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Meczennicy, 

    

czy prowokatorzy? 
Z Kowna rozchodzą się szeroko 

po całej prasie europejskiej skargi i 

żale na rząd litewski, Biją na alarm 

pisma, służące propagandzie katoli- 

cyzmu, jako siły polityczńej świata. 

Za niemi skargi te powtarzają w 

najlepszej wierze i niezależne orga- 
ny opinji publicznej. Zaniepokoił się 

świat o to, że w Litwie rozpoczyna 

się rzekomo ze strony rządu atak 

na niezawisłość sumienia ludzkiego, 

oraz ucisk jednego z wyznań i to 

tego właśnie, do którego należy 90 

proc. chrześcijańskiej ludności kraju 

— Kościoła Katolickiego. 
Podaje się na łamach pism wy- 

kazy nazwisk kapłanów katolickich, 

przeciwko którym : wszczęła docho- 

dzenie karne prokuratura litewska, 

badž tež przytacza się wypadki ska- 

„ lub areszt księ- 

we za przeciw- 
zywania na grzywn 

   
ży przez sądy kr 

rządowe ich wystąpienia. To znów 

czytamy o zatargu nuncjusza Stoli- 

cy Apostolskiej z rządem, o nieprzy- 

jęciu jego wizyty przez... Prezydenta 

Republiki Litewskiej. Zżyma się więc 

konwenans światowy, a „protokuł 

dyplomatyczny" Europy miałby, po- 

wody wręcz go zgorszenia. 

Sąsiednie Kowno jest niestety 

odgrodzone od kilkunastu lat nie- 

przenikliwym murem od nas, od 

Wilna. Nawet dobrze znające kraj i 

ludzi oczy mogą niekiedy zawieść 

w takich warunkach. Gdy chodzi 

za“ o prasę zachodnio-europejską, 

to odgradza ją od Kowna coś jesz- 

beznadziejnego, niż 
zupełne 

cze bardziej 
granica : 

stosunkach 
polsko - litewska 

nieorjentowanie się w 

panujących w młodem państwie li- 

tewskiem. 
"Trzeba przyznać, že ta „egzoty- 

czność* Litwy dla Europy powojen- 

nej jest doskonale użytą w danym 

wypadku. Czytelnik z nad Sekwa- 

ny, czy Tamizy, a nawet i z nad 

Wisły — przebiegając oczami przed- 

rukisensacyj prasowych, stale natra- 

fia na wieści z Kowna, które pow- 

tarzając się systematycznie, upow- 

szechniają mniemanie o prześlado- 

waniu Kościoła Katolickiego w Lit- 

wie. 

Świat zżył się z podobnemi wie- 

ściami i zjawiskami. Po potworno- 

ściach bolszewizmu w jego tępieniu 

instynktu religijnego mas, naczytała 

się Europa dowoli o prześladowaniach 

Kościoła w Meksyku Dlaczegożby'dziś 

paryżanin, czy berlińczyk nie uwie- 

rzyl, żę tam gdzieś, w „jakims“ kra- 

ju nadbaltyckim, prowadzi się kruc- 

jata przeciwko katolicyzmowi? Nie- 

tyiko | więc nieznajomość 

lecz i nastawienie psychiczne współ- 

czesnej publiczności sprzyja znako- 

micie propagandzie omawianego ty- 

pu. 
Prasa polska została w tym wy- 

padku wprowadzona nie mniej w 

błąd, niż niemiecka, czy francuska. 

Powiedzmy nawet, dała się bez opo- 

ru wprowadzić, Wobec bowiem za- 
targu polsko-litewskiego psychika 

nasza chętnie zawsze chwyta wszy- 

stkie sensacje, wstrząsające życiem 

po tamtej stronie kordonu, w Ko- 
wieńszczyźnie. 

Jakże się rzeczy przedstawiają 

istotnie? 
Kler katolicki. Litwy odegrał 

przed wojną dużą rolę w odrodze- 

niu narodowem Litwinów. Trzeba 

mu to przyznać. Obok kierunku my- 
śli liberalnej, świeckiej, klerykalny 
odlam prasy narodowej litewskiej 

również przyczynił się niemalo do 

obudzenia z letargu etnicznego mas 

ludowych. 

Po odrodzeniu państwowem Lit- 

wy kler poczuł się tak silnym, że 

zapragnął wziąć w ręce ster rządów 

terenu, « 

politycznych. „Rząd. dusz* mv nie 

wystarczał. Było to górne, lecz... za 

mało rentowne. 
Niski poziom wyrobienia obywa- 

telskiego kraju sprzyjał doskonale te- 

mu dążeniu. Do propagandy używa- 

no i używa się do dziś nietylko 

ambony, lecz i konfesjonału; ściślej 

mówiąc: nadużywa się. 

Przysłowiowa pobożność „Świę- 

tej Žmudzi“ posłużyła organizacji 

politycznej kleru, wyzyskującej te 

podniosłe uczucia ludzkie, jako šro- 

dek dojścia do władzy, sprawowanej 
następnie od chwili zwołania Sejmu 

Ustawodawczego Litwy w maju 

1920 r. do czerwca r. 1926. Wresz- 

cie zniecierpliwiony lud litewski od- 

wrócił się od swych „ojców* du- 

chownych i przy wyborach do sej- 

mu wr. 1926 oddał władzę w ręce... 

radykałów i socjalistów. 

Rychło wyszło najaw, jak de- 

moralizującą jest władza w pań- 

stwie dla „niepowolanych“.  Sla- 

by stan kulturalny i etyczny kleru 

litewskiego nie wytrzymał naporu 

pokusy, jaką ta „władza* w ręce 

daje. : 

Pod względem politycznym rzą- 

dy szešcioletnie „Chrzešc. Demokra- 

cji" litewskiej były orgją nienawiści 

przeciwpolskiej, Zrobiono wówczas 

wsystko, by zniszczyć możność po- 

Były 

też orgją nienawiści międzypartyj- 

nej wśród stronnictw litewskich. 

Pod względem 

stworzono chaos nieopisany. Kraj 

rozumienia bratnich: narodów. 

gospodarczym 

agrarny prowadził politykę celną 

przeciwrolniczą, uskuteczniał refor- 

mę rolaą w sposób gnębiący to rol- 

nictwo i t. p. Rosły natomiast for- 

"tuny wpływowych proboszczów i 

ich protegowanych. 

Z czasem, gdy przewrót grud- 

niowy z 1926 r. otworzył dostęp do 

tajników życia Chreśc. Demokracji, 

okazało się jakiemi metodami dora- 

biano się tych fortun. Rozpoczęły 

się liczne procesy: o nadużycia ban- 

kowe, o kradzieże przy. dostawach 

rządowych, o bandel kokainą (ks. 
Purickis), o zabójstwa (ks. Olszew- 

skis), o oszustwa (ks. Spudas) i t.p. 

Powaga kleru poczęła topnieć 

wśród mas. Rozpadały się równo- 

cześnie nadzieje na powrót do wła- 

dzy. Trzeba się więc było jąć spo- 
sobu, by zło odrobić, by utracone 

pozycje odzyskać, by autorytet upa- 

dający dźwignąć. 
Najlepiej nadaje się do tego sza- 

ta męczennika. 
Rozpoczęto więc zorganizowaną 

i planowo przeprowadzaną akcję 

przeciwrządową, której celem miało 

być zdobycie sobie nimbu, o który 

chodzi. 
Rząd współczesny Litwy, wyło- 

niony przez Stronn. „Narodowcow“, 

składa się w większości sam z pra- 
ktykujących katolików. Pomawianie 

go zagranicą o przeciwkatolicką ak 

cję jest niedorzecznością, obliczoną 

na zupełną nicznajomość stosunków, 

panujących w kraju, Kościół Kato 

licki i praktyki religijne otoczone są 

na Litwie czcią i opieką powszech- 

ną. Wojsko, urzędnicy, policja biorą. 

udział w uroczystościach i obrzędach 

kościelnych, pilnują porządków przy 

procesjach, przy pochodach pielgrzy- 

mek i t. p. Nikt nie jest w stanie 

wskazać wypadku, któryby był uci- 

skiem praktek religijnych w kraju. 
Jest to prawda elementarna, bez- 

  

sprzeczna. 

Natomiast niesda się zaprzeczyć 

pociąganie dziesiątków księży . do 

odpowiedzialności za to, że pod- 

czas kazań w kościele, lub podczas 

przemówień publicznych nawołują 

lud do wymawiania posłuszeństwa . 

  

OD WYDAWNICTWA. 
Wobec niemożności uruchomienia maszyn drukarskich, z po- 

wodu pozbawienia wczoraj miasta prądu elektrycznego, zmuszeni 
jesteśmy wydać numer dzisiejszy „Kurjera Wileńskiego" w zmniej- 
szonym formacie dwustronicowym. 

O powodach unieruchomienia elektrowni podajemy na innem 
miejscu. 

ET 

  

Ważne narady z udziałem 
Pana Prezydenta 

Marszałek Piłsudski konferuje z min. Zalieskim 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Wczoraj o godzinie l-ej w południe przybył Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i p. prezes Rady Ministrów Sławek. 
W Belwederze odbyła się dłuższa konierencja, w której wzięli 
udział Pan Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski i p. 
premjer Siawek. 
komunikatów © naradzie w Belwederze nie wydano. 

Jak zazwyczaj, żadnych iuformacyj ani też 
Jednak 

možiia przypuszczać, że konferencja ta poświęcona była oma- 
wianiu bieżącej 
Spraw państwowych. 

sytuacji politycznej oraz szeregowi ważnych 

Marszałek Piłsudski, który po przyjeździe z Madery 
przez cały czas poświęcał się całkowicie sprawom wojskowym, 
dopiero obecnie zaznajomił się z bieżącą sytuacją polityczną, 
a w dniu wczarajszym odbył dłuższą konierencję z p. minist- 
rem spraw zagranicznych Zaleskim i wiceministrem Beckiem. 

Jak się dowiadujemy, wszelkie pogłoski o mającej nastą- 
pić zmianie gabinetu nie znajdują potwierdzenia. 

Komitet pomocy powodzianom wileńskim 
powstał w Warszawie z inicjatywy p. A. Piłsudskiej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobec wielkiej kieski powodzi, 
jaka dotknęła Ziemię Wileńską, wy- 
magającej szybkiej i ofiarnej akcji 
ze strony całego społeczeństwa, z 
inicjatywy p. marsz. Aleksandry 
Piłsudskiej, p. Janiny Prystorowej, 
p. Jadwigi Raczkiewiczowej, p. Ka- 
zimiery Szymańskiej, oraz marsz. 
Senatu Raczkiewicza, wice-marsz. 
Sejmu Jana Piłsudskiego, min. Ale- 
ksandra Prystora, posła Ziemi Wi- 
leńskieji b. marsz. Senatu proi. dr. 
Juljana Szymańskiego tworzy się 
Komitet obywatelski niesienia po- 
mocy ofiarom powodzi na ziemiach 

Wileńskiej, Grodzieńskiej i Nowo- 
gródzkiej. * 

Pierwsze posiedzenie organiza- 
cyjne tego komitetu odbędzie się 
dziś w apartamentach marsz. Senatu. 

Pierwsze oliary napływają już 
na ręce członków komitetu organi- 
zacyjnego. 

Po ukonstytuowaniu się komite- 
tu wszczęta będzie energiczna akcja 
kwestarska i w miarę naptywania 
ofiar będą one natychmiast rozdzie- 
lane wśród poszkodowanych po- 
wodzian. 

Były minister skarży byłego redaktora. 
P. Meysztowicz contra p. Stpiczyński. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj na wokandzie Sądu 
Okręgowego w Warszawie znalazła 
się sprawa b, redaktora „Głosu 
Prawdy* p. Stpiczyńskiego z b. min. 
sprawiedliwości p. Meysztowiczem. 
P. Meysztowicz pociągaąt do. od- 
powiedzialności karnej redaktora 
Stpiczyńskiego za artykuł, zamiesz- 
czony w numerze „Giosu Prawdy" 
z racji dymisji min. Meysztowicza. 
Artykuł ten twierdzi, że ustępujący 
minister nie interesował się spra- 
wami swego resoriu i ze szkodą 
dla państwa zainicjował szereg pro- 
cesów pseudo - komunistycznych, 
wywofując szkodliwe rozdrażnienie 

na kresach północno - wschodnich. 
Na świadków w tej sprawie po- 

wołani zostali: b. prezes rady mi- 
nistrów Bartel, poseł Hołówko, wo- 
jewoda białostocki Kościałkowski, 
wojewoda wileński Kirtiklis, gen. 
Babiański i adwokat Smiarowski. 

Na wniosek prokuratora i obroń- 
cy sąd sprawę przekazał Urzędowi 
Prokuratorskiemu do decyzji i u- 
zupełnienia, gdyż podług obecnej 
nowej procedury karnej, minister 
Sprawiedliwości nie ma prawa wy- 
taczania oskarżenia z urzędu i ma 

ME przez Urząd Prokurator- 
Ski. 

Sąd Najwyższy rozpatrzy protesty wyborcze. 
(Tel. gd wł. kor. z Warszawy). 

Sąd Najwyższy sporządził już 
terminarz rozpraw wyborczych. na 
których rozpatrzone będą protesty 

wniesione przeciwko wyborom do 
Sejmu w poszczególnych okręgach: 

Rozprawy Sądu  Majwyższego 
rozpoczną się w dn. 4 maja i 

PRMERGRE TIA: 

      
władzom państwowym, lub czynią 

napaści na rząd, obniżające jego po- 

wagę wśród obywateli. Prawdą jest, 

stowarzyszenia 

których 

wy” 

# rząd zamyka 

młodzieży szkolnej, w 

„Chrześcijańska 

chowywać 

Demokracja" 

usiłuje sobie bojówki, 

jako opory przyszłej swojej władzy 

politycznej. 

Rząd występuje konsekwentnie 

i broni się prawem tam wszędzie, 

gdzie strona atakująca, kler, występu 

je nie, jako sługa Boży, lecz jako 

zwykły obywatel, przekraczający 

ustawy. 

Oto jest podłoże istotne i stan 

faktyczny walki pomiędzy rządem 

WA ZADNA 

trwać będą do dnia 27 czerwca 
Na sprawy wyborcze Sąd Najwyż- 
szy poświęci B dai. W  daiu 27 
czerwca rozpatrywane będą prote- 
sty przeciwko wyborom do Ssjmu 
w okręgu Nr. 61 Nowogródek, Nie- 
śwież, Baranowicze i Słonim. 

ERRA RI 

ęga Państwa! 
й - 

Narodowców a klerem, zorganizo- 

wanym w stronnictwie „Chrześcijań- 

skiej Derhokracji" litewskiej. Zabiega 

ona bardzo zręcznie o rozgłos swe- 

go „męczeństwa” i o poparcie sze- 

rokich kół opinii europejskiej, wpro- 

wądzonych przez nią w błąd. Opi- 

nia polska w swoich sądach ten 

sam błąd ustawicznie popełnia. | 

Religia i Kościół w Litwie nie 

Są zagrożone ze strony rządu. jeżeli 

żaś grozi cokolwiek ich powadze, 

to chyba metoda prowokacji. użyta. 

na wielką skalę, jako chwyt poli- 

tyczny litewskiej „Chrześcijańskiej 
1 э& 

Demokracji + 

4, ©. 

Po ratyfikacji pożyczki francuskiej. 
Teł. od wł. kor. 

W dn. wczorajszym min. Kihn 
wręczył pełnomocnikowi rady za- 
rządzającej spółki francusko-polskiej 
dla budowy i eksploatacji kolei 
Sląsk Górny. Bałtyk, dokumenty kon 

z Warszawy. 

cesyjne. Dowiadujemy się, że obi- 
gacje pożyczki kolejowej wyłożone 
będą do subskrypcji we Francji w 
dn. 12 maja, a subskrypcja potrwa 
3 tygodnie. 

KAS 

Litwa zamierza wypowiedzieć traktat han- 
dłowy z Niemcami. ! 

BERLIN 29.1V. Pat. — „Meme- 
ler Dampfboot* donosi, że koła li- 
tewskię noszą się z zamiarem wy 

powiedzenia traktatu handlowega 
z Niemcami. 

Dźwińsk zagrożony powoczią. 
DŹWIŃSK, 29-IX. (Pat). Džwina 

wciąż przybiera. Poziom wody w 
Džwinie pod Dyneburgiem wynosił 
o godz. 4 po poł. w dn. 29 b. m. 
10 metrów 12 cm. ponad stan nor- 
malny. Dzielnica Dyneburga Gajek, 
stanowiąca !/, część miasta, pozo- 
staje bardzo zagrożona. 

O godz. 6 po poł. wpobliżu 
elektrowni woda przerwała nasyp 
koło betonowego mostu. W ciągi! 
dwóch godzin usilnej pracy udato 

się chwiiowo wał zabezpieczyć. 
Jednakże woda przedostaje się do- 
łem. Wiadze wydały już rozkaz 
ewakuacji mieszkańców z zagrożo- 
nej dzielnicy. Pomimo, że pułk pie- 
choty i oddział saperów, jak rów- 
nież wszyscy bezrobotni miasta są 
zatrudnieni w akcji ratowniczej, 
jeszcze w nocy może nastąpić ka- 
tastrofa, ponieważ wał, okałający 
dzielnicę Gajek na przestrzeni 
przeszło kilometra, jest zbyt słaby. 

Na Węgrzech o Anschiussie. 
BUDAPESZT 28 V Pat. — Pra- 

sa zaczyna omawiać zagadnienie 
unji celnej austro-niemieckiej oraz 
kwestję stanowiska, jakie winny za- 
jąć w tej sprawie Węgry. Prasa po 

„chwala dotychczasowe wyczekują- 
ce stanowisko rządu węgierskiego 
w tej sprawie, jest jednak zdania 
że i największa wstrzemięźliwość 
jest tylko dopóty dopuszczalna, do- 
póki wymagają tego . okoli- 

czności, w przeciwnym razie łatwo 

może stać się niebezpieczna. 
Chwila, wymagająca od Węgier 

decyzji, zbliża się, wobec czego 
prasa śledzi z niepokojem każde 
posunięcie dyplomatyczne Węgier. 
Trzeba, ażeby węgierskie sfery prze- 
mysłowe wypowiedziały się w for- 
mie zdecydowanej przeciwko przy- 
stąpieniu Węgier do unji austro- 
niemieckiej. 

Zwołanie pariamentu rumuńskiego. 
BUKARESZT 29.1V Pat. — Parlament zwołany został na 30 kwie- 

tnia na nadzwyczajną sesję. 

  

Trzęsienie ziemi w Sowietach. 
MOSKWA 29.1\. Pat. — Agen- 

cja Tass podaje, że w następstwie 
trzęsienia ziemi, które nawiedziło 
trzy powiaty republiki nachiczewań- 
skiej, wizle miejscowości uległo cał- 
kowitemu zniszczeniu, . w innych 
zaś zgórą połowa domów leży w 

LP LTB 

  

gruzach, W czasie katastrofy zginę- 
ło lub odniosło rany przeszło 100 - 
osób. Rząd republiki zakaukaskiej 
podjął energiczne zarządzenia, ma- 
jące na celu przyjście z pomocą o- 
fiarom katastrofy. 

KLĘSKA POWODZI. 
Olbrzymie rozmiary powodzi w pow. 

brastawskim. | : 
Wobec alarmujących raportów, 

jakie nadchodziły z miasteczka Drui * 
powiatu brasławskiego o zastrasza- 
jących spustoszeniach, poczynionych 
przez powódź, p. woj. Kirtiklis „w 
towarzystwie naczelnika wydziału 
p. Jocza i posła Pimonowa w dniu 
28 b. m. rano wyjeciiał do Drui, 
aby przekonać się osobiście o roz- 
miarach klęski. 

Większa część „miasta stoi pod 
wodą. 264 domy zostały prawie cał- 
kowicie zatopione. Ewakuowano 
1657 osób. Jest to ludność najbied- 
mniejsza, zamieszkująca przybrzeżne 
domy. Woda zalała dwie cerkwie, 
szereg budynków kolejowych, po- 
sterunek policji, urząd gminny, u- 
rząd pocztowy, elektrownię, straż- 
nicę K. O. P. i innę. Miejscowa lud- 
ność przedłożyła p. wojewodzie 0b- 
szerny memorjat! Z prośbą © pomoc 
io wyjednanie ulg podatkowych 
dła powodz P. wojewoda przy- 
rzekł jak najdalej idącą pomoc. 

Wieczorem tego dnia zarządził 
p. wojewoda konierencję przy udzia- 
ie przedstawicieli miejscowego s; 
łeczeństwa. Konierencja odbyła się 
w jednym z domów, który ocalał 
od powodzi. Starosta brasławski p. 
Januszkiewicz zobrazował rozmiary” 
powodzi i spustoszenia na całym 
terenie powiatu brasławskiego. O- 
prócz miasteczka Drui ucierpiała 
wielce gmina widzka oraz miastecz- 
ko Koziany, gdzie większość osied- 
li stoi pod wodą. Reasumując cało- 
kształt patrzeb powiatu p. starosta 
obliczył, że osiemset rodzin potrze- 
buje dożywiania przez okres conaj- 
muiej trzech tygodni, a koszta z 
tem połączone wyniosą około 25 
tys. zł. 

P. wojewoda Kirtiklis w prze- 
mówieniu swem zaznaczył, że na 

  

wieść o powodzi na Wiłeńszczyźnie 
io strasznych jej skutkach, rząd 
pośpieszył z całą energją na po- 
moc ludności, tak samo na apel 
obywatelskiego Komitetu, który za- 
wiązał się w Wilnie, również inne 
województwa zadeklarowały swą 
pomoc. P. wojewoda podkreśli, że 
w akcji ratowniczej muszą być u- 
względnione trzy zasadnicze mo- 
menty: f. j. nakarmienie głodnych, 
danie im dachu nad głową i zabez- 
pieczenie przed epideinją tyfusu, 
który się tu szerzy. Ostatni mo- 
ment jest najgroźniejszy, usiłowa- 
nia komitetów miejscowych muszą 
iść w kierunku zabezpieczenia lud- 
ności przed „chorobami. Że swej 
strony p. wojewoda przyrzekł cał- 
kowitą pomoc taklękarską jak ma- 
terjainą. Poza tysiącem złotych, prze- 
słanych kiika dni temu, p. wojewo- 
da wręczył staroście trzy tysiące zł. 
dla ofiar powodzi w Draui, komuni- 
kując, że zaraz po powrocie do 
Wilna nadeśle dalsze sumy. W za-- 
kończeniu p. wojewoda wyraził ge- 
rące podziękowanie i uznanie miej- 

i obywatelskie- 
(. O. P., straży -po- 

anizacjom społecznym, 
ję ratowniczą, 

j ich opiece los po- 
. prośbę p. wojewody 
we oddziały K. O. P. zobo- 

wiązały się dostarczyć kilku kuchni 
polowych, które będą rozdzielały 
Żywność pomiędzy iuduość w kilku 
punktach miasta P. wojewoda od- 
wiedził gmach straży pożarnej, gdzie 
znalazło pomieszczenie wiełe ro- 
dzin ewakuowanych, i zapewnił je, 
że mogą liczyć na szybką pomoc 
rządu. ; 

W dniu 29 b. m. raso p. woje- 
woda powrócił do Wiina, К 
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Woda w Dzišnie opada. 
W dniu wczorajszym woda na 

Dziśnie i Dzisience w Dziśnie o- 
padła o 10 centymetrów. Wieczo- 
rem poziom Dźwiny wynosił 12 rie- 
trów 46 cm. (©) 

W Dziśnie ludność zaopatrzona 

jest w żywność, natomiast zaiura- 
żowanie katastrofalne. Akcja 
umocowywania domów trwa w dal- 
szym ciągu. Ludność bezdomna 
chroni się pod namiotami wojsko- 
wemi. 

W Mołodeczańskiem. ; 
Komunikacja ze wsią Plussa i 

Słobódka przerwana, mosty pozry- 
wane, wioski jeszcze zatopione. Nie- 

zbędna jest żywność dla ludzi i 
bydła. Zasiewy zupełnie zniszczone. 
Straty b. duże. (Pat). 

wilja wraca de stanu normalnego. 
Poziom wody na rzece Wilii do 

godz. 14 29/1V spadł do wysokości 
6 metrów i wynosił jeszcze 3 m. 64 
cm. ponad stan normalny (maximum 

było 835 cm.). 
rzeczny jest zagrożony zerwaniem. 
Saperzy go umacniają. Woda w dal- 
szym ciągu opada. 

Rejestrowanie szkód. 

Posterunek 1. BZ 

BED OR VJ ESR 

Znowu zamach bombowy 
w Podbrodziu. 

Na miejsce wypadku wyjechała specjalna komisja śledcza. 
Zamachu znowuż dokonano o północy. Dręcząca tajemnica. 

Akcja terrorystyczna i sabotažowa K. P. Z. B. 

Nie przeminęło jeszcze echo zagadkowego zamachu bombo- 

wego na stacji kolejowej w Podbrodziu, podczas którego odłam- 

kiem eksplodującego granatu został zabity pomocnik maszynisty 

Hryniewicz, jak wczoraj z rana władze śledcze miasta Wiina za- 

ałarmowane zostały wiadomością 

o powtórnym zamachu bombowym w Podbrodziu. 

Do Podbrodzia natychmiast wyjechała specjalna komisija šied- 

cza na czele z prokuratorem sądu okręgowego w Wilnie p. Dem- 

bickim, naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa p. Bruniewskim 

i naczelnikiem wejewódzkiego urzędu śledczego p. nadkomisarzem 

W_ I LC E Ń S K 1 

P. wojewoda Kirtiklis wydał za- powódź wyrządziłąy w objektach 

rządzenia do podwładnych sobie miejskich, zaś co do rejestracji 
władz państwowych, ażeby nie- szkód poniesionych przez osoby 
zwłocznie przystąpiły do rejestro- prywatnezaapelował p. wojewoda do 
wania szkód wyrządzonych przez Komitetu Obywatelskiego niesienia 

pomocy powodzianom, ażeby zajął 
się zarejestrowaniem i obliczeniem 

tych strat. 

powódź. Równocześnie zwróci i e 

p. wojewoda do p. prezydenta mia- 
sta Folejewskiego z prośbą o za- 
rządzenie rejestracji szkód, jakie 

UNIERUCHOMIENIE ELEKTROWNI 
Poważne uszkodzenie maszyn. — Miasto to- 

nie w ciemnościach. 
Chociaż woda na Wiiji w szybkiem tempie opada, elektro- 

wnia miejska przeżywa chwile bardziej nawet krytyczne, niż 
w przełomowych dniach powodzi. Okres ustępowania wody 
okazał się dia elektrowni najbardziej groźnym, bo teraz dopie- 
ro ujawniły się szkody wyrządzone przez powódź. Ustępująca 
woda pozostawiła muł, który zatyka otwory rur dolotowych. 
Nadomiar złego zamoczony w czasie załewu silnik elektryczny 
zaczął wykazywać utratę izolacji oraz bardzo znaczne uszko- 
dzenia. Magistrat hiezwiocznie podwoii personel elektrowni 
oraz zmobilizował wszystkie siły, by uchronić elektrownię 
przed unieruchomieniem. Cały personel elekirowni pracował 
bez przerwy, przy nieustannej pomocy delegowanych na miej- 
sce oddziałów technicznych 8 pułku saperów. Sytuacja jednak 
pogarszała się z godziny na godzinę, niwecząc największe 
wprost wysiłki Wczoraj o godz. 6 nad ranem sytuacja pogor- 
Szyła się o tyle, że musiano zatrzymać świeżo sprowadzoną ze 
Szwajcarji turbinę, która została również poważnie uszkodzona. 
Unieruchomiiono pozatem maszynę Brovn-Boveri 

Woda coraz więcej ubywała, co w konsekwencji wysunęło 
konieczność wyłączenia Światła w mieście, za wyjątkiem śród- 
mieścia. Po pewnym czasie jednak całe miasto nie wyłączając 
śródmieścia zostało pozbawione*oświetlenia. 

Całe miasto wczoraj wieczorem i przez całą noc tonęło 
w ciemnościach. Magistrat zarządził ustawienie na niektórych 
ulicach reflektorów. Wyłączenie światła wywołało wielkie za- 
niepokojenie wśród ogółu mieszkańców, tem bardziej, że stało 
się to tak niespodziewanie. 

Podiug zasięgniętych przez nas informactyj, uszkodzenia są 
tak znaczne, że mimo nieprzerwanej pracy podwojonego już 
personelu elektrowni i wojska, jest rzeczą bardzo wątpliwą, 
czy uda się nawet w dniu dzisiejszym przywrócić miastu 0š- 
wietlenie. 

Spustoszenia poczynione przez powódź w urządzeniach 
elektrycznych na całej przestrzeni miasta są bardzo wielkie. 
Ta np. kabel na Antokolu wysokiego napięcia leży przywalony 
drzewami; istnieje bardzo poważna groźba, że zostanie lada 
moment zerwany. 

Przy kiosku prądu stałego prowadzone są bez przerwy 
roboty w celu ewentualnego uruchomienia; napotykają one jed- 
nak na ogromne trudności z powodu olbrzymich uszkodzeń. 
W związku z tem Magistrat będzie zmuszony przerzucić > 
powietrzne. 

Osunięcie się posadzki w kaplicy 
św. Kazimierza w Katedrze. 

Woda, która zalała w swoim czasie podziemia bazyliki, poza 

szkodami już wówczas wyrządzoneńni, spowodowała nową stratę. 

Wczoraj wieczorem wskutek poprzedniego podmycia osunęła się 

znaczna część posadzki w Kaplicy św. Kazimierza. Stanu rzeczywi- 

stego narazie nie ustalono. Dziś kaplicę św. Kazimierza w katedrze 

gi poda Sea 

KUP LOS 1-0] Klócy kolektury 

E. LICHTENSTEIN i S-ka 
WILNO, WIELKA 44. 

  

  

    

_.TO WSZYSTKO PRAWDA: 
KRYZYS — NIEBYWAŁY! 

INTERESY — MARNE! 
KREDYT — ZAMARŁ! 

A jednak droga do szczęścia otwarta: 

Kup, czem prędzej bilet loteryjny, ale pamiętaj, że 

najszczęśliwszą rękę ma 

  

  

  

Disterhofem. 

Powtórny zamach bombowy dokonany został prawie w iden- 

tyczny sposób i o tej samej porze, co i pierwszy. 

Podczas ekslozji w holu stacyjnym znajdowało się kilka osób 

eczekujących na pociąg. Naoczni świadkowie tak opisują przebieg 

teqo zagadkowego zamachu. W Kilka minut po północy 

nagle roziegł się brzęk reztrzaskanych szyb i do hciu stacyj- 
nęgo wpadł granat, Który eksplodował z niezwykłą siłą. 

Na szczęście ofiar w ludziach tym razem nie było. Odłamki 

granatu uszkodziły tylko znacznie podłogę i sufit. 

Już pierwsze kroki śledztwa wykazały, że zamachu dokonano 

z niezwykią perfidją i śmiałością, gdyż wpobiiżu budynku stacyi- 

nego znajdowały się posterunki policyjne. 

Wszystko świadczy o tem, że terroryści dobrze obeznani byli 

z terenem i że potrafili uśpić czujność warty policyjnej. 

Władze śledcze utrzymują w dalszym ciągu, iż obu zamachów 

dokonali członkowie partji komunistycznej, 

z polecenia centrainego komitetu, który, jak świadczy o tem 

będący w posiądaniu władz śledczych okólnik, postanowił wzmocnić 

akcję terrorystyczną i sabotażową na terenie ziem 

północno-wschodnich. 

Tylko dzięki czujności naszych władz śledczych akcja ta spaliła 

na panewce, jeśli nie liczyć ostatnich zamachów w Podbrodziu.' 

Wystarczy przypomnieć wykrycie przez policję w początkach 

stycznia r. b. 

sztabu organizacyj terrorystycznych w Lyniupach ze skia- 
dem broni, w którym znaleziono 44 granaty ręczne 

i ostatnią likwidację powiatowego Komitetu K. P. Z. B. w Święcia- 

nach, gdzie również wykryto zakonspirowany skład broni, żeby 

zrozumieć jakie przygotowania czynione były przez wywrotowców, 

aby akcję terrorystyczną zorganizować. 
Dochodzenie spoczywające w sprężystych rękach niewątpiiwie 

wyświetli tajemnicę zamachów. 

  

(©) 
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Z Rady Miejskiej. 
(Samorząd uchwalit nie obniżać płac pracownikom miejskim. Pomoc fin a Pad. 

miąsta ofiarem. powodzi). 

Wczarajsze posiedzenie Rady 
Miejskiej zwołane zostało wyłącz- 
nie dla powzięcia decyzji w kwestji 
która w chwili obecnej nastręcza 
samorządowi wileńskiemu najwię- 

cej kłopotów. Jest to sprawa zale- 
conego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych obniżenia z dniem 
ł maja pracownikom komunalnym 
pobarów o 15 proc. 

Rada Miejska przeważającą ilo- 
ścią głosów, po dłuższej i wyczer- 
pującej dyskusii stanela na stano- 
wisku, że okólnik M S. W. nie 
jest oparty na dostatecznych pod- 
stawach prawnych, oraz biorąc pod 
uwagę względy natury gospodar- 
czej, powzięła uchwałę: płace pra- 
cowników miejskich pozostawić nie- 
naruszalnemi. 

W wypadku niezatwierdzenia te, 
uchwały przez władze nadzorczej 
samorząd wileński zamierza odwo- 
łać się do Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
rozpatrzono dwa wnioski nagłe zgło: 
szone przez P P.S. i Bund. Pierw- 
szy z nich polecający Radzie Miej- 
skiej przyjście z pomocą materjalną 
ofiarom powodzi w granicach możli- 
wości finansowych samorządu—po- 
stanowiono przekazać do Komisji 
Finansowej. 

Z dniem | kwietnia r. b. Magi- 
strat zmniejszył dotacje udzielane 
na dożywianie biednych dzieci w 
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szkolach powszechnych, nie powia- 
damiając Rady. Miejskiej o powzię: 
tej decyzji. Sprawa ta złożyła się 
wlašaie na treść drugiego wniosku 
nagłego. 

Po krótkich debatach wniosek 
odesłano również do Komisji Finan- 
sowej dla zaopinjowania w celu 
ewentualaego zanulowania uchwały, 
Jednocześnie radny Rafes (Bund) 
wystąpił b, ostro przeciwko samo- 
wolnemu postępowaniu Magistratu, 
wyraźnie rozmijającemu się z obo- 
wiązującą ustawą samorządową. 

Posiedzenie wczorajsze dopelni- 
ło sprawozdanie wice-prezydenta 
Czyża, skreślone w ogólnych zary- 
sach o skutkach świeżo minionej 
powodzi. Wyjaśnienia te uzupełnił 
d-r Maliszewski, sprawozdaniem z 

zainicjowanej akcji pomocy społecz- 
nej i sanitarnej, 

Sprawozdania te nie wniosły nic 
nowego. Wszystkie zawarte w nich 
dane omówione już były przez nas 
w wyczerpujących relacjach z klęski 
powodziowej. 

| Rabie-zeniomt „ŁOWICZANKA” 
STWARTY CAŁY ROK 

      
  

    
  

Zgubiono paczkę weksli 
oraz gotówkę około 360 zł. Uczciwego zna- 
lazcę uprasza się o zwrot tylko weksli pod 
adresem: ul. Straszuna 12. m. 12. Pieniądze 
jako wynagrodzenie może zostawić sobie, 

= 
      

WYLECZY NAJLEPIEJ, NAJSKUTECZNIEJ 
choroby reumatyczne, artretyczne, przymiot i jego. następstwa, choroby skórne, 
zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenie stawów i kości, zatrucia metalami. 

Najsilniejsze w Europie wody siarczano-słone i pierwszorzędne kąpiele mułowe. 

Sezony od 1-go maja do 30-go września. Poczta i telegraf Solec—Zdrój. 
Informacje i prospekty w każdej chwili na żądanie odwrotnie. 

„.jowaniu na papierach 
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Kwestja komunikacji autobusowej w Wilnie 
rozstrzygnieta. 

Wczoraj odbyło się nadzwyczaj- 
ne posiedzenie magistratu, na któ. 
rem zrobiony został pierwszy sta- 
nowczy krok do deiinitywnego za- 
łatwienia sprawy komunikacji auto- 
busowej w Wilnie. Oferty obu 
współabiegających się firm: „Spół- 
dzielni" i „Arbonu* zostały jesZ- 
cze raz przejrzane i omówione, 
przyczem dla wszystkich uwidocz- 
nila się przewaga oierty „Arbonu”, 
korzystniejszej dla miasta, to też 
magistrat doszedł do wniosku, że 
koncesję na komunikację autobuso- 
wą należy przyznać tej właśnie 

firmie. 
W najbliższych dniach, prawdo- 

podobnie w poniedziałek, odbędzie 
się jeszcze jedno posiedzenie ma- 
gistratu, poświęcone sprawie kon- 
cesji. Na posiedzeniu wniosek zo- 
stanie uzasadniony i zapadnie od- 
powiednia uchwała, poczem cała 
Sprawa, od tak dawna irapująca ca- 
łe Wilno, wpłynie pod obiady Rady 
Miejskiej, gdzie znajdzie swe defi- 
nitywne rozwiązanie. Ale i dzisiaj 
już można Śmiało powiedzieć, że 
koncesja zostanie udzielona „Arbo- 
nowi*. 

  

Groźbą epidemii tyfusu naskutek zanieczy- 
szczenia wody w studniach artezyjskich. 
W dniu wczorajszym specjalna komisja sanitarna dokonała szczegó- 

łowej analizy wody w studniach artezyjskich, przyczem stwierdzono, że 
woda została zanieczyszczona, a nawet posiada bakterje chorobotwórcze. 

Naskutek częściowego uszkodzenia iiltrów Magistrat zwrócił się do 
Warszawy 0 przysłanie chiorofiitrów, których nadejście jest spodziewane 
w dniu dzisiejszym, 

W związku więc z obawą epidemji tytusu, władze sanitarne za na- 
szeim pośrednictwem przestrzegają raz jeszcze ludność przed używaniem 

= 
Nad, kose 

    

| ćzwanek | 30 | 
Dziš: Katarzyny p. 

Jutro: Filipa i Jakóba ap. 
  

| Wschód słońca—g 4 m. 09 
| „20 į 
m i 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelsgii U, 8. ©. 

w wilnis' z dnia 29 IV—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 129 С. 
sę najwyższa: -|- 15° С. 

i aajniższa: -- 89 С. 
Opsd w milimetrach: 2 

Wiatr przeważający: półn.-zachodni 

Zachód —z. 18 m. 56 

  

Tendencja barom.: stan stały, potem wzrost, 

Uwagi: zrana deszcz, potem pochmurno 

ADMINISTRACYJNA. 

— Piekarnie w suterenach będą 
zamknięte. W najbliższym czasie wła- 
dze administracyjne przystąpią do 
lustracji piekarń i piekarnie, mie- 
szczące się w suterenach, zostana 
zamknięte. Będzie to tylko spóznione 
wykonanie obowiązującego rozporzą- 
dzenia, które na prośby piekarzy 
władze w swcim czasie odroczyły. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt fotograiiczny „Zarząd 
Wileńskiego Towarzystwa Miłośników 
Fotografji" podaje do wiadomości 
członków że w piątek, dn. I maja 
br. o godz. 18 min. 30 w lokalu Biblj. 
Wydz. Szt. Piękn. U. 5. B. p. P. Ka- 
mieniecki wygłosi odczyt n.t. „O kop- 

z wywoływa- 
niem*. Wstęp wolny. 

Następna pogadanka odbędzie się 
w lokalu własnym T-wa o czem bę. 
dzie specjalne powiadomienie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

-  — Na pomoc dla powodzian. 
Związek _Legjonistów i Stowarzyszenie 
Rezerwistów i Byłych Wojskowych, 
chcąc przyjść z pomocą obywatelom 
dotkniętym klęską powodzi, urządza 

w dniu 2 maja b.r. (sobota) w salo- 
nach i na werandzie B, Sztralla (Czer- 
wonego) zebranie towarzyskie. Impre- 
za zacznie się o godz. 23. Wstęp ty|- 
ko za zaproszeniami. Bilet — 2 zł. 

Łaskawą pomoc przyrzekły na- 
stępujące o'ganizacje: Rodzina Woj- 
skowa, Rodzina Policyjna i P. Z. B. 

Zaproszenia wydają wymienione 
wyżej organizacje. 
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FEATR ; MUŻYRA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

komedja W. Rapackiego „W czepku urodzo- 
ny“ z niezrównanym J. Kurnakowiczem w 

roli Frania. 
— Teatr Miejski w, „LŁutni”. Dziś uka- 

że się „Wieczne pióro". Jutro „Dziwak* 
Afinogenowa. W sobotę 2-go maja odbędą 
się dwa ostatnie występy Rosyjskiego Te- 
atru Dramatycznego. Pe południu o godz. 3 
min. 20 po cenach znižonych „Starcza mi- 

*, wieczorem o g. $-ej „Biala gwardja“ 
    

  

  

    

PSTTESTNEA 

  

Adek ARTEK, dnia 3 

@ 
30 kwietnia 1931 r. 

- 12.05: Muzyka baletowa (pły-         
odcz. 1 lcz. dla matu 

10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Pro 
Koncert symfoniczny 

i pracują niewido- 
godziny MOD > 

      
    

    

  

      

   a Mis. 
iego“ — odczyt.     

  

    

  

on humorysty у 
21.30: Słuchowisk 

и 00: Kom. i muzyka tanecz 
   

    

Z za kotar studio. 
Koncert na harmonii. 

We czwartek o godzinie 17,45 będziemy 
mieli oryginalny, półgodzinny koncert mu- 
zyki tanecznej na harmonji w wykonaniu p. 
Zygmunta Wajnberga. 

Na temat Brasławszczyzny. 

Q godz. 19.00 p. Otto Hedemann znany 
już radjosłuchaczom z wydobycia z pyłu za- 

pomnienia wielkiego brasławianina Tomasza 
Wawrzeckiego, kontynuuje akcję odczytową 
na tematy brasławskie w interesującym od- 
czycie p. t. „Polskość pow. brasławskiego”. 

Co grają w kinach? 
Reljos: „Monte Carlo“: 
Hollywood: „Na zachodzie bez zmian”. 
Casino: „Janko muzykant”. 
Miejskie: „Tajemnica kajuty okrętowej”. 
Pan: „Indyjski grobowiec*. 
Qgnisko: „Niewolnica miłości". 
Lux: „Hrąbia Monte Christo". 

Stylowy: „Uśmiech Warezawy”. 
2-2 LSS 

NADESŁANE. 
Obawiając się posądzenia, że i te ma- 

szyny SINGERA rekonstruowane, któremi ja 
handluję, są również tak spreperowane. jak 
to we wczorajszej wzmiance podaje „Kurjer 
Wilenski“. zaznaczam, że ze Stanów Žiedus“ 
czonych A. P“ dostarczone są maszyny SIN- 
GERA uk zwane: główki kauBĘbiej( JE 
na nasze stosunki — mało używane. 

W maszynach tych wszystkie części, 
które mają ślady zyżycia są zastąpione no- 
wemi częściami do maszyn ŚSingerowskich 
ipo całkowitem zrekonstruowaniu i odno- 
wieniu. no iddania atkisln nowychopaskie 
mentów z kołowrotami, oraz stołów i pudeł — 

idą na sprzedaż. 
Cena tych maszyn jest niska, a wartość 

wysoka, bowiem wszystkie główne części tej 

maszyny są wyrobu amerykańskiego. 
Wprawdzie drobne nowe części, doda- 

wane w miejsce usuwanych, pochodzą z fa- 
biški = -ėėci doi idaszyń OingefoWakiehk 
Niemczech, nie sądzę jednak, żeby ta oko- 
liczność ujemnie odbijała się na maszynie 

gdyż, jak wiadomo, firna Singer obecnie ca- 
łe swoje maszyny do szycia dla Europy środ- 
kowej w Niemczech wyrabia. 

я Zygmunt Nagrodzki. 
POSESZPANA EP ORZODOZSRE A ZOO ROPA SERWI SRR 

R 
Ofary na powodzian. 
Konsuł angiełski w Warszawie p. Frank 

Savery przesłał na ręce p. wojewody wiień- 
skiego ofiarę 100 zł. na rzeez pow edzian 

  

  

RÓŻE 

Wykwalifikowany 
  

H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35. TELEFON 13-17, p. k. o. 80.928 

CENTRALA: WARSZAWA, NALEWKI 40. 
ODDZIAŁ W LIDZIE: SUWALSKA 28. 

On będzie dobrym czynnikiem Twego szczęścia, gdyż wszystkie duże 
wygrane padają zawsze w jego kolekturze. 

A więc śpiesz po swój dobry ios do właściw. źródła! 

— Ogó!na suma wygranych wynosi zł. 32.006.000 
— Największa wygrana gł „  1.000.000 

CO DRUGI LOS WYGRYWA. 
Ciągnienis I-ej Kiasy 23-ej Loterji Państwowej rozpoczyna się 

19 maja i trwać będzie do 17-go października włącznie. 

Cena 1/4 losu — 10 zł, 1/2 — 20 zł., 3/4 —368 zł., 1/1 — 40 zł.   
  

Kursy Kierowców Samochodowych | 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 
6 maja r. b. zostaną rozpoczęte zajęcia z nowemi grupami kandydatów na 
kierowców zawodowych i kierowców — amatorów. Kurs 8 tygodniowy. 
Specjalnie uwzględnione wozy KRAJOWEJ PRODUKCJI i silniki Diesel'a 
w zastosowaniu do samochodu. OPŁATY ZNACZNIE ZNIŻONE. Informacje 

w Sekretarjacie Warsztatu Państwowej Szkoły Technicznej 
ulica Holendernia 12. 

Przy kursach warsztaty dla naprawy samochodów i traktorów rolniczych. 

PETERS RSTZRS TAS 

Składajcie ofiary na powodzian! 

  

weneryczne 

od godz. 9--12 1 

Telefon 11-92. 

tel. 9-21, od 9—1 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

1 moozopleicwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 16-90, 

  

M. Blumawicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 

W.Z.P. 29. 

i samodzielny 

pracownik 
notarjatu i hipoteki, z dłu- 
goletnią praktyką biuro- 
wą, poszukuje zajęcia. 
wiadect. i referencje po- 

siadam. Łaskawe oferty 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod „Pra- 

cownik Notarjatu“. 

Biur 

4—8. 

i
s
 

  

Akuszerka 

Marja Area 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Hotel 

i 3—8.     
GEZETEGIEZEWA LA SAS IA RINKTINĖS D INIT DISKO 

Druk. „Zaicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefom 3-40 Mydawaictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

KRZACZASTE I PIENNE w naj- 
— lepszych cdmianach poleca — 

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 
ZAKŁAD OGRODNICZY I HANDEL NASION | 

| W. WELER, *** 
8 _ i] 

STAŁA POSADA 
„| I STAŁA PENSJA! 

| Uwadze Wszystkich 
Agentów Losowych 

Aby zapobiec na- 
dużyciom i wyzyskiwa 
niu przez Generalnych 
Zastępców i 

dajemy 
stwo uczciwym zastęp- 
com w całej 
szczyznie wprost z na- 
szego działu i płacimy 
pełną prowizję lub sta- 
łą pensję, 

Zgłoszenia u nasz. 
kierownika tylko I maja 

pena 5, pokój 8, od 
godz. 10—3 po poł. 

1) ui. Sadowa 8, tel. 10-57, 

2) ulica Słowackiego 6. 

LETNISKO 
Osobny umeblowany da- 
mek w ogrodzie (3 poka- 
je z kuchnią) w folwarku 
Krasula. Od przystanku 

| „Žoludek“ — 2 kilometry, 

i 

+4
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od stacji „Skrzybowce“— 

7 kilometrów |(linja kolei 

Lida— Wołkowysk). 

Szczegóły (informacj e) 

Marja Janowska w folwar- 
ku Krasula, poczta Żołu- 

deck, pow. Szczuczyh-No- 
wogródzki. 

SPRZEDAJE SIĘ 

kredens 
dębowy I inne mebie. 
Oglądać od godz. 2 do « 
na ul. Miynowej 7, m. 

Szefów 
zastęp- 

Wileń- 

„Belgja*, Szo-   
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz
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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

Wilno, Piątek I Maja 1931 r. 
  

   

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 

   

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Nk 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 

CZNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doinu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. 

  

Zmiany w Rumunji. 
Przed kilku dniami odbyło się w 

Bukareszcie 

ministra dla sprsw mniejszości na- 

rodowych, dotychczasowego przy- 

wódcy mniejszości niemieckiej, dr. 

Rudolfa Brandscha. Obecnym był 

przy tem król Karol, króry wygło- 

sił przemówienie w języku niemiec- 

zaprzysiężenie  wice- 

kim, dając wyraz zadowoleniu, że 

dla współpracy z rządem w charak- 

terze odpowiedzialnego jego człon- 

ka pozyskany został przedstawiciel 

mniejszości narodowych. 

Specjalny urząd (podsekretarjat 

stanu) dla spraw mniejszości naro- 

dowych powstał równocześnie z no- 

wym gabinetem prof. Jorgi, znanego 

przeciwnika ustroju parlamentarnego. 

Rządy poprzednie, a zwłaszcza rząd 

p. Maniu, przemyśliwały nad spra- 

wą utworzenia takiego urzędu 

już oddawna, mówiono o tem i pi- 

sano w prasie, ale do żadnych kon- 

kretnych czynów nie doszło. Urze- 
czywistnienie tego projektu i powo- 

łanie na pierwszego szefa urzędu 

dla mniejszości dr. Brandscha, Niem= 

ca siedmiogrodzkiego, należy przy 
pisać woli i decyzji króla Karola. 

Tegoż dnia po zaprzysiężeniu 

dr. Brandsch udzielił wywiadu pra- 

sie, w którym oświadczył, że głów- 

nem zadaniem nowego urzędu dła 
spraw mniejszości narodowych bę- 

dzie załatwienie wszystkich mniej- 

szościowych skarg i petycyj, oraz 

wypracowanie ze swej strony pro- 

jektów uregulowania  najważniej- 

szych zagadnień w tej 

Powołanie Niemca na to stanowisko 

jest, zdaniem dr. Brandscha, nowym 

dziedzinie. 

dowodem  sczególnego znaczenia 

ludności niemieckiej w Rumunii, oraz 

jej dobrych stosunków fz ludnością 

rdzennie rumuńską. 

Ponieważ nowy rząd jest utwo- 

rzony osobiście przez króla i składa 

się z ludzi, do których ma on zau- 

fanie, nominacja dr. Brandschaįrzuca 

ciekawe światło na drogi, któremi 

przenikają do Rumunji wpływy nie- 

mieckie. 

Trzeba nadmienić, że jeszcze 

przed rokiem ten sam dr. Brandsch 

stał się głośny z powodu swego ar- 

tykułu, w którym dowodził, że dąże- 

nie mniejsz. narod. do połączenia się 

z główną masą swego narodu jest 

naturalne i państwo nie może uwa- 

żać je za nielojalnošė, jeżeli odby- 

wa się ono w ramach legalnych. Z 

powodu tego artykułu dr. Brandsch 

był przedmiotem ostrej krytyki w 
prasie rumuńskiej. Zmusiło go to 

do wyjaśnień osłabiających jego 

wystąpienie, w którem dopatrywano 

się uzasadnienia iredenty niemieckiej 

w krajach Europy Środkowej. 

W niespełna rok później ten 

sam dr. Brandsch został powołany 

do gabinetu, składającego się z mę- 

żów zaufania króla Karola, co na- 

daje tej nominacji szczególne zna- 

czenie i wymowę. 

Zarówno nominacja dr. Brand- 

scha, jakiteż wogóle okoliczności, w 

których został powołany rząd prof. 

Jorgi, świadczą o poważnych zmia- 

nach w wewnętrznych stosunkach 

Rumunii, dokonanych pod wpływem 

silnej ingerencji króla w sprawy 

rządzenia państwem. 

Rumunja jest krajem u nas bar- 

dzo mało znanym. Można powie- 

dzieć, że prawie się o nim nie mó- 

wi i nikt się nim nie interesuje. Jed- 

nakże Rumuja jest sojuszniczką Pol- 

ski i w polskiej polityce międzyna- 
rodowej może nieraz odegrać poważ- 

ną rolę. To też ostatnim wypadkom 

w tem państwie warto poświęcić co- 

kolwiek więcej uwagi. 
Testis, 

LLS EC DIREKTORIUS ia UAI 

Popierajcie Ligę Morskė 

1 Rzeczną! 
  

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciolamow$. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Wzmożona działalność rządu. 
Premjer Sławek na godzinnej audjencji u P. Prezydenta. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak donosiliśmy wczoraj, Marszałek Piłsudski odbywa obecnie 

narady z członkami rządu, zaznajamiając się szczegółowo z bież. 

sytuacją państwową. Głównie temu celowi poświęcone były konie- 

rencje Pana Prezydenta Rzpiitej, Marszałka Piłsudskiego i premiera 

Sławka w Belwederze, © czem również wczoraj denosiliśmy. 

Wczoraj © godz. 11 przed poł. przybył na Zamek p. premier 

Sławek. Przyjęty był przez Pana Prezydenta na blisko godzinnej 

audjencji, następnie Pan Prezydent Rzplitej przyjął prezesa Banku 

Polskiego d-ra Wróblewskiego. Konferencje te i narady, które do- 

tyczą najważniejszych dalszych prac rządu, wskazują na wzmożoną 

działalność gabinetu ministrów i przygotowanie prac po zamknięciu 
nadzwyczajnej sesji Sejmu. 

Uposażenie pracowników komunalnych 
a funkcjonarjuszów państwowych. 

Tel, od wł. kor. z Warszawy. Ё 

Min. Spr. Wewnętrzn. wydało 
okólnik do wszystkich wojewodów, 
w którym stwierdza jeszcze raz, że cownicy komunalni tego rodzaju 
wypłacanie pracownikom komunal- zapomóg otrzymywać nie powinni. 
nym zspomóg w postaci t. zw. 13 W. konkluzji okólnik Min. Spr. 
gaży bezpodstawne jest w zasadzie Wewnętrzn. uważa za dopuszczalne 
prawnej. Skoro bowiem ustawa o przyznawanie tylko indywidualnym 
uposażeniu funkcjonarjuszów pań- pracownikom komunalnym wyna- 
stwowych nie przewiduje tego ro- grodzeń ` та prace dodatkowe i 
dzaju zapomóg  funkcjonarjuszom zapomóg z tytulu nieszczęśliwych 

ków komunalnych do uposażeń рга- 
cowników państwowych, to i pre- 

państwowym, a rozporządzenie Pa- wypadków, względnie wydatków 
na Prezydenta Rzplitej z 1924 r. nadzwyczajnych, niezależnych od 
zastosowuje uposażenie pracowni- woli pracownika. 

cał 

Litwini wysiedlalą Niemców. 
Kowno, 30.IV. (Pat). Władze li- nego poselstwa niemieckiego z żą- 

tewskie zwróciły się do pastorów daniem opuszczenia przez nich te- 
Eckerta i Genta oraz radcy praw- rytorjum Litwy. 

SYTUACJA NA ELEKTROWNI. 
Sytuacja na elektrowni miejskiej jest w dalszym ciągu bardzo 

ciężka. Cały personel elektrowni z najwyższym wysiłkiem i poświę- 

ceniem pracuje nadał bez przerwy, dokładając wszystkich sił, by 

przezwyciężyć coraz bardziej piętrzące się trudności. Szef sekcji 

technicznej Magistratu, vice-prezydent Czyż, który już podczas prze- 

łomowych dni powodzi, w chwilach, gdy elektrowni groziło lada 

moment zalanie, nieustannie czuwał nad akcją przeciwpowodziową, 

w dalszym ciągu i obecnie kieruje całokształtem robót zmierzają- 

cych do doprowadzenia elektrowni do stanu używalności. Niestety 

poważny stan uszkodzeń paraliżuje większość wysiłków. Najwięcej 

kłopotów przysparza zamulenie rur doiotowych maszyn. 

O godzinie 14-ej poczyniona była próba uruchomienia jednej 

z maszyn mniej uszkodzonych. Próba jednak rezulżatu pozytywnego 

nie dała. 

W godzinach popołudniowych czyniono próby z maszyną szwaj- 

carską. Niestety, uszkodzenia są zbyt poważne i uruchomić jej nie- 

sposób. 
Dążąc chociaż do częściowego oświetlenia ulic, Magistrat na- 

wiązał pertraktacje z Dyrekcją Kolefową w sprawie uzyskania prą- 

du z elektrowni kolejowej. Dzięki osiągniętemu porozumieniu, wie- 

czorem część ulic otrzymało oświetlenie. Wszystkie jednak przed- 

siębiorstwa i mieszkania nadał skazane są na ciemności. 

W chwili obecnej trudno konkretnie powiedzieć, czy uda się 

w ciągu dnia dzisiejszego doprowadzić elektrownię do stanu uży- 

walności, w każdym bądź razie, jak nas zapewniają, sytuacja 

chociaż częściowo zostanie opanowaną i miasto uzyska światło. 

Podług prowizorycznych obliczeń, strały wyrządzone przez po- 

wódź na elektrowni miejskiej sięgają sumy zgórą 100.008 złotych. 

- Kaplica św. Kazimierza została 
zamknięta. 

W numerze wczorajszym „Kuriera Wileńskiego" podaliśmy wia- 

domość o osunięciu się posadzki w kaplicy św. Kazimierza w Ba- 

zylice Katedralnej. Po zbadaniu stanu uszkodzenia przez specjalną 

komisję, władze Kościelne, jak się dowiadujemy, zamknęły kaplicę, 
zagrożoną zaś część lewej nawy odgrodzono. 

Zagrożone kamienice przy ul. Wileń- 
skiej i Mostowej . 

Jak się dowiadujemy, przy ulicach Wiłeńskiej i Mostowej w do- 
imach zalanych wodą podczas powodzi powstaje obecnie poważne nie- 
bezpieczeństwo popękania fundamentów. 

Mieszkańcy ulicy Mostowej zgodnie oświadczają, że wezbrane wody 
Wilji, zanim przedostały się na ulicę górą, wdarły się do piwnic i miesz- 
kań z pod ziemi. Ta okoliczność nasuwa już nie przypuszczenie, lecz pra- 
wie całkowitą pewność, że jednocześnie z zalaniem Nadbrzeżnej i Zyg- 
muntowskiej, woda z rzeki doszła pod iundamenty domów przy ul. Wi- 

"leńskiej i Mostowej pod ziemią. 
Już teraz więc nie ulega wątpliwości, że po opadnięciu wody spo- 

istość ziemi ułegnie osłabieniu i pod ciężarem wielopiętrowych gmachów 
powstaną pęknięcia, które bardzo poważnie zagrożą bezpieczeństwu 
tych domów. 

2] 

Sprytny aferzysta zarabiał na powodzi. 
Do dyspozyeji miejscowych władz śledczych przywieziono wezoraj z Warszawy Ca- 

bela Ptaka—stałego mieszkańca Wiłlaa, który będąc w Warszawie, przy pomocy sfałszo- 
wanych papierów i pełnomocnietw zbierał wśród kupców warszawskich ofiary na rzecz 
powodzian w Wilnie. Zbierane pieniądze chytry Ptak składał do własnej kieszeni. Ale 
oszusta prędko zdemaskowano. Po aresztowaniu okazało się, że jest on poszakiwany” 
przez wileńską połieję za szereg innych oszustw. Ptaka osadzono za kratami. (e) 

B. poseż z „Undo” skazany 
został na 2 lata więzienia. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Równego, że przed 
Sądem Okręgowym odbył się dnia 
29 b.m. proces przeciwko b. posło- 
wiz „Unda” Liszczyńskiemu, oskar- 
żonemu o używanie podczas wiecu 
pod Zdełbunowem zwrotów podbu- 
rzających przeciwko państwu pol- 
skiemu i nieposzanowanie władz. 
Liszczyński po przeprowadzeniu roz- 
praw, skazany został na dwa lata 

ciężkiego więzienia. Obrona zapo- 
wiedziała apelację. Jako środek za- 
pobiegawczy sąd zatrzymał go na- 
dal w areszcie. 

NG 

Konfiskata. 

Teł. od własn. kor. z Warszawy. 

Wczoraj komisarjat rządu sto- 
łecznego miasta Warszawy skonfi- 
skował dwa dzienniki, wychodzące 
po pol. „Dziš“ i „Kurjer Czerwony“ 
za podanie wiadomošci o tajemni- 
czej kradzieży 15 tysięcy - nabojów. 

aa 

Ofensywa niemiecko-austrja- 
cka na południowy wschód 

Europy. 

Ofensywa niemiecko - austrjacka 
na południowy wschód Europy roz- 
wija się w całej pelni. Na pierw- 
szy ogień idą Węgry, określane 
przez opinję francuską jako wspól- 
nik w niemiecko-austrjackim „An- 
schluss'ie". Traktat austrjacko wę- 
gierski oparty według słów premie- 
ra Bethlen'a „na zupełnie nowych 
formułach" (mówi się o zawarciu w 
nim preferencji celnej pod postacią 
częściowego wzajemnego zwrotu 
ceł, co dotychczas nie zostało prze- 
widziane w-odchyleniach od klau- 
zuli największego uprzywilejowania) 
jest podobno już przygotowany. 
Następnie — Rumunja, gdzie we- 

dlug wiadomości z Wiednia rokuje 
się z Niemcami bądź na podsta- 
wach preferencji jednostronnej (dla 
kukurydzy rumuńskiej w №ет- 
czech), przy jednoczesnem gwaran- 
towaniu ze strony Rumunji zaku- 
pów produktów przemysłowych w 
Niemczech (materjału kolejowego 
maszyn elektrycznych i t. d.), bądź 
nawet preferencji dwustronnej, Nie 
wiadomo, o ile słuszne są narzeka- 
nia prasy francuskiej, że Rumunja 
jest opuszczona przez Francję i dla- 
tego rzuca się w objęcia Niemiec. 
Faktem jest, że ostatnia francuska 
pożyczka dla Rumunji nawet we 
Francji wywołała silne zgorszenie 
naskutek ostrych warunków, posta- 
wionych w niej Rumunji. W  każ- 

dym razie świadomość silnej ofen- 

sywy niemieckiej na Rumunję jest 

dziś we Francji zupełnie jasna. 

W jednym z ostatnich numerów 
bukareszteńskiego dziennika „L'la- 
dependance Roumaine“ znajdujemy 

bardzo charakterystyczne i jedynie 

właściwe ujęcie zagadnienia  an- 

schlusowego. Dziennik stwierdza, że 

aczkolwiek stosunki gospodarcze 
między Rumunją 2 Niemcami są 
bardzo ożywione i Niemcy stanowią 

dla Rumunji poważny bardzo ry: 

nek zbytu, Rumunia musi ustosun- 

kować się do unji celnej austrjac- 

ko-niemieckiej negatywnie, jako do 

zjawiska o charakterze wybitnie po- 

litycznym, nie zaś gospodarczym. ; 

Rumunja bez względu na jej 

rząd — czytamy w tym artykule — 

prowadzi wyłącznie politykę status 

quo w Europie środkowej. Nie mo- 

że ona popierać ani pośrednio, ani 

bezpośrednio żadnej inicjatywy, skie 

rowanej przeciwko obowiązującym 

traktatom. Porzumienie austrjacko- 
niemieckie, które jest jedynie przy- 

gotowaniem unji politycznej pomię- 

dzy dwoma państwami, spotka się 

w Bukareszcie z najbardziej stano- 
wczą opozycją. A 

Jugosławja ma wypowiedziany, z 

dniem | b. m. traktat z Austrją. 

Jak będzie wyglądała w nim nowa 

umowa handl. (opracowana rzecz 
prośta przy współudziale Niemiec), 

trudno przewidzieć. (Iskra). 

"_ KSIĘGARNIA 
WACŁAWA MIKULSKIEGO 

Wileńska 25, tel. 654. 

Nowości ze wszelkich dziedzin wie- 
dzy otrzymuje niezwłocznie po wyjściu 

z druku Ponadto poleca bełetrysty- 
kę wysortowaną (pozakatalogową) 

po b. niskiej cenie. 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzcne przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIEL 

Ceny losów: Ćwiartka Zł. 10.—, 

  

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. 
i lekarzy-konsultantów. — Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE KIEMEŃSKIEJ. _ 

SPACERY ŁODZJAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE | DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-50 maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

LOSY 
1-ej klasy 28-ej Państw. Loterji Kiasowej 
są do nabycia w największej i najszczęśiiwszej koiekturze w kraju 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, UL. SYKSTUSKA Nr. 6. 

Główna wygrana 1.000.000 złotychi 

23 premie! Co drugi 105 wygrywał 
Główna premja 22-ej Loterji w kwocie 300.000 zł. 

padła i tym razem w naszym Kantorze na los Nr. (37220. 

Każda Loterja — to nowy rekord szczęścia naszych klijentów! 

Ciągnienie już 19 i 21 maja b. r. 
Połówka Zł. 20.—, Cały Zł. 40.—. 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 500/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 1000/,, zamiejscowe 250/,, Dla poszukujących pracy 80% zniżki. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

  

Do „Nadziei*, Lwów, Sykstuska 6. 

Niniejszem zamawiam 

Należność Zł. 

Imię i nazwisko . . . 

Dekładny adres . . . . . 

23 LOTERJA PAŃSTWOWA 9 
| Główna wygram M IL IORN zł. 

Ogólna suma wygr. 32.000.000 zt. 

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA Nr. 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

  

Aresztowanie monarchisty. 
MARYT. 30.IV. (Pat.) Areszto- 

wano finansistę Marco, właściciela 
kilku dzienników w Madrycie, w 
chwili, gdy przekraczał granicę hisz- 
pańską. Marco uważany jest za od- 
powiedzialnego za niektóre błędne 
posunięcia byłego króla i po spro- 
wadzeniu do Madrytu będzie odda- 
ny do dyspozycji władz. RE 

Memoriał Brianda. 
PARYŻ. 30.IV. (Pat.) „La Ma- 

tin* podaje następujące szczegóły o 
memorjale w sprawie unormowania 
sytuacji gospodarczej Europy, prze- 
dłożonym przez Brianda radzie 
ministrów: : 

W. pierwszej części memotjał 
omawia kwestję zbywania produk- 
tów rolnych, w drugiej rozważa za- 
gadnienie rynków zbytu dla prze- 
mysłu. Pozatem memorjał zawiera 
różne propozycje, dotyczące pomo- 
cy finansowej, której mogą potrze- 
bować poszczególne państwa. Od 

Wyciąć i wypełnionione nadesłać! 

KARTA ZAMÓWIEŃ „Kurj. Wil.* 

uiszczę natychmiast po otrzymaniu losów blan- 

kietem P. K, O. przez firmę dołączonym. 

  

  

losów całych po Zł. 40).— 

„ połówek „ „ 20% 

Ek MS 

14838—k 

    

   

Co drugi los wygrywa. 

wczoraj poszczególniiministrowie zaj- 
mują się badaniem memorjału, któ- 
ry w dniu 30 Kwietnia zostanie zo- 

stanie zaaprobowany. Niezwłocznie 
potem wzmiankowany dokument 
będzie przesłany francuskim przed- 
stawicielom dyplomatycznym zagra- 
nicą. я ` 

    

Uwadze gospodyńł 
Japoński" Brożzak Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 
i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

  

Na krzyż pamiątkowy dla bohaterskie- 
go chłopca. 

Podejmując inicjatywę postawienia nad 
brzegiem Wilenki krzyża pamiątkowego dla 
bohaterskiego ueznia szkoły technicznej 4. 
p. Mieczysława Dordzika, który ratując to- 
nące dziecko życiem to przypłacił, p. Helena 
Romer złożyła na ten cel pierwszą ofiarę 
5 złot. 

Przykład powinien i innych zachęcić do 

składania na ten pięknz eel datków. 
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Pogrzeb Ś. p. maszynisty 

Edwarda Hryniewicza 
ofiary zamachu bombowego w Podbrodziu. 

W dniu 28 ub. m. w Wilnie od- 
był się pogrzeb ś. p. Edwarda Hry- 
niewicza, pomocnika maszynisty, któ- 

ry zginał śmiercią tragiczną podczas 
zamachu bombowego na stacji Pod- 
brodzie. 

Śmutny ten obrządek zamienił 
sie w potężną manifestację żałobną 

dla pracownika ciężkiej służby ko- 

lejowej padającego na placówce 
państwowej z ręki ciemnych indy- 

widuów, która to manifestacja jedno- 

cześnie stała się aktem przestrogi 

dla wrogów wewnętrznych i ościen- 

nych, że wszelki gwałt na ustrój i 

siłę państwa, odpierany będzie soli- 
darnie przez cały naród. 

W tej żałobnej uroczystości od- 
dania ostatniej posługi cichemu pra- 
cownikowi, uczestniczyli; masowo 

pracownicy kolejowi z rodzinami, bez 
względu na przynależność związko- 
wą i bez względu na rangi i tytuły. 

na czele z dyr. Kolei inż. p. K. Fal- 
kowskim, reprezentanci Wojewódz- 
twa i Starostwa w osobach p. p. Na- 
czelaika Wydziału Bezpieczeństwa 
T. Bruniewskiego, wojewódzkiego 
komendanta P. P. Ludwikowskiego, 
komendanta P. P. na miasto Wilno 
Izydorczyka, szefowie względnie ich 
zastępcy urzędów niezespolonych, 
wśród tych prezes lzby Skarbowej 
p. Ratyński, przedstawiciele wojsko- 
wości, delegacje organizacyj społe- 
cznych: „Federacji Związku Obroń- 
ców Ojczyzny, „Strzelca*, delegacje 
pocztowców i leśników i ilumy 
miejscowej ludności. 

Kondukt otwierał poczet sztan- 
darów związków kolejowych: Z.w. 
Urzędników Kolejowych, Zjedno- 
czenia Kelejowców Polskich. Zwią- 
zku Zawodowego  Maszynistów, 
Związku Drużyn Konduktorskich i 
innych organizacyj społecznych oraz 
związków pracowników  państwo- 
wych. (Wśród sztandarów związków 
kolejowych brakło tylko sztaadaru 
Zawodowego Związku Kolejarzy. 
Czyżby sztab P. P. S. solidaryzował 
się ze sprawcami niewinnie przela- 
nej krwi robotniczej?), 

7а sztandarami kroczyła kom: 
panja honorowa Kolejowego Przy- 
sposobienia Wojskowego ze sztan- 
darem i dwiema orkiestrami koleja- 
rzy i pocztowców, następnie niesio- 
no wieńce od Dyrekcji Kolejowej, 
Związków Kolejowych i najbliższych 
kolegów zmarłego. я 

Po zatrzymaniu się pochodu u 
wrót miejsca wiecznego spoczynku 
na Rossie, wygłosił przemówienie 

Dyrektor Kolei inż. p. K. Falkowski, 

w którem złożył cześć zwłokom 
żołnierza pracy, padającego na po- 
sterunku służbowym z ręki skryto- 
bójców i wrogów państwa, zazna- 
czając, że inicjatywa do tak potwor- 
nego czynu nie mogła wyjść z kół 
chrześcijańskich, gdyż tak wzniosła 
religja nie zeżwala zabijać, a tem 
bardziej żadną miarą nie zrodziła 
się myśl tak haniebnego dzieła 
wśród Polaków, gdyż ci ponad 
wszystko miłują Ojczyzaę i nie po: 
pełnią gwałtu wobec świętości, któ- 
re czczą i uznają, a przedewszy- 
stkiem żaden Polak nie uznaje skry- 
tobójstwa wobec ludzi ciężkiej pracy. 

W dalszem swem przemówieniu 
płynącem wprost z serca, zwierz- 
chnik Dyrekcji Kolejowej, nadmie- 
nił z naciskiem, że miał możność 
poznania serca i duszy polskiego 
kolejarza i w chwili oddania ostat- 
niej posługi jednemu z żołnierzy 
„armji pracy” może zaręczyć, iż 
polskich kolejarzy od wykonywania 
ich obowiązków dla państwa nie 
odstraszą ani groźby, ani gwałty 
wrogów i że na zew Naczelngo 
Wodza staną w każdym czasie nie- 
tylko w obronie warsztatów swej 
pracy, ale i*w obronie zagrożonej 
całości kraju. 

Wzruszającym dla uczestników 
tego smutnego obrządku był mo- 

ment, gdy Dyrektor p. Falkowski 
ze słowami  ojcowskiej pociechy 
zwrócił się do stroskanej młodej 
wdowy i osieroconego kilkuletniego 
synka zmarłego. 

Cześć Pamięci Edwarda Hrynie- 
wicza, jednego z tych miljonów 
żołnierza armji pracy. 

ЗЕ 

  

Wysiedienie obywatela litew- 
skiego za czyn nieetyczny. 

Podczas powodzi, która przybra- 
ła katastrofałne rozmiary został m. 
in. zalany dom Nr. 8 przy ul. Brzeg 
Antokolski, wobec czego mieszkań- 
cy tego domu zostali wyeksmitowa- 
ni. Właściciel domu, obywatel litew 
ski Makunas Aleksander, po ustą- 
pieniu wody, gdy komisja technicz- 
na Magistratu stwierdziła zdatność 

domu do zamieszkiwania, rozmyśl- 
nie uszkodził mieszkanie p. Tol- 
łoczki Feliksa, wyłamując pod- 
łogę i rozwalając piec. Cel swój 
rzeczywiście osiągnął, bo Tolłoczko 

Feliks, posiadający rodzinę, składa- 
jącą się z trzech osób, został bez 
dachu nad głową. 

Makunas Aleksander został za- 
trzymany naskutek ustnego polece 
nia p. wojewody wileńskiego i od- 
dany do dyspozycji p. starosty grodz- 
kiego w Wilnie. Starosta grodzki po 
rozpatrzeniu sprawy, obywatela [i- 
tewskiego  Makunasa Aleksandra, 

KU R-J E R 

Straszna katastrofa w pociągu. 
KAIR 30.4. Pat. — Pociąg wy- 

cieczkowy, który zdążał z Aleksan- 
drji do Kairu, uległ strasznej ka- 
tastroiie. Zapaliła się oś wagonu 
III klasy, umieszczonego na końcu 
pociągu. Wysiłki celem zwrócenia 
uwagi maszynisty na pożar pozo- 
stały przez dłuższy czas bez rezui- 
tatu. Płomienie ogarnęły trzy wa- 
gony. Podróżni, zamknięci w wa- 
gonach, dusili się w dymie, już to 
w przerażeniu jak szaleńcy wyska- 
kiwali z płonących wagonów. Na 
dłuższej przestrzeni wzdłuż toru 
pozostało wielu ciężko rannych i 
wiele zwęglonych zwłok. Ustalenie 
liczby oiiar jeszcze nie mogło na- 
stąpić. Kiedy maszynista wreszcie 
zatrzymał pociąg, pożaru nie moż- 
na było już ugasić. Wagony spaliły 
się doszczętnie. Rannych przewie- 
ziono do szpitali w Kairze. Stan 
większości rannych jest beznadziej- 
ny, Władze wdrożyły dochodzenie. 
Maszynistę aresztowano. 

KAIR 30.4. Pat. — Według Os- 
tatnich danych, w czasie pożaru w 
pociągu wycieczkowym zginęło 46 
osób rany zaś odniosło 41. Osoby 
które pozostały przy Życiu, Oraz 
ci, którzy nieśli pomoc oliarom ka- 
tastroiy, opowiadają wstrząsające 
szczegóły. Wśród trupów znaiezio- 
no dwoje dzieci, które obłąkane z 
przerażenia matki wyrzuciły przez 
okno. Ofiarami są Egipcjanie, na- 
leżący do ubogiej kiasy ludności 
z wyjątkiem Hiszpanki senory Ar- 
diti, która, wyskakując z pociągu 
złamała sobie nogę. Niektóre zwło- 
ki są tak zwęglone, iż nie można 
ich rozpoznać. Wśród ofiar znajdu- 
je się 10-ro dzieci. Żar buchający 
z płonącego pociągu, był tak wiel- 
ki, że spaliły się na znacznej prze- 
strzeni słupy telegraficzne. W na- 
stępstwie tego połączenia telegraii- 
czne z Kairem zostały przerwane 
na czas dłuższy. ; 

Wieikie trzesienis ziemi na Kaukazie. 
MOSKWA. 30.IV. (Pat.) Według 

ostatnio otrzymanych informacyj o 
trzęsieniu ziemi na Kaukazie, kata- 
strofa pociągnęła za sobą wielką 
ilość ofiar. Ogniskiem trzęsienia zie- 
mi był Zangezur (Armenja). W mie- 
ście Gerussy i jego okolicy zginęło 
200 osób, a drugie tyle było ran- 
nych. W mieście Sissian i okolicy 

zabitych zostało 192 osoby, a kilka- - 
set zostało rannych. Wiele wsi w 
okolicy Zangezuru uległo zaiszcze- 
niu. Zginęła ogromna ilość bydła. 
Ogłoszony został dekret rządu Ž.S. 
S. R. o wyasygnowaniu 2 miljonów 
rubli dla rządu transkaukaskiego 
na pomoc dla ofiar katastrofy. 

Dźwina wciąż wzbiera. 
Grzywa zupełnie zalana. 

DYNEBURG 30,4, Pat. — Po- 
ziom wody na Dźwinie wciąż się 
podnosi. Miasto Grzywa jest zupeł- 
nie zalane. Mieszkańcy zaskoczeni 
powodzią są obecnie dniem i nocą 
przewożeni statkiem i łodziami do 
Dyneburga. Polskie towarzystwo 
dobroczynności i inne organizacje 
polskie w Dyneburgu podjęły akcję 
ratowniczą i zaopiekowały się pol- 

skiemi rodzinami, sprowadzonemi 

7 Grzywy, a zwłaszcza dziatwą. 

Miasto Krasław jest niemal do po- 

łowy załane wodą. Na niektórych 

ulicach woda sięga 3 metrów. Wo- 

da zniosła kilkanaście domów nad- 

brzeżnych Pod wodą stoi 250 do 

mów. Również elektrownia jest za- 

lana. 

Poziom wody na Niemnie się obniża. 
Poziom wody na Niemnie zwolna 

się obniża. Woda załała dwa skrzyd- 
ła zakładu zdrojowego. We wsi 

Szanthurze  wpobliżu _ Druskienik 

woda załała wsie niżej położone. Wy- 

sokość wedy sięga dachów domów. 
Aby uchronić domy i zahudowania 

gospodarskie od uniesienia przez wo- 

dę, policja umocowala?je drutem. 

Również obniża się poziom na 

Niemnie pod Grodnem. Niemen w 

Woda na Lebiadzie 
Woda na Lebiodzie i Szczarze 

zaczyna zwolna opadać. Pomimo, 

że zalanych zostało 11 wsi i miej-- 
scowošci na terenie gmin żołudz- 
kiej, różankowskiej i orlańskiej, 

okolicy wsi Doroszewicze wystąpił z 
brzegów, rozlewając się na szerokość 
4 km. Około Łunny Niemen rów- 
nież wyłał, zaiewając wszystkie dro- 
gi i szosy dookoła. Komunikacja u- 

    

trzymuje się zapomocą łodzi. Woda 
podmywa przyczółek mosłowy na 
Niemnie pod Łunną. Celem zabez- 
pieczenia mostu przyczółki są wzinac- 
niane workami z piaskiem. 

i Szczarze opada. 
wypadków z ludźmi dotychczas 
nie było. Zabezpieczony zosta! rów= 
nież inwentarz żywy. Poszkodowa - 
nej ludności udzieliły doraźnej po- 
mocy władze powiatowe w Lidzie. 

Krwawa bójka we wsi Kunciszki, 

Wczoraj wieczorem we wsi Kunciszki ( gm. hermanowiekiej) wynikła krwawa bójka, 

podczas której Polesski Jan wydobył rewolwer i stezelił, raniąc poważnie swego przeciw- 

nika Bazyłego Trepaczko. 
Trepaczko odwieziono do szpitała. Polesskiego aresztowano. (6) 

EEE EITI СОООСНОЕ СОН ООННЕСЫНН 

uważając, że pobyt na obszarze 

Rzeczypospolitej wymienionego cu- 

dzoziemca jest uciążliwy ze wzglę- 

du na dobro państwa, wysiedlił wy- 

mienionego w trybie przymusowym 

do granicy litewskiej. Makunas Ale- 

ksander та popełnienie czynu nie- 

obywatelskiego w chwili walki ca- 

łego społeczeństwa z grożnym žy- 

wiołem został należycie ukarany. 
20 

Program obchodu święta 
3 Maja. 

W związku ze świętem Konsty- 

tucjj 3 Maja, kawslerów orderu 

Virtuti Militari i 10-lecia powstania 

śląskiego, które to święta przypa- 

dają w niedzielę dnia 3 maja, prze- 

widziany jest obchód, którego pro- 
gram podajemy niżej: 

Sobota 2 maja — uroczysty cap- 

strzyk orkiestr wojskowych, szkol- 

nych, P. W, i innych na ulicach 

miasta. 
Niedziela 3 maja—godz. 10 30— 

uroczyste nabożeństwo w Bazylice, 

celebrowane przez JE. ks. biskupa 
R. Jałbrzykowskiego. 

Po nabożeństwie defilada na pla- 

cu Orzeszkowej. O godz. 12 p. woj. 

Kirtiklis udekoruje w Pałacu orde 

ram Odrodzenia Polski i Krzyżem 

Zasługi szereg zasłużonych obywa- 
teli z woj. wileńskiego, odznaczo- 

nych temi orderami w roku 1930 
i 3]. O godz. 13 odbędzie się aka- 
demja ku uczczeniu I0-ej rocznicy 

powstania śiąskiego, urządzona sta- 

raniem Federacji P. Z. O. O. 
—0— 

— Muftjat powiadamia muzułman, że 
3 maja, w dniu Narodowego Święta Polskie- 
go, w meczecie wileńskim o godz. 10 r. od- 
będzie się nabożeństw 

— Zarząd Ligi Morskiej i Kolonialnej 
wzywa wszystkich członków, posiadających 
strój przepisowy Ligi do stawienia się w 
dniu 3 maja o godz, 9-ej rano w lokalu Do- 
mu Handlowego Wł.i E.Szumańscy, Miekie- 
wicza |, celem wzięcia udziału w uroczy- 

stościach. 
05 

„Nieścisłe” informacje 
„Dziennika Wiieńskiego". 
W numerze wczorajszym „Dziennika 

Wileńskiego" ukazała się wzmianka o uzna- 
niu przez Magistrat oferty Arbonu za ko- 
rzystniejszą od oferty przedłożonej przez 

konkurującą „Spółdzielnię'. Jednocześnie 

sprawozdawca „Dziennika Wileńskiego" za- 

znaczył, że uchwała ta zapadła większością 

głosów, przyczem kilku ławników nie po- 
dzielających zdania większości członków 

Magistratu założyło przeciwko tej uchwale 

„votum separatum“, 
Ze žrėdel oficjalnych komunikują nam, 

że.uchwała zapadła jednogłośnie i że żad- 

nego „votum separstum* nikt nie zgłaszał. 
Drugą podobną „nieścisłość* zamieścił 

„Dziennik“ w sprawozdaniu z posiedzenia 

Rady Miejskiej. Radni dr. Maleszewski, Ja- 
kóbczyk i Borowski nie głosowali przeciw- 

wit E N. S.K I 

Pierwsza burza. 
Wczoraj nad miastem przeciągnęła pierwsza w tym roku burza z pio- 

runami. Wielkich strat burza w mi eście nieżwyrządziła, natomiasi brzegi 
Wilji, rozmyte przez ostatnią poWódź, ucierpiały, gdyż ulewa rozmyła je 
jeszcze bardziej i w niektórych miejscach ziemia i piasek osunęły się do 
rzeki. W samem mieście na ul. Krakowskiej zostały zalane trzy sutereny, 
z których wodę trzeba było wypompowywać. Pozatem, chociaż w mniej- 
szym stopniu, woda przedostała się do suteren ipiwnie w innych częściach 
miasta. Na przedmieściach powstały całe jeziora, tak, iż trudno było prze- 
bywać takie ulice jak Rozbrat, Derewnicka i inne. 

Piorun uderzył w dach na Snipiszkach, wzniecając pożar. Zawezwana 
straż ogniowa pożar ziikwidowała. 

Drugi raz piorun uderzył w słup telegraficzny na rogu ulie Miekie- 
wicza i Wileńskiej, iecz większych szkód nie wyrządził. 

Wielka ulewa spowodowała również podniesienie Się poziomu Wilji 
o 5 centymetrów. Dopiero o 9-tej wi 
wolny spadek Wilji. 

Po gwałtownej burzy, która w 

eczór zaznaczył się dalszy bardzo po- 

czoraj nawiedziła Wileńszczyznę, na 
jeziorach brasławskich ruszyły łody. Ruszenie lodów dopiero w ostatnim 

dniu kwietnia jest wymowną ilustracją niezwykłe przewlekłego charakteru 

tegorocznej zimy. 
Pomimo, że miastu nie zagraża narazie żadne niebezpieczeństwo, 

przedsięwzięto zawczasu niezbędne środki ostrożności. 

Przed 1-szym maila. 
Pierwszomajowa agitacja miejscowych wywrotoweów, dzięki sprężysiej akeji władz 

śledczych, nie powiodła się. 
Nocy dzisiejszej eała działalność komunistów wyraziła się tylko w wywieszeniu 

jednego sztandaru przy ul. Węgierskiej i rozrzuceniu w dwóch punktach miasta nieznacz- 

  

    

  P Dzis: Filipa i Jakoba ap. 
| Piątek | 
| Jutro: Zygmunta. KA RR 
| Maj J Sao ałońca—g. 4 m. 07 

Rose: i Zachód „ —% 18 m.58   

  

Spostczeżania Zakladu Motsoroiegii U. Ś, 0. 

w %itnie 2 dnia 30 IV—1S31 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia 11° С. 
a: 15° С. 
+87 6; 

Opad w milimetrach: 10,1 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

   

* najniże 

MIEJSKA 

— Zakaz prowadzenia przėdsię- 
biorstw obcokrajowcom. W Wilnie istnie- 

je zgórą 1000 osób, nie posiadających oby- 

watelstwa polskiego, a prowadzących przed- 

siębiorstwa handlowe, przemysłowe i rze- 

mieślnicze. Władze tolerowały dotychczas 

ten-stosuuek mimo istnienia ustawy, zaka- 

zującej prowadzenia przedsiębiorstw os0- 

bom, nie posiadającym obywatelstwa pol- 

skiego. 
Ostatnio jednak magistrat postanowił 

skierować ten stosunek na tory, zakreślone 

ustawą i w tym celu uchwalił wszystkim 

obcokrajowcom, prowadzącym w Wilnie za- 
kłady bandlowe, przemysłowe i rzemieślni- 

cze, zostawić termin do 15 czerwca dla uzy- 

skaria obywetelstwa polskiego. Osoby, któ- 
re po tym terminie nie przedstawią dowo- 

dów otrzymania obywatelstwa polskiego, 

zostaną pozbawione prawa samodzielnego 

prowadzenia zakładów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wiec protestacyjny w 

gdańskiej, z inicjatywy Legionu Młodych, 

Akademickiego Związku Pracy dla Państwa, 
odbędzie się jutro, d. 2 maja b.r. o g. 15-ej 

(3-ej po poł.) w sali Kasyna Garnizonowego 

(Mickiewicza 13). Została wydana w tej 

sprawie odezwa, która wzywa cały ogół 

akademicki a także starsze społeczeństwo 

do wzięcia udziału w wiecu. Im więcej jest 
takich głosów protestu ze strony społeczeń- 
stwa, tem silniejszem one odbiją się echem, 
także i na forum międzynarodowem, co u- 
łatwi niewątpliwie pracę naszemu Minister- 
stwu Spraw Zagranicznych, jako mocne po- 
parcie społeczne. 

ko wnioskowi pozostawienia 15% dodatku 
do uposażeń pracowników samorządowych, 

sprawie 

lecz za wnioskiem p. prezydenta Folejew-- 
skiego odesłania tej sprawy do orzeczenia 
Najw. Tryb. Administracyjnego. 

nej ilości bibuły komunistycznej. Aresztowano kilka osób. Wieczorem komsomoley usiło- 

zawezasu rozproszeni. (€) 
чпа Gre 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzamina maturalne rozpoczną się 

2 maja. W myśl zarządzenia władz szkoł- 
nych w roku bieżącym egzamina maturalne 
w szkołach średnich rozpoczną się w dniu 
2 maja 

— Staraniem Bratniej Pomocy przy 
Gimn. Z. A. dnia 2 maja o godz. 7 wieczo- 

rem w sali gimnazjum (Mała Pohulanka 11) 
odbędzie się IKoncert. Dochód przeznacza 

się na niezamożnych uczniów gimn. Z. A. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W 
STT Aa 
jazd 5 (Antokol), odbędzie się LI! zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. Początek o g. 
19. Goście mie widziani o g. 19.30. Na po- 
rządka: dzietsiym abtżwy (oFEanizacyjne Klu: 
bu oraz dyskusja na temat „Polskość na te- 
renach b. W. Ks. Litewskiego a Republika 

Litewska” Zagai dyskusję p. Wł. Wielhorski. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Koło Wileńskie Związku Oficerów 
Rezerwy wzywa kolegów oficerów i podcho- 
1ążych rezerwy do obowiązkowego punktuali 
nego przybycia w sobotę dnia 2-go maja r. b. o 
godz. 18-ej do lokalu Kasyna Garnizonowe- 
go (Mickiewicza 13) na odczyt kolegi po- 
rucznika rezerwy Walerjana Charkiewicza 
pod tytułem „Niemcy, a My, Oficerowie Re- 
zerwy”. 

— Komunikat. Dnia |-go maja r. b. w 
piątek*z okazji święta robotniczego, stara- 
niem tymczasowej Rady Związków Zawodo- 
wych Robotniczych Ziem Północno-Wschod- 
nich w Wilnie, odbędzie się pochód i aka- 
dza Pozo o WRA Me KIEJ! 

Pochód po zbiórce w dziedzińcu przy 
ulicy Zawalnej Nr. | wyruszy o godzinie 
10-ej rano i przeciągnie ulicami: Jagiellońską, 
Mickiewicza, Zamkową i Wielką do sali 
Miejskiej przy ulicy Ostrobramskiej, gdzie 
się odbędzie akademja o godz 13-ej. 

— „Czarna Kawa — Dancing“ na po- 
wodzian. Chcąc przyjść z pomocą ofiarom 
dotkniętym klęską powodzi, Zarząd Zrzesze- 
nia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet urządza w nowej sali cu- 
kierni „Zielonego Sztrala” (Mickiewicza Nr. 
22) „Czarną Kawę — Dancing". 

Mamy nadzieję, że zaproszeni goście 

zechcą licznie się stawić na „Czarną Kawę— 

Dancing , ze względu na cel, na jaki zabawa 

jest zorganizowana. 
Początek o godz. 23-ej punktualnie. Wej- 

ście za zaproszeniami, które można otrzy- 
mać w Sekretarjacie Związku Ostrobramska 
Nr. 19 m. 9. 

Wstęp 2 zł. 
— Odwołanie „Piątku Dyskusyjne- 

go''. Referat Wychowania Obywatelskiego 
przy Zarządzie Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil- 
nie zawiadamia wszystkie swe członkinie, iż 

  

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICI 
Zakład ogrodniczy i 

W. WELE 
(Istnieje od 1860 r.). Telegram: Weler — 

WILNO, ulica Sadowa Nr. 8. 

    

  

MODNE    
handel nasion 

Telefon 10-57. 

Wileńskie T-wo Handlowo-Zastawow 

| Zawiadamia, że odbędzie się licytacja zastawów | 
| od Nr. 28716 do Nr. 90571, opłaconych do stycz- | 
| nia 1931 r. w lokału Lombardu przy ul. Bisku- | 

LOMBARD 

12 o g. 5 pp., l-sza licytacja ll-go, a ll-ga | 

12-go i 13-go maja r. b i 
  

я Wilno. Filja, ul. Zawalna 18. | piej 

j Poleca WSZELKIE NASIONA GWARANTOWANE. BU 
g CENY NISKIE. 

  

RAKIETY, PIŁKI 

Dom 
Sportowy 

  

ince 
ich członkom 

Ch. 
angielskie „Dunlop“, belgiįskia, kra 

i — Klubom i 

  

Fakż — nie reklama!!! 

Nowo otwarty 

Salon ze „BON GDUT 
(róg Zawalnej 7 i 

ё płaszczy i ubrań. 
Oksalcsk 40100 FARSZ ANG BEE 

kiss 

    

     

įowe, rosyjskie „Maksim* 
oraz wszelkia sprzęty tenisowe otrzymał w wielkim wyborze 

0“ ra 

  

Bardzo tanio co dołychczas się nie zdarzyło 

| € M. Pohulanki 2 m. 15) | 

męskich idamskich kostjumów, | 

łu według ostatnich fasonów paryskich mód. | 

| — Punktualne wykonanie i dogodne warunki. — 

CENY NISKIE. 
      

  

tenisowe na 1931 r. 
  

UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 
Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 

Laboratorjum dla amatorów-fotogr. .REMBRANDT" 

Wykonanie pierwszorzędne. 
Wilno, »-to Jaiska 6, tei. 12-83. 

Ceny konkurencyjne"     

Wilno, ul. Wielka 15. 
Telefon 10-46. 

specjalny rabat. 
W 

M STAŁA POSADA 
I STAŁA PENSJA! 
Uwadze Wszystkich 

Agentów Losowych! 
Aby zapobiec na- 

dužyciom i wyzyskiwa- 
niu przez Generalnych 
Zastępców i Szefów 
Biur dajemy zastęp- 

  

com w całej Wileń- 
szczyznie wprost z na- 

szego działu i RE. i 
pelną prowizję lub sta- 
łą pensję, 

Zgłoszenia u nasz. 
kierownika tylko i maja 
Hotel „Beigja", Szo- 

  | 

raza) 

wienia 

  

A. WISZRIEWSKI   przyjmuje roboty fantazyjne i a 

ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 

Wilno, Zamkowa 20-a (wejście z zaułka św. Michała 1) 
ieiskie. 
WZA 

# репа 5, pokój 8, od 
godz. 10—3 po poł, 

i Ę 

> į wo uczciwym zastęp- 

Da 
  

gubiony kwit lombardo- 

wy (Biskupia 12) Nr. 
74760, unieważnia się.       

  

ui. TATARSKA 20 į 

«alne, sy pialne i ga- 

  

stały, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dapodnych Wanaśań 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. ; 
AA 

Ogród 
warzywny do wydzierża- 

Aleja Nr. 3 (Nowy Świat) 

mały pokój 
wygodami przy inteligent- 
nej bezdzietnej, rodzinie, 
ul. Żeligowskiego 5 m. 25 

Akuszerka 

„aj BRE 
7 witcz. ul, Mickiewicza30 
m. 4, W. Zdr. Nr 3093. 

  ku 1843 istnieje | 

iienkin | 

  

e bi e | „Zaktad -krawiecki 

A. Szczuka 
Wilno, Wileńska 52, m. 2 

Wykonanie solidne. 
Ceny dostępne. 

    

we, kredensy, 
fy, łóżka it.d. 

  

  

gubiony rowerowy nu- 
mer 1544 wydany w 

r 1930 — unieważnia się 

SPRZEDAJE SIĘ 

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

p oz 

Składajcie ofiary 
na powodzian! 

й 
3 
3 
i 
| 
2 
į 
$ 

  

1178 

tanio, ul. Nowa 

  

wynajęcia 
słoneczny z   

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Zaicz“, Wilno, ul. Ś-te Jai ska 1, telefon 3-40 

Nr. 100 (2042) 

w piątek t. j. l-go maja r. b. „Piątek Dy- 
skusyjny” nie odbędzie się. O następnym 
„Piątku" będą zawiadomienia w pismach. 

— Odwołanie zabawy. Zapowiedziana 
na dzień 2 Maja r. b zabawa na Kolonje 
Letnie urządzana staraniem Koła m. Wilna 
Rodziny Policyjnej, zostanie przesunięta na 

dzień 16 maja r. b. i odbędzie się w tym 
samym lokalu, t. jj w Klubie Handlowców, 
przy ul. Mickiewicza 33. 

Zakupione już bilety są ważne w dniu 
16 maja r. b. 

ARTYSTYCZNA. 

— Artyści-graficy w Wilnie. W dniu 
3 maja w lokołu stałej wystawy sztuki w 
Wilnie, przy ul. Wielkiej 14 o godz. 13.30 
nastąpi otwarcie wystawy dzieł, nadesłanych 
przez Związek Polskich Artystów-Grafików. 
Wystawa obejmie kilkaset wspaniałych drze- 
worytów, miedziorytów, akwaforti autolito- 
grafij i t. p. Oto nazwiska artystów, którzy 
nadesłali do naszego miasta swe obrazy. 
Graficy warszawscy: Edmund Bartłomiejczyk, 
Stanisław Ostoja - Chrostowski, Tadeusz 
Cieślewski junjor, Edward Czerwiński, Marja 
Dunin, Marja Dziewulska, Bogna Gardowska- 
Krasnodębska, Wiktorja Goryńska, Adam 
Herszaft, Janina Konarska, Bronisław Kop- 
czyński, Tadeusz Kulisiewicz, irena Mińska, 
Wiktor Podoski, Franciszek Siedlecki, Matja 
Sieraczynska, Konrad Srzednicki, Zofja Stan- 
kiewicz, Marja Wolska - Berezowska, Juljan 
Bohdanowicz, Józef Tom. 

Z Wieliczki: Władysław Bielecki. Z Kra- 
kowa: Stanisław Jakubowski. Z Bydgoszczy: 
Karol Mądral. Z Torunia: Ossecki Wilk. Ze 
оЕЕЕ р 

Z wileńskich artystów nadesłał na wy- 
stawę swe akwaforty p Jerzy Fioppen. 

Bo urządzenia wystawy dzieł grafików w 
Wilnie przyczyniła. się wielce Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pizknyzh w.Warszawiekiiem 
pośrednictwem. 

RÓŻNE. 

— Z Zakładu Ubezpieczeń Pracow- 
ników Umysłowych komunikują dla in- 
formacji ubezpieczonych pracowników, że 
wszelką korespondencję do centrali Z. U. P. 
do Warszawy adresować należy na ul. Czex- 
niakowską Nr. 23] (róg ul. Książęcej). Jest 
to nowy własny gmach Z. U F-u, dokąd 
zakład przeniósł się dnia 27 b. m. z ulicy 
Długiej. 

  

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostat- 
nie występy J. Kurnakowicza. Dziś peł- 
na humoru i zabawnych sytuacyj, komedja 
W. Rapackiego „W czepku urodzony”. W 
roli głównej wystąpi ulubieniec publiczno- 
ści, Jan Kurnakowicz. Wszystkie bilety na 
dzisiejsze widowisko sprzedane. 

— Teatr Miejski w „Lutni”. 
— ©statnie występy Rosyjskiego 

Teatru Dramatycznego z Rygi. Dziś po 
raz ostatni niczwykle interesująca sztuka z 
życia sowieckiego „Dziwak* z Wyrubowym 
w roli tytułowej. lutro w sobotę dwa ostat- 
nie przedstawienia: po południu o godz. 3 
m. 30 po cenach zniżonych „Starcza miłość" 
Miasnickiego, wieczorem o godz. 8-ej „Bia- 
1а gwardja“, 

ВАВа 
PIĄTEK, dnia |-g0 maja, 

11.50 Czas. 12.05—12.50 Koncert popu- 
larny (płyty). 13.10 Komunikat meteorolog. 
1450—15.15 Lekcja francuskiego.  15.30— 
16.10 Odczyt dla maturzystów. 16.10—16.15 
Kom* dła żeglugi.  16.25—16.30 Program 
dzienny: 1630-17 00. Kokaea! Życzeń (płyty). 
17.00—17.15 „О darze narodowym 3-go maja* 
(pogadanka).  17.15—17 40 „O promieniowa- 
niu kosmicznem” (odczyt). 17.45—19.00 Au- 
dycja korpusu kadetów lwowskich. 19.00 — 
19.15 Komunikat L. O. L. P-u. 19.15—19.30 
Kwadrans akademicki. 19.30—19.40 Program 
na sobotę.  !9.40—19.50 Pras. dzien. radj. 

19 50—20.15 „O powstaniu śląskiem (odczyt) 
205 ROS nuiod (cie przej 6 „Prze: 
gląd filmowy*. Po koncercie komunikat. 

NOWINKI RADJOWE. 

Czego słuchać? 
Patówy Bocam Badostcji Wailers 

skiej jest urozmaicony, wskutek powodzi i 
związanych z nią perypetyj z prądem elek- 
trycznym. Przewiduje się więc na godz. 23.00 
poprzednio już zapowiedzianą nudycję lite- 
racką ze „Srebrnej łyżki* Galsworthy'ego. 
p du Cio Ja >okezjiroznkczykalacci GE 
akcji zbiórki na Polską Macierz Skolną wy. 
głosi odczyt p.t „O darze narodowym 3 
maja“. W piątek o godz. 17.45 stacja wi- 
leńska transmituje trantyzem przez Warsza- 
wę audycję z Katowic, zorganizowaną i wy- 
konaną przez Korpus Kadetów Nr | we 
Lwowie. Korpus ten jest znany dość dobrze 
Wilnu z pobytu w Trokach. 

Wszystkiemu winna powódź, 

Powódź i brak prądu zmusił również 
do przeniesienia na poniedziałek 4/IV dja- 
logów p. Beuermanna o Litwie. Przy spo- 
sobności zaznaczamy, że tytuł doktorski zo- 
stał przy nazwisku p. Beuermanna podany 
przez omyłkę. 

Co grają w Kinach? 
Helios: „Monte Carlo“: 
Roliywocd: „Na zachodzie bez zmian“. 
Casino: „Janko muzykant”. 
Miejskie: „Tajemnica kajuty okrętowej”. 
Pan: „Żona Faraona". 
©gnisiko: „Czarne Domino". 
Lux: „Hrabia Monte Christo". 
Stylowy: „Uśmiech Warszawy”. _ 
i ROCZACRZRAOAOJEI: 

  

Ofiary na powadzian. 
Rachunek pomocy ofiarom powodzi 
w Wiieńskim Prywatnym Banku Han- 

diowym $. A. 

  

    

  

      
    

Stan z dnia 28. IY. 31 . . . zł. 3.263,70 
Wpłacono w dniu 29. IV. 31: 

p. Bohdan Szachno . . . . . » 50,— 

pp. Władysławostwo Szmidiowie > 50,— 
pp.Stanisław i Zofja Kcgnowicey > 50— 
p. ZdtÓwzw AW W OP 3— 
p. S. W. sė Ua M 2— 
p. Władysiaw Mineyko . . „ » 100— 
Pracownicy Wileńskie 

watnego B-ku Handlov » 117,— 
Cech Rzeźni!: » 50,— 
Spółdzi 

kė Киребу Polskich . . »  200— 

  

Pracownicy Banku Spółdzicicze- 
go RBzemieśliików i Kupców 
Polskieh . . . . еа » 30,— 

Stan na dz. 30. IV. rb. . « Zł. 3.915,70 
® 

Na powodzian w Wileńszczyźnie złoża- 

no przez pracowników Centralnej Kasy Spó- 

iek Rolniczych Oddział "Wilenski zł. 50 

(pięćdziesiąt). 

EMI AAS S ATI PSAS 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
S DOLE KKI OIS AKI ZAK D EŃ 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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