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Założyciel doktryny bolszewickiej. 
  

Można bez przesady stwierdzić, że 

państw europejskich 

najmniej znamy naszego bezpośred- 

niego sąsiada wschodniego, najmniej 

orjentujemy się co do obecnego stanu 

wewnętrznego Związku Republik So- 

wieckich. W prasie polskiej, jak i wo- 
góle w prasie całej Europy, odbijają 

się jedynie te wypadki, które zdają się 

świadczyć o postępującym razkładzie 

Rosji, o zbliżaniu się do nieuniknionej 

katastrofy reżimu sowieckiego. Czy- 

tamy o niewygasającem wrzeniu na 

ze wszystkich 

wsi, o krwawym terrorze, o wielkich 

procesach, o zamachach, o budzeniu 

się separatyzmów narodowościowych 

it d, it. d. Nabieramy jednem sło- 

wem przekonania, že Rosja Sowiecka 

—to wielkie pogorzelisko, na ktorem 

proces niszczenia trwa nieustannie, a 

wszelkie próby bolszewików, aby na 

gruzach tego co było, dźwignąć i zbu- 

dować jakieś nowe formy życia są bez- 

nadziejnemi potężnego 

niegdyś organizmu, znajdującego się 

w powolnej agonji. 

Taka dość jednostronna metoda po- 

znawania Sowieckiej Rosji prowadzić 

konwulsjami 

może do zgoła mylnej oceny procesów 

społecznych i gospodarczych, które się 

tam pomimo wszystko dokonywują, 

i usypia społeczeństwo wobec nara- 

stającej obok niego siły, zagrażającej 

bezwzględną ofenzywą przeciwko pod- 

stawom istniejącego w Europie po- 

rządku rzeczy. Nie troszczymy się zu- 

pełnie o to, aby wniknąć głębiej w ten- 

dencje polityki sowieckiej, zbadać 

środki i metody, któremi ona się po- 

sługuje. Uwagę naszą pochłaniają cał 

kowicie zewnętrzne, rażące nas obja- 

wy akcji bolszewików, zmierzającej 

do realizowania ich doktryny społecz- 

nej i gospodarczej, Wydaje się nam, 

że mordowanie burźuazji, niszczenie 

warsztatów produkcji kapitalistycznej 

i Ł p. jest uprawianiem „sztuki dla 

sztuki*, a nie istotnym dla doktryny 

bolszewickiej etapem planowej re- 

alizacji ich programu. 

Inne państwa europejskie, a prze- 

dewszystkiem Niemcy, chociaż nie tak 

jak Polska zagrożone, posiadają od- 

dawna specjalne instytucje i wydaw- 

nictwa, poświęcone objektywnemu, 

naukowemu badaniu stosunków w 

Związku Sowieckim i ich ewolucji. 

U nas panuje pod tym względem za- 

dziwiająca obojętność. Ten, kto chce 

poważnie zająć się, badaniem Rosji 

musi jechać do Niemiec, gdyż w Pol- 

sce nie znajdzie niezbędnych źródeł 

i materjałów. Odpowiedniej literatury 

doniedawna nie było zupełnie. 

Dopiero od pewnego czasu, kiedy, 

dzięki dumpingowi sowieckiemu, za- 

częto odczuwać skutki „piatiletki“, 

rozumianej przez ogół jako jakiś no- 

wy warjacki pomysł bolszewików, o 

którym niewielu nawet ludzi zdawało 

sobie sprawę, co on oznacza, zainte- 

resowanie stanem wewnętrznym Rosji 

Sowieckiej wzrosło. Ze zdziwieniem i 

obawą zaczęto pytać co też tam wła- 

Ściwie się dzieje, lecz kompetentnej, 

opartej na znajomości rzeczy odpo- 

wiedzi nikt dać nie mógł. Zaroiło się 

wprawdzie na szpaltach dzienników i 

tygodników od artykułów publicy- 

stycznie tę sprawę ujmujących, lecz 

to jeszcze większy wywołało chaos w 

pojęciach. 

Z tem większem przeto zadowole- 

niem powitać należy pracę młodego 

uczonego wileńskiego dr. : Stanisława 

Świaniewicza, p. t. „Lenin jako eko- 

nomista“ *). Oparta na głębokich stu- 

djach naukowych, odbytych z powodu 

braku odpowiednich źródeł w kraju 

zagranicą, praca ta jest doskonałym 

wstępem do poznania ekonomicznej 

doktryny bolszewickiej, stworzonej 

*) Stanisław Świaniewicz. Lenin jako eko- 

nomista. Wilno 1930. Nakładem Instytutu Na- 
ukowo-badawczego Europy Wschodniej. 

przez Lenina, i przez niego oraz jego 

następców uporczywie, bezwzględnie, 

mimo klęsk i zawodów realizowanej. 

Ściśle naukowe ujęcie przedmiotu łą 
AWARE i ; 

czy dr. Swianiewicz z zaletami publi- 

  

cystycznemi co do formy, przez co 

praca jego odznacza się zwięzłością i 

lekkością stylu, oraz brakiem zbytecz- 

nego balastu słów, obciążającego za- 

zwyczaj wypracowania naukowe i 

zniechęcającego szerszy ogół do ich 

czytania. 

Autor daje w swej książce sylwetkę 

Lenina jako  teoretyka-ekonomisty, 

kreśląc kolejne studja rozwoju jego 

poglądów i prób ich realizacji. Dyk- 

tator bolszewicki był fanatycznym wy- 

znawcą ekonomicznej doktryny Mar- 

ksa, której zasadnicze cechy autor 

streszcza w pierwszym rozdziale swej 

pracy. W swej. niezmiernie płodnej 

działalności pisarskiej na emigracji 

Lenin zawzięcie zwalezał wszelkie od- 

chylenia od doktryny marksowskiej, 

przedewszystkiem prądy  „narodni- 

czestwa' rosyjskiego, wyodrębniające- 

go Rosję z pod marksowskich praw 

rozwoju kapitalistycznego. Marksow- 

ska teorja doprowadzenia kapitali- 

stycznego ustroju do apogeum rewo- 

lucyjnego następnie opanowania go 

przez proletarjat znajdowała w Leni- 

nie gorącego wyznawcę i popularyza- 

tora. Uchwyciwszy władzę w Rosji 

w swe ręce Lenin podjął zadanie zrć? 

alizowania tej teorji w życiu rosyj- 

skiem..Łecz uświadamiając. sobie dy- 

stans dzielący stosunki rosyjskie od 

szczytowego stadjum kapitalistyczne- 

go rozwoju, chciał zapomocą odsunię- 

tej od władzy politycznej i steroryzo- 

wanej burżuazji stworzyć kapitalizm 

państwowy, aby odrazu w odpowied- 

nim momemncie przerzucić się z niego 

do ustroju socjalistycznego. Destruk- 

cyjna fala rewolucji, przez niego roz- 

pętanej, oraz wojny wewnętrzne unie- 

możliwiły wykonanie tego programu. 

Nastąpiła era t. zw. komunizmu wo- 

jennego, który doprowadził olbrzymi 

kraj do zupełnego rozprzężenia i stra- 

sznej nędzy. 

„W kraju w przeważnej większości rolni- 

czym, zrujnowanym i zdezorganizowanym 

przez wojnę, wśród zarzewia walk wewnętrz- 

nych, ogólnego rozprzężenia i ogólnej nie- 

chęci do pracy zaczęto wprowadzać planową 

gospodarkę socjalistyczną. W kraju o słabo 

rozwiniętym wielkim przemyśle, o kolosaluej 

ilości drobnych producentów probowano zu- 

pełnie prawie usunąć rynek i prywatną ini. . 

cjatywę, podporządkowując całą produkcję 

oraz podział dóbr zarządzeniom władz rewo- 

lucyjnych (str. 81). 

Uporawszy się z siłami kontrrewo- 

lucyjnemi, Lenin natychmiast powra- 

ca do realizowania swojej teorji. Rzu- 

ca hasło zniszczenia drobnego „.bur- 

żuja” i wykorzystania organizacyj- 

nych zdolności wielkich kapitalistów. ° 

Rozpoczyna się polityka „nepu“, na 

której teorja Lenina załamuje się 

wskutek nieuwzględnienia przez niego 

psychicznych warunków aktywności 

kapitalistycznej. Zapraszani do współ- 

pracy kapitaliści wzdragali się przyjąć 

ofertę, nie widząc w warunkach rosyj- 

skich żadnych gwarancyj bezpieczeń- 

stwa dla siebie, swej pracy i jej owo- 

ców. 
„Przypuszczenie, że steroryzowani kapi- 

taliści mogą na rozkaz władzy komunistycz- 

nej odegrać rolę energicznych, pełnych ini- 

utopją, która 

mogła. zrod ylko w umysłowości ro- 

syjskiej, przyzwyczajonej do wiary w twór- 

czą moc rozkazu płynącego z woli despoty** 

(str. 40). 

W- drugiej części swej pracy ma- 

luje dr. Świaniewicz Lenina jako „teo- 

retyka kapitalizmu monopolistyczne- 

go“. Lenin nie jest oryginalnym w 

swoich teorjach. Przyswaja on popro- 

stu całkowicie teorję imperjalizmu go- 

spodarczego Hilferdinga, którą autor 

obszernie analizuje w dalszych roz- 

działach swej pracy. 

Niezmiernie ciekawem jest zesta- 

wienie działalności tych dwóch ludzi 

cjatywy organizatorów było 

    

  

—Hilferdinga i Lenina—jako wyko- 

nawców tej samej teorji ekonomicznej. 

Pierwszy, Niemiec, nauczyciel Lenina, 

już przed objęciem po wojnie teki mi-* 

nistra skarbu Rzeszy, zmienia swoje 

stanowisko i dopatruje się w procesie 

organizowania się powojennej gospo- 

darki wielkokapitalistycznej zaniku 

walki klas, a wskutek tego i braku - 

najważniejszego elementu dła rewolu- 

Drugi, Rosjanin, 

uczeń Hilferdinga, objąwszy władzę 

dyktatorską, utrzymuje całkowicie je- 

go pierwotną teorję i przystępuje do 

jej realizowania na skrwawionem i 

wyniszczonem ciele olbrzymiego orga- 

nizmu gospodarczego Związku Sowiec 

kiego. Typowy oportunizm niemiec- 

kiego marksizmu u Hilferdinga znaj- 

cji socjalistycznej. 

duje przeciwstawienie w integralnym 

determinizmie rosyjskiej mentalności 

Lenina. 

Ostatnią część swej pracy—..Lenin 

-— spadkobierca narodników* — po-- 

święca dr. Świaniewicz udowodnieniu 

tezy, iż, pomimo namiętnego zwalcza- 

nia w swoich pracach teoretycznych 

rosyjskich „narodników* Lenin uległ 

następnie wpływom ich teorji i przy- 

jął koncesję nacjonalizacji ziemi. Przy 

czyną tej „Canossy* jest, zdaniem au- 

tora, wspólność psychiczna Lenina z 

„narodnikami*, silniejsza niż nabyte 

przez niego teorje zachodniego mark- 

sizmu. Lenin nakazywał oszczędzanie 

nawet drobnego kapitalisty wiejskiego 

„ — „kułaka”. Tkwiła w nimi. w przecie 

wieństwie do jego współpracowników, 

wyrosłych z burżuazji miejskiej, u- 

kryta sympatja do włościaństwa, tak 

charakterystyczna dla „narodników* 

„I ich następeów — es-erów. 

W zakończeniu swej książki stwier 

dza autor istnienie wyraźnej ciągłości 

gospodarczej polityki bolszewików z 

tradycyjnemi zasadami dawnej Rosji. 

Wspólnym elementem ich jest etatyzm 

państwowy. 

„Współczesna polityka gospodarcza rzą- 

dów sowieckich stale wkracza na tory. któ-. 

remi szła polityka dawnej Rosji. Te trady- 

cyjne tendencje rosyjskiej polityki państwo- 

się nietylko w zakresie ekono- 

zimy je w całym szeregu innych 

dziedzin życia Sowietów. Stanowią one ja- 

skrawą ilustrację tezy, że w komuniźmie ro- 

syjskim poza frazeologją marksowską kry- 

je się niezmiernie wiele pierwiastków naro- 

dowych, typowo rosyjskich* (str. 151). 

wej wyraziły 

miki. W 

    

   

  

Dopiero po zapoznaniu się z 0so- 

bistością Lenina nietylko jako rewolu- 

cyjnego taktyka, jako krwawego de- 

spoty i niszczyciela, lecz zarówno jako 

teoretyka - ekonomisty, posiadającego 

w środowisku przywódców bolszewiz 

mu bezgraniczny autorytet, można kry. 

tycznie ocenić i zrozumieć ten dalszy 

rozwój wypadków w Rosji, który na- 

stąpił po jego śmierci i który dziś daje 

się odczuć w całym świecie w formie 

gospodarczej ofenzywy bolszewickiej, 

dążącej do zrewolucjonizowania sto- 

sunków gospodarczo - socjalnych sko- 

łatanej Europy. 

Testis. 

Terror hitlerowców 
w Gdańsku. 

BERLIN, 27.4. Pat. — „Welt am 
Montag", odpowiadając na twierdze- 
nia prasy niemieckiej, jakoby zarzuty 
polskie przeciwko władzom gdańskim 
były nieuzasadnione, przytacza szereg 
wypadków, ogłoszonych przez organa 
zakonu młodoniemieckich Der Jung 
Deutsche Orden. Wypadki te stwier- 
dzają bierne zachowanie się policji 
gdańskiej w czasie napadów hitilerow 
ców na przeciwników politycznych na 
obszarze wolnego miasta. Stan taki — - 
podkreśla „Welt am Montag* — jest 

następstwem panującego obecnie w 
Gdań 

objął tam niemiecko-narodowy  pre- 
zydent sen. Sihm. Jeśli wykroczenia te 
możliwe są w stosunku do słuprocen- 
towych nacjonalistów obozu młodonie 
mieckich, to cóż dopiero znosić mu- 

szą od hitlerowców Polacy i członko- 
wie partyj lewicowych w Gdańsku. 

  

ńsku kursu polityki, odkąd rządy 

Józei Baniewicz 
długoletni członek Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie zmarł dnia 25-go 

kwietnia b. r. w wieku lat 76, 

o czem zawiadamia 

Zarząd Stowarzyszenia 2 

Kupców i Przemysł. Chrześc. FR    
  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki, — ° — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. E 
; PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMENSKiESS "E " 

w Wilnie. 

E 
E 
E 
E 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIOI 
Sezon trwa od 15-90 maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

LETNIE WYCIECZKI MORSKIE 
W BIEŻĄCYM SEZONIE LETNIM ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJACE 

WYCIECZKI TRANSATLANTYCKIE OKRĘTEM „POLONIA': 

NA FJORDY NORWEGII — od 18 lipca do 2 sierpnia. Bilety od 500 zł. 
Trasa — Kopenhaga, Bergen, Sognefiord, Moldefiord, Nordkap, Trondheim. 

PO MORZU PÓŁNOCNEM — od 6 sierpnia do 17 sierpnia. Bilety od 375 zł: 
Trasa — Kopenhaga, Londyn, Rotterdam, Kanał Kiloński. 

PO ATLANTYKU transatl. okręt. „KOŚCIUSZKO"—od 29 lipca do 26 sierpnia 
Trasa — Gdynia, Halifax, New York, Niagara. Bilety od 1975 zł. 

3 WYCIECZKI DO KOPENHAGI — transatlant. okrętami „KOŚCIUSZKO* 
i „PUŁASKI. Bilety od 150 zł. Odjazd 20 maja, 24czerwca i 16 września. 

Informacje 1 sprzedaż biletów w biurze LINJI GDYNIA-AMERYKA w. Warszawie, 
ul. Martzałkowska 116, w oddziałach prowincjonalnych, oraz biurach „WAGONS- 

LITS COOK”, „ORBIS*, .FRACOPOL* i „POLTUR*. 

Paszporty | wizy zagraniczne, z wyjątkiem do St. Zjednocz. A. P., zbędne. 

BTI T SEA TVO TKO NINTENDO DNSB EEST 

10-lecie powstania śląskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniach 2 i 3 maja na Śląsku od- 
będą się wielkie uroczystości z powo- 
du 10-lecia powstania śląskiego. W ob 
chodzie weźmie udział Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, który przybędzie do 
Katowie dnia 2 maja w towarzystwie 
p. premjera Sławka, marszałków sej 
mu i senatu oraz kilku ministrów i pre 
zesa federacji gen. Góreckiego. Prog- 
ram obchodu przewiduje między inne 
mi odebranie przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej sztafety z -Gdyni. któ 

ra przybędzie z urną napełnioną wodą 
morską i sztafety z pozdrowieniem 
Ziemi Poznańskiej, oraz przemówienie 
Pana Prezydenta do powstańców ślą- 
skich. 

Min. Spraw Wojskowych polecił 
ogłosić w rozkazie, że wojskowi zawo 
dowi mogą otrzymać urlopy okolicz- 
nościowe na dzień 2 maja celem wyjaz 
du do Katowic na uroczystości pow- 
stańcze. 

Magistrat m. Łodzi występuje ze skargą do 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Magistrat miasta Łodzi zwrócił się 
do swego radcy prawnego z prośbą o 
wydanie opinji czy okólnik Min. Spr. 
Wewnętrznych, połecający obniżenie 
płac pracowników komunalnych o 15 
proc. jest oparty na słusznych podsta 
wach prawnych. Oddział prawny ma- 
gistratu łódzkiego uważa jednak, że 
magistrat nie ma podstawy do niepo- 
trącania 15 proc. z uposażeń prącowni 
ków, ale magistrat może decyzję mi- 
nisterstwa zaskarżyć do Najwyższego 

„szym Trybunale 

Trybunału Administracyjnego. Wobec 
tego, magistrat łódzki, uważając, że 
zarządzenie to jest sprzeczne z umową 
zawartą z pracownikami komunalny 
mi postanowił wystąpić do Rady Ma- 
gistrackiej z wnioskiem o zaskarżenie 
Min. Spraw Wewnętrznych w Najwyż 

Administracyjnym. 
Orzeczenie Trybunału będzie miało 
charakter prejudykatu dla wszystkich 
związków komunalnych w Polsce. 

Niebywale wysoki poziom wody na Dźwinie. 
RYGA. 27.4. Pat. — Stan wody na 

Dźwinie powyżej Dyneburga wynosi 
9 metrów 80 cm. ponad normalny po- 
ziom. Jest to najwyższy stan wody ja 
ki zanotowano od pół wieku. Miejsca- 

wość Kreslawa nawiedziła katastro- 
falna powódź. Woda sięga w wielu do 
mach do dachów. Elektrownia jest nie 
czynna. : 
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W 5-tą rocznicę tragicznej śmierci 

Pilota 

Wacława Brzeziny 
odbędzie się nabożeństwo żałobne 
w dniu 28.IV. r. b. o godz. 8-ej rano 

w kościele św. Jakóba, 

RODZINA. 

Zamknięcie sesji 
nadzwyczajnej. 

WARSZAWA. 27.4. Pat. — Po po- 

siedzeniu Senatu p. prezes Rady Mi- 

nistrów Walery Sławek wręczył pp. 

marszałkom Sejmu i Senatu zarządze- 

nia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

w sprawie zamknięcia sesji nadzwy- 

czajnej Sejmu i Senatu. Zarządzenia 

te brzmią: 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej w sprawie zamknięcia sesji 

nadzwyczajnej Sejmu. Na podstawie 

art. 25 konstytucji zamykam z dniem 

dzisiejszym sesję nadzwyczajną Sejmu 

Spała. Dnia 27 kwietnia 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(—) I. Mošcicki 

Prezes Rady Ministrów 

() W. Sławek 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej w sprawie zamknięcia sesji 

nadzwyczajnej Senatu. Na podstawie 

art. 37 konstytucji zamykam z dniem 

dzisiejszym sesję nadzwycznajną Se- 

natu. 

Spała. Dnia 27 kwietnia 1931 r. 

" Prezydent Rzeczypospolitej 

‚ Na 1 -Mašeicki-- 

Prezes Rady Ministrów 

(—) W. Sławek 

Posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA. 274. Pat — Marszałek Se 

natu Raczkiewicz otworzył 18 posiedzenie 
odczytując na wstępie zarządzenie Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania 
sesji nadzwyczajnej Senatu. Następnie mar- 
Szałek zawiadomił Izbę o proteście, który 
wpłynął do sądu najwyższego przeciwko wy 
borom do Senatu, w województwie wileń- 

skiem. Zkolei Senat uczcił przez powstanie 
pamięć zmarłego $. p. senatora Wyszyńskie 
go (BB), którego zasługi podkreślił w przemó. 
wieniu p marszałek Senatu. 

Izba przystąpiła do jedynego punktu po- 
rządku dziennego, mianowicie sprawozdania 
komisji skarbowo-budżetowej o projekcie u- 
stawy o oddaniu do eksploatacji Towarzysi- 
wu Francusko-Polskiemu s-ka akc. w Paryżu 
kolei Górny Śląsk—Gdynia oraz o udzieleniu 

poręki państwa. 
Po dłuższej dyskusji w głosowaniu pro- 

jekt ustawy przyjęto bez zmian. Po odczyta 
niu interpelacji o godzinie 13 m. 20 marsza- 
łek zamknął posiedzenie. 

Rabka- peron „ŁOWICZANKA” 
OTWARTY CAŁY ROK L A DR 

    

  

  
Liga Narodów a Sowiety. 
MOSKWA. 27.4. Pat. — Sekretar- 

jat Ligi Narodów zawiadomił Litwino 
wa, że 15 maja o godz. 11 rozpoczną 
się w Genewie obrady trzeciej sesji ko 
misji europejskiej. Delegaci sowieccy 
w czasie tej sesji mają wziąć udział w 
naradach nad trzema punktami po- 
rządku dziennego, dotyczącemi spra - 
wy kryzysu gospodarczego. Przy roz- 
patrywaniu innych punktów porząd- 
ku dziennego delegacja sowiecka, po- 
dobnie jak turecka, brać udziału nie 
będzie. Koła polityczne sowieckie wy-. 
rażają z tego powodu duże niezadowo 
lenie, co znalazło wyraz w nocie Lit- 
winowa do sekretarza generalnego Li- 
gi Drummonda. 

Gromadne wysiedlanie 
cudzoziemców. 

NOWY YORK. 27.4 Pat. — Celem 
ulżenia bezrobociu władze Stanów Zje 
dnoczonych we wzmożonem tempie 
wydalają z kraju nielegalnie przebywa 
jących w Ameryce cudzoziemców. O- 
becnie przystąpiono do wydalenia 30 
tys. francuskich Kanadyjczyków, któ 
rzy nielegalnie przebywają w Stanach 
Nowej Angji. 

    

     

    

    

   

  

OBYWATELE! Nie wyrzucajcie na- 
próżno pieniędzy, nie płaćcie za zwy- 
czajną maszynę do szycia 700-—800 zi., 
kiedy również dobrą, takiej samej war- 
tości użytkowej, oryginalną amerykań- 
ską (SINGERA rekonstruowaną) może- 

cie nabyć w składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, ul. Zawalna 11-a + 

za połowę tej ceny. Żądajcie cenników. 
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WODY NA WILJI OPADAJĄ. 
$traty spowodowane powodzią ogromne — Cały szereg objektów w dalszym ciągu 

zagrożony — Groźba epidemji — Akcja ratunkowa. 
Woda stale opada. 

Dzień wczorajszy przeszedł pod 
znakiem dalszego odprężenia w sytu- 
acji powodziowej. Woda w dalszym 
ciągu szybko spada, ustępując jedno- 
cześnie chociaż bardzo poweli, z tere- 
nów zalanych. Obecnie eały place Ka- 
tedralny jest wolny od wody, jak ró- 
wnież ul. Wiieńska i Mostowa, a na- 
wet część ul. Zygmuntowskiej na od- 
cinku od Wileńskiej do posesji Nr. 22. 
Na ul. Arsenalskiej woda ustąpiła ró- 
wnież, chociaż narazie stosunkowo 

nieznacznie. 
Poziom wody na Wilji o godz. 7 

wiecz. wynosił 7.70 etn. a więc 5.85 
m. ponad stan normalny. Woda na- 
ogół opadła do poziomu ulie. Tenden- 
cja spadkowa trwa w dalszym ciągu. 

Q godz. 10-ej wiecz. poziom wody 
na Wilji wynosił 750 em., woda więe 
opadła o 85 centym. Dalszy spa- 
dek odbywa się w szybkiem tempie 
średnio po 5 etm. na godzinę. 

Sytuacja welektrowni wciąż jestgroźna 
Elektrownia miejska żyje w dalszym ciągu pod groźbą powo- 

stron otoczone wodą, Ściany osunę- 
ty się. Grozi zawalenie. 

Prócz tęgo powódź całkowicie zni- 
Sztzyła 2 szklarnie ogrodu Botanicz- 
nego, w których znajdowały się dro- 

gie egzotyczne rośliny i szkółkę leśną. 
Ogólne straty wyrządzone powodzią 
majątkowi Uniwersyteckiemu. 0 wie- 
le przekraczają sumę 50,060 złotych. 

(e). 

Strat ustalić jeszcze nie można. 
Podług prowizorycznych obliczeń 

dnia wczorajszego 2495 osób dotknię- 
tych zostało klęską powodzi. Zala- 
nych zostało 129 budynków mieszkal- 
nych nie licząc budynków fabrycz- 

nych, składów i t. p. 
Próba określenia strat wyrządzo- 

nych przez powódź napotyka na duże 
trudności, ze względu na niezbadane 

jeszcze rozmiary klęski. 

Wilnu grozi epidemia tyfusu plamistego 
i brzusznego. 

dzi. Obawa przedostania się wody de podziemi elektrowni, gdzie 

są umieszczone maszyny, trwa słale.j Woda ubywa bardzo poweli 

z powodu stałego dopływu z żył podziemnych. Bez przerwy i peł- 

ną parą pracują ustawione pempy. 
Praca maszyn na elektrowni jest bardzo utrudniona z powodu 

zamulenia rur kondensacyjnych. Sieć prądu zmiennego doprowa- 

dzono do porządku. Przystąpiono już również do naprawy sieci 

prądu stałego i usunięcia uszkodzeń. Prawdopodobnie dziś uda się 

już uruchomić zalaną rozdzielnię na ui. Zygmuntowskiej i zasilić 

w prąd stały pozbawionych go abonentów. 

Sytuacja w wodociągach ikanalizacjach 

W związku z ustąpieniem wody z zalanych terenów na ulicach, 

chodnikach i studniach pośwórzowych osiadł gęsty muł w połącze- 

niu z odpadkami ulicznemi, co nasuwa bardzo poważną Groźbę 

chorób zakażnych, w pierwszym zaś rzędzie tyfusu plamistego. 

Władze sanitarne przedsięwzięły już akcję zapobiegawczą, wydając 

polecenie zamknięcia wszystkich studzien na terenach zalanych wo- 

dą. Również wydano w tej mierze cały szereg innych zarządzeń. 

Powołana została specjalna Komisja wodociągowo-kanaiizacyjna, 

pod kierownictwem inż. Jensza, która ma na celu badanie wodo- 

ciągów i kanalizacyj na terenach objętych powodzią. Komisja bę- 

dzie współdziałała z miejską siacją analityczną, poddając ścisłemu 

badaniu użyteczność wody. Komisja ta będzie również po uprzed- 

niem zbadaniu wody udzielała zezwoleń na otwarcie zamkniętych 

Wileński Komitet Obywatelski 

posiedzeniu organizacyjnem w dn. 27 kwietnia uchwalił wydanie następującej 

odezwy do społeczeństwa polskiego: 

OBYWATELE! 
Klęska powodzi w rozmiarach, nienotowanych od dziesiątków lat, na- 

wiedziła miasto Wilno i obszar całego województwa wileńskiego. Z po- 
wiatów: dziśnieńskiego, brasławskiego, postawskiego, święciańskiego, wilej- 
skiego, mołodeczańskiego, oszmiańskiego i wileńsko trockiego codziennie do- 
chodzą zatrważające wieści. 

niesienia pomocy ofiarom powodzi na 

Najbardziej dotknięte są powiaty północne. 
Niesposób dotąd jeszcze ustalić dokładnie rozmiarów szkód, wyrządzo- 

nych przez rozszalały żywioł, ale już wiadomem jest, że na terenie wo- 
jewództwa ucierpiało od powodzi zgórą 10.000 osób. Ludność ta zmuszo- 
na została do opuszczenia swych siedzib, do porzucenia zniszczonych 
warsztatów pracy, pozbawiona dachu nad głową, a często całego dobytku. 
Los powodzian jest zatrważający, a to tem bardziej, że oprócz bezpošred- 
nich skutków klęski, przewidywać należy dalsze konsekwencje, z powodzi 

wynikające. 

Rząd odrazu pośpieszył z dorażną pomocą dla poszkodowanych 
i w obecnej chwili władze całkowicie panują nad sytuacją. 

Należy jednak myśleć o tem, co będzie jutro ijuż, niezwłocznie zmo- 
bilizować wszystkie siły społeczne dla współdziałania z istniejącemi, wo- 
jewódzkim i powiatowemi komitetami przeciwpowodziowemi, kierującemi 

akcją ratowniczą. 

W akcji tej zorganizowane społeczeństwo winno spełnić swą rolę, 

której objawem są samorzutne usługi i ofiary na rzecz powodzian, napły- 

wające od chwili rozszerzenia się klęski. Zachodzi przeto potrzeba ujęcia 

tych ofiarnych poczynań w ramy organizacyjne. 

Największe bodaj obawy nasuwa 
stan wodociągów i kanalizacyj. Sytu- 
ае{а tu jest bardzo poważna. Na tere- 
nach zalanych wodą uszkodzeń wo- 

Ponowhe poważne zagrożenie mostu. 

dociągowo-kanalizacyjnych  dotych- 
czas zbadać nie zdołano. Są one jed- 
nak znaczne. 

Zwierzynieckiego. 
Kiedy po otrzymaniu wiadomości 

o opadaniu poziemu Wilji wszyscy 0- 

detchnęli, sądząc, że koniec już nie- 

szezęściom wyrządzanym przez spie- 

nione fale Wilji—nagie wczoraj wie- 

ezorem koło godziny 7-ej wieść o no- 

wym wypadku postawiła czuwające 

nieustannie nad bezpieezństwem mie- 

szkańców Wilna władze na nogi. Sil- 

ny prąd Wijli podmył brzeg przed 

mostem Zwierzynieckim, i egromny 

wał ziemi wraz z rosnącemi na brze- 

gu drzewami runął de Wilji pociąga- 

jąc za sohą wszystkie worki z pia- 

skiem, które w noey z piątku na sobo- 

ię z wielkim trudema zostały iu uło- 

żone przez saperów dła Gciirony pod- 

mywanego przyczółka mostowego. 

© wypadku powiadomiono dowó- 

dztwo 3 baonu pułku saperów, skąd 

natychmiast pod dowództwem 

Cywińskiego na autach wyruszył od- 

dział w siłe 80 ludzi. Po sprowadze- 

niu worków z ziemią z terenu elek- 

tvowni, której woda zewnętrzna nie 

zagraża przystąpiono do ponownego 

układania ochrony przyczółków mo- 

stowych. Robota pod kierownietwem 

kpt. Cywińskiego, kpt. Romańczuka 

kpt 

i por. Ostoja-Hełczyńskiego trwać bę- 
dzie przez całą noc, zanim sytuacja 

nie zostanie całkowicie opanowana. 

Na wiadomość o ponownem po- 

ważnem zagrożeniu mostu Zwierzy- 

nieekiego- na miejsce wypadku przy- 

byli natychmiast p. wojewoda Kirti- 

kiis, starosta grodzki Iszora naczelnik 

wydziału bezpieczeństwa Bruniewski, 

zasi. starosty powiatowego płk. Gi- 

życki i in. 

Sytuacja na moście Zwierzyniec- 

kim o tyle jets nadał poważna, że nie- 

wykluczone jest dalsze osuwanie się 

ziemi, wobec czego publiczność w-in- 

teresie własnego bezpieczeństwa nie 

powinna zbytnio do brzegów się zbłi- 

żać. 

Jak się dowiadujemy  niebezpie- 

ezeństwo na moście Zwierzynieekim 

po obsypaniu się brzegu i zniesieniu 

worków ochronnych przez wodę było 

tak poważne, że gdyby oddział sape- 

rów przybył na miejsce zagrożone © 

jakieś parę godzin później woda zmy- 

łaby przyczółek i dzielnica Zwierzy- 

niecka zestałaby odcięta ©0d reszty 

miasta. 

Specjalna komisja bada katedrę. 
Bazylika katedralna została wczo- 

raj zbadana przez specjalną Komisję. 
Woda z podziemi została już usunię- 
ta. Groby biskupów i dostojników ko- 

ścielnych, do których w piątek zaczę- 
ła się przedostawać woda są dość po- 
ważnie uszkodzone. Sarkoingi zabez- 
pieczono. 

Obraz zniszczenia. 
Woda zaczyna powoli ustępować 

z ulie Tartaki, Łukiskiej, Fabrycznej, 
Brzeg Antokoilski i Arsenalskiej, odsła 
niając okropne spustoszenia. Szceze- 
gólnie ucierpiały osiedla brzegi i miej 
seowości położone w bezpośredniem 
sąsiedztwie rzeki. Wszędzie, gdzie 
przeszedł rozszałały żywioł przedsta- 
wia się okropny i pontry obraz znisz- 
czenia. Powywraeane drzewa, zwie- 
szające się belki domów oraz gęste 
osady mułu i brudu odsłaniają tragi- 
czne skutki minionej już na szezęście 
ofenzywy powodzi. Tu dopiero na 
jaw wychodzi cały tragizm, jaki na- 
wiedził mieszkańców naszego miasta. 
Zakret i Zwierzyniec ucierpiały naj- 
więcej. W lasach położonych w tych 
okolicach wezbrane fale rzeki powy- 
wracały zgórą 400 drzew oraz 4 ha 
ziemi uległo osunięciu. 

Niepokojące osuwanie się brzegów 
trwa w dalszym ciągu. Na przestrze- 
ni od Leoniszek do Kopanicy osuwa- 
nie się skarpów grozi katastrofalnemi 
rozmiarami. 

Tragicznie nadał przedstawia się 
sytuacja w Werkach, których dalsza 

część została całkowicie załana. Pod 
wodą znajduje się. mieszczący się tam 
tartak, który grozi runięciem budyn-. 
ku. Restauracja „Słomianka ze wszy 
stkieh prawie stron otoczona jest wo- 
dą i pozostaje wciąż pod groźbą ru- 
nięcia. 

Rozpaczliwy wprost obraz tworzą 
majątki Zakret i Ponary, gdzie po- 
wódź poczyniła olbrzymie spustosze- 
nia. Pola i ogrody zniszezone. Ż_u- 
dynki uszkodzone lub zniesione. 

W. posiadłościach U. S. B. w dół 
od ul. Zakretowej wezbrane fale rze- 
ki powywracały mnóstwo drzew w 0- 
grodach, w tem dużą liczbę drzew @- 
wocowych. 

Na wzgórzach Zwierzynieckiech i 
Zakrecie nocują pod gołem niebem 
ofiary powodzi. Strawy powodzianom 
dostarczają kuchnie wojskowe. 

Wczoraj kolumny P. C. K. doży- 
wiały 120 osób. Miejsca dotknięte pe- 
wodzią są odwiedzane przez lotne bry 
gady P. C. K. 

Mosty Zwierzyniecki i Zielony sta 
le są badane przez speejalną komisję 
techniczną. 

Powódź wyrządziła ogromne szkody 
w majątku uniwersyteckim Zakret. 

Dopiero teraz, kiedy klęska powe- 
dzi mija, wychodzą najaw ogromne 
spustoszenia, które powódź wyrządzi- 
ła na terenie miasta i prowincji. 

Bardzo duże straty wyrządziła po- 
wódź w majątku Zakret. Z wzorowe 
urządzonych inspektów o 500 oknach 
udało się częściwo uratować zaledwie 
40 okien. 

Między innemi powódź zniszczyła 

    

150 okien ogórków już owocujących, 
50 okien pomidorów, na które był na- 
dzwyczajny urodzaj, 50 okien kałafie 
rów, które już prawie dojrzały, 9 he- 
ktorów flansów i t. d. Wszystko to 
jest zniszczone rozbite powywracane. 
Straty poczynione powodzią w inspek 
tach i ogrozdie obliczane są conaj- 
mniej na 35.000 złotych. 

3 domy majątku są ze wszystkieja 

studzien. 

Ostrzeżenie. 

W związku z zanieczyszczeniem wody 
wskutek wyłewu Wilji i możliwością wybu- 
chu emidemji duru brzusznego na terenie 
eałego miasta Wilna Starostwo Grodzkie Wi- 

Inspekcje p. 
Wobec tego, że w Wilnie sytuacja 

powodziowa uległa odprężeniu oraz ze 
względu na groźną sytuację w powie- 
cie brasławskim, gdzie Dźwina przy- 
biera, p. wojewoda udał się we wto- 
rek rano w towarzystwie naczelnika 
wydziału ministerjalnego Grunwalda, 
posła Borysa Pimonowa, nacz. Jocza 

leńskie przestrzega ludność przed używaniem 
wody do picia w stanie surowym ze studni 
i wodociągów i zaleca używać wodę do tego 
eelu tylko po przegotowaniu. 

wojewody. 
i sekretarza Wendorffa na inspekcję 
pow. brasławskiego celem osobistego 
wzmożenia akcji przeciwpowodziowej 

W poniedziałek po południu p. wo- 
jewoda wyjeżdża na inspekcję do Nie 
menczyna, ażeby oglądnąć spustosze- 
nia tamtejszej okolicy i zbadać sytua- 
cję mostu pod Niemenczynem. 

za 

Utworzenie Komitetu Obywatelskiego Pomocy 
Ofiarom 

Na zaproszenie wojewody wileń- 
— | zgromadzili się w dn. 
27 b. m., w wielkiej sali konferencyj-- 
nej Urz zędu Wojewódzkiego, najwybit 
niejsi przedstawiciele miejscowego spo 
łeczeństwa, bez różnicy wyznania i na 

rodowości, celem zawiązania społecz 
nego komitetu pomocy powodzianoni. 

Zagajając posiedzenie, p. wojewo- 
da nawiązał swe przemówienie do tych 
tysięcy osób, które znalazły się bez da 
chu, do następstw, jak epidemja i t. p. 
Jakkolwiek Wilja opada, to jednak 
Dźwina nadal przybiera. Z 47 ulic mia 
sta Dzisny jest 33 załanych po dachy, 
11 ulic zalanych do połowy, 4 tysiące 
ludzi chroni się na niezalanych trzech 
ulicach. W powiecie brasławskim są 
trzy ogniska powodzi. Szczęściem nie 
nie zagraża życiu obywateli Dzisny. 
Ww podobnej sytuacji jak Dzisna jest 
również miasto Druja, odcięte od świa 

ta. W samem Wilnie ucierpiało 150 
rodzin, około 1500 dusz. Fakt, że na 
szczęście powódź nie pociągnęła za so 
bą ofiar w życiu ludzkiem, przypisać 
należy temu, iż ratunek był zgóry prze 
widziany, gdyż już przed kilku tygod 
niami powstały komitety, zarówno wo 
jewódzki, jak i powiatowe i akcję prze 
ciwpowodziową przygotowały. Lud- 
ność na czas ewakuowano. 

  

Następnie wojewoda zwrócił się ze 
słowami uznania i podziękowania da 
starostów, do 3 bataljonu saperów, do 
organów policji państwowej za wytę- 
żoną pracę dniem i nocą. Również or 
ganizacje, wezwane do pomocy, spot- 
kały się z wyrazami uznania. Po akcji 
ratunkowej w kierunku technicznym 
przychodzi obecnie kolej na akcję ku 
ulżeniu niedoli powodzian, pozbawio- 
nych dachu i chleba. Potem przyjdzie 
kolej na zwalczanie konsekwencyj klę 
ski powodziowej. Rząd Rzeczypospoli 
tej na pierwsze wezwanie pośpieszył 
z pomocą. Do Wilna przybył minister 
pracy i opieki społecznej, by przeko- 
nać się o rozmiarach klęski, przyrze- 
kając daleko idącą pomoc w ramach 
możności czynników rządowych. Spo 
łeczeństwo samo wystąpiło z inicjaty 
wą. Szereg instytucyj i osób prywat- 
nych pośpieszyło odruchowo z więk: 
szemi ofiarami pieniężnemi, składając 
je na ręce wojewody. Wyrazem tej go 
towości społeczeństwa, jest również 
dzisiejsze zebranie, mające na celu u- 
tworzenie Komitetu Pomocy Ofiarom 
Powodzi celem współdziałania z istnie 
jącym już komitetem wojewódzkim i 
z komitetami starościńskiemi. Pan wo 
jewoda zakomunikował wkońcu, że ge 
nerał Żeligowski, który już raz wyta 
tował Wilno, i obecnie, na prośbę p. 
wojewody zgodził się stanąć na czele 
komitetu. W Warszawie powstaje ko- 
amitet, obejmujący całą Polskę, „pod“ 
przewodnictwem Pani Prezydentowej 
Mościckiej, Pani Marszałkowej Piłsud 

   

    

żę 

Powodzi. 
skiej, marszalka Senatu Raczkiewicza 
i p. marszalka Sejmu Switalskiego. 

Po panu wojewodzie zabrał głos 
ks. biskup Michalkiewicz i w imieniu 
własnem oraz wszystkich zebranych, 
imieniem całego społeczeństwa złożył 
wojewodzie Kirtiklisowi serdeczne ро- 
dziękowanie za gorące odczucie niedo- 
li. ludności naszego kraju w tej strasz- 
nej chwili oraz za zwołanie dzisiejsze 
go zebrania. 

Poseł dr. Brokowski wyłuszczył o- 
gólne linje działalności programowej 
Komitetu Obywatelskiego. 

Prezes Czerwonego Krzyża Unie- 
chowski poinformował, iż na terenie 
miasta Wilna z 1550 ewakuowanych 
osób trzy czwarte potrzebuje żywnoś- 
ci, gdyż jest to najbiedniejsza ludność, 
działek wydano 482 obiady, a liczba 
pozbawiona pracy. Już dzisiaj w ponie 
zgłoszeń wzrasta. Urządzone zostało 
schronisko, obliczone na 500 osób i 

otwarte punkty saniiarne, gotowe 
nieść pomoc na wypadek choroby. 

W ostatecznym rezultacie obrad dzi 
siejszego posiedzenia powstał złożony 
z 70 osób Komitet, który wybrał ze 
swego łona komitet wykonawczy i 
zwrócił się z wezwaniem do społeczeń 
stwa całej Polski o pomoc. 

Komitet wykonawczy. 
Na posiedzeniu organizacyjnem  Wileń- 

skiego Komitetu Obywatelskiego niesienia 
pomocy , ofiarom powodzi, w dniu 27 kwiet- 
nia powołano Komitet Wykonawczy w skła- 
dzie następującym: 

J. E. Ks. Biskup Dr. Władysław sai 
ski, Biernacki Marjan, dyrektor oddz. PKO, 

Folejewski Józef, prezydent miasta, prof. Dr. 
Januszkiewicz rektor Uniwersytetu, Poseł 
Kirtiklisowa Jańina, przewodn. Zw. Pracy 
Obywat. Kobiet, Gen. Litwinowicz Aleksan- 
der, dowódca OK III, Dr. Maleszewski Wik 
ter, Minister Meysztowicz Aleksander, J. E, 
Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewiez, Rubin- 

sztejn Izaak, Rabin Wileński, Ruszczye Zyg- 
munt, członek Wydz. Wojewódz., J. E. Ar 
cybiskup Prawosławny Teodozjusz, Uniecho- 
wski Ludwik prezes Czerw. Krzyża, Wędzia- 

golski Bronisław poseł i Wysocki Aleksan- 
der dyrektor oddziału Baku Polskiego. 

Na przewodniczącego Wileńskiego Komi- 
tetu Obywatelskiego jednogłośnie wybrano 
generała broni Lucjana Żeligowskiego. 

* о* * 

Po posiedzeniu organizacyjnem Komitetu 
Obywatelskiego niezwłocznie zebrał się Ko- 
mitet Wykonawczy, który wybrał ze swego 
grona Zarząd: przewodniczący gen. .broni 
Lucjan Żeligowski, I viceprezes J. E. Ks. Bi- 
skup Kazimierz Michalkiewicz, II viceprezes 
Józef Folejewski prezydent miasta, III vice- 
prezes Poseł Bronisław Wędziagolski i IV vi- 
ceprezes Poseł Janina Kirtiklisowa, skarbnik 
Aleksander Wysocki, dyrektor oddz. Banku 
Polskiego i sekretarz — Marjan Biernacki, 
dyrektor oddz. P. K. O. | 

W posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 
brał udział wojewoda Kirtiklis. 

Nadto Komitet wykonawczy uchwalił 
zwrócić się niezwłocznie do wszystkich or- 
ganizacyj społecznych ażeby urządzały wszel 
kie imprezy i zbiórki na rzecz ofiar, dot- 
kniętych kleską powodzi. 

  

Utworzony doraźnie w tym celu Wileński Komitet Obywatelski nie- 
sienia pomocy ofiarom powodzi wzywa całe społeczeństwo do ofiarności 
na rzecz powodzian. 

nej chwili ożywia, 

Niech współczucie dla ofiar klęski, które nas w da- 

zespoli się z wolą ogółu społeczeństwa wydatnego 

i szybkiego przyjścia z realną pomocą, której poszkodowani przez ka- 
tastrofę mają prawo oczekiwać. 

Zwracamy się również do ludności innych województw z gorącym 

apelem o stworzenie Komitetów Pomocy dla powodzian Wileńszczyzny. 

Podpisy: 

Abramowicz Witold, senator, Ks. Biskup 
Dr. Władysław Bandurski, Gen. dyw. Dqąb- 

Biernacki Stefan, Inspektor armji, Biernacki 
Marjan, dyrektor oddz. PKO. Bohdanowicz 
Mieczysław, prezes Zw, przemysłowców pols- 
kich; Borowski Jan, członek Rady Wojewódz 
kiej; Bortkiewicz Zygmunt, prezes Związku 
Ziemian; Posel dr. Brokowski Stefan; Buni- 
mowicz Tobiasz, bankier; Dembiński Henryk, 
prezes Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej; ppłk. dr. Dobaczewski Eugen- 
jusz; Poseł Dobosz Stanisław; Prof. Ehren- 
kreutz Stefan, senator; Engiel Mieczysław, 
członek Wydziału Wojewódzkiego; Inż. Fal- 
kowski Kazimierz, dyrektor Okr. Dyrekcji Ko 
lei Państwowych; Folejewski Józef. prezy- 
dent miasta; Grunwald Tadeusz, ne 
wydziału Min. Pracy i Opieki Społecz 
mowski Marjan, członek Rady Wojewódzkiej; 
Hołówko Tadeusz, poseł i prezes Wileńskicj 
Grupy Regjonalnej BBWR.; Prof. dr. Janusz 
kiewicz Aleksander, Rektor Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego; Jocz Konrad, naczelnik wy- 
działu urzędu wojewódzkiego; Józefowicz 
Piotr, członek Rady Wojewódzkiej; Jundziłł 

  

    

„Zygmunt, senator; Kirtiklisowa Jaruna, poseł 
i przewodn. Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
biet; Korolec Józef, prezes Polskiej Macierzy 
Szkolnej; Kościałkowski Marjan, wojewoda 
białostocki; poseł Krasicki Fryderyk; poseł! 
Kwinto Witold; redaktor Latour Marex; Ce 
nerał Litwinowicz Aleksander, dowódca OK. 

III; Mackiewicz Stanisław, poseł i redaktor 
„Słowa; Maculewicz Ludwik. dyrektor oddz. 
Państwowego Banku Rolnego, Dr. Maicszew- 
ski Wiktor, Materski, dyrektor Banku T 

  

  

Spółdziel.; minister Meysztowicz Aleksander: 

Ks. Biskup Michalkiewicz Kazimierz; Redak- 
tor Okulicz Kazimierz; Płk..Pakosz Mucha!, 
d-ca Garnizonu; Piłsudski Jan, vice-u'arsza 
łek Sejmu; senator Arsenjusz Pimonow; pe- 
seł Pimonow Borys; poseł Podoski Bohdan; 
poseł Polkowski Józef; Minister Pcezemystu 
i Handlu Prystor Aleksander; Raczkie 
Władysław, marszałek Senatu; Ratyński Ed- 
ward, prezes lzby Skarbowej;  Rubinsztejn 
Izaak, rabin wileński; Ruciński Roman, pre 
zes lzby Przemysłowo-Handlowej; Ruszczyc 
Zygmunt, członek Wydziału Wojewó: 
proj. Rydzewski Bronisław,  senatoc; 
Kruk-Schuster Stanisław, d-ca bryg. KOP. 
„Wilno“; Siemiradzki Hipolit, dyrektor oddz. 
Banku Handlowego; Minister Staniewicz Wi- 
told; poseł Stanisław Stankiewicz; Stranułło 
Marjan, adwokat; Szelągowski Kazimierz, ku 
rator okręgu szkolnego; Szemioth Edward, 
dyrektor lasów państwowych; Szuriański 
Władysław, prezes Izby Rzemieślniczej; Szwy 
kowski Ludwik, dyrektor Banku Gospėdar- 
stwa Krajowego; Szydłowski Marjan, pu 
Syndykatu Dziennikarzy; Świderski Fran 
szek, sekretarz BBWR.; Ks. Arcybiskup Pic 
wosławny Teodozjusz; Uniechowski Ludwik, 

prezes Czerwonego Krzyża; Urbański Ludwik 
członek Rady Wojewódzkiej; Wagner Karol. 
prezes organizacyj rolniczych; senator Wań 
kowicz Stanisław; poseł Wędziagolski Fr 
ław; Wysocki Aleksander, dyrektor od. 
Banku Polskiego; Generał broni Żeliycwski 

Lucjan; Żuchowicz Karoł, prezes dyrekcji 
poczt i telegrafów; Żyliński Aleksander, czło 
hek Rady Wojewódzkiej. 

  

     

   
  

  

   

  

   

  

TAMEESRAROWÓK 

Władze i społeczeństwo špieszą 
ludności z pomocą. 

Nadzwyczajne posiedzenie 
Magistratu w sprawie po- 

wodzi. 

Sprawa grożącej epidemji tyfusu 

brzusznego była szeroko omawiana na 

wczorajszem ad hoc zwołanem posie- 

dzeniu Magistratu, w którem poza pre- 

zydjum samorządu udział wzięli przed 

stawiciele władz administracyjnych, a 

między innymi p. Starosta Grodzki 

Iszora, który złożył sprawozdanie z sy 

tuacji powodziowej. 

Posiedzenie głównie miało na celu 

opracowanie wytycznych na podsta- 

wie których ma być udzielana pomoe 

ofiarom powodzi. Ustalono pięć ży- 

wnościowych punktów; omówiono 

ze wszystkiemi szczegółami akcję 

dożywiania. Wydział opieki spo- 

łecznej ma dostarczyć kontrolerów, 

którzy będą badali stan majątkowy po 

wodzian. 

Poza wymienioną już wyżej Ko- 

misją wodociągowo-kanalizacyjną /u- 

chwalono powołać do życia Komisję 

sanitarno-techniczną pod kierownic- 

twem architekta miejskiego p. Naręb- 

skiego oraz Komisję do badania mos- 

tów, ulic i dróg nawiedzonych powo- 

dzią na czele z inż. Walickim. Pierw- 

sza z tych komisyj będzie miała za za 

danie badać mieszkania opróżnione 

przez lokatorów naskutek powodzi i 

wydawać zezwolenia na ewentualny 

powrót mieszkańców. 

Druga Komisja zajmie się zbada- 

niem wszystkich uszkodzonych przez 

wodę dróg, mostów i ulic na terenie 

miasta. 

Dla sprawnego działania Komisyj 

ustalone zostały w Magistracie dyżu- 

ry między godz. 5 a 8 wiecz. (tel. 202) 

Konferencja w pałacu. 

W poniedziałek 27 b. m. w połud- 

nie w pałacu odbyła się przy udziale 

przewodniczącej Zw. Pracy Obyw. 

Kobiet p. wojewodziny Kirtiklisowej, 

naczelnika Wydziału Ministerstwa 

Pracy Grunwalda, nacz. Jocza, preze 

sa Uniechowskiego, Starosty lszory, 

dr. Maleszewskięgo i radcy Trockiego 

konferencja, na której omawiano spra 

wę okazania powodzianom miasta Wil 

na pomocy przez dostarczenie strawy, 

odzieży i mieszkań. Ustanowiono + 

punkty, mianowicie — na ul. Pijar- 

skiej, na B. Antokolskim, na Podgór- 

nej i Fabrycznej. Do kierownictwa te 

mi punktami zaproszono t. zw. opie- 

kunów społecznych. Obsługę każdego 

punktu stanowić będą: siostra miło- 

sierdzia, dwaj harcerze lub harcerki, 

dwaj sanitarjusze i 1 informator, któ- 

ry będzie przeprowadzał wywiady, 

czy dana osoba istotnie zalicza się do 
ofiar powodzi. Punkty te organizuje 
Polski Czerwony Krzyż wspólnie ze 
Zw. Pracy Ob. Kobiet. Kuchni polo- 

wych wraz z kucharzem dostarcza 

wojsko, koszta zakupu produktów spo 

żywczych pokrywa Ministerstwo Pra- 

cy i Opieki społecznej. Te same punk- 

ty zajmą się sprawą mieszkań i spra- 

wą odzieży. Zaraz po posiedzeniu wy- 

dano odpowiednie zarządzenia i pun- 

kty te już dziś zostały uruchomione i 

są czynne. 

ją 
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| WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Zagadkowy zamach bombowy 

na stacji kolejowej w Podbrodziu. 
Zamach nastąpił w chwili odejścia pociągu na Królewszczyznę. 

4 włościan cudem ocalało. Na miejsce zjechała komisja 

z wiceprokuratorem na czele. 

We wczorajszym numerze „Kur- 

'jera Wileńskiego* donosiliśmy już o 

zagadkowym zamachu bombowym 
na stacji kolejowej w Podbrodziu. 
Obcenie otrzymujemy następujące 
bliższe szezegóły tego tajemniczego 

wypadku. 

© godz. 1 m. 10 w nocy z soboty 

na niedzielę w kalu stacyjnym dwor- 

ća kolejowego w Podbrodziu nagle 

rozprysła się szyba i do hału wpadł 

jakiś przedmiot poczem nastąpiła ek- 

splozja. 

W tej samej prawie chwili nastą- 

piła druga eksplozja tym razem naze- 

wnątrz gmachu stacyjnego. 

Okazało się, że do okna od strony 

przejazdu został rzucony granat ręcz- 

ny wybuchem którego został, jak do- 

nosiliśmy już wczoraj, zabity pomoc- 

ik maszynisty Hryniewicz pochodzą- 

cy z Wilna, który w chwili eksplozji 

wracał z bufetu na peron. 

Trafiony odłamkiem w klatkę pier- 

siową skierował się w stronę pokoju 

zawiadowey stacji, lecz koło drzwi 

padł na ziemię i wyzionął ducha. 

Jak wykazała sekcja zwłok odla- 

  

Zatrzymanie 3 podejrzanych. 

mek granatu trafił nieszczęśliwego w 

serce. 
"W chwili wybuchu w poczekalni 

znajdowało się jeszcze 4-ch włościan 

oczekujących następnego pociągu. 

Tylko dzięki szezęśliwemu zbiegowi 

okoliczności wyszli oni cało z opresji. 

Drugi granat nie liczące nieznacz- 

nego szarpnięcia ścian żadnych szkód 

nie wyrządził. 

Znamiennem jest, że wybuchy na- 

stąpiły w chwili odjazdu pociągu 0s0- 

bowego w kierunku Królewszczyzny, 

wobec czego zachodzi przypuszczenie 

że sprawca zamachu wsiadł do odjeż- 

dżającego pociągu. 

Natychmiast po wypadku zaalar- 

mowano wojewódzką Komendę po- 

lieji, która o zajściu powiadomiła też 

odpowiednie władze sądowe. W nie- 

dzielę z rana wyjechała do Podbro- 

dzia specjalna Kom. śled. na czele z 

vice-prokuratorem S. O, w Wiinie, 

która prowadzi dalsze dochodzenie. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 

się że dwóch podejrzanych o udział 

w zamachu zatrzymano. Bliższych 

szczegółów narazie nie mamy. Dałsze 

dochodzenie w toku. (e). 

Bratobójstwo. 
Wezoraj nad rinem do Bołtupia przy- 

wiezicno Śmiertelnie cznnego rolnika Stani- 

sława Bartosiewicza ze wsi Stawiszki (gm. 

rzeszań 
Po przybyciu zawezwanego do Bołtupia 

pogotowia ratunkowego — lekarz orzekł, że 

Bartosiewicz nie żyje. 
Powiademione © wypadku władze śled- 

cze ustaliły, że Bartosiewicz zginął z ręki 

brata swego Wiktora, z którym miał zatarg 

  

   

  

© ziemię. 

W nocy pomiędzy Stanisławem, Kajeta- 

nem i Bernardcm Bartosiewiczami z jednej 

strony a Wiktorem Edwardem i Waclawem 

Bartosiewiczami z drugiej strony wynikła 

bójka, podczas której Wiktor B. strzelił z 

karabinu trafiając brata Stanisława w głowę. 

Rana była śmiertelną. 
Bratobójcę aresztowano i 

więzieniń Łukiskiem 

osadzono w 
(e). 

Olbrzymi pożar w m-ku Koziany. 
Gmach urzędu pocztowo-telegraficznego w zgliszczach. 

Wczoraj o godz. 1-ej w nocy wy” 

buchł nagle pożar w miasteczku Ko- 

ziany (pow. brasławskiego). Ogień po- 

wstał w domu Józefa Szymiella, w 

którym mieścił się urząd pocztowo- 

telegraficzny, poczem przerzucił się 

również na sąsiednie budyńki, grożące 

zniszczeniem całego miasteczka. 

Miejscowa straż ogniowa, jak rów- 

nież mieszkańcy miasteczka i oddzia- 

ły wojska natychmiast przystąpili do 

gaszenia pożaru. Po kilkugodzinnej 

pracy ogień udało się zwikwidować. 

Spaliły się cztery domy i zabudowa- 

nia gospodarskie. 

Urząd pocztowy został zniszczony 

wraz z całym urządzeniem. Straty 

wyrządzone przez pożar, według pro- 

wizorycznych obliczeń sięgają 45.000 

złotych. 

Przyczyna pożaru narazie nieusta- 

lena. Dochodzenie w toku (e). 

Aresztowania wśród komunistów. 
ŚWIĘCIANY 27.4. Pat. — Organa bez- 

pieczeństwa powiatu święciańskiego doko- 

nały onegdaj szeregu rewizyj u działaczy ko- 

munistycznych na terenie miasta Święcian, 

Unieszkodliwienie 
NOWOGRODEK 27.4. Pat. — Onegdaj 

organa bezpieczeństwa aresztowały na tere- 

nie Baranowicz bandę oszustów, złożoną z * 

osób, która sprzedawała rzekomo fałszywe 

10-złotówki. Oszuści owijałi paczki kartek 

w wyniku których zatrzymano około 20 osób 

biorących udział w robocie wywrotowej. 

Śledztwo w toku. 

bandy oszustów. 
w prawdziwe banknoty 10-ciozłotowe i ca- 

łe paczki sprzedawali jako pieniądze fał- 

szowane. Na czele tej pomysłowej szajki stał 

znany oszust Hirsz Jedwabny. 

2 

WOŁKOWYSK 
-- Uroczystość poświęcenia sztandaru i 

strzelnicy Ogniska K. P. W. Wołkowysk. 

W dniu 26-go b. m. odbyło się uroczyste po- 

święcenie sztandaru i strzelnicy w Ognisku 

K. P. W. st. Wołkowysk Centralny. Na pro- 

gram tej tak podniosłej uroczystości złoży; 

ło się Powitanie przybyłych gości na 

dworcu i raport kompanji honorowej przy- 

jęty przez reprezentującego Ministra Komu- 

nikacji, Dyrektora O. K. P. w Wilnie inż. 

Fałkowskiego. © godz. 9 rano odbyło się po- 

święcenie sztandaru przez miejscowego pro- 

boszcza księdza Oziewicza w asyście księdza 

kapelana Małewskiego. 

W imienin Ministra Komunikacji wbił 

pierwszy gwóźdź dyrektor inż. Falkowski 

zaś w imieniu pani Marszałkowej Piłsudskiej 

Prezes Zarządu Głównego K. P. W. ob. kpt. 

rezerwy rżak. W, czasie poświęcenia i wbi 

jania gwoździ do sztandaru asy; owały pocz- 

ty sztandarowe związków: Z. U. K., Z. КОВ 

  

  

    

    

     

    

Z. „ Z. Dr. K. i miejcowej straży ognio- 

wej. Po poświęceniu sztandaru ks. kapelan 
Malewski odczytał nadesłany przez niemogą- 

cego być na uroczystości ks. bieskupa Ban- 

durskiego o treści następującej: „Ukochanej 

braci kolejowej P. W. w Wołkowysku”. Nie 

jest moją winą, że danej wam dawno obiet: 

nicy dotrzymać nie mogę i przybyć do Woł- 

kowyska, by poświęcić sztandar Kolejowega 

Przysposobienia Wojskowego i strzelnicę wa- 

szą. Bądźcie przekonani, że duchem jestem 

z wami w tej uroczystej chwili i cieszę się 

niewymownie, że na ważnym odcinku orga- 

nizmu państwowego jakim jest kolej, dzięki 

trosce waszych przełożonych wre praca nie- 

ustanna i życie, że pracownik kolejowy nie 

tylko spełnia swe wielkie zadanie zawodowe 

wykonując swe ciężkie i pełne odpowiedzial- 

ności obowiązki, ale jako prawdziwie i rze- 

telnie uświadomiony obywatel rozumie do: 

skonale, co to znaczy mieć swoje własne 

państwo i dła niego poświę 
wać, rozumie potrzebę silnej wewnętrznej or. 
ganizacji, potrzebę obrony nietylko swoich 
zawodowych interesów, ale obrony najwyż- 
szych interesów państwa i narodu swego, je- 
go bytu i wiełkości. I do tej obrony przygo- 
towuje się i sposobi, poświęcając wolne od 
zwykłej pracy chwiłe. Serce rośnie i raduje 
się dusza każdego prawego Polaka, gdy widzi 
uzbrojone hufce kolejowej braci, gotowej 
zawsze stanąć do apelu na rozkaz którego 
miano: Polska! Jej moc, bezpieczeństwo i 

jej potęga! 
_ I wy jesteście cząstką tej wiełkiej dziś 
1 licznej armji kolejowej, godnej stanąć obok 
o > ad i zwycięskiego naszego woja 
ka! 

Niechże ten sztandar nad którym zdala 
czynię znak Chrystusowego Krzyża, prowa. 
dzi hufiec kolejowy wołkowyski na wyżyny 

ofiarnej i wytrwałej pracy dla Państwa Pol- 
skiego, Jego dobra i chwały. I niech w strzel 

nicy nietylko oko i ręka nabiera sprawności 
ale niech i woła się ćwiczy i myśl się kieru- 

je do wielkiego celu. Wysiłkom waszym z ra 
łego serca błogosławię i ukochaną Brać Ko- 

lejową gorąco pozdrawiam 
oddany w Chrystusie Panu 

Władysław Bandurski Biskup. 

W dalszym ciągu w pięknych słowach 
przemówił do zebranej niemal dwutysięcz 

  

   

   

    

  

nej publiczności ks. proboszcz Ozićwicz i po- 

święcił strzelnicę na któerj oddali strzały ho- 

norowe Dyrektor inż. Falkowski, Prezes Za- 

rządu Głównego K. P. W. kpt. Starżak, pan 

Starosta Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Ok- 

ręgu K. P. W. p. Puchalski, zast. D-cy 3 p. 

strz. konnych mjr. Dunin-Żochowski, zast 

D-cy 76 p. piech. Grodno mjr. Starak, Ko- 

mendant powiatowy P. P. insp. Hornung, 

Burmistrz m. Wołkowyska p. Kozubski i p. 

Dowgielewicz. 

Po oddaniu strzałów honorowych v 

scy uczestnicy uroczystości udali się do m 

scowego kościółka na nabożeństwo celebro- 

wane przez ks. proboszcza Oziewicza, w cza- 

sie nabożeństwa przygrywała orkiestra kołe- 

jowa. Po skończonem naboż ństwie o godz. 

11.45 odbyła się przed Ognis 

   

   

   em Kolejowem 

wspaniała defilada baonu K. P. W. pod do- 

wództwem ktp. Jankowskiego, Strzelca, Po- 

cztowego P. W. Osadników, Federacji, Stra- 

ży Ogniowej, i innych organizacji przyby- 

łych dla uświetnienia tej podniosłej uroczy- 

stości. 
Po uroczystem wprowadzeniu nowego 

sztandaru do Ogniska rozpoczął się w pięk- 

nie udekorowanych sałach dobrze zasłużony 

posiłek dla Braci Kolejowej i przybyłych Go 

ści w postaci obfitego obiadu żołnierskiego. 

Dla uprzyjemnienia miłego nastroju wybo- 

row4, jak zawsze orkiestra własna pod 

wprawnenm kierownietwem p. Wołodki wy: 

grywala piękne meledje legjonowe, zaś por. 

rez. Sztiussi przy akompanjamencie fortep- 

janu odegrał na skrzypcach kilka poważnych 

utworów zbierając luczne oklaski licznie ze- 

branych uczestników obiadu. Następnie wy- 

stąpił z pięknym repertuarem p Murawjew 
„dśpiewując arje: „Nad przepaścią”, „Sere- 
nada*, oraz „Noc* Czajkowskiego za co na- 
grodzony został hucznemi i dłubrzmiącemi 
oklaskami. 

W czasie obiadu przemawiał kilkakrot- 

nie do zebranych p. Dyrektor inż. Falkowski 

a wszystkie Jego przemowy witane były z 
wielkim entuzjazmem cechującym miłość i 
przywiązanie do Ojczyzny oraz sympatje ja- 
kiemi pracowincy kolejowi Dyrekcji Wileń 

skiej otaczają swego Dyrektora. Dalej prze- 

mówił mocno i treściwie p. prezes Puchal- 
ski wznosźąc toast na cześć nieobecnego na: 

szego  złotoustego kaznodziei ks_ biskupa 

Bandurskiego, ks. proboszcz Oziewicz wila- 

jąc zebranych, i inż. Skowera nawołując do 

dalszej owocnej pracy członków Ogniska K. 
P. W. Wołkowysk. 

Dla uczczenia wysokich protektorów zo- 
stały nadane telegramy do J. E. Ks. Biskupa 
Bandurskiego, P. Marszałkowej Piłsudskiej, 
jako matki chrzestnej, Marszałka Piłsudskie- 
go i p. Min. Komunikacji Kiihna. 

Na zakończenie całej uroczystości została 

    

  

  

  

odegrana w teatrze letnim w Wołkowysku 
M. sziuka w 3-ch aktach W. Sieroszewskiego 
pod tytułem „Bołszewicy*. Gra amatorów 
wspaniała, a na wyróżnienie zasługuje gra 
p. Bieleckiego, który odtworzył pysznie typ 
Komisarza bolszewickiego i świetnie całą 
sztukę wyreżyserował, p. Olszakowej, jaka 
Soni-komisarki i p. Smolińskiego jako dru- 
giego komisarza. 

Gospodarzami całej uroczystości byli -p. 
Budreeki, Gołąbek, i wielu innych praca któ- 
rych i wysiłki zostały uwieńczone świetnym 
wynikiem. 

    

  

  

KURJER 

JEROZOLIMKA 
+ Ciężkie warunki pracy. Jest tu 7 kl. 

szkoła pow. Lokal okropny i ciasny niemoż- 

liwie. 
Sali gimnastycznej, ani przyrządów gimu. 

niema. Boiska ani do gimn. ani do biegania 

dla dzieci niema. Podwórka niema. Są tylko 

wąskie przejścia i droga — szosa. Jak tu 

dbać o rozwój fizyczny dzieci? 

Również brak gabinetu: przyrodniczego 

i przyrządów, brak warsztatów i narzędzi do 

robót ręcznych oraz sali do nauczania tego 

przedmiotu. Obecnie szkoła topi się w bło- 

cie i trzeba być bocianem, żeby do niej się 

dostać. I tak oto jest usytuowana siedmio- 

klasowa szkoła prawie w Wilnie 

Podobno ma być nowy lokal, ale o tem 

i zeszłego roku mówiono i dawniej też i dziś 

ktoś mówi. Mówi się... Za 2—3 lata może 

otrzymamy nowy lokal, a dziś trzeba pomo- 

cy. I tak: 
Jest, tuż obok szkoły budynek wolny, wv- 

remontowany, a w nim 3 pokoje. Trzeba, że- 

by Magistrat zakontraktował go dopóki wol- 

ny i lokal szkoły rozszerzy się. Jest obok 

tego budynku, tuż przy szkole ogród duży 

do wydzierżawienia. Gdyby Magistrat go wy- 

dzierżawił, tedy połowa ogrodu byłaby na 

boisko zdatna, a połowa na ogródek szkol- 

ny jako pomoc przy nauce przyrody. 

Dzieci byłyby uradowane — miałyby bo- 

isko do biegania zamiast drogi. 

Przecież w tej szkole rekrutują się dzieci 

przeważnie ze sfer rolniczych. Winny się 

specjalnie z rolą obeznać, a ogródka brak. 

Ludzie mówią, że gdyby ta szkoła nale- 

żała do powiatu, to ze względu na bliskość 

Wilna i innych, byłaby w dałeko lepszych 

warunkach. R. M. 

ORANY 
+ Z ruchu Strzeleckiego. Dnia 25 Lwiet 

nia r b. w Oranach odbyło się doroczne wal- 

ne zgromadzen'e Oddziału Zwi azku 5trzelec- 

kiego. Zgromadzenie za: czyci 

ścią ks Kan Sokolows wójt gm Orany 

Pruszyński, pow. komendant Zy azku Strze- 

+ Vijalkowski, zaw. stacji Orany Ba- 

ofic. 23 baonu K. O. P. oraz przed: 

< miejscowego spolcczeūstwa 

Zebranie zagaił miejscowy komendant 

Suzelca obywatel Hawdorowicz który rów- 

nocześnie odczytał sprawozdanie z wyników 

pracy oddziału Związku Strzeleckiego w r. 

1930-31. 
. 

Następnie zebrani przystąpili do wybore 

nowego zarządu, który ukonstytuował się w 

następującym składzie: Ks. kanonik Soko- 

łowski członek honorowy i kap. oddziału 

Strzel. Wójt gminy Pruszyński prezes zarzą- 

du oddziału Zw. Strzel. Sekretarz gminy 19- 

maszewicz wice-prezes. Urzędnik nadleśni- 

ctwa Dzianachowski członek zarządu. Kie- 

rownik poczty Skipor członek zarządu. Do 

komisji rewizyjnej wybrano: Zawiadowca 

stacji Orany Babiński przewodniczący. Inży 

nier nadleśniczy Bilczyński członek. Urzęd 

nik nadleśnictwa Chrzanowski członek. 

Po dokonaniu wyborów i komisji rewi- 

zyjnej ks. kan. Sokołowski wygłosił do zeb- 

ranych przemówienie zachęcając do inten- 

sywnej pracy w myśl wskazówek Marsz. J. 

Piłsudskiego podnosząc dotychczasowe wzo- 

rowe zachowanie się Związku Strzeleckiego 

w Oranach, oraz zwrócił się z apelem, by w 

imię idei Marszałka idącej w kierunku roz- 

rostu potęgi Rzeczypospolitej oraz wyrobie- 

nia społeczno-obywatelskiego, wszyscy powo 

łani do pracy w związku Strzeleckim w dai- 

szym ciągu świecili przykładem ogółowi spo- 

łeczeństwa. 
Zebranie zakończono w podniosłym na: 

stroju. 

STOŁPCE 
+ Występy Reduty. Reduta Wileńska 

ostatnio wystawiła u nas w Stołpcach w sali 

Ogniska Kolejowego sztukę po tyt.: „Geld- 

hab'. Reduta cieszy się u nas powodzeniem; 

czego dowodem fakt, że na przedstawienie 
Reduty ściągają mieszkańcy nawet dość od- 

ległych miejscowości. Ostatnio trochę się lu- 

dzie zawiedli bo sztuka „Geldhab* z przerwa 

mi trwała półtorej godziny, co stanowczo 

za mało jest dla nas, a zwłaszcza że tak rza- 

dko Reduta do nas wpada. Kochana Reduta 

prósimy częściej i na dłużej. „Zet“. 

+ Z žycia kult.-oświat. w Stolpearl. 

Na odbudowę košciola w Stolpcach stara- 

niem kółka amatorskiego kolejarzy dnia 13 

kwietnia b. r. w Ognisku kol. została odegra: 

na komedja d 2-ch aktach J. Korzeniowskie- 

go p. t. „Majster i czeladnik* z słowem wstę- 

pnem o życiorysie J. Korzeniowskiego i jego 

rodzinnem mieście Brodach p. Preczchówny 

Eugenji. Udział brali również reżyser p. A. 

Banaszewski i p.p. Zelwisówna jako Szaru- 
cka, Banaszewski jako Szarueki, Rommówna * 
jako Basia córka Szaruckich Molendo jako 
Kasper, Butkiewicz jako Łykalski, Gołącka 
jako Mordko i Widzicki jako nieznajomy 

Przedstawienie odegrali amatorzy nieco 
ospale, może dlatego, że sztuka niebyła we- 

soła, ale miejmy nadzieję że przyszłe przed- 

stawienia, które szykują na 2-g0 maja pod 
tyt. „W. gospodzie pod sroką* i „Chłopi Ary- 
slokraci* jak widać z tytułów i prób dużo 
weselsze, udadzą się im lepiej. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna do rana przy dźwiękach orkiestry 8 
Baonu K. O. P. pod dyrekcją chor. p. Zelin- 
swinda i przy szczelnie zapełnionej sali 

Dochód z tej imprezy był dość poważny 
jak na nasze miasteczko, liczące koło 6000 lu- 

dności, bo aż 570 zł. Mamy nadzieję, że suma 
ta da możność ks. Moniuszce doprowadzić 
do kańca rozpoczęte odnawianie frontowe 
kościoła. (Zet). 

GŁĘBOKIE 
+ ZAMACHY SAMOBÓJCZE W GŁĘBO- 

KIEM. W dniu wczorajszym mieszkaniec 
Głębokiego Dominik Jankowski usiłował po- 
pełnić samobójstwo przez powieszenie się. 

Zamach wczas zauważono i niedoszłego 
samobójeę uratowano. 

Powody nie są znane. 
W tymże dniu do Szpitała sejmikowego 

w Głębokiem dostarczono mieszkańca wsi 
Obrut - Łastowicki Antoniego Pismanowicza 
który w zamiarze samobójczym przebił no- 
żem pierś. Powód nieznany. Stan Pismano- 

    

   

  

   
   

    

   

   

  

  

   

    

    

wieza ciężki. (e). 

PODZIĘKOWANIE. 

Tą drogą składamy najserdeczniejsze po- 
dziękowanie tym wszystkim, którzy w cięż- 
kich chwilach żałoby, po s ie naszego uko- 
chancgo męża i ojca, nieśli pomoc i słowa 
otuchy, oraz przyczynili się do oddania о- 
statniej posługi. 

W pierwszym rzędzie księdzu probosz 
czowi Edjatowiczowi, wszystkim przy jacio- 
łom, kolegom i współpracownikom, Związ- 
kowi Zawodowemu Kolejarzy, orkiestrze ko- 
lejowej, oraz Dyrekcji i klasie I-giej Gimn. 
Św. Kazimierza w N. Wilejce. 

Serdeczne Bóg zapłać składają 

Šwidziūscy. 
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W I LE Ń SK I 

W przededniu wystaw 
majowych w Wilnie. 

Tak więc, w sam dzień Zielonych 
Świątek, od których oddziela nas za- 

ledwie miesiąc czasu, nastąpi w Wil- 
nie otwarcie wystawy dokumentów 
historycznych i pamiątek narodowych 
związanych z setną rocznicą Powsta- 

nia Listopadowego. 
Będzie to przedewszystkiem eks- 

pozycja rzeczy lokalnych, pochodzą- 
cych z terenu Litwy historycznej i 
Rusi, łącznie oczywiście z objektami 
cenniejszych zabytków narodowych z 
innych dzielnie Polski, z owej pamięt- 
nej wojny polsko-rosyjskiej z r. 1881. 

Wystawa będzie się mieściła w sali 
uniwersyteckiej im. Smuglewicza i 0- 
czywišcie wspieraną zostanie przez Za- 
rząd Bibljoteki U. S. B., aczkolwiek 
organizacją rzeczonej wystawy zajęla 
się wyłącznie Dyrekcja Wileńskiego 
Archiwum Państwowego. 

P. dyr. Waeław Gizbert-Studnicki 
już obecnie przygotowuje źródłowe 
akty archiwalne, segregując je na od- 
powiednie działy według powiatów, w 
których rozgrywały się wypadki, 0- 
świetlane wówczas, z tendencją urzę- 
dową przez władze rosyjskie. Oczywi- 
ście nie wykluczone są tu znaczne 
przyczynki dokumentalne urzędów 
powstańczych polskich. Znajdą się 
wśród rzeczy patrjotycznych z epoki 
i takie pamiątki jak np. nowo wy- 
kryte wiersze z archiwum Synodu 
Ewang. Reform. pochodzące, a skre- 
ślone ku czci bohaterskich niewiast 
Emilji Platerówny i Marji Rassanowi- 
czówny. 

Portret. olejny tej ostatniej rów- 
nież udało się pozyskać p. dyr. Stud: 
nickiemu dla wystawy. Jest on włas- 
nością wilnianki p. Kęstowiczowej z 
domu Rassanowiczówny. 

Gwoli usystematyzowania będących 
już w przygotowaniu zbiorów, prze- 
znaczonych na wystawę p. W. Stud- 
nicki pozyskał do współpracy p. Tur- 
kowskiego, który obecnie jest zajęty 
przygotowaniem materjałów do wiel- 
kiej bibljografji wydawnictw zasłużo- 
nej firmy księgarskiej „Józef Zawadż- 
ki* oraz badaniem ogromnej korespon- 
dencji pisarzy polskich z księgarzami 
Józefem, Adamem i Feliksem Za 

wadzkimi. 
Właśnie obecnie, p. dyr. Studnicki 

wybiera się do Warszawy dla 
przeprowadzenia narad z prof. Hen- 
rykiem Mościckim, świetnym znawcą 
dziejów powstania Listopadowego na 
Litwie oraz miejsc gdzie dałoby się 
pozyskać pamiątki odnośne na wysta- 
wę wileńską. 

Tak samo p. dyr. Studnieki zamie- 

rza porozumieć się w Warszawie z 
przedstawicielami prasy polskiej oraz 
znanego wydawnictwa „Messager Po- 

lonais* w celu pozyskania organów 
prasy naszej dla celów agitacyjnych 

wystawy wileńskiej. 
Możliwem jest, że uda się p. dyr. 

Studnickiemu wydostać z niektórych 
książnie, archiwów i muzeów war- 
szawskich pożądane przedmioty z e- 

poki 1831, których Wilno dziś już nie 

posiada, zwłaszcza z dziedziny sztuki 
np. portretów bohaterów narodowych, 

chociażby wyobrażonych tylko w ry- 

cinach. 
Prawdopodobnie wileńskie T-wo 

Przyjaciół Nauk bliższego udziału w 

omawianej wystawie, przedsięwziętej 
przez dyr. Archiwum Państw. nie we- 

źmie, albowiem zamierza ono urzą- 

dzić w. roku przyszłym swą wystawę 

jubileuszową, jako w 25-ią rocznicę 

założenia pomienionej instytucji, łącz- 

nie z wystawą starannie ujawnionych 
i celowo zgrupowanych pamiątek z 

lat 1794, 1831, 1863. 
Ponieważ w roku przyszłym od- 

będzie się zjazd bibljofilów z całej Pol- 

ski więc zarządy wileńskich T-w 

Bibljotekarzy i Bibljofilów uchwaliły 

urządzić na ten czas okazalszą wy- 

stawę druków i sztychów, która to 

ekspozycja była uprzednio zaprojekto 

waną na rok bieżący. 

Pomimo wszystko, Wilno w r. b: 

będzie miało sposobność oglądania 

trzech niezwykle ciekawych ekspo- 

zycyj, rozmieszczonych w dogodnych 

do zwiedzania dla publiczności na- 

szej warunkach, mianowicie w sąsia- 

dujących ze sobą gmachach. Albo- 

wiem wówczas otwarte będą w 

samym pałacu reprezentacyjnym do- 

raczna wystawa Art. Plastyków Wil.. 

oraz w byłej kordegardzie, mieszczą- 

cej się w podwórzu tego pałacu, sym: 

patyczna iinowacja muzealna wileń- 

ska, mająca okazać nam pierwsze 

zbiory naszego malarstwa współczes- 

nego, a nadto otwartą zostanie wysta- 

wa jubileuszowa 1831 r. w przeciwleg- 

łym gmachu uniwersyteckim, o której 

na początku tego artykułu wspomi- 

namy. 
Oczywiście ogół miłośników sztu- 

ki już teraz nader żywo jest zacieka- 

wiony ową grupą obrazów, rzeźb i 

rycin, które zapoczątkowują w Wilnie 

niezwykle cenne muzeum nowoczesnej 

sztuki wil. 
Jak słyszeliśmy, zaofiarowany przez 

prof. Ludomira Ślendzińskiego duży 
obraz „Rybacy, znajdujący się obec- 
nie na wystawie amerykańskiej w 
Pitsburgu i reprodukowany w jej ka- 

talogu, wkrótce wróci do Wilna i o- 

czywiście będzie stanowił elou tego 

muzeum. 
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Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
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KRONIKA 
Mick Dziś: Pawła od Krzyża    

   
Jutro: Piotra m. 

  

  

Kwiecień aosee słońca—g. 4 m. 13 

PZ oł Zachod e —g. 18m.53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 271V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia - 130 С. 
ž najwyższa: -- 18° С. 

s najniżeza: - 6° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

LITERACKA. 

—- 129 Środa Literacka w dniu 29 b. m 

poświęcona będzie znakomitemu artyście la- 

ureatowi tegorocznej nagrody artystycznej 

m. Wilna, prof. Ferdynandowi Ruszczycowi, 

którego świetna twórczość tak licznemi wię- 

zami złączona jest z rozwojem literatury, te- 

atru i kultury artystycznej w Wilnie. 

Przemawiać będą prof. Józef Wierzyński, 

dr. Walerjan Charkiewicz i inni. 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i stali 

bywalcy „śród*. Goście mile widziani 
RL 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— młodzież Akademicka w sprawie Gdań- 

skiej. Komitet Przygotowawczy, realizujący 

inicjatywę organizcyj akademickich: Legjon 

Młodych, Związek Młodzieży Demokratycz- 

nej, Akademicki Klub Włóczęgów, Myśl Mo- 

carstwowa, oraz Polskich Korporacyj Aka- 

demickich: Vilnensia, Cresovia i Aquilania— 

w sprawie zwołania wiecu protestacy jnego 

przeciwko gwałtom gdańskim — zaprasza 

wszystkie akademickie zrzeszenia i korpo- 

racje o wydelegowanie swych przedstawicie- 

li (możliwie dwóch) na zebranie organiza- 

cyjne w powyższej sprawie, które odbędzie 

się w dniu 28 kwietnia r. b. (wtorek), o g 

19-ej. w lokalu Ogniska Akademickiego przy 

ul. Wielkiej 24. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie. Zarząd Sto- 

warzyszenia wzywa wszystkich swoich człon- 

ków do wzięcia udziału w nabożeństwie ża: 

łobnem za spakój duszy $. р. Józefa Banie- 

wicza, które zostanie odprawione dnia 28-go 

kwietnia o godz. 10 rano w kościele Św. Du: 

cha, poczem nastąpi eksportacja zwłok ma 

cmentarz po-Bernardyński. 

— Nowy Zarząd Okręgu Wil. Z. 0. R. 

Na Walnym Zjeździe Delegatów Kół Z. O. R 

Okręku Wileńskiego odbytym w Wilnie w 

dniu 26. IV. 31 r. został wybrany Zarząd 

Okręgu Wileńskiego Z. O. R .w składzie na- 

stępującym: prezes Tyszkiewicz Jan, ppor. 

rez. i viceprezes dr. Edward Góra kpt. K. 

S. rez. II viceprezes Kazimierz Miynarczyk, 

por. rez Ill viceprezes Jan Cholewo, por. 

rez. Członkowie Zarządu: Michał Obiezierski 

kpt. rez. Eugenjusz Kozłowski, majr. rez. 

Wiktor Gryglewski, por. rez., Ciozda Stani- 

sław, por. rez, Kazimierz Požaryski, por. 

rez., Władysław Sokołowski, mjr. st. sp. Wa- 

cław Walczykowski, ppor. rez. Witold Kry: 

del, kpt. st. sp. Walerjan Charkiewicz, por. 

rez. Henryk Korczewski, por. rez. Tadeusz 

Topėor-W4sows kpt. st. sp. Bolesław Łu- 

cznik, ppor. rez. Karol Foss, ppor. rez. An: 

toni Mieczkowski, kpt. rez. Edmund Biwan, 

por. rez. Mikołaj Kondratowicz, por. rez 

Franciszek Kikosicki, ppor. rez. — z Koła 

Białystok, Łapiński Stefan, por. rez, — Z 

Koła Grodno, Przybylski Edward, por. rez., 

Michaluk Tadeusz, ppor. rez. — z Koła Osz- 

miana, Lebecki Władysław, kpt. rez., — £ 

Koła Wołkowysk, Korolewicz Ryszard, por. 

Tez. 
- Zastępcy Członków Zarządu: Jasiński An- 

drzej, ppor. rez. Sielicki Witold por. rez. 

Burhardt Stefan, ppor. rez. 

Sąd Koleżeński przy Okręgu Wileńskim 

Z. O. R.: Matyasz Jaromir, por. rez Turski 

Zbigniew, por. rez., Erdman Antoni, por. rez. 

Wierzbiński Wojciech por. rez. Gryglewsk* 

Witold, por. rez. 

Komisja Rewizyjna: Domański Broni- 

sław, płk. em. Światopełk - Mirski, Witold 

ppłk. rez. Kossobudzki Cyprjan, por. rez. 

Zastępcy: Ancuta Tadeusz, ppor. rez. Or: 

ciuch Piotr kpt. st. sp. 
Delegaci Na Zjazd Z. O. R. Rzeczypospo: 

litej Polskiej w roku 1231 w Gdyni. Tysz 

kiewicz dan ppor. rez. (łóra Edward kpt. 

rez. K. $., Hertel Kazimierz płk. st. sp., Cio 

zda Stanisław por. rez., Biński Tadeusz por 

rez., Obiezierski Michał kpt. rez; Kozłowski 

Eugenjusz mjr. rez., Szyszkowski Bolesław 

mjr. rez.. Młynarczyk Kazimierz por. rez,, 

Gryglewski Witold por. rez., Foss Karol 

ppor. rez., Ks. Prof. Świrski Ignacy, ppłk. 

rez, z Kola Grodno, Kazimierz Jobell, b. 

ski Tadeusz kpt. st. sp. Sobecki Jan pov. 

rez. z Koła Białystok, Stanisław Kubik, ppor 

rez, х Kola "Grodno, Kazimierz Jobedd, b. 

urz. wojsk. Józef Dąbrowo kpt. rez., Edward 

Przybylski por. rez. Bonifacy Kozoń por. 

rez. 
Zastępty: Pożaryski Ka 

Kondratowicz Mikołaj por. 

drzej ppor. rez, Sielicki Witold por. 

Matyasz Jaromir por. rez. Krysiulewicz Jó- 

zef ppor. rez. 
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nierz por. гех., 
Jasiński An- 

rez. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— wileńskie Towarzystko Lekarskie. 

XIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 29 kwietnia 1931 r. o godz. 20-0; 

w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 

kółu ostatniego posiedzenia. 2. Dr. J. Sam- 

borski: Teratoid mesenterji. 3. Dr. S. Mahr- 

burg: Demonstracja preparatów. 4. Dr. Star- 

kiewicz: Leczenie pr lekle chorych dzięc: 

w kolonji leczniczej im. Rektora Brudziń 

skiego w Busk . Doc. Dr. $. Bagiński: Uk- 

ład pokarmowy a gruczoły dokrewne. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Walne Zebranie Resursy Rzemieślni- 

czej w Wilnie. W dniu 26 kwetnia b. r. 0 

godz. 13-ej w lokalu Izby Rzemieślniczej w 

Wilnie przy ul. Mickiewicza 23 odbyło się 

Walne Zebranie Resursy Rzemieślniczej w 

Wilnie w obeności około 50 rzemieślników 

wileńskich. | = 

Przewodniczył p. Władysław Szumański 

asesorowali pp. Jan Wysocki i Michał Piech, 

protokół prowadził p. A. Sokołowski 

Pan Jan Łazarewicz zreferował sprawoz- 

danie z dotychczasowej działalności Komisji 

Organizacyjnej Resursy, podając do wiado- 

mości, iż statut Resursy został zatwierdzony 

przez Władze Wojewódzkie. 
Po przyjęciu sprawozdania omawiano 

sprawę opłat członkowskich i uchwalono 

składkę w wysokości zł. 12 rocznie, zaś od 

członków najbliższej rodziny (żona i dziecii 

zł. 6 rocznie. Po odczytaniu odnośnych piun- 

któw statutu przystąpiono do wyborów Za- 
rządu, w wyniku których wybrano na preze- 
sa p. Władysława Szumańskiego, na wice- 
prezesa p. M. Żytkiewicza, na sekretarza p. 
W. Jankowskiego, na skarbnika p. J. Wyso- 

  

  

   

  

ckiego i na gospodarza p. A. Królikowskiego, 
zaś na zastępców p. p .Uziałło, A. Ślusarskie- 
go, M. Oszurko, B. Ławrynowicza i M. Piecha. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano p. p. J 
Łazarewicza, B. Tarasewicza, P. Hermanowi- 
cza, na zastępców p. p. F. Niedka i W. Woj- 
nickiego. 

Do Sądu Polubownego p.p . K. Gorzu- 
chowskiego, J. Kaweckiego i J. Kuruszę, Wo- 
robjewa, na zastępców p. p. Godlewskiego 
i J. Kiełmucia. d 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Występy 

J. Kurnakowicza. Dziś po raz drugi dosko- 
nała komedja W. Rapackiego „Wi czepku 
urodzony“ z niezrównanym J. Kurnakowi- 
czem w roli Frania. Arcykomiezne perypetje 
znakomitego śpiewaka wywoły na premje- 
rze salwy śmiechu rozbawionej publiczności. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Występy 
Rosyjskiego Teatru Dramatycznego z Rygi. 
Dzisiaj znakomiły zespół Rosyjskiego Teatru 
Dramatycznego z Rygi wystawia „Dziwaka” 
arcyciekawą sztukę z życia sowieckiego, pió- 
ra Afinogenowa. Jutro „Biala gwardja“ Bul- 
gakowa, we czwartek 30-go „Wieczne pióro” 
Fodora, w piątek 1-go maja „Dziwak, w so- 
botę 2-go dwa występy: południu o godz. 
3 m. 30 „Starcza miło: Miasnickiego, zaś 

o godz. 8-ej „Biała gwardja* Bułgakowa. Bę- 
dą to nieodwołalnie ostatnie występy tego 
znakomitego zespołu na terenie Wilna. 

— Akademja na „Dar Narodowy 3-g0 

maja* Polskiej Macierzy Szkolnej. Dnia 3-go 
maja b. r. odbędzie się w Teatrze na Pohu- 
lance o godz. 8-ej w. uroczysta akademja na 
„Dar Narodody 3-go maja”. Niezwykle uro: 
zmaicony program zapowiada słowo wstep - 
ne, produkcje chóralne, deklamacje, oraz akt 
Il „Młodego lasu* J. Av Hertza, odegrany 
przez artystów Teatrów Miejskich. 

— „Szopka polityczna 1931 r.* W ponie- 
działek dnia 4-go maja b r. odbędzie się w 
Teatrze „Lutnia* o godz. 8-ej w. przedsta- 
wienie „Warszawskiej Szopki Politycznej * 
pióra Hemara, Lechonia i Tuwima. Dosko- 
nałe kukiełki, wykonane przez karykaturzy- 
stę Jerzego Zarubę, arcydowcipne djalogi. 
oraz wesołe piosenki składają się na całość, 

pełną humoru. 

— Jubileusz dyr. Zelwerowicza. Dnia 
5-go maja b. r. odbędzie się w Teatrze na 
Pohulance obchód 30-lecia pracy scenicznej 
dyr. A. Zelwerowicza. Wystawiona będzie 
najnowsza komedja F. Molnara „Wróżka i 
adwokat* z Jubilatem w roli dr. Sporuma. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama 

RABIJOG 
WTOREK, dnia 28 kwietnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 1204: 
Muzyka taneczna (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 14.50: „Górny Śląsk w ok- 
resie plebiscytu" odczyt. 15.30: Odczyty dla 
maturzystów. 16.10: Komunikat dla żegługi. 
16.25: Program dzienny. 16.30: Utwory Schu- 
berta (płyty). 17.00: Pogadanka akademicka. 
17.45: Popularny koncert symfoniczny. i8. 
Komunikat Akademickiego Aeroklubu. 19.00: 
Program na środę i rozmaitości. 19.10: Ko- 
munikat rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.35. 
Prasowy dziennik radjowy. 19.50: Opera 
„Manru*, w przerwie „Tygodnik Artystycz= 
ny'. 23.10: Komunikaty i muzyka taneczna. 

  

  

    

  

   

    

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Wiele osób stało w owym pamiętnym 
dniu nad rozszalałą Wilenką. gdy wpadł do 
niej 23 b. m. maleńki Charmac, a jeden tyl- 
ko 17-letni Mieczysław Dordzik rzucił mu się 
na pomoc i — zgir 

ynał 

ł Biedny chłopiec! Do- 
piero rozpoe cie i oto — uniosła go 
woda na z .a nieprzytomna od bólu 
dli się i wyrzeka i czeka choćby tego cudu, 
matka jego żegna krzyżem św. Wiłenkę, mo- 

by rzeka ciało jej syna zwróciła. 
Bohaterski młodzieniec niczego już wię- 

cej nie potrzebuje, może nawet i modlitwy, 
bo bez wahania swe życie młode za 
drugiego, bliźniego swego oddał... „A więk- 
szej na tę miłość nikt nie ma“... mówi Sam 

Chrystus. 

Lecz w imię solidarności ludzkiej i chrze- 
ścijańskiej powinniśmy uczcić pamieć bo- 
haterskiego młodzieńca, — powinniśmy choć 
nieco ukoić ból jego matki i ojca, postawmy 
na tem miejscu krzyź pamiątkowy z jego 
imieniem i pomóżmy niezamożnym rodzicom 
którzy mają jeszcze do wychowania dwoje 
dzieci. Starszy syn kończy szkołę powszech- 
ną, młodszy w I oddziale dopiero. Ojciec 5. 
p. Dordzika jest biednym rzemieślnikiem za 
mieszkałym przy ul. Turgielskiej 20 

Jestem pewny, że Szanowna Redakcja 
nie odmówi w przyjęciu ofiar, które na ten 
cel niewątpliwie wpłyną. > 

Myślę też, że odezwać się powinno całe 

społeczeństwo bez różnicy wyznań i narodo- 
wości, więc proszę wszystkie gazety wileń- 
skie o przedruk. 

Zdaje mi się także, że dalszem tej akcji 
kierownictwem o ile społeczeńtswo ją poprze, 
mogliby się zająć: harcerstwo wileńskie oraz 
szkoła powszechna Nr. 5, z której wyszedł 

Mieczysław Dordzik, gdzie i teraz uczą się 

jego bracia. Waeław Lipski. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
WŁAMANIA. 

W nocy z dnia 25 na 26 b. m. nieznani 
sprawcy zapomocą złamania zamków. dosta- 
li się do Spółdzielni Spożywców przy - ul. 

Rossa N.r 3, skąd na szkodę tej Spółdzielni 

Spożywców skradli artykuły spożywcze i wy- 

roby tytoniowe na ogólną sumę 2000 zł. 
W dniu 25 b. m. Roubianka Przemysława 

(Kolejowa) 1) zameldowała, że nieznani spra 

wcy zapomocą otwarcia lufcika, dostali 

się do jej mieszkania, skąd skradli futro 

damskie, wartości 645 zł. 

NA GORĄCYM UCZYNKU. 

W. dniu 26 b. m. na górącym uczynku 
usiłowania kradzieży z domu Nr. 2 przy za- 

ułku Caracyńskim na szkodę Bakłisa Kon- 

stantego został zatrzymany Jankowski Jan 
(Žydowskia 15). 

TRAGICZNA BÓJKA. 

W: dniu 26 b. m. we wsi Podjeleniaki 
pamiędzy mieszkańcami tej wsi Makowskim 
Piotrem i Plawgo Kazimierzem i Francisz- 
kiem, oraz Giedziewiczem Bronisławem na 
tle osobistych porachunków wynikła bójka. 
w trakcie której został dotkliwie pobity Ma- 
kowski, wskutek czego utracił mowę. Makow 
skiego w stanie ciężkim dostarczono do szpi+ 
tala Żydowskiego. 

      

   

   

  

  

  



Sytuacja powodziowa 
na prowincji. 

Kięska powodzi w pow. dziśnieńskim 
1 brasławskim rozszerza się. 

Z powiatów dziśnieńskiego i brasławskiego w dalszym ciągu 

nadchodzą coraz bardziej alarmujące wieści. Na terenie tych powia- 

tów kięska powodzi osiągnęła n iebywałe rozmiary. 

Wczoraj © godz. 16-ej poziom wody na Dźwinie wynosił 12 

metrów 52 ctm. 

czalnemi skutkami. Cała Dzisna 

Woda przybiera w dalszym ciągu i grozi nieobii- 

znajduje się kompletnie pod wodą. 

Lecz nietylko już miasto, lecz i przyległe gminy są zalane. Powódź 

zatacza coraz szersze kręgi. Coraz nowe tereny padają oflarą zwy- 
cięskiej ofenzywy rozszalałego ż ywiołu. 

Istnieje obawa, że cały powiat dziśnieński znajdzie się pod wodą. 

W Dziśnie rozegrywają się okropne sceny, ponieważ mnóstwo 

mieszkańców nie zdążono w czas ewakuować. W ostatniej chwili 

udało się im schronić na dachy swych zalanych siedzib, skąd z na- 

rażeniem życia ratują ich oddziały K.0.P-u na łodziach pontonowych. 

Z Wilna i Grodna wyruszyły na teren powiatu dziśnieńskiego 

wojskowe oddziały techniczne, 

ratownicze. 

zaopatrzone w niezbędne środki 

Już w chwili obecnej w pow. dziśnieńskim 5006 ludzi pozostaje 

bez dachu nad głową. Mnóstwo 

nych przez siiny prąd rzeki. 
Mało lepiej przedstawia si 

gdzie rozianie rzek i jezior przybrało katastrofalne rozmiary. 

przyczółki wie wszystkie mosty i 

Kilkadziesiąt domów nie wytrz 

i padło pastwą powodzi. 

domów w Dziśnie zostało zniesio- 

ę sytuacja w pow. brasławskim, 

Pra- 
mostowe zostały zniesione. 

ymało olbrzymiego naporu wody 

Całe domostwa i budynki niesione wartkim prądem rzek — 

oto najlepsza ilustracja tragedji 
tym u nas kataklizmem. 

W powiecie brasławskim i 

ludności, dotkniętej tym niebywa- 

lość mieszkańców, pozbawionych 
dachu nad głową, przekroczyła już cyfrę 3000 osób. 

W pow. oszmiańskim. 
Woda na rzece Wiljj w dalszym 

ciągu opada i w dniu dzisiejszym wy- 
nosi 3 m. 76 cm. 

Stan wody w rzekach powiatu 

spadł i jest prawie normalny. Ewaku- 
owana z zalanych osiedli ludność 
wraca do swych domostw. 

W pow. wil.-trockim. 
Powiat wileńsko-trocki. Godz. 14. 

Stan wody na Wilji w rejonie Michali 
szek wynosi 6 m. 50 cm., czyli opadł w 
stosunku do najwyższego poziomu w 
czasie powodzi o 1 m. 37 cm. Woda 
zmniejsza się w dalszym ciągu. Na 

® ® s 

Kim Wiejskie 
BALA MIEJSKA 

$strebramska 5. 
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Powtórz. premjery! Cudo-Filmi Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło AGE 

MONTE CARLO 
nego Ernesta Lubitscha 

KING IEA 

„AELIOS“ 
Wilóńska 33, tel. 9-26 

bohaterką „Parady 

(ostatnie nowiny, P. 

Wkrótce 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„МИФ 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ! 

Dźwiękowe Kino Największ 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

od dnia 28 do 30 kwietnia 1931 r, w4. 
będą wyświetlane filmy: 

Dramat w 8 aktach. 
nych: George O'brien i Nora Lane. 

twórcy „Parady Miłości” 

Z niezrównaną pełną czaru 

śpiewno-dźwięk. 

Film o którym 

mówi cały świat! Trium- 

falny przebój dźwiękowy! 

rzece Spęgła, gminy ołkienickiej, zo- 
stał podmyty most, jak również na rze 
ce Mereczance w Pomereczu został 
przez wodę uszkodzony nasyp przy 
moście. 

W rolach. głów- 

Miłości* 

oiska, Wawel). 

super przebój 

Ceny zniżone od 60 gr. 

„usu JANKO MUZYKANT 
Wspaniały i wzruszający do łez dramat na tle znanej noweli Henryka Sienkiewicza. 

W rolach głównych: Piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Małicka, Witold Conti i królowie śmie- 
chu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiew. cały szereg pios. w języku polskim. 

NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Ceny zniżone na pierwszy seans. 

śpiewny przebój polski 

Tajemnica kajuty okrętowej 
— zee: 500 dólarów 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny pr.: Spowiedź przed szturmem. 

Jeanette Mac Donald, 5.55 "i 
Film, który zachwycił i oczarował cały świat. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz. WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD BŹWIĘKOWY FOX'A 
Na pierwszy seans ceny zniżone. — 

MOJE SŁONECZKO 

Na zachodzie bez zmian 
W-g głośnej powieści Erika M. Remarque'a. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10/15, w sob. i niedz. od g. 2-ej 

Film, który każdy powin. obejrzeć. 

KBE RJE R W. Job BON SE 1 

Powódź w Duniłowiczach. 
Poziom wody w rzekach i jezio- 

rach powraca do normalnego stanu. 
W miasteczku Duniłowiczach utonęła 

Sytuacja Dzisny coraz 
Stan wody na Dźwinie w Dziśnie 

w dalszym ciągu w dniu dzisiejszym 
nieznaeznie podnosi się. Coraz wię- 
eej budynków, przedewszytkiem go0s- 
podarczych, spływa z miejsc. Przy- 

Ryfka Linkowska. Zwłoki wydobyto 
Straż pożarna i drużyny ratownicze 
pompują wodę z zalanych mieszkań. 

bardziej rozpaczliwa. 
mocowuje się je do drzew i sąsied- 
nich budynk. Częściowo zalane wsie 
Uście, Ługowee, Sokołowce, gminy 
mikołajewskiej. O godz. 17-ej stan 
wody wynosił 12 metr. 49 etm. 

Niemen wciąż wzbiera. 
W Grodnie i Druskienikach poważna sytuacja. 

Sytuacja powodziowa na terenie 
powiatu grodzieńskiego jest w dal- 
szym ciągu poważna. Niemen wciąż 
wzbiera. Poziom wody w poniedzia- 
łek o godzinie 18 wynosił 5 metrów 
99 etm. powyżej stanu normalnego. 
„W Grodnie woda załała wiele posiad- 
łości z których mieszkańców ewaku- 
owano. Na terenie powiatu całkowi- 

cie są załane wsie Rybaki i Zawosz- 
czany Oraz częściowo kilka innych 
miejcowości. W Druskienikach Nie- 
men wciąż wzbiera. Woda zalała po- 
łowę parku zdrojowego oraz nowowy 
wiercone źródło. Na rzece Horodni- 
czance woda zniołsła dwa mosty dre- 
wniane. 

Sytuacja powodziowa w woj. nowogródzkiem. 
NOWOGRÓDEK 27.4. Pat. — W 

województwie nwogródzkiem sytuac- 
ja powodziowa groźnie przedstawia 
się dotychczas w powiecie szczuczyń- 
skim. Woda na Niemnie utrzymuje 
się tutaj na wyjątkowo wysokim po- 
ziomie. Woda na rzece Lebioda zer- 
wała groblę, zalewając okoliczne pola. 
W gminie różańskiej we wsi Zaborje 
i Perekopie Niemen załał 18 domów. 
Woda sięga tutaj powyżej okien. W 
kilku innych wsiach woda zalała rów 

nież szereg domów. W gminie orlań- 
skiej wsie Hołube i Szersznie zostały 
całe zalane wodą. We wsi Korytnice 
zostało zalanych wodą 10 domów, a 
w miasteczku Orli trzy domy. Ze 
wszystkiech tych miejscowości ludność 
została ewakuowana. Straty w powie- 
cie szczuczyńskim są ogromne. Pier- 
wszy z pomocą doraźną ofiarom po- 
wodzi pośpieszył starosta szezuczyń: 
ski. 

  

Ofiary na powodzian w Wileńszczyźnie. 
Marszałkowie Sejmu i Senatu prze- 

znaczyli w imieniu Izb Ustawodaw- 
ezych po tysiąc złotych na rzecz 0- 
fiar powodzi w Wileńszczyźnie. 

Po wczorajszem posiedzeniu ple- 
narnem Senatu z inicjatywy p. marsz. 
Raczkiewicza urządzono wśród sena- 
torów doraźną zbiórkę, dla powo- 
dzian Wileńszczyzny, która dała 1500 
zł. Suma ta będzie przekazana Komi- 
tetowi da Niesienia Pomocy Ofiarom 
Powodzi. й r 

WARSZAWA. 27.4. Pat. — Celem 
przyjścia z pomocą ofiarom powodzi 
w Wilnie magistrat warszawski posta 
nowił wyasygnować z funduszu dy- 
spozycyjnego sumę 10 tysięcy złotych 
i wystąpić do Rady Miejskiej o kredyt 
dodatkowy. 

Komėdja 
w 2 akt. - 

Kośyszeze obie JAK Būchėnan, 

Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10'15 

Janet Gaynor, 
Charies Farrel. 

  

Indyjski Grobowiec 
Całość — obie serje razem 
Ceny: Balkon 40 gr.. parter 
dzien. 60 gr., wiecz. 80 gr. 

  

Śpieszcie 

KINO-TEATR zobaczyć 
“ 

„PAN“, ins! 
—— 

WIELKA 42 w którym bierze 
udział genjalny 

Eino Kolejowe 

OGNISKO 

Wkrótce nasza premja, zamiast podarun. mydła— 
najwspanialszy triumf sztuki filmowej, jakim się 
poszczycić może 

Dziś i dni następnychi Trzy 
słossetawiazdy polsku ktanić 

kinematografja świata p. t. ŻONA FARAONA 
Emil Jannings, Harry Liedtke i Paweł Wegener. 
Film ten przewyższa wszystkie dotychczas widziane w Wilnie obrazy. 

Jadwiga Smosarska, Marja Malicka i Brydzińska 
Węgrzyna, Parnella, Jaracza, Fertnera, Zelwerowicza, Ordonówny, Manowskiej i in. w arcyfilmie p. t. 

Niewolnica miłości (Dramat serca kobiecego) 
Redllńskiego. Rzecz dzieje się w Warszawie i jej okolicach. — Następny program: Czarne Domino z Harry 

przy współudz. najwyb 
artystów scen warsz,: 

Nowa przeróbka głośnego 
romansu zn, noweli Józefa 

  
mx. Liedtke i Hr. Agnes Esterhazy. Początek seansów o godz. 5 ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

Kino - Teatr Dziś! Nieśmier- - 
telne arcydzieło 

„L U A” Aleks. Dumasa 

Miskiewicza 11, t.15-82   najśmielszy wymysł fantazji ludzkiej. 

Rolę gł. kreują 3 gwiazdy międzynarod.: Lil Dagover, Bernard Goetzke i Jean Angelo. Film „Hrabia Monte 

Christo* jest owocem pracy umysłu ludzkiego, prześcig. pod wzgl. techniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa, 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz l-ej. Ceny od 40 gr. 

  

ZAKŁAD OGRODNICZY 

W.WELE 

CENY NISKIE.   
OSTRZEŻENIE! 

Ostrzegamy naszych P. T. Klijentów przed uiszczaniem jakichkolwiek kwot 
naszymizastępcom jek i generalnym zastępcom. oprócz |-szej raty, którą uiszcza 

się przy zamówieniu, gdyż żadnych kwot wpłacon. tymże uznawać nie będziemy. 
MAŁOPOLSKI ZAKŁAD KREDYTOWY 

P. 

Lwów, ulica 

" NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 

WILNO, ulica Sadowa Nr. 8. 

(lstnieje od 1860 r.) Telegram: Weler — Wilno. Filja, ul. Zawalna 18. 

Poleca WSZELKIE NASIOMA GWARANTOWANE 

i HANDEL NASION 

Telefon 10-57 rych. 

CENY NISKIE. 

Sp. z o. o. 
Kopernika 11.   

Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia- 
domości, że w dniu 11 maja 1931 r. o godz. 10 od- 
będzie się sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowa- 

niewykupionych w terminie oraz zdeponowa- 
nych przez podróżnych, a mianowicie: cukier, rodzyn 
ki, wyroby kosmetyczne, włókiennicze, skóry bydlęce, 
zabawki dziecinne, wyroby nożownicze, gumowe, me- 
talowe, papier, maszyny, konserwy rybne i t. p. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 11 maja 
powtórna licytacja odbędzie się w dniu 26 maja r. b. 
o godz. 10. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zaintereso- 
wani otrzymać w Urzędzie Celinym w Wilnie — stacja 
towarowa. 

Wilno; dn. 18 kwietnia 1931 r. 
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Ogłoszenie. 

Kierownik Urzędu 

Inspektor Celny I. Minczewski.   

Wobec żywiołowej katastrofy po- 
wodzi, jaka nawiedziła ziemię wileń 
ską, pozbawiając dachu nad głową i 
środków pożywienia szerokie rzesze 
niezamożnej ludności, Legjon Mło- 
dych, akademicki związek pracy dla 
państwa, wystąpił z inicjatywą zorga 
nizowania zbiórki wśród młodzieży a- 
kademickiej na rzecz powodzian. Ko- 
menda okręgu Warszawa Legjonu 
Młodych wzywa wszystkie organizacje 
akademickie do zgłaszania swego ak- 
ćesu do akcji zbiórki, pod adresem: 
Plac Trzech Krzyży 10 m. 4. 

żę 
Sen. Witoldostwo Abramowiezowie 260 

zł. P. Skowrońska Mareelina 10 zł. A Zelwe- 
rowiez 50 zł. 

* 

W dniu 27 b. m. p. woj. Kirtiklis przy 

  

jał delegację rady oraz zarządu Cherześci- 
jańskiego Banku Spółdzielczego na Antoko- 
lu w osobach pp. ks. kanonika Tadeusza 
Zawadzkiego, dr. Józefata Bohuszewicza I 
inż. Justyna Cywińskiego, którzy w imieniu 
Banku złożyli na ręce p. wojewody kwotę 
zł. 300 z przeznaczeniem na akcję pomo- 
cy powodzianom, Suma ta stanowi połowę 
funduszów, przeznaczonych na rok bieżący 
przez Bank na cele społeczne i filantropij- 
ne, eo w zestawieniu z tak rychłem zareago- 
waniem Banku na niedolę ofiar żywiołowej 
klęski powodzi, jest pięknym czynem zasłi- 
gującym na uznanie, który posłuży niewą- 
tpliwie za przykład do naśladowania innym 
instytuejom finansowym. 

* 
Członkowie ogólnopolskiego 15 zjazdu de- 

legatów Związku Zawodowych Farmaceutów 
Pracowników. odbytego w Wilnie w czasie 
od 24 do 26 b. m. pod wstrząjącem wraże- 
niem klęski powodzi złożyli do rąk p. Woje 
wody zebraną w swem gronie kwotę 162 zł. 
70 gr. na powodzian. 

Przemysłowiec z Nowo-Wilejki Arnold 
Mozer znany ze swej filantropijnej działal: 

Nx. 97 (2039) 

ności, nadesłał na ręce p. wojewody 1008 
zł. na rzecz pomocy ofiarom powodzi. 

* 
Zapoczątkowująe  iniejatywę zbierania 

składek przez organizacje sportowe Związek 
Okr. Gier Sportowych zebrane w dniu 26 b. 
m. podczas turnieju siatkówki 16 zł. 40 gr. 
złożył jako ofiarę na powodzian. 

* 
Dowiadujemy się, że Wileński Prywatny 

Bank Handlowy S. A. zainicjował zbieranie 
składek na pomoc powodzianom. 

Ofiary ehoćby najdrobniejsze są przyj 
mowane w kasach Banku, względnie w urzę 
dach pocztowych na konto P. K. O. Nr 
80.216 z adnotacją „na Rachunek Pomocy 
Powodzianom*. 

Wileński Prywatny Bank Handlowy S.A. 
ofiarował na zapoczątkowanie akcji sumę 
zł. 500, — Wileński Bank Ziemski zł. 1000. 

* 
Na rzeez powodzian złożył ks. biskup dr. 

Władysław Bandurski 100 złotych oraz dekia 
rowały: Bank Towarzystw  Spółdzielczyei 
1000 złotych, Bank Ziemski 1500 zł., Wilen- 
ski Prywatny Bank Handlowy 506 złotych. 

STS SIS TE RESTA, 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Kięska powodzi w Łotwie. 

Ryga 27.4. Pat. — Powódź, która 
nawiedziła Łotwę, wyrządziła ogrom- 
ne szkody. W chwili obecnej woda 
na Dźwinie zaczęła bardzo gwałtow- 
nie przybierać. W Dyneburgu cały re- 
jon forteczny jest zagrożony. W kilku 

miejscach woda przerwała już wały e 
chronne. Przedmieście Grzywa jest 
całkowicie zalane. Komunikacja jest 
podtrzymywana jedynie przy pomo- 
cy łodzi. Trzy osoby zginęły. 

Przerwanie komunikacji kolejowej między 
Łotwą a Sowietami z powodu powodzi. 

RYGA 27.4. Pat. — Sowieckie mi- 
nisterstwo komunikacji zawiadomiło 
tutejsze ministertwo, że z powodu po- 
wodzi, która zniszczyła tor kolejowy 
pomiędzy Bigosowem a Połockiem 

Powodzie na 
PRAGA. 27.4. Pat. — Powodzie na 

Słowaczyźnie trwają w dalszym cią- 
gu. Cała okolica Bańskiej Bystrzycy 
stoi pod wodą. W Nitre woda zalała 

zostaje wstrzymiana komunikacja na 
tej linji, a pociągi, które dotychczas 
przeybywały do Łotwy przez stację 
Indra będą kierowane na stację Zilu- 
pa. 

Słowaczyźnie. 
wiele ulic oraz lotnisko z hangarami. 
Ofiarami powodzi padło kilka osób. 
Szkody, które wyrządziła powódź, obr 
liczane są na kilka miljonów koron. 

PREZESOOO 

Szukał śmierci we wzburzonych falach Wiilji. 
Wezoraj p. p. wpobliżu szpitala św. Ja- 

kóba rzucił się do wody niejaki Niedźwie- 
dzki Józef zamieszkały w Wilnie przy uli- 
cy Rysiej Nr. 5. 

Wypadek zawezasu spostrzeżono. Na 
miejsce wypadku natychmiast udała się łódź 

ratownicza która Niedźwiedzkiego wydobyła 
ze spienionych nurtów. 

Desperat oświadczył, że rzucił się de 
wody w zamiarze samobójczym, Co sklo- 
niło go do tego nie chciał ujawnić. (е)- 

NET RE LSSR SATIDE 

Silne lotnictwo to potęga Panstwai 

‚ TKANINY 
JEDWABIE DESENIOWE, 

MARKIZETY etc. 

POLECA 

M. „GORDON“ 
NIEMIECKA 26. 

SSRS ADS AS ARITE A 

BERZEEEREKERANEKERAMNSNEERNSE CAEACZEJESAWEGEK 

NOWOŚCI SEZONU 
na PALTA i KOSTJUMY 
damskie i męskie 

LETNIE, 

Sp. 

Akce. 

  

UWAGA! 

Wykonanie pierwszorzędne. 

BMATORZY FOTOGRAFOWIE! 
Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorów-fotogr. „ REMBRANDT" 

Wilno, »-to Jańska 6, tel. 12-88. 
Ceny konkurencyjne' 

LETNISKO 
Osobny umeblowany do- 
mek w ogrodzie (3 poko- 
je z kuchnią) w folwarku 
Krasula. Od przystanku 
„Żołudek" — 2 kilometry, 

  

  

Na raty—5 zł. tygodniowo! 
od stacji „Skrzybowce'— 
7 kilometrów (linja kolei 

SPRZEDAJE SIĘ 

kredens 
dębowy i inne meble. 
Oglądać od godz. 2 do 4 | 
na ul. Młynowej 7, m. I. 

  

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłei.we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9-—-12 1 4—8. 
  

  
=== | Wyżymaczki 

   

amerykańskie 
gwarantowane, 

RY oraz wszelkie wyroby platerowane 
3 Norblina i Frageta. 

F-ma „Wygoda” W. Pohulanka 16 m. 36     

    

     

A 

     

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA TNTROLIGATORKAMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- = 
kiego rodzaju roboty = 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

=
 

zaill Į ОННН        | U   

Lida— Wołkowysk). 
Szczegóły _ (informacje) 
Mazja Janowska w folwar- 
ku Krasula, poczta Żołu- 
dck, pow. Szczuczyn-Nó- 

wogródzki. 

We dworze 
Ziemiańskim 

pensjonat 
Miejscowość sucha, ładny 
ogród, tennis, auto, for- 
tepjan, bibljoteka, bridge, 
kanalizacja, elektryczność. 
Utrzymanie obfite i wy- 
kwintne. Dogodna komu- 

nikacja. 

Poczta Lachowicze 
koło Baranowicz, 

majątek Waszkowce, 

BOCHWIC. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, srebra, 

  

  

brylantów, futer, mebli, 
pianin, oraz wszelkich 
towarów. 3900 — 0   

Do sprzedanić 
roczna kózka i 
koza mleczna. 

Obejrzeć 
Antokolska 125. 

Ze starych na nowe 
przerabiam KAPELUSZE 
męskie i damskie. Robota 
gwarantowana P.p. urzę- 
dnikom i studentom rabat, 

CH. JADŁOWSKI, 
Trocka 4 m. 4. 

2 weksie 
podpisane przez Michała 

Chiniewicza i Kazimierza 
Stolarowicza, zamieszka- 
łych we wsi Góry na 100 
złot. kaźdy—jako opłaco- 

ne, unieważnia się. 

  

  

Siena książ. wojsk. 
uł wyd. przez P. K. U. 
Šwieciany na imię józeła 
Olechnowicza rocz. 1895 
ze wsi Świlany, gm. Ho- 
duciskiej, unieważnia się. 

  

do sprze- DOM i 7 
wniany, W 

dobrym stanie, w ruchli- 
wej miejscowości przy ul. 
Jerozolimskiej dawn.Nr. 46 
obecnie 12, o warunkach 
dowiedzieć się na miejscu   

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 567. 3435 

i. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

WI HR 29 

    

Akuszerka 

Marja Bzedina 
przyjmuje od 9 rano da 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 36 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

  

gub legitym. О. 5. В. 
„na imię Lidji Szole za 

Nr. 4531, unieważnia się. 

UDZIELAM | 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr - 

dla W. K. 

  

Druk. „Zmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 : ` Wydawnictwo „Kurjer Wileński: * S-ka z ogr. odp. 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

   


