002,

od 3523

Redak'or w/z Czeslaw Karwowskl.— Odporitczialny za ogłoszenia Zenon Ławiński.
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