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Ustąpienie gabinetu Walerego Sław- 

ka nie oznacza oczywiście jakiejkol- 

wiek zmiany w „zasadniczych linjach 

polityki państwowej. Ster rządów spo- 

czywa od lat pięciu nieprzerwanie w 

rękach zaufanych współpracowników 

Marszałka Piłsudskiego którzy z całem 

poczuciem odpowiedzialności i z po- 

święceniem, kierują nawą Rzeczypo- 

spolitej poprzez wszystkie rafy opo- 

zycyjnego warcholstwa, poprzez prze- 

gospodarczych ciwności kryzysów i 

międzynarodowych. Spra- 

est z pewnością nie- 

trudności 

wowanie władz 

jednokrotnie ciężarem i spełnianiem 

  

trudnego obowiązku, jest posterun- 

kiem najbardziej odpowiedzialnym i 

eksponowanym. 

Gabinet Walerego Sławka spełnił 

swe zadania, dla których został powo- 

łany. Przepracował i przeprowadził 

przez obie izby tistawodawcze budżet 

państwowy na bieżący rok gospodar- 

rządowych, czy i szereg przedłożeń 

  

zmierzających do przystosowania po- 

lityki finansowej i gospodarczej do 

wymtogów chwili: Sprowadził na grunt 

realny prac przygotowawczych, dobie- 

gających już końca, pierwszorzędne 

zagadnienie usprawnienia administra- 

cji, otworzył okno na Europę na odcin- 

ku gospodarczym. doprowadzając do 

skutku szereg zagranicznych pożyczek 

i tranzakcyj kredytowych i inicjując 

dalsze na ten temat pertraktacje, bio- 

rąc wybiły, pełen inicjatywy udział 

w międzynarodowych gospodarczych 

porozumieniach w Genewie i Londynie 

W tej sytuacji dotychczasowy szef rzą- 

du, Wałery Sławek, z pełnem poczu- 

ciem spełnionego zaszczytnie obowiąz- 

ku odchodzi na inny posterunek, po- 

wraca do ukochanej przez siebie ro- 

boty ideowej i organizacyjnej w tere- 

nie, przedewszystkiem zaś jako prezes 

parlamentarnego zespołu Bezpartyjne- 

go Bloku, powraca do pra 

dawczej i politycznej na terenie Sejmu, 

  

zy usławo- 

przed którym staje dziś historyczne za- 

danie naprawy ustroju. 

Gabinet Aleksandra 

wykazuje większych zmian personal- 

Prystora nie 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki, — — 

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
BLIŻSZE | DALSZE DO MAŁOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-g0 maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI 

  

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

Gabinet Al. Prystora. 
nych w swym składzie w porównaniu 

ze składem rządu, który ustąpił. Zmia- 

ny te są jednakże symptomatyczne. 

Dowodzą przedewszystkiem silniejsz 

go jeszcze zaakcentowania tej prawdy, 

że ponad całokształtem spraw pań- 

stwowych górują w chwili obecnej — 

  

obok zagadnień ustrojowych — kwe- 

stje natury gospodarczej. Szefem rzą- 

du zostaje dotychczasowy kierownik 

jednego z najważniejszych gospodar- 

czych Teka ministerstwa 

skarbu przypada posłowi Janowi Pił- 

sudskiemu. Wybór padł na człowieka 

o powszechnym wiełkim autorytecie 

resortów. 

osobistym, który — nietylko z racji 

węzłów krwi — jest od lat najbliž 

szym przyjacielem i współpracowni 

kiem Marszałka. Wybór ten dowodzi, 

że Marszałeke Piłsudski który zawsze 

śpieszy na zagrożony najbardziej od 

cinek państwowotwórczej pracy, za- 

uwagę po- 

święcić zagadnieniom finansowym i 

mierza obecnie specjalną 

gospodarczym i pragnie przez odpo- 

wiedni dobór ministra skarbu zapew- 

nić sobie harmonijną współpracę na 

tym, tak ważnym odcinku. 

Generał dr. Ferdynand Zarzycki, 

który obejmuje resort przemysłu i han 

dlu, od szeregu już lat, jako zastępca 

szefa administracji wojskowej, praco- 

wał nad organizacją przemysłu wojen- 

niesłychaną 

energję i dalekowzroczność zamierzeń. 

Te zalety umożliwią mu twórczą ini- 

  

nego, wykazując zawsz 

cjatywę i na nowym posterunku. gdyż 

zagadnienia życia gospodarczego zaw- 

sze i z konieczności zazębiają się © 

sprawę obronnego pogotowia państwa. 

Bez szumnych zapowiedzi i papie- 

rowych deklaracyj przystępuje nowy 

rząd do pracy nad dobrem i przyszłoś- 

cią państwa. Podejmuje pracę swych 

poprzedników, wierny dotychczaso- 

wym hasłom i metodom. W rządzie 

tym ministrem spraw wojskowych po- 

zostaje — Marszałek Piłsudski. Jego 

nazwisko starczy za program, ono wy- 

ciska swe piętno na nowym gabinecie 

i patronować będzie jego pracy. 

R. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

LEKTURA SZKOLNA. — 

"KAUCJA 5 ZŁ. 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 

DZIAŁ NAUKOWY. — 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-ej DO I8:ej. 

KA- 

ABONAMENT 2 ZŁ. | 
" chozy. 

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 29. V. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 29 b. m. p. prezesa Banku Pol- 
skiego dr. Wróbleskiego, a następriie 
nowomianowanego posła nadzwyczaj- 
nego i ministra pełnomocnego w Buda- 
peszcie p. Łepkowskiego. 

—0— 

Nowy minister przemysłu 
i handlu. 

Nowomianowany minister przemy- 
słu i handlu dr. Ferdynand Zarzycki 
urodził się 22 grudnia 1888 r. w Tar- 
nowie. Po ukończeniu szkoły średniej 
wstępuje na Uniwersytet Jagielloński. 
gdzie otrzymuje dyplom z tytułem do- 
ktora filozofji. Po ukończeniu uniwer- 
sytetu poświęca się pracy nauczyciel- 
skiej jako profesor gimnazjum w Tar 
nowie. W r. 1914 wstępuje do Legjo- 
nów. a następnie do wojska polskiego, 
biorąc udział w wielu bitwach. W okre 
sie wojny z bolszewikami w 1920 r. 
zostaje dowódcą grupy operacyjnej 
Ostrołęka. / 

Następnie piastuje kolejno stano- 
wiska szefa wydziału szkół wojsko: 
wych oraz komendanta kursów apli- 
kacyjnych oficerskich w Rembertowie. 
W 1922 r. mianowany jest zastępcą 
komendanta m. Warszawy. Stopień 
generała brygady otrzymuje w 1924 r 
W lipcu 1927 r. gen: Zarzycki miano- 
wany jest zastępcą pierwszego wice- 
ministra i szefa administracji armji, a 
następnie w styczniu 1928 powołany 
na stanowisko prezesa rady admini- 
stracyjnej państwowych wytwórni uz- 
brojenia w Warszawie oraz prezesa ra- 
dy administracyjnej państwowej: wyt- 
wórni prochu i materjałów kruszących 
w Zagożdżonie. 

RE 

Pułk. Sławek wyjedźdża 
na urlop. 

(Tel. od właśn. koresp. z Warsz.) 

W dniu wczorajszym b. premjer 
Sławek odbył dłuższą konferencję z u- 
rzędującym prezesem BBWR. posłem 
Jędrzejewiczem i kierownikiem grupy 
poselskiej posłem Hołówką:  Wiado- 
mość o wyjeździe p. prezesa Sławka 
na dłuższy urlop wypoczynkowy w 
pierwszych dniach. czerwca potwier- 
dza się. 

    

  

ay 

P. Knoll porzuca służbę 
dyplomatyczną. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dnia 1 czerwca kończy swój urlop 
b. poseł polski w Berlinie p. Knoll: 
Krąży pogłoska, że po ukończeniu ur- 
lopu p. Knoll na własne żądanie przej 
dzie w stan nieczynny. 

02 

Preliminarz zasiłków z fun- 
duszu bezrobocia. 

WARSZAWA, 29. V. (Pat). Zarząd 

główny funduszu bezrobocia na posie- 
dzeniu w dn: 28 b. m. pod przewodnic- 
twem prezesa zarządu . głównego p. 
Szubartowicza uchwalił preliminować 
na zasiłki ustawowe dla bezrobotnych 
robotników 11.340 tysięcy złotych, 
przewidując, iż liczba bezrobotnych 
uprawnionych do pobierania tych za- 
siłków wyniesie około 150 tysięcy 
osób. 

a=" 

Wyrok w sprawie por. 
Pohoreckiego. 

LWÓW, 29. V. (Pat). Przed sądem 
wojskowym zakończyła się wczoraj 
jednodniowa rozprawa przeciwko po 
rucznikowi 14 p. ułanów Romanowi 
Pohoreckiemu, oskarżonemu o to, że 
w nocy z 6 na 7 października roku ub., 
będąc w towarzystwie, wywołał na uli- 
cy sprzeczkę z przechodzącym wów- 
czas adwokatem Adolfem  Weinber- 
giem. W czasie tej sprzeczki por. Po- 
horecki wystrzelił z rewolweru do 
Weinberga, ciężko go raniąc. Po roz- 
prawie. zapadł wyrok, skazujący por. 
Pohoreckiego na 6 miesięcy twierdzy. 

` —0— 

Sąd nad partyzantami 
białoruskimi. 

MOSKWA, 29-V. (Pat). W. mia- 
steczku Berezino na sowieckiej Bia- 
łorusi odbył się sąd nad grupą 
miejscowych włościan. którzy po 
skonfiskowaniu im gospodarki utwo- 
rzyli grupę partyzancką, prześladu- 
jącą. miejscowych komunistów i koł- 

Dwóch członków bandy 
tej — braci Suszyckich skazano na 
karę śmierci, innych na wieloletnie 
ciężkie więzienie. : 

   

    

Pierwsze kroki nowego rządu. 
(Tel. od wlasn. koresp. z Warsz.) 

W dniu wczorajszym p. premjer 
Prystor złożył oficjalne wizyty mar-' 
szałkom Sejmu dr-owi Świtałskiemu i 
Senatu p. Raczkiewiczowi; również ta 
kie same wizyty złożył minister Skar- 
bu Jan Piłsudski. W południe w Pre- 
zydjum Rady Ministrów pod przewod- 
nietwem p. premjera Prystora odbyła 
się dłuższa narada, w której wzięli 
udział b. min. Skarbu Matuszewski i 
obeeny minister. tego resortu p. Jan 

Projekt 

Utrzymują, że przed opuszczeniem 
swego stanowiska min. Matuszewski 
opracował projekt redukcji budżetu 
o 20 proe. Komunikaty Min. Skarbu 
w łej sprawie były już rozesłane da 

Piłsudski, poświęcona sprawom budże 
towym i finansowym. 

Wczoraj wieczorem min. Jan Pił- 
sudski wyjechał do Wilna na dwa dni 
celem załatwienia spraw osobistych. 
Wobec tego dymisja wiceministra Ko- 
ca, który będzie zastępował w ciągu 
tych dwu dni min. Jana Piłsudskiego, 
zostanie rozstrzygnięta po jego powro- 
cie z Wilna. 

redukcji budżetu o 20 proc. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

wszystkich ministerstw. Obeenie oczy 
wiście wykonanie tego projektu zo- 
stało zawieszone do decyzji min. Ja- 
na Piłsudskiego. 

Konferencja min. Zaleskiego z Briandem. 
PARYŻ 29.5. Pat. — Minister Za- 

leski, który zatrzymał się na kilka 
dni w Paryżu w powrotnej drodze z 
Genewy, odbył wczoraj dłuższą kon- 

ferencję z ministerm Briandem. Min. 
Zaleski odjeżdża w sobotę po połud- 
niu do Warszawy. 

RST 

„Tribune de Genćve" o zmianie rządu w Polsce. 
PARYŻ, 29-V. (Pat. Dzisiejsza „Tri 

buńe do Geneve“ umieszcza artykuł 
swego publicysty politycznego du Bo- 
cheta o kryzysie gabinetowym w Pols- 
ce. Autor artykułu zaznacza, że kryzys 
nie wprowadził nic nowego do polity- 
ki wewnętrznej i zagranicznej Polski. 
Mówiąc o zmianach gabinetowych, du 
Bochet podkreśla fakt, że Marszałek 
Piłsudski pozostał nadal w rządzie i 
że to on właśnie kieruje całą polityką 
polską. Mówiąc o sytuacji międzyna- 
rodowej Polski, autor artykułu pod- 

   

   

- kreśla. że-od czasu traktatu w Locar- 

  

mcy przesunęły wszystkie swe 
ysiłki na granicę wschodnią. Sukces 

hitlerowców dodał nowych sił agitacji 
rewizjonistycznej w stosunku do t. zw. 
korytarza i Górnego Śląska. 

Wszystkie pisma — oświadcza du 
Bochet — donoszą, że w tych dniach 

ma się odbyć wielka demonstracja woj 

  

skowa Stahlheimu, która będzie miała 
miejsce we Wrocławiu i skierowana 

* pędzie otwarcie przeciw Polsce. Skąd- 
inąd współpraca dyplomatyczna mię- 
dzy Rzeszą a Sowietami zacieśnia się 
coraz bardziej. Litwinow nawiązał 
bezpośrednie stosunki z w. m. Gdań- 
skiem, aby w ten sposób zaszachować 
nowy port w Gdyni. 

W zakończeniu artykułu pisze du 
Bochet: Wspaniałe odrodzenie Polski 
drażni przeciwników traktatów poko- 
jowyeh. Stąd wypływają wszystkie 
kalumniatorskie kampanje, których 
tematem jest Polska, stąd również 
czujność i niezłomny autorytet starego 
żołnierza, który był jednym z pierw- 
szych twórców tego odrodzenia i który 
trzymając się dobrowolnie w cieniu, 
„dzierży jednak w swoich rękach przy- 
szłość państwa. 

  

Pomoc Lwowa dla powodzian wiieńskich. 
LWÓW, 29-V. (Pat). W sali po- 

siedzeń rady miejskiej odbyło się 
posiedzenie miejskiego komitetu po- 
mocy dla powodzian w Wileńszczyż 
nie, w którem wzięli udział repre- 
zentanci miasta oraz stowarzyszeń 

społecznych. Po dyskusji uchwalono 
zwrócić się o współpracę do orga- 
nizacyj kobiecych i innych. Rada 
miejska ofiarowała napomoc powo- 
dzianom 5 tysięcy żł., żydowska 
gmina wyznaniowa przyznała 500 zł. 

Relacja uczonego aeronauty. 
BERLIN 29.5. Pat, — Prof. Piceard u- 

dzielił przedstawicielowi biura Wolifa wy: 
wiadu, w którym z zadowoleniem stwierdził 
że większość aparatów w gondoli funkcjo- 
nowała przez cały czas lotu doskonałe. 
Wszystkie eksperymenty dotyczące pomia- 
rów. atmosfery na wielkich wysokościach 
i stratosfery, w zupełności się powiodły. Już 
po 25 minutach balon prof. Picearda osią- 
gnął wysokość 10 km. Uczeni pierwszych 
pomiarów dokonali dopiero na wysokości 
15 kłm. Najwyższa wysokość, jaką bałon dr. 
Piecarda osiągnął, wynosiła 16 km. Wed- 
ług notatek prof. Picearda, najwyższą tę wy- 
sokeść balon osiągnął o godzinie 7 min. 45 
rano. Najwyższe ciśnienie powetrza na tej 
wysokości wynosiło 76 mm,, czyli */1o część 
eiśnienia atmosferycznego na powierzchni 
ziemi. Prof .Piccard kierunkiem lotu zupeł- 
nie się nie interesował i był zajęty wyłą- 
cznie czysto naukowemi pomiarami. Szyb: 
kość lotu wynosiła około 15 metrów na &ве- 
kundę. Prof. Pieecard wraz ze swym asys- 
tentem w czasie lotu nie mogli dokładnie or- 
jentować się eo do miejsca , nad którem ba- 
lon ich przelatywał. Księżyce wydawał się o 
wiele jaśniejszy, aniżeli w czasie obserwacji 

  

z ziemi. Bardzo wyraźnie zarysował się na 
ksiežyciu grzbiet gór. 

Na pytanie dlaczego prof Piccard nie wy- 
lądował w górach Bawarskich lub w dolinie 
Inu uczony odpowiedział, że było rzeczą nie- 
możliwą otworzyć wentyl W przeciwnym ca 
zie wylądowałhy już o godzinie 11 przed po- 
łudniem w dolinie Lechtał Sygnałów z łot- 
niska w Insbrucku prof. Piccard nie zauwa- 
żył. Dopiero w godzinach wieczorowych przy 
stąpiono do lądowania, które, według nota- 
tek profesora, nastąpiło o godzinie 20 min. 
52. Temperatura w stratosterze nazewnątrz 
gondoli wynosiła od 55 do 60 stopni poni- 
żej zera, Temperatura wenątrz gondoli, 
wskutek działania promieni słońca, docho- 
dziła do 41 stopnia ponad zero. Ważną rolę 
w powodzeniu lotu prof. Piecard przypisuje 
tej okoliczności, iż zaopatrzył się on w A0- 
stateczną ilość tlenu. Lądowanie odbyło się 
zupełnie normalnie. W momencie lądowania 

obciążenie gondoli wynosiło 350 kg. Nec 
uczeni spędzili nazewnątrz gondoli, już na 
lodoweu, zamierzając dopiero nad ranem 
udać się w dalszą drogę. Udało im się ta 
jednak dopiero o godzinie 9 rano. 

Wyróżnienie się polskich lotników. 
ZAGRZEB, 29. 5. Pat. — W Zie- 

lone Świątki w obecności tłumów pu- 
bliczności, wśród której znajdowali się 
także przedstawiciele władz miejsco- 
wych, delegacje aeroklubów z całej 
Jugosławji oraz angielski poseł w 
Białogrodzie Henderson, polski atta- 
che wojskowy płk. Starzyński i in+ 
odbyły się na lotnisku zagrzebskiem 
międzynarodowe zawody lotnicze. W 
zawodach tych poza Jugosłowianami 
wzięli udział Polacy (4 awjonetki), 
Czechosłowacy (5 awjonetek), Anglicy 
(8 awjonetek), Francuzi (jedna awjo- 
netka) i Austrjacy (2 awjonetki). W 
meetingu wzięła także udział znana 
pilotka angielska miss Spooner. Pro- 
gram zawodów składał się z trzech 
punktów, a mianowicie lądowanie na 
wyznaczonem miejscu, po drugie — 
wyścig szybkości i trzecie akrobacja. 
Publiczność, zachwycona i zdumiona 
odwagą i zimną krwią poszczególnych 
lotników, obdarzyła ich hucznemi о- 
klaskami, wyróżniając specjalnie pol- 

      

   

  

skiego pilota kpt. Bajana. 
Sąd konkursowy, w skład którego 

z ramienia ekipy polskiej wchodził 
prof. Pruszkowski, stwierdził wynik 
zawodów, według którego w lądowa- 
niu na określonym punkcie pierwsze 
miejsce otrzymał Anglik ,ze względu 
na zaopatrzenie samolotów angielskich 
hamulcami osiowemi i powietrznemi, 

zaś z pośród pilotów, lecących na sa- 
molotach, nie posiadających hamul- 
ców pierwsze miejsce przyznano Po- 
lakowi kpt. Iżyckiemu. W zawodach 
na szybkość pierwszą nagrodę otrzy- 
mał pilot jugosłowiański. Najwięk- 
szem uznaniem i najlepszą propagan- 
dą dla lotnictwa polskiego jest przy- 
znanie kpt. Bajanowi zasłużonego 
pierwszego miejsca w międzynarodo- 
wych zawodach akrobacji. Ogólnie 
biorąc, ekipa polska latająca na samo- 
lotach z motorem RWD 4, w konku- 
rencji 6 państw, zajęła drugie miejsce 
po ekipie angielskiej. 
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BSZBLLERZ 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SPRAWA WOLDEMARASA. 

Litewskieswładze sądowe przystąpił V. ąpiły do 
rozsyłania aktu oskarżenia dla wszystkich 
24 oskarżonych o należenie do spisku wol- 
demarasowskiego. 

Głównym oskarżonym jest sam Wolde- 
maras, któremu się zarzuca podburzanie 
przeciw rządowi, 

PROTEST PRZECIW BURMISTRZOWI 
KŁAJPEDZKIEMU. 

Onegdaj w Kłajpedzie odbyły się wielkie 
zebrania Litwinów, protestujących przeciw 
powołaniu Brindigera na stanowisko burmi- 
strza. Powodem protestu jest ta okoliczność 
że Brindiger nie zna litewskiego języka. 

PAMFLETY PZECIWWYBOROWE. 
Ostatnio w Litwie zaczęły się ukazywać 

pamflety przeciw wyborom do samorządów 
miejskich. Policja kryminalna wyjaśnia. że 
pamflety te mają być drukowane w Wilnie 
!1 rozpowszechniane w Litwie przez Berlin 
i Rygę. 

UCIECZKA KOMUNISTY Z GMACHU 
SĄDU. 

Onegdaj z rana z gmachu sądu wojenne- 
go w Kownie uciekł komunista Tomaszan- 
skas, skazany na 8 lat ciężkich robót. Toma- 
szauskas wyskoczył prze okno na ulicę i 
zaczął uciekać. 5 icy więzienni odadli 
do uciekającego 3 strzały jednak bezsku- 
tecznie. Dopiero po dłuższym pościgu udało 
się Tomaszauskasa zatrzymać. 

  

   

  

  

DWIE KATASTROFY KOLEJOWE. 
W ostatnich dniach w Litwie zdarzyły się 

dwie katastrofy kolejowe. Pierwsza nastąpi. 
ła koło Janowa, gdzie miejscowy pociąg o- 
sobowy zderzył się z pociągiem towarowym 
wskutek czego bardzo się spóźnił berliński 
pociąg, zdąż do Rygi. Jak ustalono 
przyczyną zde nia było złe zrozumienie 
sygnału przez maszynistę. 

Drugiej katastrofie uległ pociąg między- narodowy Berlin — Pogiegie — .Abele —- 
Smoleńsk. Koło stacji Abele wagon III kl. wykoleił się. Maszynista w czas zatrzymał 
pociąg. wskutek czego katastrofa nie pocią- 
gnęła za sobą ofiar w ludziach. 
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Autor „Ciankali“ w Moskwie. 
MOSKWA, 29 V. (Pat). Przybył 

do Moskwy autor RSA: Ów. 
Friedrich Wolff. Ma on wygłosić 
kilka odczytów o usuwaniu płodu 
i ustawodawstwie niemieckiem, prze- 
śladującem dokonywanie tego ro- 
dzaju operacyj. 

Gwałtowne burze 
we Włoszech. 

RZYM 29.5. Pat. — W różnych częściach 
kraju szaleją gwałtowne burze, wzniecająe 
pożary, niszcząc zbiory i t. d. Szkody obli- 
czają na kilkana e miljonów lirów. 

  

RZYM 29,5, Pat. — Miasto rodzinne Oj- - 
ca Świętego Piusa XI Desio nad jeziorem Go 
mo nawiedził cyklon, który uszkodził szereg 
domów oraz pomnik Piusa XI, 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
Urmas S 

  

PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademii 

Muzycznej i Musikhochschule 
udziela lekcyj fortepjanu 

ulica Dąbrowskiego Nr. 12, m. 2. 
o 

—- — 
Uwadze gospodyn! K t i 
Japoński: proszek Na LO 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 

M I wszelkie inne robactwo. 
GŁ KATOL sprzedaje się w Skła- 

dach Aptecznych i Aptekach. A A 

TAKE SENOSIOSE 

Giełda warszawska z dn. 29.V. b. r. 

WALUTY i DEWiZY: 

DOLALS Las sė 3070 8,911/,—8,931/,—8,891/, 
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Kaźń czy łaska? 
W najśmielszych swych snach nie 

przypuszczał zapewne „upior z Diis-- 
seldorfu*, że tak długo absorbować 
będzie dzisiejszą zblazowaną opinję 
publiczną. Byłoby to jeszcze zrozu- 
miałe w czasie jego krwiożerczej dzia 
łalności lub w czasie przewodu sądo- 
wego, kiedy to przed oczyma sądu 
wskrzesały mrożące krew w żyłach 
detale zbrodni Kiirtena. Teraz jednak 
gdy wyrok dawno już zapadł i okrut- 
ny_.morderca skazany został na 9-kro- 
tną karę Śmierci, powinnaby się — 
biorąc rzecz logicznie — zamknąć za 
Kirtenem księga jego kryminalnych 
dziejów, a publiczna opinja — przejść 
do porządku dziennego. Tymczasem 
teraz właśnie rozgorzał w Niemczech 
namiętny spór, którego osią jest Kiir 
ten, a tematem — kwestja stosowania 
czy niestosowania kary śmierci. 
„Kaźń czy łaska — oto jest pytanie”, 
które zadaje sobie w tej chwili zbio- 
rowy i wielogłowy Hamlet niemiecki, 

Na ten temat pisano już w róż- 
nych krajach bardzo wiele. Pojęcia o 
karze śmierci ulegały wielokrotnym 
zmianom. Niektóre kraje, jak wiemy 
karę Śmierci zniosły (Szwecja, Danja, 
Austrja, Szwajcarja), inne ją zatrzy- 
mały (Francja, Anglja, Polska), jesz- 
cze inne ją wznowiły (Włochy). Co się 
tyczy specjalnie Niemiec, w Bawarji 
np. karę śmierci się stosuje (Kaźń 
Tetznera), w Prusach znów — nie, 
gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości 
ma prawo łaski, z którego stale ko- 
rzysta. 

Jak więc będzie z Kiirtenem? Zda- 
nia są ogromnie podzielone. Szereg 
niemieckich powag prawniczych jak 
prof. Gustaw Radbruch, prof. Wol- 
fgang, Mittemeyer i in. wypowiadają 
się przeciwko kaźni. Uczeni ci powo- 
łują się przytem na ważkie argumen- 
ty. Między innemi twierdzą słusznie 
że naprzykład egzekucja słynnego 
mordercy hanowerskiego Haarmana 
nie przeszkodziła jednak Kiirtenowi 
w zbrodniczej działalności. Pozatem, 
w krajach, gdzie kary śmierci się_nie 
stosuje, przestępczość bynajmniej nie 
jest wyższa od przestępczości w kra- 

  

jach o surowszym kodeksie karnym. 
Kara śmierci zbytnio nas zbliża do 
<epoki barbarzyńskiej. Kaźń jest pla- 
mą w naszym dorobku cywilizacyjno- 
kulturalnym. 

Za kaźną jest natomiast Vox po- 
puli, tłum, ulica i jej rzecznicy: Gi 
ostatni twierdzą z wielkim ferworem 
że gdyby zarządzono w sprawie Kiir- 
tena powszechne głosowanie, ani je- 
den głos — za wyjątkiem może kilku 
teoretyków — nie padłby za ułaska- 
wieniem. Społeczeństwo ma prawo 
unicestwiać swyeh wrogów.  Kiirten 
jest właśnie najgorszym wrogiem spo 
łeczeństwa. Od Kiirtena trzeba się 
uwolnić na zawsze. Kiirten stanowi dla 
społeczeństwa groźbę nietylko w wy- 
padku ewentualnej ucieczki z więzie- 
nia. Nawet wśród czterech ścian swej 
celi Kiirien jest niebezpieczny. Kiir- 
ten na śmierć zasłużył. Kiirten musi 
ją poni 

Tak mówią zwolennicy stracenia 
„upiora z Diisseldorfu*. Właściwie 

rzecz biorąc, w obronie Kiirtena, ja- 

ko takiego, nikt nie staje. Kiirten jest 
tylko pretekstem do dyskusji zasadni- 
czej: znieść czy utrzymać karę śmier- 
ci? Co więcej, Kiirten stał się pretek- 
stem do walki politycznej. Przeciwko 
ułaskawieniu Kiirtena wypowiadają 
się przedewszystkiem skrajnie prawi- 
cowe, reakcjonistyczne ugrupowania 
niemieckie. Ponieważ zaś Vox populi 
też jest przeciwko łasce, więc wnio- 
sek słąd jasny: sprawa Kiirtena stała 
się w rękach niemieckiej reakcji atu- 
tem politycznym, wygrywanym prze- 
ciwko grupom umiarkowanym. 

Pruskie Ministerstwo Sprawiedli- 
wości ma obecnie trudny dylemat do 
rozstrzygnięcia: stracić Kiirtena czy 
też skorzystać z prawa łaski? W pier- 
wszym wypadku sprzeciwi się organ 
Temidy swej tradycyjnej taktyce hu- 
manitarystycznej, W drugim zaś — 
straci zaufanie ulicy. 

Jak z tego wybrnąć? Co czynić? 
Czem się to skończy? Na pytania te 
odpowiedzmy starem a wypróbowa- 
nem przysłowiem francuskiem: Qui 
vivra, verra. Spectans. 

  

    

PAE S SET TNA INRI INS NTT NORS, 

„Palio d'Asti". 
(Korespondencja własna) 

Asti, w maju 1934, 

Wesołem miastem jest Asti, ojczy- 
zna znakomitego wina musującego 
„Asti spumante*, które z powodze- 
niem zastępuje szampan francuski. 
Humor pieni się w Asti, jak nektar tu- 
tejszy... Ludność lubi się bawić, pić, 
weselić. Dość powiedzieć, że święto 
San Secondo (patron m. Asti) trwa — 
ni mniej, ni więcej — tylko.. 15 dni! 

W tych dniach ludność miasteczka 
piemonckiego (Asti leży niedaleko Tu-. 
rynu, na drodze do Aleksandrji) bra. 
ła gorący udział w dorocznym turnie- 
ju konnym, zwanym „Palio d'Asti*, 
datującym się jeszcze ze średniowiecza 
Turniej ten odbywa się zawsze przy 
tłumnym udziale okolicznej ludności. 
każda gmina omal wystawia konia z 
jeźdźcem, więc mieszkańcy tych miej 
scowc iągają tłumnie do Asti, aby 
podziwiać swoich delegatów. W turnie 
ju tegorocznym brało udział 40 tysię - 
cy osób. Każda gmina, uczestnicząca 
w „Palio*, wysyła oprócz jeźdźca or- 

"szak swojej ludności w malowniczych 
strojach ludowych, ze sztandarem gmi 
ny i z muzyką; prowadzi on ze sobą 
najładniejsze konie. Oto ciągnie 36 ta 
kich orszaków. 
kostjumy, szpady, pióra, powiewają 
różnokolorowe sztandary, chóry śpie- 
wają, orkiestry grają”. Wita je entuzja 
stycznie ludność Asti, podążając tłum 
nie na rynek, na którym rozpoczyna 
się turniej. 

Trwa on 4 godziny. Słońce praży 
nie gorzej niż na Saharze. Jeźdźcy pę 
dzą jak szałeni; sześciu czy siedmiu 
zleciało z koni. Osiem biegów, każdy 
robi dwa tury naokoło płacu. Publicz 
ność zagrzewa swoich ulubieńców o- 
krzykami... 5 

Oprócz biegów odbywa się na pla 
cu defilada 36-ciu orszaków. Przyglą- 
da się jej następca tronu, książę Hum 
bert, który przyjechał przed chwilą z 
Turynu, z małżonką i siostrą, księżni- 

      

Iskrzą się w słońcu” 

czką Jolantą. Prze dtrybuną książęcą 
ustawił się szereg przedstawicieli po- 
szczególnych gmin. Widzimy tu naj- 
rozmaitsze kostjumy Piemontu, mie- 
niące się w słońcu wszystkiemi kolora 
mi tęczy, połyskujące jedwabiem, is- 
krzące się złotem. Zachwycający wi- 
dok. 

Po zakończeniu gonitw i rozdaniu 
nagród, następca tronu wręcza odzna- 
czenia honorowe (nazywa się właśnie 
„Palio d'Asti*, stąd nazwa turnieju) 
zwycięzcy. Zdobyła je frakcja Viato- 
sto, z Asti. 

Podczas uroczystości zwracało uwa 
gę zachowanie się tłumów w stosunku 
do następcy tronu, ks. Humberta. 
Witano go serdecznie, bardzo gorąco, 
podkreślając niejako sympatję dla o- 
soby księcia, o którym wiadomo, że 
nie cieszy się uznaniem w sferach fa- 
szystowskich: Wiadomo bowiem w 
kraju, iż ks. Humbert odnosi się kry- 
tycznie do polityki II Duce, i że sto- 
sunki między temi dwoma wysoko po 
stawionemi osobami, nie należą do naj 
lepszych. Pewnego rodzaju ochłodze- 
nie temperatury daje się wyczuć za- 
wsze, gdy, poza uroczystościami ofi- 
cjalnemi, odbywają się swobodne ma- 
sowe obchody. Popularność wodza fa- 
szyzmu i jego rządów widocznie się 
zmniejsza. 
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jest noszenie obuwia 
z obcasami gumowemi 

| BERSON. Najdłuższa 

| Prawdziwąprzyjemnością 

wytrzymałość, trzy ra- 
zy trwalsze i tańsze 

od skóry, chroni przed 
zmęczeniem. 

Więcej oczywiście 
| nie można wymagać 
| od obcasa gumowego. 

  

A więc tylko 

BERSON! 

  

  

  

UNIWERSYTET KOWIEŃSKI. 

  Na terenie Uniwersytetu Kowień 
skiego istnieją 94 różne organizacje, 
związki i korporacje zrzeszające w so 
bie 1/8 wszystkich akademików. 

Pozostałe 2/3 młodzieży akademic- 
kiej należą do obozu t. zw. dzikich, 
czyli jak u nas się mówi „vilder'ńów*. 
Jednak litewskie organizacje i związ- 
ki akademickie bardzo mało przypomi 
nają nasze wileńskie organizacje aka 
demickie. Przedewszystkiem litewskie 
organizacje akademickie ujęte nawet 
w formę korporacji posiadają raczej 
charakter polityczno-narodowościowy, 
niż korporacy jno-burszowski. 

Przestrzegana u nas w większości 
wypadków słuszna zasada apartyjnoś 
ci korporacyjnej całkiem nie przyjęła 
się na gruncie Uniwersytetu Kowień- 
skiego. 

Najpoważniejszemi konkurującemi 
pomiędzy sobą organizacjami akademi 
ckiemi są: prorządowi „Tautininey“, 
klerykalni — „Ateitinincy“, postępowi 

„Varpinincy“ i skrajnie lewi „Żeżir- 
binicy“ oraz „Žaizdrininey“. 

Podstawowe te organizacje oparte 
na bliskich sobie partjach  politycz- 
nych, biorą żywy udział w politycz- 
nem życiu Litwy i eo ipso wzajemnie 
się zwalczają. ; 

Najbardziej wplywowym jest Zw. 
„Ateitininków* cieszący się poparciem 
chadecji oraz klerykalnych sfer Litwy. 

Nowy statut uniwersytecki ustalił 
pewne przepisy krępujące działalność 
polityczną akademików, jednak na nie 
wiele się to zdało. Dopóki rząd oraz 
partje polityczne nie zaprzestaną się 
posługiwać młodzieżą akademicką ja- 
ko orężem politycznym, dopóty sport 
polityczny będzie kwitł w uniwersyte 
cie litewskim na wielką skalę. 

Pozatem istnieje cały szereg korpo- 
racyj i związków dzielnicowych, naro- 
dowościowych, oraz wydziałowych. 

Ostatniemi czasy na czoło organiza 
cyj akademickich wysunęły się koła 
wydziałowe, walczące o ideę rozbuda 

   

KUR“ J E R 

Przed manifestacjami 
Stahlheimu. 

BERLIN, 29. 5. Pat. — Wedlug in- 
formacyj prasy, przygotowania do 
wielkich manifestacyj Stahlhelmu na 
Śląsku niemieckim są już ukończone: 
Około 130 tysięcy stablhelmowców roz 
mieszczono w dalszej i bliższej okoli- 
cy Wrocławia, gdzie oczekują oni roz- 
kazu do wymarszu. 

W manifestacjach biorą udział de- 
legacje młodzieży szkolnej i akademic- 
kiej sztafeta szkolna stahihelmowców. 

Komitet organizacyjny Stahlhelmu 
rozwija gorączkową działalność. Za- 
rząd naczelny przyjęty został wczoraj 
wieczorem na dworcu wrocławskim 
muzyką. Oddziały stahlhelmoweów 
przemaszerowały przed zarządem z 
pochodniami. Przywódcy Stahlhelmu 
przeszli przed frontem t. zw. kompanij 
honorowych. W. sobotę wieczorem 
przemawia przywódca stahlhelmow- 
ców Seldte. 

W sobotę odbędzie się manifestacja 
na pamiątkę bitwy pod Skagćrrakiem. 
Główny obchód odbędzie się w niedzie- 
lę. Przemówienia transmitowane bę- 
dą przez radjo. Prasa demokratyczna 
podkreśla, że tylko ze względu na za- 
kaz urządzania demonstracyj i ostre 
pogotowie policji nie doszło dotych- 
czas do poważniejszych rozruchów i 
starć z socjalistami i komunistami, 

Zachłanność pruska. 
BERLIN 29.5. Pat. = W Królew- 

cu odbyło się wczoraj walne zebranie 
pruskiego związku dyrektorów szkół 
ludowych i średnich, które miało cha- 
rakter demonstracji wybitnie polity- 
cznej. Zebranie uchwaliło rezolucję, 
ślubującą wierność braciom „przemo- 

cą oderwanym od Rzeszy* i przyrze- 
kającą dążyć do urzeczywistnienia 
hasła, że wszystkie obszary wschod- 
nie są niemieckie. 

Protest federacji pracy. 

MADRYT, 29-V. (Pat). Regjonal- 
na federacja pracy w Gjon w Austrii 
wystąpiła z protestem przeciwko 
wypadkom w San Sebastian, żąda- 
jąc ustąpienia w ciągu 24 godzin 
ministra spraw wewnętrznych i mi- 
nistra pracy oraz zlikwidowania 
gwardji obywatelskiej. W razie 
nieuwzględnienia tych żądań fede- 
racja grozi zorganizowaniem strajku 
generalnego. 

Paderewski w Paryżu. 
PARYŻ, 29. 5. (Pat. — Paderewski 

przybył w piątek na statku transatlan 
tyckim „Paris“ do Hawru, gdzie powi 
tany był przez szereg osobistości, m. 
in. przez ulubionego swego ucznia pia- 
nistę Zygmunta Dygata, który wyje- 
chał z rana z Paryża na jego spotka- 
nie. 

O godzinie 5 min. 30 Paderewski 
przybył do Paryża, powitany na dwor 
cu w imieniu ambasadora Chłapow- 
skiego przez radcę amabasady pana 
Frankowskiego i siostrę swą panią 
Wikońską oraz szereg przedstawicieli 
świata muzycznego i prasy: Paderew- 
ski w dn. 6 i 13 czerwca daje dwa 
koncerty na rzecz kasy zapomogowej 
stowarzyszenia studentów  francus 
kich oarz komitetu budowy pomnika 
Debussy'ego. 

Wykonanie wyroku śmierci. 
RZYM, 29. V. (Pat). W dniu 29 b. 

m. rano o godzinie 4 min. 27, w pod- 
wórzu wewnętrznym fortu Braschi, 
wykonano wyrok śmierci na teror) 
cie Michale Schirru. Skazaniec został 
rozstrzelany od tyłu. 

  

Skazanie mordercy. 
LUBLIN 29.5. Pat. — Ostatnio lubelski 

sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Kraś- 
niku rozpatrywał sprawę Tomasza Głuchow 
skiego oskarżonego o dokonanie w grudniu 
roku ub. mordu pod Zaklikowem na osobie 
kupca leśnego Lindenbauma. Oskarżony 
przyznał się do winy, Sąd po naradzie ska 
zał Głuchowskiego na 15 lat ciężkiego wię- 
zienia. Należy zaznaczyć, że skazany na 
dzień przed rozprawą wziął ślub w więzie- 
niu. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzeczną !! 
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wy życia akademickiego pod hasłem: 
„pax academica“. 

Polska młodzież akademicka zrze- 
szona jest w „Zjednoczeniu Polaków 
Studentów Uniwersytetu Witolda Wiel 
kiego* czyli t. zw. „SPSUW'u*. 

Istnieje również polska korporacja 
„Lauda“, wzorująca się na świetnych 
wiekowych tradycjach dorpackiej „Po 
lonji“ i ryskiej „Arkonji“. 

Akademiczki — Polki zrzeszone są 
w Zw. Studentek Polek — „Znicz“. 
“Polska mlodziež akademicka po- 

siąda w Kownie własne pismo miesię- 
czne „Iskry. 

Ogólna ilość studentów Polaków na 
Uniwersytecie Kowieńskim dosięga 
140-tu. 

Na czele wszystkich związków i 
organizacyj akademickich stoi Przed- 
stawicielstwo Studentów czyli t. zw. 
„Studentu Atstovybę*, w skład któ- 
rego drogą powszechnego tajnego gło- 
sowania wchodzą przedstawiciele ró. 
nych organizacyj akademickich. 

Organem przedstawicielstwa jest 
pismo „Lietuvos Studentas“. „Stu 
dentu Atstovybę* reprezentuje ogół a- 
kademików kowieńskich. 

Sprawa zmiany statutu uniwersy- 

WI LEN S K. I 

  

Najmodniejsze dzisiaj apaszki i berety jedwabne i filcowe - 
już są na składzie 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
Franciszka 

| Czy pani wie? 

  

FRLICZKI zamkowa 9, tel. 6-46. 
BRE STR III ESTA ERB ASINSUIEES TENS 

Zažegnanie przesilenia w Austrji. 
WIEDEŃ, 29-V. (Pat). Przesile- 

nie gabinetowe, którego wybuch 
zdawał się przed dwoma dniami 
nieuniknionym, zostało zażegnane. 
W sprawie planu oszczędnościowe- 
go nastąpiło porozumienie między 
stronnictwami mieszczańskiemi. Mię- 
dzy rządem i socjalnymi demokra- 
tami stanął również kompromis w 
sprawie ustawy o zasiłkach dla bez- 
robotnych. W myśl. tego kompro- 
misu przedłużona została moc praw- 
na dotychczasowej ustawy aż do 
końca r. b Po wyrównaniu wszyst 

kich tych trudności nastąpiło załat- 
wienie ustawy gwarancyjnej na 
rzecz austrjackiego zakładu kredy- 
towego. Ustawę uchwalono wszyst- 
kiemi głosami przeciwko 8 klubu 
Heimwehry. 

Nadto przyjęto rezolucję socjal- 
demokratów, domagającą się re- 
wizji  poborów i  tantjem  fun- 
kcjonarjuszów bankowych, redukcji 
pensyj, wynoszących więcej, niż 12 
tysięcy szylingów !łącznie i złożenia 
sprawozdania co do przeprowadze- 
nia tej akeji do końca czerwca. 

Fiotylia samolotów francuskich nad terytorium 
niemieckiem. 

BERLIN, 29 V. (Pat). W/g do- 
niesień prasy, flotylla francuskich 
samolotów wojskowych złożona z 
25 myśliwskich i bombowych apa- 
ratów, przeleciała wczoraj podczas 
ćwiczeń przez granicę niemiecką 
wzdłuż Renu. Samoloty kontynuowa- 
ły swe manewry nad miastem Kehl. 

Niektóre aparaty dotarły do miesco- 
wości Auenheim i Korr, oddalonych 
o 6 klm. od granicy. Po 10 minu- 
tach samoloty wycofały się na te- 
rytorjum francuskie. O wypadku 
tym władze badeńskie zawiadomiły 
rząd Rzeszy. 

  

Zajście z bezrobotnymi. 
SZEMESZNO 29.5. Pat. — Bezrobotny 

Lukstaoedt, któreo pjrzed kilku dniami ek- 
smitowano z mieszkania i ulokowano tym- 
czasowo w oborze, urządził wczoraj wieczo- 
rem przed gmachem tutejszego magistratu 

demonstracyjny biwak, aby w ten sposób 
zwrócić na siebie uwagę i uzyskać lepsze 
mieszkanie. 

Kiedy policja przystąpiła do usunięcia 
biwaku. Lukstaedt rzucił się z kosą na je- 
dnego z policjantów i ciężko go zranił, W 

tej chwili nadbiegł syn Lukstaedta z pomo- 
cą ojcu i uderzył laską w ezoło drugiego 
policjanta. Ten w obronie własnej dobył re- 
wołweru i wystrzelił, raniąc w nogę młode- 
go Lukstaedta. Na odgłos strzałów nadbieg: 
ła większa grupa bezrobotnych, którzy za- 
atakowali policję, wobee czego policja urzyła 
ponownie broni, raniąe 7 osób, w tem dwie 
ciężko. Wezwany z Gniezna oddział policji 
zajście zlikwidował . 

W przystępie obłędu zamordował 
"sześcioro dzieci. 

KATOWICE 29.5. Pat. — W dniu 29 b. m. 
nad ranem wydarzył się w Knurowie wypa- 
dek: potwornego morderstwa, dokonanego 
przez robotnika Roberta Skorupę na swych 
6 dzieciach, Obudzony do pracy przez żonę. 
Skorupa w przystępie obłędu zabił siekierą 
kolejno śpiących jednoletnią córkę Jadwigę, 
18-letnią Teresę i 4-letną Martę oraz swego 

8-letniego syna. Ponadto ranił Śmiertelnie 
13-letnią Emilję i 12-letnią Gertrudę. Po do- 
konaniu morderstwa Skorupa usiłował poz- 
bawić się życia, lecz zdołano go powstrzy- 
mać, a następnie odwieziono lekko rannego 
do szpitala, gdzie przebywa pod dozorem po- 
licji. 

Walizki z pieniędzmi bez właściciela. 
MADRYT 29.5. Pat. — Kontroler kole- 

jowy znalazł w wagonie kolejowym 6 wa- 
lizek, ważących razem 175 kilo i zawierają- 
cych gotówką 80 miljonów pesetów. Znale- 
zione pieniądze kontroler przekazał wła- 

Brakuje tylko 
NOWY YORK 29.5. Pat. — Eskadra hy- 

droplanów  patroluje obecnie wzdłuż wy- 
brzeża New-Jersey, aby dopomóc statkom 
strażniczym w schwytaniu wyścigowych ło- 
dzi motorowych, sygnalizowanych w sąsiedz- 

MADRYT 29.5. Pat. — Jak się okazało, 
suma 10 milj. pesetów, znaleziona dziś przez 
funkcjonarjusza kolejowego w pociągu, jest 
własnością Banku Hiszpańskiego i pochodzi 
z kwoi, przesyłanych przez Bank do jego od- 
działów prowinejonalnych. 

pancerników. 
twie przylądka May, które przywieźć mają 
transparty napojów wyskokowych, wziętych 
z pokładu statków, należących do t, zw. flo. 
ty spirytusowej, krążącej poza wyznaczoną 
gramicą 12 mil od wybrzeża. 

W 19.rocznicę katastrofy Titanika“. 

   
> 

    
W porcie Nowego-Yorku wzniesiono latarnię—pomnik ku czci 1517 pasażerów, którzy 
zginęli podczas zderzenia olbrzyma morskiego „Titanika* z górą lodową w dniu 14 
kwietnia 1912 roku. Na ilustracji widzimy uroczysty moment otwarcia latarni 

i zawieszenia wieńca. 

teckiego wywołała swojego czasu w 
Litwie znaczne tarcia. 

Pierwszym inicjatorem reformy: 
prac Uniwersytetu Kowieńskiego był 
prof. Voldemaras, który, jak wiadomo, 
dążył do wprowadzenia we wszystkich 
dziedzinach życia rygoru policyjnego. 
Opracowany pod batutą eks-dyktatora 
pierwotny projekt nowego statutu wy- 
raźnie godził w autonomję Uniwersy- 
tetu, a władze uniwersyteckie Ściśle 
podporządkowywał władzom rządo- 
wym i administracyjnym, wprowadza 
jąc przytem znaczne utrudnienia jak 
np. zakaz zajmowania przez studen- 
tów posad państwowych, należenia do 
organizacyj nieakademiekich bez ze- 
zwołenia Uniwersytetu, podniesienie 

czesnego, obostrzenie warunków służ- 
by. wojskowej dla studentów i t. p. 

Senat uniwersytecki zajął względem 
tego statutu wyraźnie negatywne sta- 
nowisko i odwołał się do Prezydenta 
Republiki. Prezydent częściowo przy- 
chylił się na stronę wymagań Senatu, 
w wyniku czego pomiędzy nim a prof. 
Voldemarasem doszło do ostrego zatar 
gu, który jak powiadają, obok ówczes- 
nej porażki Voldemarasa w Genewie 

zapoczątkował schyłek karjery ambit- 
nego premjera. 

W pierwszych dniach maja 1930 
roku zmieniony i złagodzony projekt 
statutu został przez Gabinet Ministrów 
zatwierdzony i już od 6-ciu miesięcy 
wprowadzony w życie. 

W przeciwieństwie do dawnego sta 
tutu, pozostawiającego Uniwersyteto- 
wi absolutną autonomję, — nowy sta- 
tut ustalił, iż profesorowie i dziekani 
na czele z rektorem winni uzyskać 
aprobatę Prezydenta Republiki i Mi- 
nistra Oświaty. Czas kadencji rektora. 
którym obecnie jest prof. Czepiński, 
oraz dziekanów, — z jednego roku, 
został przedłużony do lat trzech. Poza- 
tem zlikwidowano kilka: katedr rów 
noległych, wprowadzono zasadę 057- 
czędności, zabroniono osobom obeym 
wstępu na odczyty i zebrania organiza 
cyj akademickich, oraz ustalono cały 
szereg pomniejszych przepisów. 

Nowy statut już obowiązuje we 
wszystkich wydziałach z wyjątkiem 
wydziału teologiczno-filozoficznego, co 
do którego prowadzone są pertrakta- 
cje z Watykanem. 

Czy w praktyce nowy statut okazał 
się pożytecznym, narazie trudno jest 
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Środa poświęcona Conradowi 
i jego świetnej tłumaczce. 
Przedewszystkiem jednak P. Anieli Zagór 

skiej, która za swoje znakomite przekłady 
niedawno została laureatką nagrody Pen- 
clubu Jej Zw. Literatów poświęcił ten wie- 
czór, ona zaś ze swej strony, Conradowi, 
ściślej zaś dwóm jego biografjom francus- 
kiej i szwajcarskiej, tej ostatniej zwłaszcza, 
mającej za punkt » cia nowelę Conrada 
„Amy Fosier* w której szwajcarski bio- 
graf znajduje szereg momentów autobiogra- 
ficznych Conrada. 

Omówienie tych biografij było pełnym, 
prawie nieznanych, a bardzo ciekawych 
przyczynków do życiorysu wielkiego pisa- 
rza, wstępem do lektury wspomnianej już 
noweli, historji wyrzuconego przez morze 
na ląd angielski rozbitka, emigranta, góra- 
la karpackiego. Ileż analogij mogło być w 
przeżyciach tej samotnej duszy polskiego 
chłopa i duszy wielkiego, również polskiego 
samotnika wśród tych samych ludzi, autora 
dziejów nieszczęsnego emigranta na obczyź- 
nie. 

Szwajcarski biograf podkreśla ciągle poł- 
skość Conrada, broniąc go przed zarzutera 
ucieczki z tonącego okrętu tak bardzo nie- 
szczęśliwej wtedy ojczyzny. Na wstępie bio- 
grafji przytacza w tłumaczeniu piękny 
wiersz Apollona Korzeniowskiego skierowa- 
ny do Conrada jako młodzieńca jeszcze, 
przytacza go jako jeszcze jeden argument 
obrończy. 

Lektura Amy Foster wysłuchana była z ogromnem skupieniem przez b. licznych jak 

  

   

  

    

    

na bzow slowikową, majową kanikułę, słu- 
chaczów. Niewątpliwie przyczynił się do te- 
go i czar osobisty tłumaczki i lektorki w 
jednej osobie, zaś Wszystko razem czyniła 
tę środę jedną z najmilszych. 

sk. 
SiE 

Dzieło polskiego uczonego 
po łotewsku. 

W Rydze ukazało się świeżo w 
tłumaczeniu na język łotewski dzieła 
światowej sławy uczonego polskiego, 
zmarłego niedawno ś. p. Leona Petra- 
życkiego, p: t. „Teorja prawa i pań- 
stwa w związku z nauką o moralno- 
ści, opartą na psychologji uczuć*. 

Przekładu dokonał jeden z ucz- 
niów Ś. p. prof. Petrażyckiego, obecnie 
poseł nadzwyczajny i minister peino- 
mocny łotewski w Pradze Czeskiej, p. 
Karlis Dumanis. 

z ga 

  

Lakoniczny komunikat. 
Od Zarządu Wileńskiego T-wa Ar- 

tystów Plastyków otrzymujemy komu- 
nikat następujący: 

Wobec polemiki w prasie wileń- 
skiej w sprawie odnowienia kościoła 
św. Teresy, oraz tendencji wciągnięcia 
do tej polemiki Wileńskiego Towarzy 
stwa Artystów-Plastyków — Zarząd 
T-wa komunikuje, że T-wo, nie poda- 
jąc przyczyn ku temu, nie zabierało i 
nie ma zamiaru nadal zabierać głosu 
w tej sprawie. 

ced 

Nowe rekordy iotnicze. 
JACKSONVILLE (Floryda). 29.5. Pat. — 

Lotnicy amerykańscy Lees i Brossy zakoń- 
czyli lot bez lądowania i zaopatrywania się 
w paliwo po przeleceniu 6.600 mil w czasie 
84 godzin 33 min. Lotnicy amerykańscy po- 
bili więc rekord światowy, ustalony przez 
Francuzów Boussoutrot i Rossi. 

LONDYN 29.5, Pat. — Nowy rekord prze- 
lotu z Indyj do Anglji na lekkim samolocie 
ustanowił pilot wojskowy John  Griesson, 
który wczoraj wieczorem przyleciał па 10- 
tnisko Limpne, po przebyciu dystansu z Ka- 
rachi do Limpne, czyli 5 tys. mil, w ciągu 
4 i pół dni. 

Wyniki zawodów we florecie. 
WIEDEŃ 29,5. Pat. — W dniu wczoraj- 

szym zakończone zostały zawody drużyno- 
we we florecie o mistrzostwo Europy. Pier- 
wsze miejsce zdobyły Włochy, drugie Wę- 
gry, trzecie Austrja. Godzi się zaznaczyć, że 
Niemcy które obiecywały sobie dostać się do 
finału razem z Włochami, wyszly z turnieju 
na florety bez miejsca. W sobotę rozpoczną 
się indywidualne walki na florety o mis- 
trzostwo Europy. : 

  

  

powiedzieć. Na pytanie to nie mógł 
dać również konkretnej odpowiedzi 
rektor Czepiński, gdyż pół roku, to 
okres zbyt krótki, by móc w całej roż 
ciągłości zbadać praktyczną wartość 
nowego słatutu. 

Wszystko będzie zależało od dobrej 
woli i umiejętności osób, które statut 
ten będą wykonywały. W każdym ra- 
zie, należy stwierdzić, iż Uniwersytet 
Kowieński, nie posiadając tradycji i 
odpowednich warunków pracy, w cią 
gu 9-ciu lat uczynił ogromne postępy, 
świadczące o należytem zrozumieniu 
przez społeczeństwo litewskie znacze- 
nia wiedzy i nauki oraz dający świade 
ctwo wytrwałej pracy tych wszystkich 
którzy stoją na czele wszechnicy Ko- 
wienskiej. : 

Pozostaje więc jedynie życzyć Uni- 
wersytetowi Kowieńskiemu, który 
przybrał znamienną nazwę Uniwersy- 
tetu Witolda Wielkiego, — dalszego 
rozwoju i pomyślnej pracy dla dobra 
swego kraju. 

Marjan Beiiermann 

Wilno, dn. 8 maja 1931 r. 

sacz ać: ś  
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IEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Krwawy samosąd nad koniokradami. 

Wieś Piaski gminy wiżańskiej sta- 
ła się onegdaj widownią okropnego 

wypadku. 
Wieś ta była ostatnio poprostu te- 

roryzowana przez szajkę koniokra- 

dów, którzy w ciągu ubiegłych dwóch 
miesiący uprowadzili ze wsi aż 12 ko- 
ni. Mieszkańcy wsi postanowili za 
wszelką cenę złapać koniokradów i 
sami wymierzyć sprawiedliwość: 

W związku z tem eo noe dyżuro- 
wało 4 włościan. Przez dłuższy czas 
koniokradzi nie pokazywali się. Do- 
piere przedwczoraj w nocy mieszka- 
niee tejże wsi Jan Wińcza posłyszał 
dochodzące z jego stajni podejrzane 
szmery i chrop koni. Stwierdziwszy, 
że do stajni przedostali się koniokra- 
dzi, Wińcza pocichu wyszedł na pod- 

wórko i szybko zatrzasnąwszy drzwi 

stajni podniósł alarm, który zwabił 

kilkunastu włościan. 
Poe otoczeniu stajni koniokradów, 

  

którym okazał się znany w całej oko- 
licy przemytnik Józef Barczewski i 
obywatel litewski Jan Kurawiee uję- 

to. 

Ponieważ wzburzenie tyle razy 
okradanych włościan było ogromne, 
po wyprowadzeniu złodziei postano- 
wiono im własnym sądem wymierzyć 
"sprawiedliwość 

Przymocowano więe ich do duże- 
go koła pobliskiego młynu i podnie- 
siono wstrzymujące dopływ wody z 
pobliskiej rzeki tamy. = Zmiaždženi 
przez młyńskie koła obaj koniokradzi 
zginęli tragiczną śmiercią. 

Podczas tej egzekucji nadszedł 
żołnierz, który opuścił tamy, lecz by- 

ło już za późno. 

O tym samosądzie powiadomiono 
policję, która aresztowała Jana Wiń- 
czę Oraz 6-ciu innych włościan, któ- 
rych osadzono w więzieniu. (0). 

Polsko-sowiecka konferencja graniczna 
uregulowała spław 

Onegdaj w rejonie odcinka granicznego 

Dzisna odbyła się polsko-sowiecka konferen- 

eja graniczna, w wyniku której ostatecznie 

została uregulowana sprawa spławu drzewa 

drzewa na Dźwinie. 
W związku z tem wczoraj brzegiem pol- 

skim przepływały pierwsze tratwy sowiec- 

kie. 

Tragiczna śmierć pod kołami pociągu. 
Wczoraj wieczorem wpobliżu przystanku 

kolejowego Orwidów w pow. wileńsko-troe 

kim znaleziono na torze kolejowym zmasa- 

krowane zwłoki młodego mężczyzny. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

jest to niejaki Mieczysław Smuga, obywatel 

Jitewski, który prześladowany był przez zły 

los. 6 razy przechodził granicę z Litwy do 

Polski i 6 razy był zpowrotem wysiedlany 

do Litwy. 
Ustalono, że Mieczysław Smuga popełnił 

samobójstwo rzucając się pod pociąg zdą- 
żający z Podbrodzia do Bezdan. 

Koła pociągu obcięły nieszczęśliwemu 
głowę i lewą nogę co spowodowało natych- 

miastową śmierć. 
Zwłoki samobójcy zabezpieczono do de- 

cyzji władz sądowo-śledczych. (Gj. 

OSZMIANA 
-- Krwawa bójka, W zaścianku Ciziń, gm 

smorgońskiej, pow. oszmiańskiego, w czasie 

bójki na zabawie tak mocno pobito Wiktora 

Korełę, że po 8 godz. zmarł. Sprawców zat 

rzymano. 

ŚWIĘCIANY 
+ Egzaminy wstępne do Seminarjum Na- 

uczycielskiego odbędą się w dniach 24, 25 

i 26 czerwca. Do egzaminu na kurs wstępny 

dopuszczeni będą uczniowie z ukończoną kla 

są VI szkoły powszechnej, na kurs I z ukoń' 

czoną kalsą VII. Na kursy powyższe przyj: 

mowańi będą uczniowie w miarę wolnych 

miejsc, przyczem konieczna jest znajomość 

języka niemieckiego i litewskiego. 
-+ Aresztowanie kłusowników. W lasach 

powiatu święciańskiego aresztowano 3 kłu- 

sowników, którzy od dłuższego czasu zaj 

mowali się niedozwolonem polowaniem. 

Kłusownicy: A. Adamowicz, W. Bućko i 

Jan Witkiewicz pociągnięci zostali do odpo- 
wiedzialności sądowej. (Gr 

ŁUNINIEC 
-+ Tragiczne skutki pijaństwa. We wsi 

Lenin pow. Łuniniec wydarzył się nieszczę- 

śliwy wypadek, spowodowany nadmiernem 

spożyciem alkoholu, Niejaki Nestor Ław- 

ryn zasnął z papierosem w ustach. Po pe- 

wnym czasie papieros wypadł śpiącemu z 

ust, powodując pożar. Z płonącego domu wv 

<dobyto zwęglone szczątki Ławryna. 

NIEŚWIEŻ 
+ Pożar składu drzewa, W Chankowi- 

czach wybuchł pożar, spowodowany przez 
niedopałek papierosa. Spaliło się 2 tysiące 
metrów drzewa t. zw. kopalniaków sosno- 
wych, stanowiących własność ks. Albrechta 
Radziwiłła Straty dochodzą do 240 tysięcy 
złotych. 

BARANGWICZE 
-- Przygotowania do obchodu LOPP. Od- 

było się tutaj organizacyjne posiedzenie ob- 
chodu tygodnia LOPP w czasie od 7 do 14 
czerwca. na którem został ułożony bogaty 
program obchodu. Całkowity dochód z ty- 
godnia przeznaczony hędzie na wybudowa- 
nie lotniska w Baranowiczach, pod budowę 
którego został już wynajęty przez powiato- 
wy komitet LOPP teren o powierzchni 36 
ha. Na lotnisku są już rozpoczęte prace ni- 
welacyjne, któremi kieruje specjalna komis- 
ja 

2 POGRANICZA 
+ 68 osoby nielegalnie przedostały się 

do Polski. Na pograniczu polsko litewskiem 
w rejonie Oran i Olkienik patrole K. O. P.-u 
zawzymały w ciągu ostatnich kilku dni 63 
osoby, które przeodstały się drogą nielegalną 
z Litwy do Polski. Są to przeważnie okolicz- 

ni rolnicy, których grunta przedzielone są 
pasem granicznym. 

Na teren polski przedostali się oni 

  

bez 
przepustek, wobec czego zostali zpowrotem 
wysiedleni. 

  

Za fałszowanie weksli 
Sąd Apelacyjny skazał Sołłohuba na 2 lata d. p. 

We wczorajszem wydaniu „Kurjera Wi- 

deńskiego", wobec spóźnionej pory zakończe: 

nia procesu (godz. 2 nad ranem) w sensacyj- 

nej w naszych stosunkach sprawie Apołłosa 

Sołłohuba byłego sekretarza kancełarji mec. 

Pawła Andrejewa, musieliśmy się ograniczyć 

sdo podania suchego, bądź co bądź równi: 

sensacyjnego wyroku, uznającego, wbrew 

orzeczeniu pierwszej instancji sądowej, pod- 

sądnego za winnego popełnienia inkrymino- 

wanych mu przez akt oskarżenia prze- 

stępstw. M 

Sprawa ta na tyle jednak absorbuje miej: 

scowe społeczeństwo, iż jesteśmy zniewoleni 

sprawę tę oświetlić bliżej, 
Oskarżony w tej sprawie Apołłos Sołło- 

hub od 1925 r. stał się przyjacielem mec. 

Pawła Andrejewa. Przyjaźń ta pogłębiła się 

o tyle, że mec. Andrejew, powierzając Sołło 
hubowi prowadzenie swej kancelarji adwo- 
kackiej, jednocześnie korzystał z jego pomo- 
cy, przy załatwianiu swych i swej żony 
spraw natury ściśle prywatnej i osobistej. 

Będąc związanym z różnemi' interesami, 

musiał korzystać z kredytu, mówiąc nawia- 
sem chętnie mu udzielanego przez instytucje 
finansowe, różne firmy oraz osoby prywat- 

me. 
Misją załatwiania tego rodzaju tranza- 

cyj p. mec. Andrejew obarczał zaufanego 
bezgranicznie Sołłohuba, który ze zleceń wy- 

wiązywał się sprawnie i zręcznie. 
Ta zgodna współpraca trwała około 

trzech lat, w ciągu których stosunek mec. 
Andrejewa do Sołłohuba pogłębił się. 

W końcu tego okresu, na schyłku 1927 r. 
miec. Andrejew niemile- został zaskoczony 
skonstatowaniem faktu, iż jego zaufany przy 
jaciel Sołłohub, w czasie nieobecności mec. 

Andrejewa przywłaszczył sobie bez uspra- 
wiedliwienia sumy wpłacone przez klijen- 
tów tytułem, honorarjum adwokackiego, a 
madto że wręczone pieniądze na wykupienie 
weksli również zostały przez Sołłohuba zu- 
;žyte na inny cel. 

Mec. Andrejew starał się fakty te uspra- 
wiedłiwić i przejść nad niemi do porządku 
«dziennego, atoli wkrótce ujawnione zostały 
inne sprawki natury kryminalnej, które zmu 
siły mec. Andrejewa do energiczniejszego re 
agowania już w obronie swych istotnycir 
własnych interesów. 

Oto ukazały się w obiegu weksle bądź to 
z wystąwienia, bądź zażyrowane nazwiskiem 

mec. Andrejewa lub jego żony p. Eugenji, 
lub osób z-któremi mec. pozostawał w 
stosunkach przyjaznych, jak ppłk. St, Bobia- 
tyńskiego i mec. Zbigniewa Jasińskiego, 
wszystkie te weksle okazały się sfałszowane- 
mi. 

Podsumowane tego rodzaju fakta przestę- 
pcze, które posłużyły do wszczęcia przeciw- 
ko Sołłohubowi śledztwa, a później do skon 
kretyzowania przez urząd  prokuratorski 

aktu oskarżenia przedstawiają się jak na- 
stępuje: 

Sołłohub latem 1928 r. wręczył kupcowi 

Porudomińskiemu wzamian za wzięte futro 
«dla jego siostry 3 weksle po 500 zł. kążdy z 
podrobionym podpisem jako żyranta „Paweł 

Andrejew", Podobny weksel dał temuż Poru- 

   

domińskiemu w jesieni tegoż roku. Tegoż 
roku latem przywłaszczył sobie podstępnie 
5 weksli na łączną sumę 5.000 zł, powierzo: 
nych mu przez ppłk. St. Bobiatyūskiego 
do zdyskontowania. 

Prócz tego jak się okazało w ciągu kilku 

miesięcy 1928 r. Sołohub puścił w obieg 
ze sfałszowanemi podpisami jako bądź wy- 
stawców bądź żyrantów Pawła Andrejewa, 
jego żony Eugenji lub mec. Jasińskiego i 
St, Bobiatyńskiego 28 weksli na ogólną su- 

mę 11.858 zł, i 506 dolarów, 
Indagowany w tej sprawie Sołłohub w 

czasie pertraktacyj polubownych, a następ- 
nie w śledztwie i na przewodzie w sądzie ok- 
ręgowym dawał różne wyjaśnienia. Tłuma- 
czył się, że podpisywał zobowiązania nazwi- 
skami obecmi z zezwolenia i w porozumie- 
niu z mec. Andrejewem, ap óżniej wyparł 
się by był w jakimkolwiek stopniu sprawcą 
fałszowania i puszczania w obieg weksli. 

Sprawa ostatecznie oparła się o sąd i 
była przedmiotem rozprawy w dniu 28 i 29 
listopada ub. r. 

W wyniku sąd, webee zagmatwania tej 
sprawy przez drugorzędne okoliczności, nie 

znalazł podstaw prawnych do uzńania pod- 
sądnego za winnego i od odpowiedzialności 

, go zwolnił. 
Na wyrok ten złożył skargę urząd proku- 

ratoski, a wobec tego sprawa ta znalazła się 
we środę na forum sądu apelacyjnego. 

Sąd, w składzie pp. sędziów Suszczewi- 
cza( przewodniczący), lljina  (reefrent) i 
Matusewicza wyeliminował wszelki balaste 
zaciemniający tę sprawę i rozpoznawał ją 
ściśle w granicach aktu oskarżenia, 

Cała ciężkość sprawy spoczywała na opin 
ji biegłych których tym razem powołano ze 
strony oskarżenia i obrony w liczbie 7-miu 
z których aż 38 sprowadzono z Warszawy. 

Eksperci ci, w wyniku badań materjału 
i narady nie wynieśli jednolitej opinii. 
Czterech z nich, którzy wreszcie najbar- 
dziej przerzyście skonkretyzowali swe orze- 
czenie, twierdzili, że weksle zakwestjonowa- 
ne fałszował oskarżony Sołłohub. Dwaj inni 
biegli zgodzili się na to, że weksle są sfał- 
szowane, orzekli jednak że fałszerstwa nie 
popełnił oskarżony Sołłohub. Wreszcie siód: 
my ekspert, sprowadzony przez obronę, dał 
opinję bez znaczenia dla sprawy. 

Po rozprawie stron, w której zabierali 
gos: wiceprokurator p. O. Kryczyūski, 
przedstawiciele powodów cywilnych poszko- 
dowanych mec, Andrejewa i St. Bobiatyńskie 
go, mec. Jan Nowodworski i Bol, Szyszkow: 
ski oraz obrońca oskarżonego Sołłohuba me- 
cenas T. Szurlej, sąd o godz. 12 min 30 w 
nocy zamknął rozprawę i udał się na naradę 

O gdz. 2 w nocy zapadł wyrok, znany już 
naszym czytelnikom, potępiający oskaržon2- 
go Sołłohuba. 2 

Dodač naležy, že sąd uznal oskaržonego 
"za winnego dokonania wszystkich inkrymi- 
nowanych mu przestępstw prócz jednego, a 
to ze względu na to, że tyczący się kwestji 
dowód rzeczowy w postaci weksla zaginął. 

Wszystkie weksle sfałszowane sąd uznał 
za nieważne. Ka-er. 

  

   

KU RJ E R 

Teatr Lutnia. 
„Młode małżeństwo" komedja Ludwika 

Verneuil'a, 

Tyle na ten temat młażeństw, mło 
dych i starych było powiedziane i napi 
sane, że zdawałoby się, iż na ten okle- 
pany temat nic nowego ani dowcipne 
go powiedzieć nie można, że nowa ko 
medja, której akcja obraca się w cia- 
snem kółku pożycia dwojga ludzi z 
konieczności musi być pozytywką po- 
wtarzającą wkółko starą melodję, eo 
najwyżej z drobnemi warjantami, któ- 
rej monotonja zabija wszelki dowcip 
i humor. 

Świetna znajomość sceny i psycho- 
logji widza Verneuil'a, połączona z je- 
go wielkim talentem komedjopisarza 
i iście galijskim humorem, stworzyła 
z tego napazór banalnego tematu, lek - 
ką komedję salonową, której dialogi 
skrzą się dowcipem, a występujące w 
sztuce osoby są Świetnie plastycznie na 
rysowanemi i prawdziwemi psycholo- 
gicznie typami. Doprawdy trzeba talen 
tu francuskiego mistrza lekkiej konte- 
dji, aby serdecznie bawiąć publiczność 
umie ćprzemycić poważne teorje д.ро- 
glądy na życie, w lekkiej i dowcipnej 
formie, nie przypominające w niczem 
moralizatorstwa. | : 

Młody, przystojny, zamożny i roz 
próżniaczony Robert Journet, żeniący 
się z pierwszą spotkaną panną Made- 
leine Hebert, tylko poto, aby się po: 
zbyć kochanki Pierrette, która mu 
już dokuczyła, obojętny na wdzięki 
młodej i ładnej żony, prowadzący w 
dalszym siągu kawalerski tryb życia 
i pozostawiający żonie kompletną swo 
bodę, tak długo jak jest pewny jej wier 
ności, zaczyna się nią interesować. 
Niemile zaskoczony wiadomością, że 
ona się z nim nudzi i chce rozwieść, 
wybucha i wychodzi ze stałej swej ró- 
wnowagi na myśl, że ona może mieć 
kochanka i pod wpływem zazdrości, 
odkrywa, że ją kocha i że jest ona peł 
ną czaru kobietą, stokroć ładniejszą 
od jego przelotnych kochanek. 

W Lutni „Młode Małżeństwo”, 
było wyreżyserowane i wystawione sta 
rannie. P. Kreczmar dobrze ujął i prze 
prowadził rolę znudzonego i zblazowa 
nego Roberta, który pomaga przyja- 
ciołom i zmienia kochanki, tylko po 
to, by sobie czemś życie wypełnić i któ 
ry wytrącony ze snobizmu przez za- 
zdrość, staje się przemiłym natural- 
nym i serdecznym młodym  małżon- 
kiem, pouczającym towarzyszkę swo- 
jego życia, jak ma postępować, by u- 
trzymać miłość. 

P. Eichlerówna była pełna orygi- 
nalnego szczerego powabu Madeleiną, 
wychodzącą zamąż tylko dlatego, że ma 
już 25 lat, a kandydat odpowiada jej 
wymaganiom, gdyż jest młody, zamoż 
ny, z tej samej sfery i sympatyczny; 
zaczyna się w małżeństwie nudzić, 
przekonawszy się, że do szczęścia w 
małżeństwie to nie wystarcza, gdyż 
przedewszystkiem szczęście w małżeń 
stwie daje jedynie wzajemna miłość. 
P. Eichlerówna ślicznie i czarująco wy 
glądała w balowej sukni i pidjamie. 

Pan Wyrwicz-Wichrowski stwo- 
rzył świetny typ starzejącego się lowe 
lasa a p. Severinówna dobrze ujęła 
wulgarną i krzykliwą Pierrettę. 

Publiczność bawiła się doskonale. 
to też niech wszyscy śpieszą zobaczyć 
„Młode Małżeństwo, które poza weso 
łem spędzeniem wieczoru, poucza je- 
szcze młode kobiety sposobu utrzyima- 
nia miłości mężów. 

Zastępca. 

  

Pepierajcie Ligę Morską 

1 Rzeczną! 
  

Między młotem a kowadłem. 

Na onegdajszem posiedzeniu Rady 
Miejskiej zapadła, jak wiadomo, uch- 
wała pozostawienia poborów pracow- 
ników komunalnych w normach do- 
tvchczasowych, z drugiej jedzak stro 
ny stanowisko władz nadzorczych wy 
raźnie nakazuje samorządowi cofnię- 
cie z dniem 1 maja 15 procentowego 
dodatku. W sprawie tej odbyło się w 
dniu wczorajszym nadzwyczajne po- 
siedzenie Magistratu, na którem po 
dłuższej dyskusji zapadła uchwała wy 
płacenia pracownikom w dniu 1 czerw 
ca 75 proc. uposażeń w formie zalicz- 
ki, aż do czasu anulowania lub upra- 
womocnienia przez władze nadzorcze 
ostatniej uchwały Rady. W wypadku 
ponownego anulowania, sprawa pobo- 
rów znajdzie się raz jeszcze na plenar- 
nem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Przeciwko jednostronnemu 
wyrokowi. 

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich nadesłał nam z prośbą o zamiesz- 
czenie poniższy komunikat. : 
Wobec ogloszonej w pismach u- 

chwały Oficerskiego Sądu Honoro- 
wego ofic. Sztab. D. O. K III z dn. 
10-IV. 1931, uznającej członków re- 
dakcji „Dziennika Wileńskiego" za 
'zdyskwalifikowanych honorowo, Za- 
rząd Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich, nie wchodząc w słuszność 
przytoczonych w uchwale motywów, 
stwierdził na posiedzeniu swem z 
dn. 29 b m., że opinja powyższa, 
jako jednostronna, nie posiada dla 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich 
mocy obowiązującej i nie dyskwali- 
fikuje honorowo członków Syndyka- 
tu, pracujących w redakcji „Dzien- 
nika Wileńskiego".   

W_ I LE E Ń S K 1 

Kryzys komunikacji autobusowej. 
Wczoraj wieczorem wyjechała z 

Wilna delegacja w składzie 5 osób na 
kongres komunikacji autobusowej, któ 
ry odbędzie się w Warszawie 30 i 31 
maja. Jak się dowiadujemy Związek 
Związków właścicieli autobusów przy- 
gotowuje rezolucję, która stwierdza, 
że podatek drogowy w obecnej swej 
postaci jest przy obecnej sytuacji go- 
spodarczej niezmiernie uciążliwy dla 
komunikacji autobusowej, która nie 
mogłaby znieść świadczeń wypływają 
cych z tego tytułu. O ile postulaty nie 
będą uwzględnione, kongres upoważ- 
nić ma Związek Związków do całkowi- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii М. $. В 

w Wilnie z dnia 29 V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia -- 250 C. 
A najwyższa: — 29° С. 

> najniżeza: -|- 150 C. 

Opad w milimetrach: — : 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.i spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Jutro: Anieli, Petroneli. 

  

KOŚCIELNA. 

— Pielgrzymka do Kalwarji  Sodalicji 

Kławerjańskiej wyruszy w dniu 31 b. m. z 

kościoła św. Jana po nabożeństwie, które Z0- 

slanie odprawione o godz. 6 rano. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzamin maturalny. w państwoweni 

ai im. J. Słowackiego w Wilnie. 

Dnia 20 maja zakończył się maturalny egza- 

min dojrzałości w państwowem gimnazjum 

im. J, Słowackiego w Wilnie. Świadectwo 

dojrzałości otrzymali następujący abiturjen- 

ci: : 

ryk. 3) Chwieško Adolf. 4) Cimochowski 

1) Bukowski Konrad. 2) Czeppi Ogly Hen- 

Wacław. 5) Dekurniewicz Wiktor. 6) Iwań- 

czuk Eugenjusz. 7) Jabłoński Zbigniew. 8) 

Korotaj Władysław. 9) Lubański Józef. 10) 

Łyżwa Jerzy. 11) Mackiewicz Wiktor. 12i 

Mickiewicz Antoni. 13) Ostrowski Witold. 

14) Rymkiewicz Otton. 15) Tupikowski Wil 

helm. 16) Walentynowicz Michał. 17) Zdano- 

wicz Henryk. 

— Słuszny okólnik Min, W. R. O. P. 

Minister W. R. i O. P. rozesłał do kierowni- 

ctwa wszystkich szkół okólnik, „w sprawie 

zapobiegania gruźlicy”. W okólniku tyra 

czytamy m. in.: Aa: : ; 

„Badania lekarzy, zajmujących się gruž- 

licą wykazały, że jedną z licznych dróg. 

bynajmniej nie najrzoszą któremi szerzy 

się ta straszna choroba jest zetknięcie się 

ust człowieka zdrowego ze śliną pochodzącą 

od osoby chorej na gruźlicę. 

Ponieważ w wielu szkłach i zakładach 

naukowo-wychowawczych istnieje zwyczaj. 

całowania po rękach pań przełożonych, na- 

uczycielek i księży prefektów, przeto w tro- 

sce o zdrowie dziatwy i młodzieży szkolnej. 

dla której choroba ta jest straszną plagą. 

zarządzam by zwyczaju tego tam, gdzie on 

istnieje, zaniechano, 

Dyrektorzy (ki) i kierownicy (czki) szkół 

zechcą pouczyć dziatwę i młodzież iż szacu- 

nek dla swych wychowawców może ona Wy- 

rażać również w innej formie", 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zabawa w Ognisku Akademiekiem. 

Dnia 30 maja r. b. odbędzie się zabawa w 

Salonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 

ka 24). Początek o godz. 9, Do tańca przy- 

grywa trio akademickie. Bufet obficie zao: 

patrzony. Wejście wyłącznie za okazaniem 

legitymacji akademickiej lub karty wstępu, 

GOSPODARCZA 

— Ceny żyta. Cena żyta utrzymuje się 

dotychczas na dość wysokim poziomie w 

granicach 29—30 złotych, W, związku jednak 

z małą podażą żyta, wobec braku zapasów 

na prowincji, możliwa jest ewentualna dal- 

sza zwyżka. Należy dodać, iż wysoka stosun 

kowa cena żyta odtychczas utrzymywała się 

mimo ustania eksportu. 
Od połowy kwietnia mniejwięcej nie są 

już zawierane kontrakty wywozowe. Dzieje 

się to przedewszystkiem dlatego, iż wywóz 

przy obecnej cenie nie kalkuluje się wobec 
niskiego poziomu cen światowych. 

Należy przypuszczać, iż wszelkie nadwyż- 

ki żyta, są już z rynku polskiego usunięte, 

czy to przez eksport, czy też przez spasanie 

bowiem w okresie szczególnie niskich cen 

żyta (październik, listopad ub. r. luty b. r.) 

zboże stawało się tanią paszą a dostawy na 

rynek nie opłacały się. 

Z POCZTY. 
— Ispekeja pocztowa. Perzes Wiłeńskiej 

Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. Karoł Żu- 
chowicz przeprowadził w dniu 28 maja b. r. 
inspekcję urzędów i agencyj pocztowych w 

Landwarowie, Trokach i Rykontach. 

SĄDOWA. 

— Zmiany w sądownictwie. W związku 
ze spodziewanemi zmianami na wyższych sta 
nowiskach w naszem sądownictwie, o czem 

donosiliśmy przed kilku dniami, dowiaduje 
my się, iż nowisko prezesa apelacji wileń- 
skiej na miejsce p. Kazimierza Bzowskiego, 
powołanego na prezesa izby karnej w 
Najwyższym, ma objąć dotychczasowy 
zes sądu okręgowego w Wilnie p. Wacław 
Wyszyński. 

    

     

  

   

(K) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Bufet Z. P. O. K. w Trokach. W u 
palny letni dzień, każdy marzy o wycieczce 
do Trok nad jeziora, aby na wyspach wśród 
bujnej zieleni wypocząć i odpocząć od ku- 
rzu, zaduchu i zmartwień miasta. 

W. roku bieżącym wycieczki od Trok bę- 
dą tem przyjemniejsze, iż odpadają kłopoty 
związane z przewożeniem prowiantu wobec 
tego, że Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, żeby zdobyć fundusz na prowadzenie 
swych placówek uruchomił bufet w schronis- 

ku Ligi Morskiej i Rzecznej 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wydziału HI T-wa Przy- 

jaciół Nauk odbędzie się w dniu 31 maja 
r, b. w niedzielę o godz. 12 w poł. w lokalu 
Seminarjum Historycznego (Zamkowa 11,. 
Na porządku dziennym referat Pana Prof. 

tego zatrzymania ruchu. 
Niezależnie od tego 1 czerwca na- 

stąpi wymówienie pracy wszystkim 
kierowcom, konduktorom i ich pomoce 

nikom, obsługującym autobusy w: ca- 
łym kraju. Przy 4.000 czynnych w Pol 
sce autobusach liczba zwolnionej na 
15 czerwca obsługi autobusowej wy- 
nosić będzie około 12.000 osób. Do cy- 
fry tej dodać jeszcze należy kierowców 
dorożek samochodowych i wozów cię 
żarowych, którym praca będzie rów- 
nież wymówiona, co razem uczyni su- 
mę 30.000 osób. 

  

NIKA 
Wróbłewskiego p. t. O wartościach prawnych 
i moralnych (c. d.). 

— Przed Bożem Ciałem. Członkowie Po- 
wszechnego Związku Emerytów Państwowych 
proszeni są w dniu Bożego Ciała do lokalu 
Związku przy ulicy Zawalnej Nr. 1 o godz $ 
rano w celu wzięcia udziału w procesji. 

— Stowarzyszenie Techników Polskich 

w Wilnie. W; dniu 1 czerwca r. b. o godz. 19 
w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie inż. Brokowski po powrocie z Ame 
ryki, delegowany tam z ramienia Stowarzy- 
szenia Dozoru Kotłów w Warszawie, wygłosi 
odczyt „O instalacjach kotłowych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej”. 

Wstęp bezpłatny. 
— Śprawa Iniarska na „Czarnej Kawie* 

Klubu Społecznego. Dowiadujemy się, że w 
dniu 1 czerwca r. b. t. j. w najbliższy ponie: 
działek, o godz. 19 w małej sali pałacu Repre- 
zentacyjnego przy placu Napoleona odbędzie 
się siódma w bieżącym sezonie „Czarna Ka- 
wa“ Klubu Społecznego w Wilnie. Tematem 
dyskusji na tem zebraniu będzie tak niesły- 
chanie doniosłe i aktualne zagadnienie Iniar 
skie i jego znaczenie dla województw pół- 
noeno-wschodnich i całego państwa polskie- 
go. W dyskusji zabierze głos szereg osób, kio- 
re wszechstronnie oświetlą powyższe zagad 
nienie. Między innymi przyrzekli zabrać głos 
gen. broni Lucjan Żeligowski, inspektor arr 
gen. Stefan Dąb-Biernacki, prezes Izby Prz 
mysłowo-Handlowej p. Ruciński, prof. Janusz 
Jagmin, dyr. Państwowego Banku Rolnego 
p. Ludwik Maculewicz i inni. 

Zebranie powyższe ze względu na prze- 
łomowy w całej Europie okres w rozwoju 
Iniarstwa, winno wywołać wielkie zaimntere- 
sowanie. Zaproszenia już rozesłane, pozosta- 
łe zaś w niewielkiej ilości można będzie otrzy 
mać w sekretarjacie Wojewody, Urząd Woje- 
wódzki, pok. 36, do poniedziałku 1 czerwca 
włącznie. 

  

RÓŻNE. 
— Kolonje Letnie. Dnia 31 maja i 1 czer- 

wca odbęzdie się kwesta na rzecz kolonij let 
nich organizowanych przez Centralę Opiek' 

* Rodzicielskich Średnich Zakładów Nauko- 
wych. Źwracamy się do społeczeństwa z g0- 
rącym apelem aby nie omijano pełnych po 
święcenia kwestarek i chociaż najmniejszym 
datkiem zasiilło skarbonkę. 

— 7 Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil 
nie podaje do wiadomości osób zaintereso- 
wanych, że Belgji i Grecji zostały przyznane 
kontyngensy przywozowe na winogrona świe 

że. Е 
Odpowiednie podania naležy skladač do 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie —- 
(Trocka 3) w terminie do dnia 15 czerwca 
1931 r. 

— Spław drzewa na Wilji. Od kilku dni 
na Wilji, szczególnie w jej górnym biegu roz 
począł się spław drzewa. W eiągu ostatnich 
dni drogą wodną do tar taków wileńskich 
przybyły 42 tratwy, zgórą zaś 50 popłynęło 
wdół rzeki do tartaków prowincjonalnych. 

TEATR |! KUZYRA 
— Teatr Miejski w „Lutni* Dziś o godz. 

8.15 w. „Młode małżeństwo*, kapitalna ko- 
medja L, 'Verneuil'a, w režyserji H. Zelwe- 
rowiczówny, w koncertowem wykonaniu: 
Eichlerówny, Sewerinówny, Kreczmaram Oraz 

"Wyrwicza. Pełna humoru komedja ta zys- 
kała sobie duże uznanie. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 

skim. Dziś o godzinie 8 m. 15 w. po raz dru- 
gi sensacyjna sztuka amerykańska „Tajemni 
ce stacji radjowej', która osiągnęła na pre- 
mjerze ogromne powodzenie. 

"Tłumaczy się to zarówno fascynującą tre 

Ścią sztuki. wnikliwą reżyserją R. Wasilew 
skiego jak i doskonałą pełną wyrazu gra 
całego zespołu z Lewicką, Wyrzykowskim i 
Żurowskim na czele. 

Tańce i śpiewy zręcznie wplecione w ak- 
cję, przyczyniają się w wysokim stopniu do 
urozmaicenia tego niezwykle interesującego 
widowiska. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

RABJO 
SOBOTA, DNIA 30 MAJA 1931 R. 

Czas. 12.05: Koncert popularny (płyty! 
Kom. meteor. 15.25: Program dzien- 
0: Przechdzka po miešcie. 15.50: „Las 

ódło bogactwa* — odcz. 16.10: Kon- 
cert. 16.40: „Rodzinna ziemia Tadeusza Ko- 

ciuszki” — odcz. 17.00: Aud. i koncert dla 
młodzieży. 18.00: Tr. nabożeństwa majowego 
z Ostrej Bramy w Wilnie. 19.00: Kom. Wil. 
Tow. Org. i Kół. Roln. 19.15: „Książka ak- 
tora o teatrze*. 19.35: Program na tydzień 
następny. 19.40. Pras. dzien. radj. 20.00. 
Djalog pióra Korczaka. 20.15: Skrzynka te- 
chniczna. 20.50: Muzyka lekka. 22.00: „Na 
widnokręgu*. 22.15: Koncert chopinowski. 
22.20: Kom. i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 31 maja 

10,15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.35: 
Odczyt misyjny. 11.58: Czas. 12.15; Koncert 
Słuchaczów Wyższej Szkoły Muzycznej z Fil- 
harmonji Warsz. 14.00. „Prace wiosenne w 
pasiece” — odcz. 14.20: Muzyka i odczyty 
rolnicze. 16.00: Aud. szkolna z Warsz, 16.80: 

  

   

  

   

   

  

      

ASA НОНЕ АЕНСТОСЕОВОДЕИРОНИОСЯНИаАу 

3 

Krótki koncert w wykonaniu chóru 4-gło- 
sowego mieszanego, gimn. im. Piusa Vl w 
Różanymstoku pod dyr. prof. Leona Czer- 
wiūskiego. 17.00: „O estetyce pomnika* — 
odczyt. 17.25: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne*, 17.40: Koncert popołudn. 19.05: 
„Co się dzieje w Wilnie* pog. wygł. prof. 
Mieczysław Limanowski. 10.25: „Róże, lilje, 
tulipany* — felj. 19.40: Program na ponie- 
działek i rozmaitości. 
20.00: Słuchowisko z Warsz. 20,30: .,.Sonety 
Krymskie* Moniuszki. 21.30: Feljeton. 21.43: 
Recital skrzypcowy St. Frenkla. 22.50: Kom, 
23.00: Muzyka taneczna ze Lwowa. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZIEMIA RODZINNA CZŁOWIEKA 

» HISTORII. 

Prof. Mieczysław Limanowski rozszerza 
dziś regjon swoich pogadanek i będzie mó- 
wił o rodzinnej ziemi Tadeusza Kościuszki 
Prelegent potrafi w sposób niezrównany wy- 
krywać nici łączące człowieka z ziemią i 
wykrywać na ziemi ślady ludzkie. 

Może być, że zdolność ta jest swoistym 
objawem symbiozy, w jakiej żyją w prele- 
gencie głębokie zamiłowania humanistycz- 
ne z gruntowną wiedzą geologiczną. 

SCENA W POGLĄDACH AKTORA. 

Książkę aktora o teatrze p, t. „Wstęp do 

nauki o teatrze* pióra znanego reżysera 
warszawskiego Jana Kochanowicza nie do- 
czekała się w środę omówienia. Za to dzisiaj 
o godz. 19.15 poświęci jej swą pogadankę. 
p. Tadeusz Byrski. 

SPORT 
Szybkobiegacz. 

   

    

  
Syn podsekretarza stanu w jednem z mini- 

zamilowa- sterstw francuskich Diagne, z 
niem uprawia lekkoatletykę, wykazując 

specjalne zdolności w biegach naprzełaj. 

W mających się rozegrać zawodach Paryż— 
Berlin ma on wziąć udział. 

— Zarząd Akademiekiego Związku Spor- 
towego podaje do wiadomości, że od dnia 
15 maja r. b. Sekretarjat Związku będzie 
czynny w lokalu letnim na przystani Sekcji 
Wioślarskiej A.Z.S. (Kościuszki 12) codzien- 
nie od godz. 17—20 prócz niedziel i świąt. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NOCNA STRZELANINA W RESTAURACJE 

„GEORGES'A*. 

Wezoraj przed godziną drugą w nocy w 
wolnej już prawie od gości sali restaura- 
eyjnej „Georges'a* rozległy się nagle dwa 

rewolwerowe, wywołująe zamiesza- 

nie ód kelnerów i obecnych jeszcze na 
sali spóźnionych gości. 

  

Jak się wyjaśniło strzelał stały miesz- 
kaniec Warszawy, chwilowo zamieszkały w 
hotelu „Geerges'a* p. H. 

Strzały oddane zostały pod wpływem ko- 
lacyjki suto zakrapianej wódeczką. Z obee- 
nych na sałi nikt szwanku nie odniósł O 
zajściu spisano protokół. (Q). 

KRADZIEŻE. 

— Prokofjew Władysław (folw. Karolin- 

ka) zameldował o kradzieży koniczyny 
wartości 60 zł, Ustalono, że kradzieży tej 
dokonali robotnicy tego folwarku  Szpiec 
Wincenty i Łoziński Piotr, zam. tamże, u 
których skradzioną koniczynę odnaleziono 
i zwrócono poszkodowanemu, Sprawców kra 
dzieży, zatrzymano. 

  

    

      
          

       

    

współczesna 
j nie poddaje się już cier- 

a bólowi głowy. Gdy 
en ból, nieunikniony przy 
dzisiejszym tempie życia, 

M zaczyna jej dokuczać, za- 
8 żywa szybko 1—2 orygi- 
nalnych tabletek Aspiriny, 

p, któresprawiają jej ulgę. 

Istnieje tylko jedńa 

    

Każde opakowanie i każda tabletka o! ь 
nalnej Aspiriny opalrzone są znakiem s2YE 

Gloria | 
znane zeswej į 
dobroci pol- 

į skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalamiw kraju i zagranicą 

į WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

O 

     “r
 

CALZACĄ GOLENIA 

    

„Jako źródło energji, pokarmy i napoje o dużej 

zawartości cukru, a nawet cukier w postaci kostex 

pdgrywają wielką rolę w żywieniu się sportowców”. 

PŁK. DR. WŁ. OSMÓLSKI е 
Dyr. Centralnego !nstyu u 

Wychowania Fizycznego 
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Nowy rozkład jazdy pociągów 
obowiązujący od 15 maja r. b. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości publicznej, 

iż w związku z ogólną zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na P. K. P. z driem 

15-go maja 193] roku, niżej podane pociągi 

do i z Wilna jak następuje: 

od wskazanej daty przychodzą i odchodzą 

3 

  

  

  

A) PRZYJAZD DO WILNA B) ODJAZD Z WILNA 

Rodzaj i Nr Przyjazd z Rodzaj i Nr Odjazd p, 

pociągu 6. m. pociągu & п 

Osob. 512 5 45 Królewszczyzny Osob. 311 7 00 Łunińca (Zdołbunowa) 

> 713 6 45 Warszawy (Dw. Wil.) * 715 8 20 Turmont (Zemgale) 

Miesz. 452 6 50 Molodeczna „ 712 8 55 Warszawy (dw. Wil.) 

Osob. 726 7 2) Dukszt 5. 411 5 9 25 Mołodeczna 

$ 326 7 25 Lidy * 331 /10 09 Jaszun 

Posp. 707 8 00 Warszawy (dw. Gł.) » 723 10 05 Nowo-Święcian 

Osob. 712 8 30 (Zemgale) Turmont Miesz. 551 11 55 Królewszczyzny 

= 828 11 25 Warszawy (dw. Wsch.) Osob. 333: 14 20 Bieniakoń 
przez Siedlce i Lidę > 125213 30 Dukszt 

321715 35 Lidy 

я 7351) 11 45 Suwałk „ 431 16 00 Mołodeczna 

+= Z20(IŻ 10 jęte: „ 736 17 20 Suwałk 
> 412 16 20 ołodeczna = 711 18 35 Turmont (Zemgale) 

Miesz. 552 17 10 Królewszczyzny 3 827 18 45 Warszawy (dw. Wsch.) 

Osob. 71] 13 15 Warszawy (dw. Wil.) przez Lidę i Siedlce 

& 334 20 10 Bieniakoń ы 7|43)20 35 Warszawy (dw. Wil.) 

„ 724 20 25 Nowo-Święcian „ 3257721048 Lidy 
Н 432 22 30 Molodeczna Pośp. 708 23 15 Warszawy (dw. Gł.) 

$ 716 22 50 (Zemgale) Turmont Miesz. 451 23 20 Molodeczna 

а 312 23 05 Łunińca (Zdołbunowa) Osob. 511 23 50 Królewszczyzny. 

1) Poc. NrNr 331 i 332 kursują tylko w soboty i święta. 

2523 
3) „ Nr 325 Е „ »» 

Nr 321 kursuje tylko w dni robocze. 
świąteczne. 

Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów podmiejskich: Wilno—Nowo-Wilejka, Wilno— 

Landwarów--Zawiasy i Rudziszki podane są w ściennych rozkładach jazdy, wywieszanych 

na stacjach. 

Do czasu wywieszenią na stacjach nowych rozkładów jazdy (ściennych afiszów) 

bliższych informacyj o rozkładzie jazdy pociągów ruchu pasażerskiego od 15 maja 1931 r. 

udzielają zawiadowcy stacyj. 

Niezaležnie od powyžszego, tytulem prėby, zostanie uruchomiona dodatkowa para 

pociągów między Mołodecznem a Wilejką, skomunikowana z p. Nr 431 i 432 do i z Wilna 

według rozkładu: Mołodeczno odj. g. 18 m. 44, Wilejka przyj. e. 19 m. 10 i zpowrotem 

Wilejka odj. g. 19 m. 25, Mołodeczno przyj. g. 19 m. 51. 

  

tona b 
Od dnia 30 maja do 

   

Kim Kiiejskie   

Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

włącznie będą wyświetlane filmy: 
2 czerwca 1931 r, 

  
Cyrkowiec mimowoli 

R UNJ ER W 

  

   

    

PORTRET ,. 

1 Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym -w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wiinie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

     
    
    
    
    
    
     

  

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 

| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 
| dla W. S. 

„od 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorjum krakow- 
S skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od 11—14, 
Subocz 6a — 7. 

L LL 

        

  

Uwaga Panowie! 
Kupcie ] przekonacie się, że 
najwyśmienitszy 

KOŁNIERZYK 
to z czerwoną nitką, 
która zapobiega nisz- 

czeniu krawatów. 
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SALA MIEJSKA | W. rolach i z ; 
kis Dramat w 8 aktach. zm, Karol Dane (Slim) i Luiza Lorraine. 

4 ТО В Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansow od godz, 6-ej. Nast. program: Symfonja morza i miłości. 

Dźwiękowy Premjera! Wielka sensacja! Ceny znacznie zniżone: Na |-szy sėšhs Bėlkoh 50 gr. parter 88 gr; na po" 

Wileńska 89, tel. 9-26 

TW KINO 

   VO" 
Miokiew. 22, tel. 15-28 =   

Dźwiękowe Kino 

GGUJIN© 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś i dni następnych! 
mat erotyczny w 8 wielkich aktach p. t. 

dziecko na skraju przepaści. 
W walce o szczęście dziecka! Grzech się 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 

'zostałe seansy— Balkon 608 gr., „parter 

zobaczą wszyscy w polska- 
amerykańskim dzwiękowcu 

Dziśl Dźwiękowy 

przebój 

NAD PROGRAM: Pechowa 

Baczność! Pp. Bywalcy ki 

od 1 zł. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

Qi, doktor! komedja 

Potężny dra- 

W rol 

Początek seansów o godz. 6 ej, 

Ostatni sensae wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) 
KINO-TEATR T 

„ARLIOS" ŚWIAT BEZ GRANIC 5 ó*-- го pom, 
9 я : W rolach głównych: Słynny amant ADAM BRODZISZ, Maryla Woyno, Józef Redo i inni, 

Ciekawe telewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemskiej. 

s:*%: Dobrze skrojony frak 
NAD_ PROGRAM: Dodatek dźwiękowy i tygodnik Paramountu. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8,i 10'15 

WIECZNI GŁUPC!I 
W wykonaniu słynnego amerykańskiego komika 
M. Szkolnika. 

Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. Na |-szy seans ceny: zniżone 

WKRÓTCE: Król humoru Buster Keaton w filmie „IMPRESARJO“ 

POKUSY BRODWAJL 
głównych: Słynna tragiczka Luiza Dresser, June Collyer i Allan Lane. 

mści! Oszczędź moje dzieckol W łapach uwodziciela! Tragedja matki! 

w niedz. i święta o godz. 4-6j. 

na Ognisko! Począwszy od niedzieli 31 maja r. b. 

Wesoła 
komedja 
dźwięk. 

Ceny ód 50 gr. 

Wielki dramat z ży- 

cia amerykańskiego. 

Tragedja matki. która po la- 
tacho wielu odnajduje swe 

muzyczno - dźwiękowym. 
  
pk dworea kolejow.) programy w kinie „Ognisko* będą ilustrowane nowozainstalowanym aparatem 

3 Dziś! Najpiękniejszy i najbardziej wzru- jako ogarnięta szałem miłosnym, niena-. 
EINO-TEATR Greta Garbo sycona kochanka w potężnem arcydziele 

r 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

  

szający film doby obecnejł Płomienna, boska 

ŻAR MIŁOSCI 

  

MAŁE SEMINARIUM ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY 
Św. WINCENTEGO a PAULO 

  

Wilno, ul. Subocz 18. 

(Internat i gimnazjum niższe typu staroklasycznego z prawami). 

Chłopcy wzorowi i zdrowi, pragnący zos 

dzeniu Księży Misjonarzy, mogą być przyjęci 

opłatą. 

magane ukończenie przynajmniej 

Bliższych informacyj udziela ustnie i listownie Dyrekcja. 

  

ć kapłanami w Zgroma- 3 
lo zakładu za umiarkowaną     

Po ukończeniu klasy IV dalsza nauka i utrzymanie bezpłatne. Wy- : 

czterech oddziałów szkoły powszechnej. 

Różdżka czarodziejska, jako współ- 

czesny środek badań archeologicznych 
Prawdziwą sensację w Świecie ar- 

cheologów wywołały ostatnie odkrycia 

w okolicach wioski Leprignano (nie- 

dalego Rzymu). Archeolodzy włoscy 

przypuszczają nawet, że natknęli się 

na dawno poszukiwane ruiny kwitną- 

cego ongiś miasta etruskiego Capeny. 

Najciekawszym atoli momentem w ca: 

łej historji jest to, że zabytki etruskie 

odkryto dzięki... czarnoksięskiej róż- 

dżce. 
W Rzymić całym oddawna już mó 

wiono o nadzwyczajnych zdolnościach 

młodej Julji Mataloni do wykrywania 

ukrytych w ziemi przedmiotów. Nie- 

jednokrotnie przeprowadzane przez u- 

czonych eksperymenty z młodą Włosz 

ką w zupełności potwierdziły famę. Z 

„różdżką czarnoksięską* w ręku, 

wskazywała Julja Mataloni nieomyl- 

nie miejsce, w którem zakopane były 

jakieś przedmioty metałowe lub zli 

niane. Tą różdżką był oczywiście kij 

szek, który się w pewnej chwili zaczy- 

pał kręcić. Wtedy Mataloni zatrzymy 

wała się i nakazywała w danem miej- 

scu kopać. 
Otóż przed paru tygodniami roze- 

szły się pogłoski, — jakoby w okolicy 

wioski Leprignano znajdują się boga- 

te źródła ropy naftowej. Pogłoski te za 

intrygowały rzymskie „Towarzystwo 

Badań Geotechnicznych*. Nie chcąc je 

dnak narazić się na koszty wiercenia. 

próbnego szybu, wolało towarzystwo 

uciec się do pomocy panny Mataloni. 

Z czarodziejską różdżką w ręku, 

zaczęła się młoda Włoszka po wska- 

zanhym terenie przechadzać i w pew- 

   

   

nej chwili istotnie różdżka się poru- 

szyja. Mataloni z całą pewnością nary- 

sowała na ziemi zarys przedmiotu, ja- 

ki — jej zdaniem — musiał się w tem 

miejscu znajdować. Zarys przypomi- 

nał swym kształtem etruski grobowiec 

Istotnie „gdy zaczęto kopać, łopaty u- 

derzyły o coś: twardego i po chwili o- 

czom zgromadzonych i dość sceptycz 

nie nastrojonych uczonych i dzienni- 

karzy ukazał się prastary grobowiec 

jakiegoś etruskiego rycerza. a w gro- 

bowcu — wazy i przedmioty z bronzu. 

Zainteresowanie zebranych wzrosło je 

szcze więcej, gdy po paru godzinach 

odkryła „czarodziejka całą zasypa- 

ną ulicę jakiegoś starożytnego miasta 

z bramą i wieżyczkami. Tak owocne 

poszukiwania przy pomocy czarodziej 

skiej różdżki przerwał jedynie zbliża- 

jacy się wieczór. 

Różdżka czarodziejska odkryła za- 

miast nafty zabytki zamierzchłej kul 

tury. Zyskał więc na tem nie przemysł 

a nauka. Zwłaszeza archeologowie są 

— w związku z tym wypadkiem —- 

podnieceni i spodziewają się dalszych 

jeszcze bardziej rewelacyjnych odkryć 

W najbliższej przyszłości zaprosi gru- 

pa archeologów rzymskich Julję Mata 

loni do wzięcia udziału w poszukiwa- 

niach archeologicznych w Ostjum 

(przy ujściu Tybru). O ile zaś i te o- 

statnie uwieńczone zostaną pomyśl- 

nym skutkiem, spodziewać się trzeba 

iż odtąd różdżka czarodziejska zyska 

prawo obywatelstwa i stanie się nie- 

zbędnem akcesorjum każdej archeo- 

logicznej wyprawy. Julja Mataloni bę: 

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

© 

> 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

Film o niezwykłej 

wartości artystycznej 

reż. Freda Niblo. 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

I LENS K i 

  

  

KURJER WILEŃSKI S-Ka z oaRan. ooP. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ZNICZ< 
$-ТО JANSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40     

  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, BRUKI, KSIĄŽKI BLA UAZĘDĖW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIŻYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
1 WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA     

LI 
  

  
DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE ms OPRAWA 
PUNKTUALNIE  se=mus=s TANIO REKK 

KSIĄŽEK 
SOLIDNIE 

  

    

  
  

RABKA 
Zdrojowisko dla DZIECI i dorosłych 

SOLANKI JODO-BROMOWE, BO- 
ROWINA, INHALACJE, HYDRO- 
PATJA, DIATERMJA, LAMPA 
== KWARCOWA, ROENTGEN. m 

WSKAZANIA LECZNICZE: Choroby przemiany ma- 
terji, krzywica, skaza limfatyczna, zołzy, niedokrew- 
ność, początki zwepnienia žyl, artretyzm, schorzenia 
błon śluzowych, rekonwalescencja, następstwa chorób 
układu nerwowego, stany pozapalne i wysiękowe 

po chorobach kobiecych. 

SANATORJA—PENSJONATY —HOTELE 
OTWARTE CAŁY ROK 

Ceny umiarkowane. zusu Ceny umiarkowane. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Rabce. 

  

  

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

I innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

    

Kotły parowe, 
żelazne zbiorniki różnych rozmiarów oraz trans- 

misje okazyjnie tanio do sprzedania. 
Oglądać: ul. Popławska 22. Informacje u dozorcy. 

1 M NA 

Ž Uwa ga! = 

Pp. Imżynierowie, Przedsiębiorcy budowl. i Stolarze! 

DYKTY mać od 3d 30 mm. mos 
žna nabyć po cenach fabrycznych-konku- 

rencyjnych w firmie 

K. ANDRZEJEWSKI 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 31 

(w podwórzu) 

J O A A O 

NASIONA 
wszelkie piewszej jakości, przytem narzędzia i przy- 
rządy ogrodniczo - pszczelnicze, oraz nawozy i pre- 
paraty chemiczne dla celów ogrodniczych polecają: 

Składy L. JASINSKIEGO 
prowadzone od 1870 roku 

w Łodzi, ul. Andrzeja 10, telefon 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

enniki na żądanie bezpłatne. 

LETNISKO 
dwa pokoje z ume- 
blowaniem lub bez 
umeblowania, las so- 
snowy, rzeka, ogród 
owocowy, do stacji 
4 kl., wieś Łowce 19, 
stacja Bieniakonie. 

    
Е 

    
  

  

LETNISKA 
1.2, 3 pokojowe miesz- 
kania z kuchnią w Ru- 
dziszkach. Miejscowość 
sucha, las wpobližu, 5 
minut drogi do stacji ko- 
lejowej, 45 minut drogi 
do Wilna, 5 pociągów w 
każdą stronę. Cena przy- 

stępna. Adresowač: 
Rudziszki—Apteka. 

  

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom 
przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć się: 
ulica Lwowska Nr. 22, m. 4.   
  

ESI TN SRS 

KONCESJONOWANY BLEKTROKONTER    
STANISŁAW PIÓREWICZ 

UL. OFIARNA Me 4, m. 9. 

WYKONYWA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

      
      

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż. Kiersnowski 
i Krużołek S-ka", 

Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

  

Okazyjnie 

sprzedaje sę pies 
myśliwski rasy wyżeł, bar- 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA, 

Jasna 3. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo, W czerwcu 

ceny zniżone. 

Rower 
do sprzedania w dobrym 
stanie, dowiedzieć się: 
ulica Kościuszki Nr. 12 

fryzjer „Adolf“. 

  

Nr. 123 (2065). 

Do wynajęcia 
dwa 

mieszkania 
po 4 pokoje z kuchnią 

i dwa po 2 pokoje z ku- 

chnią — ul. Filarecka 13. 

O warunkach dowiedzieć 

się: Sklep obuwia, ulica 

Zamkowa 24. 

i ekstrak- Wszelkie Sole, 557551: 
nowe izioła do wannn 
lepszej jakości są do 
bycia w Składzie Aptecz- 
nym, Perfumer. i Kosmet. 
prow. farmacji Władysł. 
Narbuta—Wilno, ul. Św. 
Jańska II, tel. 4-72. 1 

Absolwent 
wyższych zagranicznych 
zakładów nauk. i student 
U. $. B., długoletni kore- 
petytor, udziela lekcje ję- 
zyków obcych (francuski, 
niemiecki, włoski) oraz 
przygotowuje do matury 
i egzaminów ze wszyst- 
kich przedmiotów. Ratuje 
zagrożone promocje. Na- 

uczanie specjalnym syste- 
mem koncentracyjnym. 

Zawalna 8—!, tel. 15-95, 
od godz. 5—7. 

Zegarmistrz 
przyjmuje wszelkie roboty 
zegarmistrzowskie, wyko- 
nuje reperacje szybko i 
solidnie. Dla pp. wojsko- 

wych zniżka 50%. 
Zakład zegarmietrzowski 

St. Maciejewskiego 
Wilno, ul. Lwowska 13 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopteiuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

do wyna- Pianino *,3: 
Wiłkomierska 3—20. 

do sprze- DOM +: 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej >miejscowošei BYzY 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieč się na 

miejscu u właściciela. 

i Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjaziu na 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzielnej 40, Bardzo tanio. 
©О warunkach dowiedzieć 
sią: ul. Lwowska 12 — 4 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

Taktad krawiecki 
M. Orłowski 
Wilno, ulica Kalwaryiska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE 
— CENY DOSTĘPNE. — 

    

drewniany 

  

  

B. naucz. gimazjum 

udziela korepetycje 
dzo tanio, ul. Tunelowa 
Nr.29—2,rógKurlandzkiej | Sklep obuwia 

W. Litwinowicza, Wilno, 
Zamkowa 24 vis a vis 

    2125—0 

  

dzie mogła robić w związku z tem, ko- 
kosowe interesy. 

„Jak to jest naprawdę z tą różdź 
ką?* — zapyta z pewnością niejeden 
czytelnik. Przecież źyjemy w czasach, 
kiedy czary i czarnoksięstwo należę do 
bajeczek dla grzecznych dzieci. Może 
więc i ta historja z miastem etruskiem 
jest kaczką dziennikarską czy obliczo- 
ną na naiwnych reklamą faszystów. 
którzy jak wiemy — lubią, by o 
nich pisano. — 

Tym razem jednak nie chodzi ani 
o humbug, ani o kaczkę dziennikarską 
ani wreszcie o reklamę faszystowskiej 
archeologji. Różdżka, wskazująca uk- 
ryte w ziemi skarby istnieje naprawdę 
a działania jej tłumaczy nauka jak na 

stępuje: 
Wszystkie ciała fizyczne mają 

większą lub mniejszą zdolność promie- 
niowania czyli emanowania pewnych 
promieni, rozpraszających się w prze 
strzeni, a przytem oddziałujących na 
inne ciała. Do najbardziej znanych 
ciał promieniotwórczych należy — jak 
wiadomo — rad, wykryty przez Pio- 
tra Curie i jego żonę, a naszą znako- 
mitą rodaczkę Marję Curie-Skłodow- 
ską. Rad emanuje swe promienie bar- 
dzo intensywnie i wybitnie oddziały- 
wa na organizmy: Natomiast promie- 
niowanie innych ciał, nie jest tak inten 
sywne i wywołać może reakcję jedynie 
u pewnych, wyjątkowo wrażliwych 
osobników. Tem się też tłumaczy, iż 
nie każdy człowiek może z różdżką w 
ręku znajdować ukryte w ziemi skar- 
by. Przywilej ten posiadają tytko bar 
dzo nieliczne jednostki. Otóż gdy taka 
wrażliwa na promieniowanie ciał fi 
zychnych jednostka weźmie w obie rę- 
ce czarodziejską różdżkę, można wie- 
dy jednostę tę porównać do batecji e- 

  

    

dzwonki sygnalizacyjne. 

    

lektrycznej, przesyconej prądami bio- 

mechanicznemi. Ręce tej żywej baterji 

stanowią niejako bieguny: dodatni i u- 

jemny. Trzymana w rękach różdżka 

niejako zamyka obwód całej baterji. 
O ile teraz taki czarodziej” czy „cza- 
rodziejka“ napotkają na ukryty w zie 

mi przedmiot, natychmiast zaczynają 

silnie reagować na jego promieniowa- 
nie. Niewidzialne i niewyczuwalne dla 

innych fale uderzają o żywą błonę w 

osobie dajmy na to Julji Mataloni i 
wprawiają w ruch wirowy czarodziej 
ską różdżkę. Zjawisko podobne więc 
co przy radjoodbiornikach. 

Przy pomocy różdżki czarodziejs- 
kiej udawało się już niejednokrotnie 
wykryć zakopaną amunicję, miny pod- 
ziemne, przedmioty metalowe, glinia- 
ne, kości, wodę i t. p. Tak np. podczas 
wojny grecko-tureckiej (1922 r.), kie- 
dy walcząca na półwyspie synajskim 
armja turecka odczuwała silnie brak 
wody, udało się pewnemu Turkowi, ob 
darzonemu podobnemi zdolnościami 
co Julja Mataloni, wykryć przy pomo 
cy różdżki czarodziejskiej aż kilkanaś 
cie podziemnych źródeł. W ten spo- 
sób, współczesny Mojżesz turecki oca- 
lił swych rodaków przed mękami pra- 

gnienia. 
Charakterystyczną jest rzeczą, iż 

osoby obdarzone tą „nadprzyrodzoną 

w oczach prostaków zdolnością, spoty- 

    

    
kają >j wśród ludności wiejs- 
kiej niż miejskiej. Wynikałoby stąd, iż 
cywilizacja urbanistyczna rozluźnia ta 

  

jemnicze prądy i związki pomiędzy 

człowiekiem a naturą. 
Na uw zasługuje też fakt, że do 

wykrywania podziemnych „skarbów 
nie może służyć ta sama różdżka. Ma- 
lałoni używa do szukania metali la- 
seczki z żelaza, do wykrywania na- 

   
   

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

Dr. S. Kaplan 
Choroby weneryczne 

i skórne, przeprowadził 
się na ul WILEŃSKĄ 8     kościoła św. Jana Posia- 

da na składzie najnowsze 
modele obuwia własnej 

pracowni.   i przygotowuje do egza- 

minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia de 
Administracji „Kuej. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

czyń glinianych — glinianej skorupki. 
wreszcie, by wykryć np: szkielet, bie- 
rze do ręki kość ludzką lub zwierzęcą. 

Fakty te tłumaczą się niewątpliwie 
tem, że emanacja ukrytego w ziemi 
przedmiotu musi być identyczna z e 
manacją przedmiiotu, jaki się trzyma 

w ręku. 
Julja Mataloni nietylko wykrywa 

zakopane w danem miejscu metale, ru 
iny, kości i t. p., lecz dokładnie okreś- 
la głębokość, w jakiej są one położone. 

Zauważyć 
cy w rękach różdźkę zbliża się do miej 
sca, w którem dajmy na to zakopany 
jest garnek z dukatamii, różdżka zaczy 

na drżeć bardzo nieznacznie.i dopiero 

gdy znajdzie się akurat w tem miejscu. 

gdzie skarb spoczywa, różdżka kręci 

się bardzo intensywnie. Nie więc dziw 

nego, że posiadacz różdżki może okre 

Ślić dokładnie głębokość skarbu, który 

emanuje promienie najsilniej pod ką- 
tem prostym do powierzchni ziemi. 

Jak z powyższego wynika, różdżka 
czarodziejska i jej działanie nie są 

czemś tak bardzo cudownem. Mimo to 

spory zastęp uczonych nie wierzy je- 

szcze w możliwśoć odkryć przy pomo 

cy różdżki. 
Dla uzupełnienia naszej dotychcza 

sowej wiedzy o czarodziejskiej różdź - 
ce, przytoczyć należy jeszcze jedną te- 
orję naukową, wyjaśniającą ten taje- 
mniczy dla ogółu ludzi fenomen. Wed 
ług teorji tej, mielibyśmy tu do czynie 
nia z elektrycznością, powstałą wsku- 
tek tarcia przy przesączaniu się wody 
przez warstwy ziemi. Elektryczność ta 
udziela się otaczającej przestrzeni i 

części atmosfery, która najbliżej dane 

go miejsca się znajduje. W ten sposób, 
w miejscach, gdzie się przesącza w głę 
bi ziemi woda, istnieje odmienne wy- 

   

  

   

      

rzeba, że gdy trzymają- * 

EREZELRWEA TDM ZOOOTZCTE RZ WENASE REDY III SKB: 

ładowywanie się elektrycznśoci niż 
gdzie indziej. Skoro się przechodzi te 
raz z różdżką czarodziejską w rękach 
nad miejscem, gdzie się sączy podziem 
ne żródło, w powietrzu krzyżują się do 
syć silne prądy elektryczne (potencja - 
ły). Trzymana w rękach różdżka wy- 
łapuje niejako te prądy, przyczem cia- 

ło ludzkie kolejno się elektrycznością 
naładowuje i z niej rozładowuje. Takie 
kołejne naładowanie i rozładowanie 
oddziałuje na nerwy mięśni dłoni i ra 
mion, powodując skurcze mięśniowe, 
a tem samem ruch  czarodziejskiej 
różdżki. 

tałty różdżki są różne. Najczę- 
ściej używa się różdżki o kształcie me- 
tałowego węża. Inne znów różdżki 
przypominają swym kształtem wideł- 
ki. Każdy „poszukiwacz skarbów** w 

rodzaju Julji Mataloni ma swe włas- 
ne systemy i sposoby trzymania różdź 
ki. Pewien mechanik wynalazł nawet 
różdżkę automatyczną, przypominają- 
cą swym kształtem i urządzeniem ra- 
djoodbiornik. Wykrywa on najmniej. 
sze nawet masy metalowe w ziemi. 
Tak np srebrnego talara wykryje ten 
automat w głębokości 30 cm. a garnek 
z dukatami — nawet w. głębokości 

1 m. 
Jak tam jest, tak jest.  Dobrzeby 

jednak było poszperać z taką czaro- 
dziejską różdżką po ruinach naszych 
zamczysk krajowych. A nużby się wy 
kryło jaki sepecik z czerwonemi zło- 
temi, lub przynajmniej beczułkę sta- 
rego maślacza. Nieprawdaż, mili czy 
telnicy? 

    

    
  

    

  

J. Tadziewicz. 
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