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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwinskiege 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —. Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza ! 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsh. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

| likau К ЕН 

i CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

= т Opłata pocztowa uiszczona ryczaltem, SĘ nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Redakcja rękopisów." uiezamówionyci nie zwraca. Adminiska- Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 5U proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Francja, Angljai Polska WILNO OGARNĘŁY CIEMNOŚCI 
wobec _błoku środkowa "europejskiego katastrofalna sytuacja w elektrowni miejskiej 

„Obroty handlowe Francji z państwa Obroty handlowe Francji z temi pań- 
mi Środkowej Europy i bliższego stwami przedstawiają się jak nastę- miej- w ruchu do godziny 6-ej rano ciemności. Przedstawienia w te- 
Wschodu wynoszą zaledwo Około 2,8 puje: 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyūski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwałska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

       

     
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową. 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

    
  

ZAGADNIERIE UNJI 
RZYMU ŻE WSCHODEM 

(KAP) Problemowi temu poświę- 
cił niedawno wykład w wiedeńskiem 
„Leogesellschait“ znany badacz patry- 
Styki greckiej, ks. dr., Chryzostom 
Baur, prezydent „Catholica unio* w 

Sytuacja na elektrowni Monachjum. Słowo „Unja* — mówił 

  

roc. ogółu obrotów jej handlu zew- KRAJE 1928 r. 1923 r, : 
rac, Otóż w 2 aina 1 28 bm. okazało się że silniki ele- zapasową, ale wody w studniach ne. Wszędzie paliły się tylko ustach Wschodu i Zachodu. Ale szcze | 

ceł preierencyjnych między. państwa- w miljonach funtów Szteri. ktryczne w kondensacji zalane coraz mniej i rury znajdujące świece. ZA R ae sez aja 
mi EE Francja nie Niemcy >. - w sobotę 25 bm. tracą coraz wię- się jeszcze 3 mt. pod wodą do Silniki elektryczne w elektro- specjalnem Dėl Aion Ojca dt a 
pd Borówki Eh R e asiaųi 055 218 cej izolacji. Przy zdwojonej ob. których niema dostępu zamulo- wni zmoczone zalewem zostały wstały liczne czasopisma, instytuty i to 
żone, dobrobyt WZiOŚNIĄ stąd "= z Iki 5 e słudze pod zarządem inżynierów ne. Miasto wobec tego musiano doprowadzone do porządku. Po- wa:zystwa, które wytknęły sobie ten 

Wa A konsumcja BOBEOWyh Grecja : 104 454 udało się utrzymać elektrownię wyłączyć. Wszędzie zapanowały dd m e goa 5 się zz A > a MOE 
produktów Francji stanowiących waż- egry 2 są: . ° ° opać rur, Światła niema w dal- (4 Rožne | i di " 8 z W Austėja 356 2 W | f Į į t o unio*, Różne zakony i kongregacje 

ais Mai a aks ah TAS la WyCoiara SIĘ Z UNC MIOSIA, |sen pk A я » „U: ytuacja jest ciężka, personel w szczególności dla Rosji. Celem po- 
sw swych interesach materjalnych w 
razie bloku gospodarczego, Środkowej 
Europy wraz z Niemcami. Jeżeli jest 
tym blokiem zaniepokojóną to pocho- 
dzi stąd, że niweczy on w.swej„konse- 
kwencji wpływy polityczne Francji w 
państwach Środkowej Europy. Cze- 
chosłowacja, Rumunja, Jugostawja i 
Polska wychodzą z orbity. jej wpływów 
politycznych. Może ona je ratować tyl- 
ko przez inwestycje swych kapitałów 
w tych krajach t.j. brać udział w bu- 
dowie dróg żelaznych, kanałów i ele- 
ktrytikacji. 

Obroty handlowe Anglji'z: Niemca- 
mi są bardzo znaczne. W.1928 r. 68,8 
milj. funt. szterling. wynosił import nie 
miecki do Anglji, w roku 1929: 60,2 

„fmilj. funt. szterl. wynosił export. Z 
— żadnym z państw Europy obroty han- 

dlowe Anglji nie są tak znaczne jak z 
Niemcami. Tylko obroty: ze Stanami 
Zjednoczonemi przewyższają obroty z 
Niemcami, zwłaszcza w JARA: 
Wywóz bowiem Anglji do Stanów Zje 
dnoczonych znajduje się na tym  sa- 
mym poziomie co do Niemiec. -Ма!о- ; mienie uskutecznić. i j ili 2 AH { у o Lnję powszechną, to w danej chwili 

ks A ša, Oliaių YAROO W Podwyżka ceł agrar- słabe = | Na- 
e większy, Obrof PAOLI ZE ię oaz ; gdy naród rosyjski odzy -po=- | 

ye r Aa nych w Niemczech pomocy ofiarom powodzi “SY Swa wolnošė religijną, to i wo” 
kazujć następująca tablica: BERLIN, Pat. Wyniki dotychcza- na ziemiach północno-wschodnich Sr alle cza ać AJ) 

KRAJE 1929 r. 1929 r. r a dE ROS OS WARSZAWA, 29 IV. (tel. wł. Sło- sze pokolenie. Jednakże nienawiść do 
przywóz -/ Wywóz e Só są Sat Rząd Rzeszy wa). Z inicjatywy p.p. Marszałkowej Rzymu będzie zanikała i nadchodzący 

w miljonach tuntów Szter. / miał zgodzic się na obniżenie ceł na Aleksandry Piłsudskiej, Janiny Pry- okres przygotuje grunt do nawróceń 
Polska 6,9 5,3 WZEniCE 2 dari ze zniżka. l. Addis storowej, Jadwigi Raczkiewiczowej, jndywidualnych: Na lud rosyjski wy- 
Austrja 28 25 р Ra › y Kazimiery Szymańskiej oraz pp. Mar- wiera głębokie wrażenie fakt, że Pa- 
Węgry 405 sia czyč będzie kontyngentu 500 centna- Ustępującym z zalanych ulic falom Wilji przyglądają się łłumy szałka Senatu Wł. Raczkiewicza, Wi- pięż każe modlić się codziennie na je- 
Czechosłowacja - 6,7 д ы rów pszenicy kanadyjskiej, która ma ciekawych M. Ika Gelinių T Dilsudsiiė“ so intancia T я : й 
Jugosławja 0,6 1,5 być wprowadzona pizez zgóry usta- | E 77705———————————2———————————— m O posła z. Wileńskiej Ministra O. Sade "do przywzłości, tede Grecja 2,55 5,1 I DZIA go, posła z. Wileńskiej, Ministra O. widywania co do przyszłości, tem bar- 
Rumunja 29 23 one porty niemieckie. N h i Prystora i b. Marszałka prof. dr. J. dziej, że nie wiad jak będzie wy- 2, : i b. „dr. J. j, że nie wiadomo, jak będzie wy: 

ani 2 Ša or PRA owy zamac na stacj kolej. Szymańskiego stworzony zostaje ko- glądała spuścizna bolszewizmu w dzie 3, 20) RE. A и СУСЬЗ о‹!з!адасё w PODBRODZIU mitet obywatelski niesienia pomocy dzinie życia społecznego i jak daleko 
J SPUJĄCYCIE p у ofiarom powodzi w Wileńskiem, Gro- posunie się rozkład moralny. Jednakże | Wobec tego, że import W. Brytanii 

wynosił w 1929 r. 1,200: milj. szterl. 
udział w imporcie *Środkowej: * Euro- 
pie poza Niemcami* stańówić” "będzie 
poniżej 2 proc. W: eksporcie zaś wy- 
noszącym 729 milj. f. szter. około 2,2 
proc. Cyfry te wykazują, że W: Bry- 
tania nie posiada znacznych interesów 
handlowych w państwach; Środkowej 
Europy poza Niemcami.” może więc 
przejawić bezinteresowność. "nietylko 
w połączeniu Austrji*z Niemcami, ale 

* ustanowienie ceł. preferencyjnych mię 
dzy państwami - Środkowo-europej- 
skiemi przyznającemi im znaczniejsze 
ustępstwa celne niż Auglja, „Politycz- 
ne zbliżenie się państw * Śtodkówo - 
Europejskich nie zagraża. Anglji i 
s „arza mocny wał od strony. Rosji. 

Unja celna niemiecko - 'austrjacka 
nie jest tylko początkiem połączenia z 
Niemcami, lecz pociąga za sobą kon- 
sekwencje gospodarcze dla' całej Środ 
kowej Europy, a w rezultacie konse- 
kwencje polityczne olbrzymiej, wagi 
gdyż z koniecznością wbrew nastro- 
jom politycznym: wielu państw. środ- 
kowo europejskich, wbrew. woli całego 
pokolenia prze do  blóku gospodar- 
czo politycznego państw . Środkowej 
Europy. а acl 

Nie to przesunięcie sił liczebnych i 
materjalnych między Niemcami i Fran 

cją jaka następnie. po. połączeniu Au- 
strji z Niemcami, lecz wpływy «jakie 
osiągają Niemcy we wszystkich „pań- 

stwach Środkowej Etrópy i na Bałka 
nach niepokoi Francję. Francja uświa 
damia sobie, że Niemcy posiadając 
przeszło półtora razy więcej” lu- 
dności i wielokrotnie wybornie znacz- 
niejszy przemysł metaliczny: i chemicz 
ny są od niej silniejsze. Pamiętają, że 
Francja płus Rosja była słabszą Od 
Niemiec. Na przymierze z Polską Fran 
a nie liczą. W książce Karola du 
emme i Huberta Jaques + czytamy: 

„Niemiecki plan operacyjny. nie..prży- 
kłada większej wagi do interwencji 
Polski, gdyż Polska będzie sama mu- 
siała bronić swej wschodniej * grani-- 
cy i w tym kierunku ześrodkować.nie- 
mal wszystkie. wysiłki” Francais 
garde vous, w polskim. przekładzie: 
„Niemcy gotowe do woiny*). Francja 
posiada małe stosunki handlówe' z 
państwami Środkowej Europy poza 
Niemcami i półwyspu Bałkańskiego, - 

  

    

Polska nie może rozliczać na to, 
by Francja lub Anglja stanęły na prze 
szkodzie połączenia Austrji z Niemca- 
mi lub blokowaniu się państw  Šrod- 
kowo - Europejskich. 

Pozycja Polski jest bardzo skom- 
plikowaną. 

W wywozie Polski państwa środ- 
kowo - europejskie dochodzą do 70 
proc. W 1928 r. ich udział wynosił 69 
proc. Otóż jeżeli Austrja, Węgry, Ju- 
gosławja, Rumunja przyznają sobie cła 
preferencyjne t.j. ustępstwa celne z 
których nie korzystają inne państwa to 
blisko 3/4 naszego wywozu będzie za- 
"grożone. Wówczas Polska może zna- 
leźć się w bardzo ciężkich warunkach. 
Polska dla uzyskania odpowiedniego 
stanowiska w Środkowej Europie mu- 
si szukać pewnego porozumienia z 
Węgrami i Rumunją. Byłoby wska- 
zane gdyby te trzy państwa mogły sta- 
nąć jako strona w umowie z Rzeszą 
Niemiecką i Austrją. 

Władysław Studnicki. 

  

podwyższone mają być między inne- 
mi cła na bydło, trzodę chlewną, bitą 
iżywą, smalec, słoninę, owies, jarzy- 

ny strączkowe i drzewo, natomiast 
Sprawa podwyżki cła na masło ma być 
odroczona do czasu przeprowadzenia 
rokowań z zainteresowanemi — рай- 
stwami, to jest Holandją, Danją Szwe- 
cją i Łotwą. 

mProtesty wyborcze 
w Sądzie Najwyższym 

Sąd Najwyższy sporządził „wykaz posie- 

dzeń na których rozpatrzone będą protesty 

wniesione przeciwko wyborom do Sejmu w 
poszczególnyca okręgach. 

W dniu 4 maja rozpatrzone będą cztery 
protesty przeciwko wyborom do Sejmu w 

Okręgu Nr. 48 — Przemyśl. 
9-go maja — 2 protesty przeciwko wy- 

borom w okr. Nr. 9 — Płock — tegoż pro- 
test Edwarda Teodorczyka, Wł. Wolskiego 
przeciwko wyborom w okr. Nr. 14 — Łódź 
powiat — Łask, Sieradz. 18-go maja — trzy 
protesty przeciwko wyborom w okr. Nr. 11— 
Łowicz. 

Pierwszego czerwca protest Br. Szuby; 
Fr Szymczaka przeciwko wyborom w okr. 
Nr. 13 — Łódź miasto, Tegoż dnia o i2 w 
poł. protest przeciwko wyborom w okr. 
Nr. 6 — Grodno oraz w okr. Nr, 8 — Cie 
chanów. 

8-go czerwca trzy protesty przeciwko 
wyborow w okr. Nr. 51 — Lwów powiat. 

15-go czerwca protest przeciwko wybo- 
rom w okr. Nr. 25 — Biała Podlaska tegoż 

dnia w okr. Nr. 29 — Tczew i okr. Nr, 22— 
S:udomierz, 

22-go czerwca protest Tad. Pogorzelskie- 
go przeciwko wyborom w okr. Nr. 35 — Po- 
znań miasto, a w dniu 27 czerwca przeciwko 

wyborom w okr, Nr. 61 — Nowogródek — 

Stołpce, Baranowicze—Słonim i okr. Nr. 40 — 
Cieszyn. 

Jak widać z powyższego sprawy w termi- 

nach na maj i czerwiec nie obemują prote- 

stów przeciwko wyborom do Senatu. 

Łącznie. z zaprotestowanych okręgów za- 

siada w Sejmie 76 posłów, a mianowicie 36 
z BB i 40-z opozycji. 

W zaprotestowanych okręgach poszcze- 

gólne listy wyborcze otrzymały mandaty: BB 

— 36, Centrolew — 15, Str. Narodowe — 13 

Ch. D. —4, Ukraińcy — 4, Komuniści — 2, 
Niemcy — 1 i Żydzi — 1. 

  

  

skiej jest coraz gorsza. Już 0 18-ej 29 bm. Tu uruchomiono maszynę 

Wilja wróciła już do swego koryta przy poziomie 5 m. 95 cnt' 
t. j. o 3 m. 39 cnt. ponad stan normalny. 
za Woda w dalszym ciągu upada z szybkością 4 cnt. na go- 
zinę. 

Wojewoda Kirtiklis w towarzystwie prez. Folejewskiego i 
komendanta P. P. podinsp. lzydorczyka zwiedził cały teren 
uwolniony od wody chcąc się osobiście przekonać czy wydane 
zarządzenia co do doprowadzenia ewakuowanych do normalnego 
stanu niemożnaby było przyśpieszyć i w ten sposób umożliwić 
rzeszom powodzian powrót do swych domostw. 

Przyczółek mostowy na Zwierzyńcu jest w dalszym ciągu 
OCZ przez saperów którzy wciąż usypują nowe zabezpie- 

czenia koło wyrw brzegowych. 
Przeprowadzane są obliczenia strat poniesionych przez Wil- 

no w skutek powodzi. 

  

Wczoraj w nocy znowu rzucono granat do poczekalni na 
stacji kolejowej w Podbrodziu. Taksamo jak pierwszym razem 
pocisk rzucono przez okno w momenciejgdy odchodził pociąg 
do Królewszczyzny. 

Podczas eksplozji uszkodzony został sam gmach stacyjny 
w postaci wybitych szyb i wyrwanego 'tynku, natomiast na 
szczęście nikt (z (obecnych na stacji“nie ucierpiał. Energiczne 
śledztwo władz bezpieczeństwa toczy się. : 

Wczorajszy wybuch nastąpił zaraz potem jak przeprowa- 
dzono wsród tamtejszych komunistów liczne'areszty w związku 
z pierwszym zamachem. 

‚ ЧаК donoszą z Podbrodzia, ponowny wybuch granatu na stacji nie 
pgiągnął za sobą ofiar w ludziach. Uszkodzenia w Sali nieznaczne. 
: Na miejsce wypadku przybyli zastępca starosty powiatowego Jeśman 
i komendant powiatowy P. P. Hołówko. Przejeżdżający rannym pociągiem 
do Wilna wojewoda wileński Kirtiklis zwiedził miejsce wybuchu, przyjmu- 
jąc sprawozdanie od organów P. P. Pociągiem pośpiesznym z Wilna o 
g. 9.07 przybyli do Podbrodzia prokurator Sądu Okręgowego Dębicki, wi- 
ceprokurator Hejbert, naczelnik wydziału śledczego p. Disterhof i kpt. 
Piorunowski. Dalsze doshodzenie nad wykryciem sprawców w toku. Szcze- 
góły trzymane są w tajemnicy. 

  

Opinje ekspertów Ligi Narodów 
W SPRAWIE SPORU O GDYNIĘ 

GDAŃSK PAT; Eksperci, wyznaczeni przez sekretarjat Ligi Narodów 
dla zbadania prawnej strony sporu o Cdynię, przysłali wysokiemu komisa- 
rzowi Ligi Narcdów dwie opinje: jedną, wydaną przez Belga Hostiega i 
Anglika Williarrsa i drugą, wvdaną przez byłego norweskiego ministra spraw 
zagranicznych Raestada. у 

Obie opinie nie ograniczają się do rozpatrzenia formalnej strony spo- 
rw prawnego., lecz zawierają szereg konkluzyj, dotyczących samej treści spo- 
iu. Wszyscy trzej eksperci wprawdzie przyznają, że będąca przedmiotem 
sporu decyzja byłego wysokiego kosnisarza Ligi Narodów, gen, Hackinga 
w sprawie używania portu sdańskiego, jest obowiązująca, różnią się jednak 
że w pojmowaniu rozciągłości i zobowiązań Polski. Wszyscy eksperci zgod- 
ni są co do tego, że rząd polski ma niewątpliwie prawo utrzymywania in- 
1ych portów, na wybrzeżu bałtyckien. 

P.p. Hostieg i Williams uważają, że zobowiązanie wykorzystywania por- 
tu gdańskiego przez Polskę ma charakter cgėlny, zaś p. Raestad przychodzi . 
go wniosku, że zobowiązanie to dotyczy jedynie dziedziny kolejowej i po- 
nadto nie ograricza suwerenności państwa polskiego w dziedzinie zarządzeń, 
dotyczących używania portu. i 
A , Zdaniem p. Raesteda, ewentualne decyzje Ligi Narodów, określające: 

hiiżej treść polskiego zobowiązania, nie mogą być powzięte bez ścisłej 
wpołaacy ze stronami zainteresowanemi, a w szczególności z rządem pol- 

Ponadto p. Raestad zaznacza, że zobowiązania polskie nie rozciągają 
się ani na tranzyt, ani na ruch pasażerski, ani na emigiantów, ani na reemi- 

grantów. Wkońcu p. Raestad podkreśla także, że Gdańsk nie ma prawa do- 
magać się, aby rząd polski przedsięwziął jakiekolwiek środki, utrudniające 
portom polskim wolną konkurencję z portem gdańskim. 

Wydanie dwóch opinij, stwarza bardzo skomplikowaną sytuację w 
sporze i wymagać będzie prawdopodobnie dalszych zarządzeń procedura|-- 
rych ze strony wysokiego komisarza Ligi Narodów. „ & 

atrach I kinach zostały odwoła- 

już kilka dni pracuje prawie bez 
wytchnienia pod kierownictwem 
Inżynierów. 

Kabel wysokiego napięcia na 
Antokol został zupełnie podmy- 

ty na Zygmuntowskiej i jest oba- 
wa zerwania go. 

Prąd stały ma kable tak uszko- 

ne że prawie niema nadziei wkrót- 

ce tego uruchomić i elektrownia 
nosi się z zamiarem przeznacze- 

nia linji powietrznych, aby dziel- 

nice zaopatrzyć w prąd stały. 

Szkody>poczynione powodzią 
są znaczne, a najważniejsze jest 

to, że pomimo wprost nadzwy- 

czajnych wysiłków personelu, nie 

można uruchomić maszyn, aby 
dać w całości prąd na miasto. 

Elektrownia ma nadzieję, że mo- 
że dziś na godz. 20 uda się uru- 

  

dzieńskiem i Nowogrodzkiem. 
Pierwsze posiedzenie organizacyj- 

ne tego komitetu odbędzie się w 
czwartek 30 bm. o godz. 6 po poł. w 
apartamentach Marszałka Senatu. 

Już napływają ofiary na ręce 
członków komitetu. 

  

prelegent — jest od samej schizmy na 

znania widoków powodzenia Unii, trze 
ba przestudjowač prace znawców 
Wschodu i odpowiedzi prawosławnych 
dostojników cerkiewnych na papieskie 
orędzia w tej sprawie. Studja takie bę- 
dą ostrzeżenien przed zbyt wielkim 
optymizmem. Okazuje się, że prawosła 
wni zwalczają prymat Papieża a na- 
wet okazują jakiś strach przed nim. 
Przed wiekami spór toczył się dookoła 
„tiliogue“ i „przašnego chleba*, potem 
dołączyły się liczne nieporozumienia a 
wreszcie zjawiły się momenty politycz 
ne, które pierwotne przyczyny rozdzia 
łu usunęły zupełnie w cień. Z biegiem 
wieków prawosławie uległo wpływowi 
protestantyzmu w tym względzie. Rzym 
poczęto uważać za siedzibę „,imperja- 
lizmu'' katolickiego, i ataki 
się głównie przeciwko Papieżowi. 
Świadczą o tem odmowne, nieżyczliwe 
a niekiedy agresywne odpowiedzi 
Wschodu na pokojowe wystąpienia 
Papieży Piusa IX i Leona XIII. Podob- 
nie wrogie były odpowiedzi rosyjskich 
dygnitarzy cerkiewnych. Jeżeli chodzi 

katolicy nie mogą rozpaczać i muszą 
pamiętać, że wolą Boga jest jedna o- | 
wczarnia i jeden pasterz i że do ser- 
ca Wschodu prowadzi pewna droga 
poprzez głębokie zrozumienie mistycz- 
nej duszy Wschodu i poprzez miłość 
bliźniego. 

  

KLĘSKA POWODZI w BRASŁAWSZCZYŹNIE 
DRUJA POD WODĄ--OSIEMSET RODZIN BEZ DACHU NAD 

GŁOWĄ--INSPEKCJA P. 
Wobec alarmujących raportów, jakie nad- 

chodziły z miasteczka Drui powiatu brasław- 
skiego o zastraszających spustoszeniach, po- 

czynionych przez powódź, p. woj, Kirtiklis w 

towarzystwie naczelnika wydziału z Min. 

Pracy i Opieki Społ. p. Grunwalda, naczelni- 

ka wydziału p. Jocza i pos. Pimonowa w 

dniu 28 b.m. rano wyjechał do Drui, aby 
przekonać się osobiście o rozmiarach klęski. 

Większa część miasta stol pod wo- 
dą. 264 domy zostały prawie calkowl- 

cie zatopione. Ewakuowano 1657 osób. 

Jest to iudność najbiedniejsza, zamie- 

szkująca przybczeżne domy. Wooa za- 
łała dwie cerkwie, szereg budynków 
kolejowych, posterunek policji, urząd 
gminny, urząd pocztowy, elektrownie, 

strażnice K.O.P. I inne. 
Miejscowa ludność przedłożyła p. 

Wojewodzie obszerny memorjał z 
prośbą o pomoc i o wyjednianie ulg 
dodatkowych dla powodzian. P. Woje- 
woda przyrzekł Jak najdalej |4аса po- 
moc. 

Wieczorem tego dnia zarządził p. Woje- 
woda konferencję przy udziale przedstawi- 

<cieli miejscowego społeczeństwa. Konferen- 

cja odbyła się w jednym z domów, który o- 
calał od powodzi. Starosta brasławski p“ Ja- 
nuszkiewicz zobrazował rozmiary powodzi i 

spustoszenia na całym terenie powiatu, 

Oprócz miasteczka Drui ucierpiała 
wielce gmina widzka oraz miasteczko 
Kozlany, gdzie większość osledil stoi 

pod wodą. Reasumując całokształt 

potrzeb powiatu p. starosta obliczył, 
że oślemset rodzin potrzebuje doży- 
wlanla przez okres conajmniej trzech 
tygodni, a koszta z tem połączone wy- 
niosą około 25.000 zł. 

P. Wojewoda Kirtiklls w przemówieniu 
swem zaznaczył , że na wieść o powodzi na 

+ Wileńszczyźnie i o strasznych jej skutkach 

WOJEWODY KIRTIKLISA 
Rząd pośpieszył z całą energją na pomoc 

ludności, tak samo na apel obywatelskiego 
komitetu, który zawiązał się w Wilnie, rów- 

nież inne województwa zadeklarowały swą 
pomoc, oraz podkreślił, że w akcji ratowni- 
czej muszą być uwzględnione trzy zasadni- 

cze momenty: t. j. nakarmienie głodnych, 
danie im dachu nad głową i zabezpieczenie 

przed epidemją tyfusu który się tu 
Ostatni moment jest najgroźniejszy, usiłowa- 

nie komitetów miejscowych muszą iść w 

kierunku zabezpieczenia ludności przed cho- 
robami Ze swej strony p. Wyjewoda przy- 

rzekł całkowitą pomoc tak lekarską jak ma» 

terjalną. Poza tysiącem złotych, przesłanych 

kilka dni temu p. Wojewoda wręczył sta- 

roście trzy tysiące zł. dla ofiar powodzi w 

Drui, komunikując, że zaraz po powrocie do 
Wilnapnadeśle dalsze sumy. 

W zakończeniu p. Wojewoda wyraził 
gorące podziękowanie i uznanie miejscowe- 
mu komitetowi obywatelskiemu, oddziałom 

K.O.P., straży pożarnej i organizacjom spo- 
łecznym, za tak energiczną akcję ratowniczą, 
polecając dalszej ich opiece los powodzian. 

Na prośbę p. Wojewody miejscowe od- 
działy K.O.P. zobowiązały się dostarczyć kil- 
ku kuchni polowych, które będą rozdzielały 
żywność pomiędzy ludność w kilku punk- 
tach miasta, P. Wojewoda odwiedził gmach 
straży pożarnej, gdzie znalazło pomieszcze- | 
nie wiele rodzin ewakuowanych, i zapewnił | 

je, że mogą liczyć na szybką pomoc Rządu. 
W dniu wczorajszym rano p. Wojewo- 

da powrócił do Wilna. 

STRATY W POW. ŚWIĘCIAŃSKIM 

B W CYFRACH. 2 
gółem na terenie powiatu  Święciań- 

skiego straty wyrządzone przez pawódź, są 
nastepujące: Na drogach, mostach i nasy- 
pach państwowych i samorządowych — na 
Sumę około 70 tysięcy złotych. W mieniu 
PAC szkody wynoszą w zapasach i 
udynkach około 60 tysięcy złotych. w a 

  

zwróciły | 

szerzy, 
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RADA MIEJSKA W OPOZYCJI WOBEC WŁADZ 
NADZORCZYCH 

Dopiero na krótko przed godz, 
10:tą zebrało się guorum Rady. 

Porządek dzienny przewidywał za- 
ledwie dwie sprawy, mianowicie prze- 
niesienia budżetowe oraz sprawę obni- 
żenia poborów pracowników miejskich 
o 15 proc., uzupełniony jednak został 
dwoma wnioskami nagłymi oraz rela- 
ją Magistratu na temat powodzi. 

P. wice prezydent Czyż przedsta- 
wił Radzie bilans strat poczynionych 
przez powódź pod względem tech- 
nicznym, p. dr. Malczewski omówił 
akcję sanitarną oraz opieki nad po- 
wodzianami. 

Z kolei załatwiono sprawę prze- 
niesień kredytów w budżecie na rok 
1930—31 i wreszcie, po dłuższej i 
obfitującej w jaskrawe fragmenty po- 
lemiczne dyskusji, postanowiono za- 
leconej przez władze nadzorcze 
obniżki poborów pracowników 
miejskich nie wprowadzać w ży- 
cie.Wnioski nagłe w sprawie wynale 
zienia w budżecie sum na pomoc po- 
wodzianom, Oraz w sprawie pozosta- 
wienia w dotychczascwej wysokości 
dotacyj na dokarmienie dziatwy ze 
szkół powszechnych, uchwalono prze- 
słać do komisji finansowej. Kim. 

Konferencja lekarzy powiatowych 
W Wilnie przy udziale naczelnika 

wydzialu chorób ząkażnych Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych dr. Pale- 
stra odbyli konferencję lekarze po- 
wiatowi wszystkich powiatów woj. wi- 
leńskiego w sprawie panującego w 
kilku ogniskaeh duru plamistego. 

Tematem konferencji była rów- 

nież możliwość wybuchu innych cho- 
rób skutkiem powodzi. Wydano sze- 
reg zarządzeń zapobiegawczych w 
Sprawie zapewnienia dla ludności do- 
brej wody do picia zapomocą od- 
czyszczania studzien i t. d. 

Przewodniczył konferencji naczel. 
nik wydziału zdrowia dr. Rudziński. 

  

Ułan-dezerter skaza ny na karę Śmierci. 
W dniu wczorajszym Wojskowy Sąd w Wilnie skazał na 

karę śmierci dezertera - ułana, jednego z pułków stancjonowa- 
nych w pobliżu Wilna, niejakiegoś Stanisława Mąkosa oskarżo- 
nego o mord rabunkowy. 

Mąkos ukrywający się jako dezerter zakradł się do jednego 
z domostw we wsi i zaczął plądrować w kurerku. Rozbudzony 
ze snu chłopczyk zaczął krzyczeć, a wówczas Mąkos udusił go 
obwiązując mu przedtem głowę prześcieradłem. 

Mordercy udało się uciec jednak na drugim końcu wsi 
"stał przytrzymany przez policjanta. 

To zadecydowało jego losie. Zbrodnia ujawniona 
i morderca oddany zostało pod sąd. 

Wczoraj Okręgowy Sąd w Wiin ie wyniósł wyrok skazujący 
b. ułana St. Mąkosa na karę śmierci. 

W. s. g. 3 m. 57 

Katarzyny 
jutro 
Filipa 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 28. IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mra. 754 
Temperatura średnia -l- 12 
Temperatura najwyższa -|- 15 
Temperatura najniższa -l- 8 
Opad w mm. 2,0 

Wistr: półn.-zach. 

Tendencjs: wzrost 

Uwagiįpochmurno 

Z. s. g. 6 m. 39    

— Odznaczenie Papieskie. Oj- 

ciec święty odznaczył krzyzem „Pro 

Ecclesia et Pontifice" panią margra- 

binę Janinę Umiastowską z Wilna, i 

rozporządził, żeby — zamiast zwykłe- 

go dyplomu — do krzyża dołączonym 

został ślicznie wykonany i ozdobiony 

kolorowemi dekoracjami dyplom na 

pergaminie, — co rzadko się zdarza 

i odznaczeniu uroczysty nadaje cha- 

rakter. Piękna ta dekoracja ma w tych 

dniach być wysłaną do Wiina, które 
z pewnością ze szczerem zadowole- 

niem powita uznanie przez Ojca świę - 

tego licznych i niepospolitych zasług 

pani margrabiny Umiastowskiej, której 

Elebokie uczucia religijne, dobroczyn- 

ność oraz zupełnie wyjątkowa dzia- 

łalność i ofiarność na cele społeczne 

o charakterze filantropijnym i nauko- 

wym są dla całego naszego spole- 

czeństwa przykładem godnym naśla- 

dowania. 
KOŚCIELNA 

— Adoracja. Zarząd Katolickie- 
go Związku Polek przypomina że 

l-go maja jako w pierwszy piątek 

miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser- 

ca Przenajswiętszego (Mickiewicza 
19--2) adoracja Przenajświętszego Sa- 

kramentu od godz. 4 i pół do 7i pół 

w. zakończona  błogosławieństwem 
Przen. Sakramentem. 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
29 b. m. przybył do p. woj. Kirtiklisa do- 

wódca 3-go Dywizjonu Artylerji Konnej płk. 
Filipowicz i zaprosił p. Wojewodę na święto 

pułkowe 3-go D.A.K.-u, przypadające w dniu 

4 maja b. r. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Koło Historyków nauczy- 

cieli szkół średn. Dnia 301V. o go- 
dzinie 15 m. 30 odbędzio się zebra- 

nie Koło Historyków nauczycieli szkół 

średnich w gmachu gimnazjum im. 

Orzeszkowej, na którem zostanie wy- 

łoszony odczyt przez Ks. Prof. M. 

ańdewicza pod t. „Czy kościół 

ASN TS IKOS LRA 

LEKARZE į Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 

DOKTÓR 

ryczne i moczopłciowe 

Zeldowicz 
Wileńska 7, od 9—1 

chor, skórne,  Wetne- 

4—8 w. tel. 10-67. 

DOKTOR 

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1; 

  

Blumowicz 
5—8 wiecz. 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 
tel, 921, od9—113—9 

W, Z. P. 26 

  

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, | WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW / 

MOCZOWYCH 
ed 12—21 od 4—6 
ul. Micklewicza 24. 

tel. 277. 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

  

ONIKA 
polski zależał od Magdeburga*. Po- 
zatem będą omówione „sprawy Ściśle 
związane z kołem. 

Obecność członków konieczna, go- 
ście mile widziani. 

— Walne Zebranie Wileńskie- 
go Stowarzyszenia Handlu i Prze- 
mysłu. W niedzielę dn. 3-go maja 
r. b. o godz. 4-ej pp. odbędzie sic w 
lokalu Stowarzyszenia przy ul. W. 
Pohulance 5 walne zebranie członków 
Stowarzyszenia z następującym po- 
rządkiem dziennym: I. Zagajenie, II. 
Sprawozdanie z dziatalnošci Zarządu, 
II. Zmiana par. 19 Statutu Stowarzy- 
szenia, IV. Wybory Zaržądu, V. Wy- 
bozy 3-ch członków do komisji Re- 
wizyjnej, VI. Wolne wnioski. 

— 46-lecie „Rerum Novarrum". 
Dnia 28 b. m. w lokalu Centrali Chrz. 
Zw. Zaw. odbyło się posiedzenie, na 
którem wyłoniono Komitet Obchodu 
40-to lecia Rocznicy Ensykliki „Re- 
rum Novarum*. W uroczystym obcho- 
dzie tej rocznicy w Wilnie wezmą 
„udział; Centrala Chrz. Zw. Zaw., 
Instytut Akcji Katolickiej, Zjednocze- 
nie Kolejowców Polskich, Chrz. Uniw., 
Robotn., Stow. Chrz. Narod. Nauczyc, 
zk. Powsz., Liga Kaiolicka, Zw. Stow, 
Mł. Polsk., Stow. Katol. Młodz. Akad. 
„Odrodzenie* i Narodowa Orgap. Ko. 
biet. Nie wykluczony fest udział rów. 
nież innych jeszcze organizacyj. Rów 
nież wczoraj ustalono dzień uroczy- 
stego obchodu, t. j. 14 maja. Na po- 
siedzeniu tem wyłoniono Komitet Wy- 

  

SŁ O w © 

z SĄDÓW 
RCZFRAWA NOGŻOWA NA WESELU. 

Gdybv Trofim Udot, mieszkaniec cichej 
wioski czytał książeczkę popularną p. t. 
jak rależy zachowywać się w towarzystwie, 
albo słucha! audycyj radjowych p. Wyrwi- 
cza, na temat savoir vivre*u, wiedziałby 
niewątpiiwie, że nóż może być zastosowany 
na wesclu, jedynie do krajania pieczeni, lub 
obierania owoców, a na policzek reaguje 
się wysłaniem sekundantów. 

Udot nie czytuje książek (nawet popu- 
laraych wydawnictw) nie słucha radja, to 
też kiedy zdenerwowany odmową  Zenaid, 
Ciechowskiej zatańczenia z nim, wszczął 
awanturę ze szczęśliwym rywalem — Micha- 
łem Taraszczukiem. 

W trakcie sprzet krewki rywal zaapli- 
Rował Udotowi potężny policzek. 

Na tem się awantura nie skończyła. Znie- 
ważory zaczaił się na dziedzińcu i w od- 
powiednim momencie pchnął  Taraszezuka 
nożem w szyję. 

Sprawa przeszła do Sądu Okręgowego. 
który na mocy art. 453 skazał Udota na 15 
lat ciężkiego więzienia, oraz przyznał po- 
wócztwo cvwilne w wiysokości 3200 zł. 

Sąd Apelacyjny złagodził ten wyrck do 
5 lat c. w, i 200 złotych powództwa. 

ini im ia SZA 
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konawczy na częle z mec. Englem 
(Prezes i dyr. Białasem (V. Prezes), 
który zajmie się organizacją obchodu. 

SZKOLNA 
— Egzaminy dla eksternów. 

W dniu 26 maja 1931 r. o godz. 4-tej 
popołudniu w tokalu publicznej szko- 
ły powszechnej Nr. 1 w Wilnie, przy 
ul. Żeligowskiego 1, rozpoczną się 
egzaminy dla ekszernów z zakresu 
7-miu klas szkoły powszechnej. Zain- 
teresowani winni składać podania o 

„dopuszczenie eo egzaminu w Inspek- 
toracie Szkolnym m. Wilna do dnia 
28 maja r. bież. Do podania należy 
dołączyć: 1) mejrykę urodzenia, 2) 
świadectwo moralności, 3) życiorys 
własnoręcznie napisany, 4) świadectwa 
szkolne i 5) fotografję. Kandydaci, 
którzy przekroczyli 18 lat mogą w 
podaniu swem prosić o zwolnienie 
ich od składania egzaminów z języka 
obcego, śpiewu, gimnastyki, rysun- 
ków i robót ręcznych, 

— Kurs wakacyjny dla naucz. szkół 
powszechnych.  Kurkforjum Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego organizuje w bieżącym 
roku szkolnym kursy wakacyjne dla kwaiifi- 
kowanych nauczycieli szkół powszechnych. 
W Wilnie w Inspektoracie Szkolnym Gdań- 
ska 6 odbędą się w terminie pierwszym kursy 
z dziedziny historyczno-etnograłicznej i poli- 
nistsczno-historycznej oraz w terminie dru- 
gim kurs również polinistyczno-historyczny 
i kurs informacyjny dla nowowstępujących 
nauczycieli. 

W terminie drugim odbędzie się w Tro- 
kach kurs pedagogiczny. Kurs harcerski od- 
będzie się również w Trokach w terminie 
pierwszym, a wreszcie kurs z języka litew- 
skiego -- w Święcianach w inspektoracie 
Szkolnym. 

RÓŻNE 
— Konsul anglelski w Warszawie 

na powodzian lieńszczyzny. Konsul 
angielski w Warszawie p. Frank Savery prze- 
słał na ręce p. wojewody wileńskiego oliacę 
100 zł. na rzecz powodzian Wileńszczyzny. 

— Komunikat Zw.ązku Pań Domu. 
Z dniem 7 Maja rozpoczynamy 4 tygodniowy 
kurs gotowania a) potrawy jarskie i surów- 
kowe, b) przetwórstwo jarzynowe i owocowe. 
Kurs odbywać się będzie w szkole pracy 
domowej przy ul. Biskupiej 12. W godzinach 
wieczornych. Opłata za kurs łącznie z ma- 
terjałem wynosi 20 zł. 

Oprócz tego urządzamy kurs gimnastycz- 
ny dla pań za opłatą 5 zł. miesięcznie. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat, w ponie- 
działki, środy i soboty, od 5—7. Zamkowa 8. 

— Z życia „$okoła*. W dniu 2 
maja b. r. (sobota) oobędzie się w 
lokalu Sokoła (Wileńska 10) sobótka 
taneczna początek o godz. 21. 
(W dniu 3 maja b. r. (niedziela) 

zbiórka druhów i druhen munduro- 
wych w lokalu Gniazda o godz. 9 
rano celem wżięcia udziału w kwećcie 
na „Dar Narodowy 3 maja”, — na- 

stępnie o godz. 17 m. 30 tegoż dnla 
żostanie wygłoszony przez prof. Wie- 
rzyckiego odczyt na temat „Konsty- 
tncja 3-go maja*, po odczycie odbę- 
dzie się pokaz gimnastyczny i występ 
sekcji ciężkoatletycznej. Wstęp: wolny 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Osta- 

tnie występy J. Ku'nakowicza. Dziś ki- 
piąca werwą i humorem komedja W. Rapa- 
ckiego „W czepku urodzony* z niezrówna- 
nym J. Kurnakowiczem w kapitainej roli Fra- 
nia. Jest to jeden z ostatnich występów w 
Wilnie ulubieńca publiczności warszawskiej 
i wileńskiej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Występy 
Rosyjskiego Teatru Dramatycznego z 
Rygi. Dziś ukaże się „Wieczne pióro”, do- 
skonala komedja Fodora. Jutro dnia i-go 
maja „Dziwak* Afinogenowa, w sobotę 2-go 
inaja odbędą się dwa ostatnie występy Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego. Popołudniu 
o godz. 3 m 30 ukaże się po cenach zniżo- 
nych „Starcza miłość" Miasnickiego, wieczo- 
rem o godz, 8-ej „Biała gwardja* Bułgakowa. 

— Akademja na „Dar Narodowy 3-go 
maja* Polskiej Macierzy Szkolnej. Dnia 
3-go maja o godz. 8-ej w. odbędzie się w 
Teatrze na Pohuiance uroczysta akademja na 
„Dar Narodowy -3-go maja*, o niezwykle 
bogatym programie, na który złożą się: sło- 
wo wstępne, deklamacjć, produkcje chóralne, 
oraz akt II „Młodego lasu* J. A. Hertza, ode- 
grany przez artystów Teatrów Miejskich. 

Bilety już są do nabycia w Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. 

— „Szopka polltyczna w 1931 r.“. 
Dnia 4-go maja odbędą się w Teatrze „Lu- 
tnia* o godz. 7 m. 30, oraz 9 m. 20 w. dwa 
przedstawienia arcydowcipnej „Szopki polity- 
cznej" pióra Remara, Lechonia i Tuwima, z 
artystycznemi kukiełkami, wykonanemi przez 
znanego karykaturzystę, Jerzego  Zarubę. 
Dowcipne teksty, oraz pełne humoru piosenki 
zapewniają tej ciekawej imprezie zasłużone 
powodzenie. 

— Jublieusz Dyr. A. Zelwerowicza. 
Dnia 5-go maja r. b. odbędzie się o godz. 
8-ej w. w. Teatrze na Pohulance obchód 
30-lecia pracy scenicznej dyr. A. Zelwerowi- 
cza. Wystawiona będzie najnowsza komedja 
F. Molnara „Wróżka i adwokat* 7 Jubilatem 
w roli dr. Sporuma. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Mąż strzela do żony w o0- 

bronie własnego życia. Na po- 
sterunku P.P. w Gródku pow. moło- 
deczańskiego zgłosił się mieszkaniec 
wsi Dorochy gminy Gródek Mikołaj 
Doroch lat 24 1 zeznał, iż dwukrot- 
nie strzelał do swej żony Heleny z t. 
zw. obrzezanki i ranił ją pierwszym 
strzałem w przedramię, a powtórnym 
strzałem w szczękę. dochodzenie wy- 
kazało, że Helena Dorochowa rzuciła 
się na męża z nożem w ręku ! na- 
wet już ranna w przedramię w dal- 
szym ciągu rzudała się nań, chcąc 
go ranić nożem co było „przyczyną, 
że Doroch strzelił do niej powtórnie. 

— Morderstwo czy Samobój- 
stwo. Podczas zabawy u Szczepana 
Klimowicza we wsi Jaczno w dniu 21 
bm. wynikła wśród uczestników bój- 
ka na kije i noże, w wyniku której 
Jan Trzeciak, młody parobczak, z0-“ 

Ś. 

Artur Hr. Lubieniecki 
z Lubieńca 

ur. w Wilnie w 1874 zmarł w Panu po długich iciężkich cierpieniach 
opatrzony Św. Sakramentami w dniu 28-go kwietnia 1931 r, w maj. 

Jatelunach z. Wileńskiej 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędą się w Kościele paratjalnym w 
Rykontach dnia 1-go maja o godzinie 9.30 rano. 

O czem zawiadamiają krewnych 
smutku 

przyjaciół i znajomych pogrążeni w 

Córka, siostra i szwagier 

  

S. + P. 
ZE SŁAWIŃSKICH 

ZOFIA KHREHOROWICZOWA 
ZIEMIANKA ZIEMI MIŃSKIEJ 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Świętemi Sakramentami 
zesnęła w Panu dnia 27 kwietnia 1931 r. к Е : 

Eksportacja zwłok z Kiiniki Litewskiej do Kaplicy na Rossie we šro- 

  

dę 29 kwietnia o godz. 9 rano, Tegoż dnia w tejże kaplicy odbędzie się 
Nabożeństwo Żałobne o go z. 10 rano i pogrzeb. 

O tych smutnych obrzędach 
w głębokim żalu 

stał zraniony niebezpiecznie ostrem 

narzędziem w głowę. Po bójce, wszy- 

scy rozeszli się do domów. 

Po upływie godziny, znaleziono 
uprzednio zranionego Trzeciaka, na 
podwórzu u Kilmowicza gdzie odby- 
ła się zabawa, leżącego z poderznię- 
tem brzytwą gardłem. Zwłoki już o- 
stygły. Obok leżała brzytwa należąca 
do nieżywego Trzeciaka. 

Niezwłocznie wszczęte dochodze- 
nie ma ustalić, czy zaszedł tu wy- 
padek samobójstwa, czy też mor- 
derstwo. 

— Pożar pod Lebiedziewem W no- 
cy z 25 na 26 bm. we wsi Kucle gminy le- 
biedziewsklej pow. Mołodeckiego pożar zni- 
szczył stajnie,'chlew z przybodówką i dach 
na spichrzu, własność Konstantego Dworzyc= 
kiego. Spalił się koń, jałówka, 12 kuri 2 
gęsi. Szkoda—1640 zł. Spłonął również  są- 
siedni spichrz Józefa Osipowicza wartości 
300 zł. Przyczyną pożaru nieostroźne ob. 
chodzenie się z ogniem. 

== soil z okazji. 28 b. m. Wło- 
dzimierzowi Trojanowi (Wiwulskiego 22) skra- 
dziono na ul. Wielkiej rower wartości 300 
zł. złodziej ukrył rower w posesji Nr. 24 
przy ul. Wielkiej, Rower znaleziono, 

28 b. m. na gorącym uczynku kradzierzy 
kosza z garderobą wartości 500 zł w po- 
czekalni dworca kolejowego na szkodę Zofji 
Runcewiczówny, zam w Szemiatyczach pow. 
święciańskiego, zatrzymano niejakiego Win- 
centego Rynkiewicza, zam. przy ul, Po- 
łockiej. 

KUP LOS 1-ej KLASY kolektury 
E, LIGHTENSTEEN i $-ka 

Wilno, Wielka 44. 

LETNIE WYCIECZKI MORSKIE 
w bieżącym sezonie letnim odbędą się następu ące wycieczki ansatlantyckir те- , a | yi i tri tlantycki oki 

NA FIORDY NORWEGII — od 18 lipca: do 2 sierpnia. Bilety od 500 zł. Trasa — Kopenhaga, 
PO MORZU PÓŁNOCNEM — od 6 d 

| Trasa — Kopenhaga, Londyn, ž Rotterda: 
PO ATLANTYKU Transalt. okrętem „KOŚCIUSZKO* 
Trasa — Gdynia, Halifax, New York, Niagara. Bilety 
3 WYCIECZKI do Kopenhagi — transa 
Bilety od 150 zł. 
Odjazd 20 maja, 24 czerwca, i 16 wrześ 

Bergen, Sognefiord, Mołdefiord, Nordkap, Trondheim. 
17 sierpnia. Bilety od 375 zł. 

m, Kanał Kiloński. 

—od 29 lipca do 26 sierpnia. 
od 1975 zł. 

tl. okrętami „KOŚCIUSZKO* i „PUŁASKI* 

nia. 
Informacje i sprzedaż biletów w Biurze LINJI GDYNIA — AMERYKA w Warszawie, 
ul. Marszałkowska 116, w oddziałach prow. 

LITS COOK“, „ORBIS*, FRANCOPOL* i POLTUR“. 
incjonalnych, oraz w biurach „WAGONŚ- 

Paszporty i wizy zagraniczne, z wyjatkiem do Stanów Zjednoczonych A. P., zbędne. 

    

powiadamiają 

SIOSTRA I RODZINA 

krewnych, przyjaciół 

  

Wzruszońy do głębi objawami szczere- 
go współczucia w dniach żałoby po 

$ р. żonie mojej, 

Zofji Czarnowskiej 
składam tą drogą gorące podziękowa- 
nie wszystkim, którzy nieśli mi pecie- 
chę — słowem, czynem, lub Ępomocą, 
oraz tym, którzy obecnością swoją, 
lub też nadesłaniem kondolencyj, nie 
zostawili mię w tych ciężkich chwilach 

Dr. Czesław Czarnowski     
  

RADJO WILEŃSKIĆ 
CZWARTEK DN. 30 KWIETNIA 

11.58 — Czas. 
12.05 —: 12.30 Muzyka baletowa (płyty) 
14,30 — 14.00 Koncert szkolny z War- 

szawy. 
14.00 -— 14.20 Kącik dla pań z Warsza- 

wy. 
14.55 — 15,15 „Metoda umuzyka!nienia 

Jaccues Balecroz'a* odcz. z Krakowa wygł. 
prof. E. Willman - Puaczowa, 

15.30 -— 16.10 -— Odcz. dła maturzystów 
z Warszawy 

16.10 — 16.15 Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.15 — 16.20 Program dzienny 
1620 —- 17.155 Koncert symfoniczny (pły 

ty) 
    Słowo wstepne wygł. prof, M. Józefowicz 

11.15— 1740 „Jak żyją i pracują nie- 
widoini“ — odcz ze l.wowa wygł. Z. Sobołta 

11,45 ---.18.15 Półgodziny muzyki tanecz 
nej na harmonji — w wyk. Zygmunta Wan 
berga. . 

15.15 — 18.45 Tr. II części koncertu z 
Warszawy. 

19.00 — 19.25 „Polskość powiatu brasła 
vekiego* , -—odczyt wygł Otto Hedemann. 

20.20. — 20.155 Djalog J. Parandowskie- 
uo 1 J..W. Witlina — na temat przekładu 

ci z Warszawy” 
5 — 20.30 '„„Feljeton humorystyczny! 

— w kon Waclawa Kalinowskiego art. dra- 
matyczeego 

+30 — 21.30 Muzyka lekka z Warszawy 
— 22.15 Słuchowisko z Warszawy 

„15 — 22.35 Koncert z Katowic 
200 — 24.00 Kom i muzyka taneczna z 

Warszawy 

  

   

    
   

  

  

U kobiet w ciąży i młodych matek. 

stosowańie na'uralnej wady gorzkiej „Fran- 

ciszka-Józefa' wzmacnia prawidłość funkcji 
żdłydsa i kisześ Żądać w aptekah. 

OFIARY 
Na powo !zian 
Wiadys Nowicki 

  

  

  

zł 10. 
Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Stanisła- 

wa Błażewicza składa 20 zł. 
Ignacy. Downa owicz. 

na powodzian 

  

  

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czily, KsuWa ZMATSZCZ- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

<4 

w   padanie włosów. 

Fortepiany, Pianina,Fisharmonje) w: 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

Ceny fabryczne 

K. Dąbrowska 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
  

Mickiewicza 46. 

    

Wykwalifikowana 

  

| KOSMETYKA 
BERGE freblanka- 

GABINET wychowawczyni 
z dobremi rekomenda- 

Е saa ® cjami, poszukuje posa- 
dy od zaraz do dzieci 

LECZNICZĘJ od 5 do 8 lat na wy- 
A? jazd do majątku. Wia- 

domości w Administra- 
cji „Słowa* 

Poszukują 
posady praczka i: ku- 
charka z  dobremi 
šziadectwami, może 
prowadzić  gospodar- 

„stwo samodzielnie, w 
Эе Kadi jada mieście lub do zdro.0- 
Codziennie od g. 10—8, wiska Zamkowa 16—5. 

Z. P. 43. 

IR 

, kobiecą 
rodėsi: 

je, dosko- 
zali, odświeża, nsnwa 
* а] skazy i braki, Masaż 
warzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łapież. Najnowsze zdo- 

        

Mł d lat 28 
0 V kawaler, 

syn b. ziemianina po- 
siadający wykształcenie fabryki 

Bilard 

biurową prosi o łaska- łożynie, tel. 1 
we ofiarowanie pracy - 
biurowej:  kancelisty, 
pisarza i t. p, Takže 
chętnie przyjmie posa- 
dę rządcy w majątku, 
rolnym, pod dyspozy- 
cje właściciela. Warunki 
przyjmie jaknajskromn. 

Może na wyjazd. 
Oferty proszę nadsyłać 
do Administracji „Sło- 
wa* „Dla pracownika”, 
———— 

  

  

MN" 
: i POSADY | ŻĄDAJCEIE ž 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAK 
(L M K MIH 

   
   

     

   

        

dyplo- 
Mistrz mowany Do wynajęcia mle- 
przyjmnje wszelkie ro-szkanie (w pobliżu 
boty remontowe w za-ul. Mickiewicza) z 
kresie budowlanym a trzech pokoi, kuchni i 
także wykonanie no- przedpokoju. Wykwint- 
wych na własuem lubnie  odremontowane. 
powierzonem materiale Nadajesię na biuro lub 
wykonanie fachowe. dla lekarza Tatarska 8 
Lwowska 3 m. 2 J. Za- zapytać u dozorcy. 
charewicz. 
— 

Do wydzieržawienia Mieszkanie 
ogród-owocowo-; 5 pokoi, kuchnia, 2 we- 

warzywny, randy, elektryczność z 
(drzewa, krzewy, tru-z ogródkiem do wyna- 
skawki) obszaru 2.200 jęcia. Antokol Senator- 

Frojnbergier, sąż. kw. ul. Stolarska ska 19. 
znajomość księgowości w dobrym stanie, sprze- Nr. 4—53 via Filarecka 
i kilkuletnią praktykę daje Szatranek w Wo- —- 

  

  

— — — Mieszkanie 
2 pokoje przedpokój 
i kuchnia do wynaję- 
cia, ul. Wielka 10 m. 1 LOKALE 

Pokój 
Do wynajęcia nieduży ze wszystkie- 
12 lub 3 pokoje mi wygodami do wy- 

z frontu, dobrze ume-najęcia osobie inteli- 
blowane z kuchnią na- gentnej i solidnej. Pań- 
daje się pod biuro, ska 4 m. 4. 
ul. Wileńska 15, m. 2. 

  

        
   

      

  
  

  

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

мам 

EJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Od dnia 28 do 30kwietnia 1931 r. włącznie będą wyświetlane * 

„TAJEMNICA KAJUTY OKRĘTOWEJ" 
Dramat 8 akt.: W rol. głównych: George O'brien i Nora Lane. Nad program: ,,506 dolarów komedja w 2 akt. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Spowiedź przed sziurmem“'. 
Cena biletów: Parter 60 gr. 

  

Balkon 30 

  

  

  

Е DZIŚI Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej Najnowsze arcydzieło genjalnego 
TRAS! Ernesta Lubitscha z niezr. pełaą czaru, bohaterką „Parady Mi- 

› 

оЛЕЛ | Erocy„Erady hca MONTE CARLO -<" Jeanette Mac Donald 
w w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwycił I oczarował cały Świat. 
Ut. Wileńska 38 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Wszechśw. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny) Polska, Wawel. 

Tel. 926. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Wkrótce super przebój śpiewno-dźwiękowy 
„MOJE SŁONECZKO* Janet Gaynor, Charles Farrel. 

Film o którym mówi cały Świat. Triumfalny Przebój  Džwiekow 
Dźwiękowy y y ! ® y 
Kino-Teatr 

„Hollywood“ Na Zachodzie bez zmian 
według głośnej powieści ERIKA M. REMARQUE'A 8 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. i 
Film Który každen powinien obejrzeć. Ceny zniżone od 60 gr. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
Dziś! Największy dźwiękowo-śpiewny przebój Polski 

JANKO MUZYKANT Vi dai Herryka Stenklewicza 
W rol. gł. piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, Witold Conti i królowie 
śmiechu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiewają cały szereg piose- 
nek w języku polskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

WIELKA 47. LE 1581 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dniė šwiąt. o g. 2. Ceny zniżone na picrwszy seans, 

Następny program: Arcydzieło śpiewno-dźwiękowe Pieśniarz Paryża 

z ulubieńcem publiczności Maurice Chevalier w roli tytułowej. 

Śpieszcie m a = 

= „«.Jndyjski Grobowiec ostatnie dzień! 
„P AN“ 
Wielka 42 Całość — obie serje razem. Ceny: balkon 40 gr. parter dzienny 60 gr., wieczorowy 80 gr. › 

Wkrótce — Najwspanialszy & 
Anons! triumf sztuki filmowej jakim się poszczycić może kinematografja świata p. t. „Ż 0 N A F A R A 0 N A 

w którym bierze udział genjalny EMMIL JANNINGS, Harry Liedtke I Pawel Wegener. 
Film ten przewyższa wszystkie dotychczas widziane w Wilnie obrazy 

  

Kiue-Teatr š i ‚ 
siostr Halamy z całym zespołem 

„STYLOWY“ uroczych AR w najnowszej rewji 

WIELKA 36, 

Dziś! Wielka prezentacja dlažWilna! Rewja „Morskiego Oka" zE. Bodo, 

UŚMIECH 
Lopklem - Krukowskim, Mesalkę 

WARSZAWY 
Nad program: Najnowsze wydanie 1931 r. Szczyt senacji. Dlaczego przeżywamy taki kryzys światowy? bo czerwoni 
carowie z Moskwy chcą ratować Piatiletkę i rozsyłają po całym świecie szpiegów! Wszystko ujrzymy w filmie p. t. 

ZPIEDZY Potężny dramat w 14 akt, w rolach gł, Willy Fritsch I Rudolf Klijen Rogge 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2 

  
* 

 



CENA 10 GR. 

Dowódz na Oilenszczyznie 
SPECJALNY DODATEK ILUSTROWANY „SŁOWA" 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony na rzecz Komitetu Pomocy ofiarom powodzi 

  

    

    

  

    
Przystań statków pod wodą 

W pamiętne dni powodzi woda dochodziła do Katedry. Podziemia Bazyliki zo- 
stały zalane, zagrażając fundamentom, L 

    
Dostęp do posesyj przy ul. Zygmuntow- 
skiej możliwy był tylko przez ogrody od 

i WARE ul. Mostowej. Na zdjęciu widzimy jedną 

Najbardziej objęty wodą by: Brzeg Antokolski. Fragment widoku zalanej ulicy. 3 z prowizorycznych „przystani”. 

Typowy obrazek z dni powodzi. 
Ratownicza łódź policyjna  ewakuuje 
mieszkańców z zagrożonych — domów. 

r 

  
Walka o śwatło @а Wilna, — Niestrudzone oddziały spaerów odgrodziry wa- уеа 4 ы 7 у żę re 

ь Vileńska Ž @ i d /yporipcwy `& ni 

łem worków napełnionych piaskiem gmach Elektrowni przed zalewem Wilji. EBC PORE о, oj WA x Ks > a



POWODŽ NA WILENSZCZYZNIE 
  

  

Ulica Wileńska zalana. — Przejazd przez wodę autobusem lub dorožką do 
tował 

  

Mostu Zielonego ix 

  

Łódką po ulicy Wileńskiej. 
Fragment wsi Przewozy gm. Smorgoń- 

skiej w czasie powodzi. 

    
wod zęły spadać. — Obraz zniszczenia 

Sa a chodnika, uszkodzona jeźdnia i narożnii 

10 groszy, 

    

Park sportowy im. gen. Żeligowskiego przybrał wvgląd jeziora. 

Oto co pozostało z dwuletniej pracy „speców* miejskich 

nad budową „buiwaru*od mostu Zwierzynieckiego. 

Perspektywa ulicy Zygmuntowskiej w momencie najwięk- ł 
szego przyboru wód. 

na ul. io Boys. 
domów. 

  
Jedno z drzew wywróconych z korzeniami w górnym biegu Wilji pozostało 3a- 

* motnie na bulwarze nadbrzeżnym.  



POWÓDŹ NA WILEŃSZCZYŹNIE 3 
  

   
Widok na domy przy ul. Podgórnej. 

Domy wiszą nad przepaścią — Wilja podmyła brzegi Zwie- 
rzyńca i szereg domów znalazło się w niezwykle groźnej sy- 
tuacji. Zwłaszcza posesja przy ul. Grodzkiej I domy przy 

Witośdowej. 

   Fragment wsi Przewozy gm. Smorgoń- 
X o skiej w czasie powodzi. 

Najstraszniejszy rozmiar przybrała powódź w Dziśnie. Widok z lotu ptaka na 
zalane Dźwiną miasto. 

    
Ul. Piłsudskiego w Dźiśnie podczas powodzi. | ›



4 POWODŽ NA WILENSZCZYZNIE 

  
      

  
  

   
Plac Rynkowy w Drut pod wodą. Dźwina zalała całkowicie ulicę Piłsudskiego w Drui. 

  

    
Powódź w Drui. — Cerkiew prawoslawna. Stan wody 12,45 

į mtr. ponad normalny poziom. 

Z TEKI KARYKATURZYSTY: 

  

„Zalane“ Wilno. 

  

Wezbrane fale Niemna zalatv Stolpce. — W nurtach rzeki utopiły się 3 osoby. у 

  

  

Tragizm głodnego i bez dachu nad głową dziecka niechaj 
‚ ме ciąży na twojem sumieniu 

KONTO P. K. O. Nr. 82100 
k 2 k 

  

ei SS i IL T AI EEEE WSE YE POPE RER S, 
Wydawea Stanisław Mackiewicz LA Drukarnia Wydawnictwa „Słowa* Zamkowa 2


