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Komunikacja telefoniczna 2 Moskwą.
MOSKWA. 'Pat). Agencja TASS,

donosi, że w dniu 1 b. m. została
otwarta komunikacja telefoniczna
pomiędzy Moskwą a wszystkiemi
miastami Polski.

2900 Marji Skłodowskiej- Curie.
PARYŻ. (Pat). Dziś o godz. 4-ej. wia się nad tem, kto będzie godnym.

nąd ranem w Vaience zmarła p. Ma-| zastąpić ją na katedrze. Była ona|
rja Skiodowska - Curie, jedyną,- która posiadała tajemncę,
PARYŻ. (Pat) Śmierć Marji Skło-|wielkich odkryć  Schodzi pierwsza

dowskiej - Curie wywołała olbrzy-| kobieta, której danem było głosić
mie wrażenie nietylko wśród grona|prawdy naukow« z katedry sorboń-
profesorów  na;wyższych _uczelni| skiej. To też ruch kobiecy winien
francuskich, lecz także w szerokich |jej jest miemniejsze uznanie, niż
warstwach społeczeństwa,  gdziej świat naukowy. Na ręce rodziny u-
nazwisko jej uosobiało genjusz, wie-|czonej płyną nieprzerwanie kondo-
dzy współczesne; Prasa paryska po-|lencje od naiwyższych czynników
święca dużo miejsca pamięci wiel-| francuskich i pa!skich. M. in. wysłał
kiej uczonej. ,Faris Midi' zastana- depeszę ambasador Chłapowski.

Ostatnie chwile życia.
PARYŻ. (Pat). O ostatniej chwili Wbrew przyptszczeniom —stwier-

życia wielkiej uczonej korespondent dzono, że chora nie cierpiała na
PAT-icznej  uryskał następujące gruźlicę, Córki zmarłej, Ewa i Gol-
szczegóły. Е liot'owa były wizy łożu  konającej.

Znakomita ;hemiczka przybyła Chora do ostatniej chwili zachowa-
do sanatorjum w Sancellemoz w ła przytomność umysłu i podczas
dniu 23/6 rb. po przeprowadzeniu długiej choroby dawała dyrektywy
5-tygodniowej kiracji w jednej z|sworm bezpośrednim współpracow-
klinik paryskich Zmarła z wycień-| nikom. Stan chorej pogarszał się
czenia spowodowanego długotrwałą|zdecydowanie. Przed tygodniem
anemją połączoną ze stanem gorącz|konsyljum złożone z kilkunastu le-
kowym. Pielęgnujący do ostatniej|karzy bezskutecznie czyniło wysił=
chwili lekarze cświadczyli, że bez-|ki, by uratoweć życie  uczonej.
pośrednią przyczyną śmierci uczonej|Zwłoki złożone zostaną w grobie ro-
było to, że szp'k kostny nie praco-|dzinnym na cnientarzu. W, uroczy-
wał należycie, gdyż wskutek działa-|stościach pogrzebowych, zgodnie z
nia promieni „X” i radium uległ roz- |życzeniem zmarłej, weźmie udział
kładowi i zmianie, Ostatnie chwle| tylko rodzina grono najbliższych
minęły bez cierpień, wielka chemicz|przyjaciół.
ka bez bólu zakończyła życie.

Przed pogrzebem.
PARYŻ. (Palj. Zwłoki śp. Skło- ną. Przy zwłokech czuwają córki i!

dowskiej-Curie przewiezione zosta- |zięć Golliot. Prztekt Bonnevillezło-!
ną w dniu jutrzejszem bezpośrednio |żył rodzinie kondolencję w. imieniu,
na cmentarzu Sceaux sur Seine. Po |rządu francuskiego. Napływają set-
kój, w którym marta Skłodowska-|ki depesz z całego świata z wyraza-
Curie w sanatorium w Sancellemoz!mj hołdu pamięci zmarłej.
został zamieniony na kaplicę żałob-

Kendolencja Rząda Polskiego.
WARSZAWA. (Pat). Na wiado- ręce córek w im.eniu rządu i wła-

mość o śmierci Marji Skłodowskiej- snem depeszę kondolencyjną.
Curie premjer Kozłowski wysłał na

 
 

Międzynarodowa konferencja
kolejowa w Krakowie.

KRAKÓW. Fat), Dziś w: sali o-
brad izby przemystowo-handlowej
odbyło się otwercie międzynarodo-
wego komitetu przewozów  kolejo-
wych. W, obradach biorą udział de-
legacu Austrji, Luxemburgu, Nie
miec, Rumunji, Szwecji, Szwajcarji,
Węgier, Jugosławii i zagłębia Saary.
Porządek obrad przewiduje m. n.
sprawę _ujedrostajnienia biletów
przejazdowych w komunikacji mię-

dzynarodowej.
Równocześnie w sali konferencyj-

nej dyrekcji okcęg. PKP rozpoczęły
się obrady w sprawie zagraniczne-
go obrotu towarowego z Niemcami,
Litwą, Łotwą i Estonją tranzytem
przez Polskę  Frusy Wschodnie i
Litwę. (W, kontciencji tej bierze u-
dział 18 delegatów, wśród których
po raz. pierwszy delegaci litewscy.

 

Marja Skłodowska urodziła się w

Warszawie w 1807 Na umysłowość jej

wpływ decydujący wywarł ojciec, nauczy-

ciel gimnazjalny. Fo roku nauki na pensji

Sikorskiej poszła do gimnazjum, które u-

kończyła w 15 roku ze złotym medalem.

Nie mając pieniędzv na siudja uniwersy-

teckie, kilka lat piscuje w Warszawie ja-

ko nauczycielka. W 1891 zapisała się na

wydział iizyczno-chemiczny Sorbony  pa-

ryskiej. W 3 roku studjów poznała Piotra

Curie'go a w lipcu 1895 roku odbył się ich

ślub. W 1897 wydsje pierwszą pracę na-

ukową i w tym rvku bada promienie wy-
dzielane ze związków uranu, W wyniku

owych badań ustala fakt, że primieniowanie

uranie jest własnością atomową tegi pier-
wiastka, Jednocześnie odkrywa promie-

niotwórczość toru. W rezuliacie prac nad

radjoaktywnością _ wszystkich znanych
pierwiastków stawia hipotezę nieznanego
pierwiastka o silnej promieniotwórczości i

postanawia wydzie'ić go z rudy uranowej.
Jest to myśl twórcza, oryginalna Skło-

dowskiej-Curie, Jes. to teoretycznie doko-
nane odkrycie polonu i radu.

Potem jeszcze małżonkowie Curie do-

konują innych odkryć i piszą prace nauko-
we. Odkycie radu stawia ich u szczytu
sławy, Piatr Curie otrzymał katedrę fizy-|

ki w Sorbonie a żona jego kierownictwo
pracowni, Po tragicznej śmierc* męża о-

irzymuje katedrę lizyki po mężu.  Poza-

tem piastowała jeszcze godność członkini

akademji medycyny i dyrektork* instytutu
radowego. Nagrodę Nobla przyznano jej

2-krotnie,
Ze śmiercią wielkiej uczonej polskiej

jschodzi ze świata osobistość, której nazwi-

sko związane jest z największemi odkrycia-
mi naukowemi ostatniego wieku.

 

Po krwawych

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* W dniu wczorajszym z okazji

święta 158 rocznicy ogłoszenia
niepodległości Stanów Zjedn.
Ameryki Północnej w ogródku
Hoovera odbył się koncert orkiestry
35 p. p. legji akademickiej. Podczas
koncertu odegrano hymny narodo-
we amerykański i polski. O godz.
18 ambasador Stanów Zjedn. Cuda
hi podejmował kolonję amerykań-
ską. Na przyjęciu obecni byli rów-
nież bracia , Adamowicze. Wie-
czorem odbyła się specjalna audycja
"Polskiego Radja*, w czasie której
odegrano rózne utwory kompozyto-
ców amerykańskich.

* Wczoraj o godz. 16,40 bracia
Adamowicze złożyli wieniec o
barwach polskich i amerykańskich
u stóp pomnika lotników. W godzi-
nach wieczornych bracia Adamowi-
cze podejmowani byli bankietem
przez aeroklub Rzplitej.

* Prezes rady ministrów przyjął
braci Adamowiczów w twie kpt.
Dąbrowskiego z departamentu lo-
taictwa cywilnego z minsterstwa
komunikacji oraz przedstawicieli
aeroklubu Rzplitej.

*.Z powodu zgonu księcia mał-
żonka Henry*a holenderskiego pod
sekretarz stanu w prezydjum rady
ministrów Krzysztof Siedlecki udał
się do poselstwa holenderskiegoi
w imieniu prezesa rady ministrów i
jwłasnem wpisał się do księgi kon-
dolencyjnej.

a ZAGRANICZNE.
** Niemieckie biuro informacyj-

„ne donosi z Kowna, że w tamtej-
|szem poselstwie niemieckiem komu
niści*wybili wczoraj kilka szyb.

** Eksponaty Polskiego Przemy-
słu Sportowego wystawy zorganizo-
wanej w Bukareszcie przez rumuń-
ski urząd wychowania fizycznego
budzą duże zainteresowanie firm
wojskowych, które pragną sprowa-
dzić przyrządy sportowe lub ich
wzory z Polski,

 

Wyroki śmierci w Niemczech.
BERLIN. Pat. Sąd nadzwyczajny

w Międzyrzeczu, na wschodniem po-
graniczu Niemiec skazał na śmierć
i utratę praw obywatelskich człon-
ka katolickiego związku młodzieży
Meissnera, który ubiegłego miesiąca
zamo rdował

Ce zarzucają hitlerow
PARYŻ. (Pa!). — Sytuacja poli-,

tyczna w Niemczech w dalszym cią-
gu jest przedmioiem żywego zainte-
resowania prasy francuskiej. Szcze-
gólne zainteresowanie budzi kam-
panja kół berlińskich przeciwko ge-
nerałowi von Schleicherowi i aluzje
niemieckich czynników kompetent-
nych do porozumiewania się spi-
skowców z zagśrenicą. „Le Journal“

muetz szturmowca inspektora Els-
holza.

BERLIN. Pat. Sąd przysięgłych
w Weimarze skazał na śmierć hi-
tlerowca Alfreda Schlegala za za-
mordowanie robotnika polskiego

w miejscowości Goll-Lorca.

cy gen. Schieicherowi?
ca vom Schleicaerowi nietylko zdra-
dę reżymu ale także zdradę Nie-
miec przez to, że vom Schleicher
miał nawiązać kontakt z państwem
zagranicznem, któremu miał dora-
dzać nienawiąvywanie rokowań z
hitleryzmem. 1łumaczyć on miał,
że hitleryzm niedługo zniknie, on
stanie na czele :ządu, a wtenczas
Niemcy bez stawiania warunków i

Wzgiędy i względziki.
Jak juz amto;mowaiismy p. Sła-

wek wycołał z projekiu konstytucji

pomysi „elity, inaczej wyboru se-

matu przez t zw, „Legjon zasiużo-

mycn , Motywował to między innemi
takim argumentem:

„U nas w Polsce, w naszem społeczeń-

stwie, względy i względziki natury osobi*

stej bardzo częste *ywają siiniejsze i waż-

niejsze, niż sprawy publiczne, sprawy do-

bra ogólnego, które na rzecz tych wzglę-

dów i względzików osobistych bywają za-

poznawane. Wszyscy znamy dobrze różne

naciski i protekcje : zdajemy sobie spra-

wę, że Legon Zasłużonych tu właśnie bę-

dzie narażony na Lióbę najcięższą,

„Kurjer Poznański”, nawiązując
do powyższego wyjaśnienia p. Sław-
ika, pisze:

Naciski i protekcje.. P. Sławek użył

określeń umiarkowanych, Język polityczny,

którym niedawno przemówił b. premjer

Prystor, był dobitnicjszy...

Do owych nacisków i protekcyj dodaj-

my wpływy partyine, a otrzymamy pełniej-

szy obraz niebezp.eczeństw, związanych z

oparciem jednej z izb parlamentu na „Legjo

nie Zasłużonych”,

Kto chce tych niebezpieczeństw uni-
knąć, musi z systemu, budującego parlament

czy jedną jego izbą, wykluczyć to, co u-

możliwia przykładarie do obywateli miary

w sposób subjektywny. Miernik powinien

mieć podstawy objęktywne, wykluczające

dowolności bezpoś:ednie czy pośrednie.

Ważyć winny przytem — naszem zda-

niem — nie czyny, zasługi przeszłości, lecz

obowiązki wobec peństwa, brane przez oby-

watela na siebie w życiu bieżącem, i to bra-

ne dobrowolnie porad miarę obowiązków

przymusowych. Podstawa to żywa, — życie,

obowiązkowość wokec państwa rodząca.

Cały zaś ustro; winien być w takie uję-

ty ramy, by Senat, by wogóle parlament

polski był w pełai perlamentem narodu

polskiego.

Ba, ale czyż o to chodzi w pro-
jekcie sanacyjnym?

Polska i Czechosłowacja. 
oypudhach O Ii

W poniedziaiex w sejmie praskim
czechosłowacki minister spraw za-

   ER SKEŃTZ

iemczech.
Zmiana nazwisk

żydowskich w Niemczech.

BERLIN. (P.vi). Pruski minister

spraw wewnętrznych wydał roz-

porządzenie pozwalające osobom

aryjskiego pochodzenia na zmianę

nazwiska o brzmieniy żydowskiem.

Z prawa tego nie będą mogli korzy-

stać żydzi, któr:y nawet w razie

przejścia na inną religję będą musieli

zatrzymać dotyshczasowe nazwisko.

BUKARESZI. (Pat),
nistrów na wnicsek ministra spraw
zagranicznych wydała rozporządze,

„ ргазу.
granicznych Benesz wygłosił wiel-
«ie przemowien:e, w Ktorem anali-

zowai obecną sytuację polityczną w
Łuropie. Między imnemi w diuzszym

usiępie dotknąi stosunków pomię-
dzy czecnosiowucją i Folską. Kobiąc
aluzję do ostatnich tarć między rzą-
dami obydwu państw, stwierdził, że
przyczyną ich są jedynie lokaine nie-
porozumienia, e jednak istotnie
„dziś poglądy obu rządów na nie-
które zasadtucz:: zagaanienia polity-

ki europejskiej nie są identyczne”.
Jednakowoż — zdaniem min, bene-
sza — „rzeczyw.ste i trwałe intere-
sy obu państw i narodów są zadzi-
wiająco identyczne”,

„Kurjer Warsz*', cytując to
ostatnie zdanie, słusznie zaznacza:

ponieważ mia'sier Benesz nie wątpi,

że poglądy obu panstw dadzą się doskona-

le pogodzić, przeto nie pozostaje, jegc zda-

niem, innego jak czekać, Mądra to

maksyma i w oko!cznościach, tak wiernie

przez p. Benesza odmalowanych, nieza-

wodna. I ci z nas w Polsce, którzy są prze-

konani o potrzebie ścisłego zbliżenia się

obu państw i narodów, również wierzą w

dobroczynne działanie czasu. Jesteśmy tu

liczni, więc niewątpliwie doczekamy się

lepszej atmosfery, lepszej polityki i lep-

szych rezultatów sviuacji, tak wymownie

nic

wzywającej do soliJurności.

Również „Gaz. Warsz.* podziela
zdanie miń, Benesza co do iden-
tyczności interesów obu państw i
narodów:

Podzielamy w zupełności ten ostatni

pogląd p. Benesza. Warunki geograficzne i

układ stosunków w Europie š:odkowo-

wschodniej sprawia.ą, że Polska : Czecho-

słowacja są związane na terenie wspólności

interesów zasadni:zych. Stąd wynika, że

wszelkie nieporozumienia muszą mieć cha-

rakter przejściowy. Nieporozumienia obec-

nie istniejące wynikają z różnych powodów

— z zatargów lokslnych na terenie za-

mieszkałym przez 'udność polską, ze sto-

sunków między dwcma rządami, wreszcie

7 przyczyn głębszych. Wskazując tę trzecią

kategorję powodów, mamy na myśli stano-

wisko, już nietylk» rządu polskiego, lecz

całej opinji polskiej wobec zagadnień poli-

tycznych czasów obecnych. Tu są istotne

dość duże różnice. określimy je zwięźle—

Czechosłowacja wierzy w Ligę Narodów i

na niej buduje cały system swej polityki

zagranicznej, w Poisce istnieje niewiara w

zdolność Ligi do zuatwiania istotnych kon-

fliktów między narrdami, a naskvtek tego

duży sceptycyzm w stosunku do instytucji

genewsxiej. Z tego muszą wynikać różnice

w pojmowaniu i ujmowaniu szeregu za-

gadnień polityki b'eżącej.

Wierząc, podobnie ak p. Benesz, w to,

że istotne interesy Polski i Czechosłowacji, brane na długą metę. są te same, nie jesteś-

my zwolennikami podkreślania i rozdymania

nieporozumień czy też konfliktów w spra-

wach mniejszej wagi. Nie uważamy wszakże,

że należy pomijac milczeniem istnienie

różnic w poglądach i w ocenie sytuacji eu-

ropejskiej i światowcj.

RADE RTECSOLAWRZ NATO BARDO O AG KC SSS KOS OSA

gWalka z hitleryzmem w Rumunii.
Rada mi- | ność sprzeczna iest z ustawą o bez-

, pieczeństwie
dzenie to dotyczy organizacji o cha-

państwa,  Rozporzą-

nie rozwiązujące organizacje mniej-.rakterze narodowo-socjalistycznym.
podkreśla, że prasa berlińska zarzu- bez ustępstw powrócą do Genewy.

   Poiska rewizyta. | Komeniat oboza jzalatjjnego. |
W związku z ostatniemi odwie- Według doniesień prasy sanacyj-|

dzinami członka francuskiej Rady nej komendantem obozu izolacyjne-
(Wojennej gen. Debeney'a w Polsce go ma zostać manowicie podinspek-
zapowiadana jest w najbliższym cza- tor Grefiner, zastępca wojewódz-
sie rewizyta przedstawiciela żene- kiego komendania policji państw, w

ralicji polskiej w Paryżu. Jak sły-|Poznaniu. W! związku z tem — jak
chać, do Paryża wyjechałby inspek- |jnformuje „Kurje: Poznański* — od
tor armji gen. Sosnkowski, który kilku dni bawi cn w Warszawie, |
brał wybitny udział w konferencjach| +

0 zamachgen. Debeney'a w Warszawie.
Е na kuratora Gadomskiego.

We wtorek rozpoczął się we“Byraktar klara sejmowego. _
j Lwowie proces przeciwko piątcea miejsce p. Dziadosza, który |

został mianowary wojewodą kie-|U. O. N. o zaniierzony we wrześniu

leckim, dyrektor em biura A), r. ub. zamach na kuratora Gadom-
go został p. Aleksander Ruikowskki,| skiego, Główny oskarżony, Mada,
dotychczasowy kierownik biura ste-|skazany swego czasu przez sąd do-,

raźny na dożywotnie więzienie, wy-nograficznego Sejmu.
Komendant sejmowej straży mar-|dał swoich wspólników: Łuckiego,|

szałkowskiej, płk. Gattaws, ustąpił|Iwańczuka, Medwida i Fedyńskiego.|
ze swego stanowiska iobjął kierow-| Przewodniczy sędzia Dworzak, o-!
nictwo centra'nej intendentury w|skanža prokurator polityczny dr.“
magistracie warszawskim. Na jego |Prachtel Morawiński, Bronią adwo-.
miejsce komendantem straży miano-| kaci ukraińscy
wany został płk. Chociszewski z We wtorek oskarżony Mada sta-

rał się odciążyć towarzyszy i brałKrakowa,
całą winę na s'ebie. Rozprawę wy-
znaczono na trzy dni, Z powodu sen-
sacyjności procesu ograniczono ilość
biletów wstępu na salę.

 

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".  

Ograniczenie praw oddziałów szturmowych.

BERLIN. (Pat. Wszyscy członko- rów w czasie urlopu. Przywódcy

wie o”ganizacyi szturmowych Rze- szturmowek mają obowiązek stale-

szy otrzymali ostry zakaz noszenia go zglaszania w dowództwie  miej-

t, zw. sztyletów honorowych z de- | sca swego pobytu. Udział w zwar-
dykcją b. szefa sztabu kpt. Boehma.| tych grupach w manifestacjach do-

Nazwisko zdrajcy ma być ze sztyle- | puszczalny jest 1ylko za wyraźnem
tów usunięte, W dalszym ciągu o- | pozwoleniem p:zewódcy.
bowiązuje zakaz noszenia mundu-|

Bomba przed konsulatem niemieckim,
PARYŻ. (Patl. Wedie doniesienia wyleciały wszyslkie szyby w gma-

z Walencji niezvany sprawca rzucił chu konsulatu, jednakże ofiar w lu-

wczoraj bombę przed konsulatem dziach nie było.
niemieckim, skutek wybuchu

Zapowiedź zmiany stanowiska Włach
wobec Niemiec.

szości niemieckiej, których działal-|

TEROR W AUSTRII.
WIEDEŃ. fat). Korespondent sądu najwyższego. Posiedzenie zo- Reutera donosi: dziś o godzinie 11 stało przerwane. Ustęp i ściany ko-

| minut 45 м рейаси sprawiedliwości rytarza wiodącego do trybunału zo- .
|wybuchła maszyna piekielna. Wy stały poważnie uszkodzone,
buch nastąpił pudczas posiedzenia |

SAMOLOT NIEMIECKI NAD TERYTORJUM
FRANCUSKIEM.

 

PAPYZ Pat. „Le Petit Parisien“ įgo aparatu. Okazało się jednak, że

donosi z Metzu o przelocie niemiec-|aprat niemiecki zawrócił już do
kiego samolotu nad miejscowością |Berlina. Dziennik podkreśla, że

przed kilkoma miesiącami 2-krotnie
niemiecki samolot przelatywał nad
miejscowościami Bitche i Sarrgue-
mines.

Thionville. Policja zawiadomiła o
tem niezwłocznie władze wojskowe,
które poleciły kilku samolotom wy-
ruszyć na poszukiwanie niemieckie-

PARYŻ. (Pa:i. Ambasador Fran-
cji w Rzymie de Chambrun przyby-
wa jutro do Paryża. Podróż amba-
sadora, jak zapewnia prasa, stoj w
związku z wypadkami niemieckiemi,
które w Rzymie miały wywrzeć
wielkie zaniepoxojenie,

„Paris Soir“ twierdzi, że koła
włoskie znajdują się w przededniu
zmiany swego stanowiska wobec

Niemiec. Do Francji należy wyzy-
"skanie momentu i nadanie polityce

realnego zbliżenia z Włochami, by

zapewnić w ter sposób trwałość po-
„koju europejskiego.

| Przed wyjazdem do Paryża amba-
|sador de Chambrun konferował z
Mussolinim i podsekretarzem stanu
Suvichem.

PARY_, Pat. Agencja Reutera
donosi, że francuski minister spraw
zagranicznych przybędzie do Lon-
dynu w najbliższą niedzielę w t-wie
ministra Pietri. Podczas pobytu mi-
nistra Barthou w Londynie odbę-
dzie się dyskusja angielsko - fran-
cuska w sprawach morskich. W po-
niedziałek minister Barthou odbędzie
w Foreign Officz konferencję z mini-

 
Barthou jedzie do Londynu.

strem Simonem: oraz odwiedzi wice-
premjera Baldwina. We wtorek mi-
nister Barthou cdjedzie z powrotem
do Paryża, W oficjalnych kołach
zaprzeczają pogłoskom, że min. Bar-
thou przybywa do Londynu w celu
przeprowadzenia rokowań w  spra-
wie przymierza _ francusko-angiel
skiego. 
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DZIENNIK MILENSKI
 

Wimożona walla 2 religia w sowielach.
MOSKWA. iKAP). Rok 1934 za-

znączyi się jeszcze większem prze-
śladowaniem re.gji czerwonych dy-
ktatorów, bowiem Komintern
wszczął energi:zną kampanję pro-

pagandy ateizmu Jak wiadomo, w
roku bieżącyn. ma się odbyć w
Moskwie światowy kongres komuni-

stycznej Międzynarodówki. Zjazd

ten uiewątpliwie przyczyni się do
jeszcze większego prześladowania
nieszczęsnej garstki kapłanów, po-
zostałych dotąd na terenie sowiec-
kim, oraz tych wszystkich, którzy w

daiszym ciągu oddają cześć Bogu.
Ale nietylko w samej Rosji daje

się zauważyć wzmożona akcja bez-
bożnicza; rozpościera się ona rów-
nież i na inne państwa, w pierw-
szym rzędzie na Francję oraz na
Stany Zjednoczone, Zapewnienia
Litwinowa, obježdžającego na po-
czątku roku bieżącego Europę i A-
merykę, że Mhosja bynajmniej nie
prześladuje dzi: religji, pozostawia-
jąc jej całkowit+ swobodę, nie od-
powiadają rzecz prosta istniejącemu
stanowi rzeczy. Swiadczy o tem naj-
lepiej fakt, że uatychmiast po po-
wrocie tego dygnitarza do sowie-
tów, rozpoczely się znów masowe
prześladowania i akty gwałtu na
osobach kapłanów zarówno kato-
lickich, jak i inych wyznań, Święta
Bożego Narodzenia, a następnie
MWielkiejnocy byty okazją dla władz
bolszewickich do rozwimięcia na sze
roką skalę zarysowanej systema-
tycznej propagandy bezbożniczej,
wyrażającej się przedewszystkiem w
organizowaniu wystaw antyreligij-
nych, w zamyłciniu kościołów i za-
mienianiu dotychczasowych šwią-
tyń na muzea bezbożnicze. Pisały i
piszą o temi pisira wszystkich niemal
narodowości. Z'esztą najlepsze świa
dectwo przynosi sama prasa sowiec-
ka, która (jak up. specjalne pisma
bezbożnicze ,Pezbożnik' i inne)
szczyci się tą działalnością atei-
styczną, Wystarczy zrobić pobieżny
przegląd tych pism, by utracić iluzje

tak usilnie podtrzymywane przez
sympatyków bolszewickiego regi-
|me'u, co do ,:ieszkodliwości' za-
| rządzeń i działalności GPU., Komia-
ternu i innych wiadz czerwonej Ro-

isji. Wydawnictwa te stanowią nieja-
ko oficjalną pieczęć na dziaialności,
propagującej doktryny bolszewickie.
Jednem z najba:dziej znamiennych
jest dzieło Łukaczewskiego, wyda-
ne w Moskwie nakładem rządowe-
$o wydawnictwa antyreligijnego, p.t.
„Marksizm i Lerinizm: ateizm wo-
jujący'. Oto parę wyjąlkow z tej
książki: „Materalizm jest nieubła-
ganym wrogien: celigji'... „Marksizm
i leninizm, są to teorje o wojującym
ateižmie. Rewvsiucyjny proletarjat,
walczący o triumf socjalizmu, nie
może nie walczyc zreligją” ...

Drugą charakterystyczną  publi-
kacją sowiecką jest inne dzieło te-
goż Łukaczewskiego p. t. „Nowy
podręcznik antyreligijny,w którym
czytamy takie oto zdania: „Należy
umieć walczyć z religją — oto hasła
marksizmu - leninizmu'.  „Partja
proletarjacka walczy z religią i wy-
maga takiej wa'ki od każdego komu
nisty”. „Antyreligijny tront jest jed-
nym z odcinków ogólnego frontu
proletarjackiego w walce o socja-

walczyfa z religią, Władze sowiec-
kie, jako władze robotnicze, również
walczą z religją Szkoła sowiecka

prasa, kinematograf, radjo, literatu-
ra sowiecka waiczą również z re-
ligją“. „W ZSSR posiadamy przeszło
400  kołchozów _antyreligijnych.

lizm .„Partja koiaunistyczna zawsze|

tworzy wychowanie antyreligijne, |

W dniach 3 : 4 bm. odbyło się

święto pułkowe 5 p. p. leg. Święto

rozpoczęło się dnia 3 po południu

zawodami  sportowemi, następnie

wieczorem pod pomnikiem  poleg-

łych pułku odbyra się wzniosła uro-

czystość apelu poległych. Wieczo-

rem po ulicach miasta przechodziła

orkiestra z cavsirzykiem. W dn. 4

lipca o godz. 7 rano odbyła się deko-
racja Krzyżami Zasługi i Odznaką
Pamiątkową Pulku szeregu ofice-
rów i szeregowych 5 p. p. ieg. O
godzinie 9.30 w kościele garnizono-
wym ks. kapeen dr. Śledziewski
odprawił nabożeństwo na intencję
pułku, na którem byli obecni przed-
stawiciele władz z wojewodą na
czele, generałowie Konarzewski i
Skwarczyński, poczty sztandarowe
wszystkich pułków garnizonu wileń-

JAKA Dzis BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z możliwoś.ią przelotnych desz-

jczów. Chłodno. W dzielnicach pół-
nocnych dość sine, pozatem umiar-

;kowane wiatry północno. zachod-

„nie,

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

| 2-90); suko. Chomiczewskiego — ul. W
| PohulankaNr.19 (tel. 16-92); Filomonowicza
|i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz „Walka z religią winna być usilnie

wzmożona w ciągu drugiej piati-
letki”, 3
W podobny sposób odnoszą się do

religii i inne wydawnictwa sowiec-
kie perjodyczne świadcząc tem sa-
mem, że, mimo zapewnień Litwino-
wa, Stalin bynajmniej nie zaniedbu-
je akcji bezbeżniczej, uważając ją
za podwalinę systemu bolszewickie-
£0. ES 
 

Tahończenia uroczystości marjańskich,
Wczoraj zakończyły się uroczy-

stości marjańskie, trwające od 30
ub. miesiąca. Zrana, podobnie jak
w dniach poprzednich, odbywały się
nabożeństwa w Ostrej Bramie przy
bardzo licznym udziaie wiernych,
zarówno z miasta, jak i przybyłych
< prowincji, O godz. 8 r. odbyło się
żiówne nabożeństwo. Celebrował je
A E. ks biskup Niemira z Pińska.
Po południu J. E. ks. Arcybiskup-

Metropolita odczytał w Ostrej-Bra-
mie Litanję do Matki Boskiej, po-
czem J. E, ks. viskup Niemira wy-
głosił dłuższe kazanie, zamykając
część kościelną uroczystości,

Wieczorem Zaś w sali Śniadec-
kich USB przy licznym udziale
wiernych odbyła się akademja, zor-
ganizowana w związku z uroczysto-
ściami marjańskiemi, W akademii
tej wziął również udział Arcypa-
sterz i J. E. ks. biskup Niemira.

Wstępne przemówienie wygłosił
ks. dyr. Aleksauder Mościcki. Na
początku prelegent mówił o znacze-
miu uroczystości marjańskich. Od-
czyty i nauki, kióre zostały wygło-
szone podczas tych uroczystości,
miały za zadanie pogłębienie w nas
wiary św. i ugruntowanie jej w spo-
ieczeństwie. Dzieje się to dlatego, że
obóz bezbożniczy szkoli nowe rze-
sze agitatorów, którzy w liczbie
przeszio 20 tysięcy osób mają roz-
począć kampanię przeciwko Kościo-
łowi katolickiemu, dążąc do rozbi-
cia jedności wsród Jego wyznaw-
ców. Wileńszczyzna i Polska naj-
bliżej znajdują się granicy sowiec-
kiej, w nas więc pierwszy skieruje
się atak. Dlatego musimy być silni,

żydowski Komitet 6
„Moment“ podaje

z odbytego w Warszawie w dn. 14.VI
ogólnego zgromadzenia Żydowskie-
śo Komitetu Gospodarczego w Pol-
sce. Wołkowicz złożył sprawozdanie|
z działalności komitetu organizacyj-
nego. Polegała ora na

„przedsięwzięcu: akcji o prawo do pra-

cy dla robotników żydowskich i dla zawo-

dowej inteligencji żydowskiej. Komitet do-

konał ankiety w czasie miesięcy letnich o

zatrudnieniu żydowskich robotników i o

dodatkowych żydowskch zajęciach”.

Komitet mcže stwierdzić do-
datnie wyniki swojej pracy, miano-
wicie Fundusz Pracy początkowo
nie wykazał odpowiedniego zainte-
resowania sprawami żydowskiemi,
jednak

„komitet organizacyjny przedsięwziął

odpowiednią akcję, która miała pewien
wynik'.

MW związku z ustawą o Копсе-
sjach na komunikację samochodo-
wą, która nie iest dobrze widziana
przez żydów,

„somitet przedsięwziął akcję,

dała również pozytywne wynik!.

Zwrócono rwagę na hodowlę
królików angorskich. Powstała Ko-
misja rozszerzavia wśród żydów ho-
dowli królików zngorskich. W wyni-
ku prac tej konijeji

która

 

 

sprawozdanie |

musimy jako bastjon niezwyciężony
| przeciwstawić «iiną wiarę, opartą
na światłych umysłach ludzi. Wresz
cie musimy być silni nietylko dlate-
śo, żeby bronić się przed wrogiem,
ale również i żeby móc go atakować.

Wi końcu ks Mościcki podkreślił
wyniki uroczystości marjańskich w
tej akcji.

Znany marjolog Polski,
Skrudlik, wygłosił ostatni z cyklu
odczyt pi „Pod znakiem Maryi".
Odczyt wywarł aa zebranych wiel-
kie wrażenie, które ujawniło się w
niemilknących, parommutowych о-
klaskach.

Akademję zakończył urozmaico-
ny dział wokainy.

dr, M.

m.r,s.

560066060666698

Zwolnieni z więzienia,
Wczoraj w dalszym ciągu zwol-

„nieni zostali z więzienia na Łukisz-
kach pp. Łochtin, Slesicki i Srednic-
;ki (sekcja Mł, Siron. Nar.) oraz Go-
„niewicz i Braūski (nar.-rad.).

Wszyscy, 1ak wiadomo, byli
aresztowani w nocy z 16 na 17
czerwca. Z pośiód aresztowanych
wówczas pozostaje w więzieniu
jeszcze trzech narod.-socjalistów.

 
Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritas“,
 

ospodarczy w Polsce.
„powstało tymczasem 14 gospodarstw-

królikaini i stacja dcświadczalna w Błoniu,

pod Warszawą. Obecnie wprowadzono plan

szerokiej akcji założenia 450 gniazd”.

IW] związku z projektem noweli-
zacji ustawy przemysłowej Komitet
postarał się o ujednostajnienie sta-
nowiska w tej sprawie przez wszyst-
kie życowskie organizacje gospo-
darcze, aby

„wspólnie bronić

skich pozycyj”.

Wytworzono
„Komisje — d< spraw polityki gospo-

darczej, do przeww:stwowienia ludności žy-

dowskiej, do rzem:»sła i zawodowego szkol-

nictwa oraz do działalności spółdzielczej i

kredytu .

Żydowski Kuimitet Gospodarczy
dążyć będzie, 'ak widzimy, do obro-
ny interesów żydowskich w pań-
stwie polskiem Ponieważ w pań-
stwie naszem żydzj mają formalne
równouprawnierie, faktycznie zaś
zdobyli przewagę w handlu, rze-
miośle i przemyśle, nowa organiza-
cja będzie dążyią do nowych przy-
wilejów i dalszego ugruntowania
przewagi żydowskiej w dziedzinie
gospodarczej.

zagrożonych żydow-

 

UNDO KA $ |

piszek.

| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
J. E. ks. biskup Kazimierz

j Michalkiewicz wyjechał wczoraj do
jlwonicza na kurację, powrót spe-
dziewany koło 15 sierpnia.
— J.E. ks. bisk. Abrantowicz

z Charbina w Wiinie. W końcu
b. m. przybywa do Wiłna ks. biskup
Abrantowicz z Charbina. Dostojny
Pasterz odprewi nabożeństwo w ka-
plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej
i złoży wizytę Arcypasterzowi wileń-
skiemu, poczem uda się de Nowo-
gródka, gdzie posiada krewnych.
Powrót do Charbina ;nastąpi w sier-
pniu r. b.
(X isdla=iu Z MIASTA.
— Oficer szwedzki zwiedza

Wilno. Do Wilna przybył przedsta
wiciel armji szwedzkiej, który po
zwiedzeniu miasta udał się do Trok.
|Gość szwedzki był pedejmowany
przez. korpus oficerski garnizonu
wileńskiego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— O salę obrad Rady Miejskiej.

W związku z ukonstytuowaniem: się

nowej Rady Mie,skiej w magistracie

aktuainą stała się spruwa sali po-
Isiedzeń. Jak wiadomo, nowa Rada
|składa się z 64 radnych (dotychczas
A8), obecna więc sala posiedzeń w
gmachu magistratu jest zaciasna,
wobec tego zachodzi konieczność

wyszukania obszerniejszego lokalu.
Możliwe, że posiedzenia nowej Rady
Miejskiej będą się odbywały w: lo-
kalu miejskiej szkoły powszechnej
przy ul. Ostrobramskiej 5.
— Petycja o zbudowanie drogi

Pośpieszka — Wołokumpja.  Wla-
ściciele nieruchomości w  Woło-
kumpji zwrócili się raz jeszcze do

Zarządu miejskiego ze zbiorową pe-

tycją, domagają: się wybrukowania
drogi na odcinku Pośpieszka — Wo-
łokumpja.

Magistrat jest podobno
dowany drogę 7
'dłużyć pod tym jednak warunkiem,
że właściciele domów pokryją 1/3
część kosztów tej inwestycji.
— Nowe szajety, W, najbliższym

czasie Zarząd iruasta zamierza przy
stąpić do budowy jeszcze dwóch
szalet podziemnych, na wzór wybu-
dowanego niedawno na placu Łu-
skim. Jeden ma stanąć na skwerze
przy ul. Wielki2; w pobliżu ratusza,
drugi przy ul. Zawalnej na t. zw.
rynku drzewnyi

: SPRAWY WOJSKOWE.
— Uwadze opieszałych poboro-

wych. Na 11 bm wyznaczone zosta-
ło dodatkowe posiedzenie komisji
poborowej. Kcmisja urzędować bę-
dzie w lokalu przy ul. Bazyljańskiej
2. Winni się stawić wszyscy pobo-
rowi, którzy w? właściwym czasie
nie uregulowali swego stosunku do
służby wojskowej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Wpływy z podatków coraz

mniejsze, W ciągu czerwca tytułem
podatków do kas miejskich wpły-
nęło zaledwie 5 proc. sum przewi-
dywanych. W związku z tem ocze-
kiwane jest wzriożenie akcji egze-
kucyjnej,
— Wobec zaciśnięcia śruby

podatkowej. (rzędy skarbowe na
terenie wileńskiej Izby Skarbowej
zaobserwowały znaczną poprawę
wpływów podatków, które zostały
przejęte w ub. roku od samorządów.
Wpływ podatków od nieruchomości
po zaostrzeniu egzekucji wzrósł do
30 proc. w porównaniu ze stanem,
jaki był w okresie dokonywanym
przez samorządy. Inne podatki wo-
bec ostrej egzekucji wpływają obec-
nie lepiej, niż poprzednio. To oczy-
wiście jest zrozumiałe,

i

 

 

KRONIKA.
Doroczne święto 5 p. p. leg.

 

„| szło 50 funkcjonarjuszy celem šcią-

zdecy- |
Pośpieszki prze-;

skiego oraz sztandary, delegacje oli-
cerskie i podoiicerskie wszystkich
pułków stacjouujących w  Wilnie.,
Okolicznościowe kazanie wygłosi
ks. dr. Śledziewski. Po nabožen-
stwie wszyscy nbecni udali się do
Katedry, gdzie na Grobie ks. bisk.
Władysława Baudurskiego Dowódca
5 p. p. leg. płk. Pełczyński złożył
wieniec. Następnie na ul. Mickiewi-

| cza odbyła się defilada. W. defila-
| dzie brały udział: cały 5 p. p. leś.,
oddziały 1 i 6 pp. leg., 4 p. ułanów,

|1 PAL i 3 PAC. Po defiladzie odbył
się w koszarach pułku obiad żoł-
nierski i przyjęcie dla wszystkich
zaproszonych $uści, następnie przed
stawienia teatru.ne dla żołnierzy, a
wieczorem w kasynach oficerskiem
i podolicerskiem zabawy ta-
neczne.

Kryzys w Ubezpieczalni
Społecznej. Zaległe składki ubez-
'pieczeniowe Ubezpieczelni Społecz-
'nej w Wilnie od pracodawców sze-
'regu zakładów pracy i instytucyj
wynoszą zgórą 800 tys. zł., nie licząc
dawniejszych zaległości, które prze-
wyższają 500 tys. zł. Ogółem zale-
głości wynoszą zgórą 1 milj. zł.
W związku z tem zaostrzono akcję
egzekucyjną i w tym celu dyrekcja
Ubezpieczalni wydelegowała prze-

gania w drodze egzekucyjnej skła-
dek i zaległości. Dodać należy, iż
Gbezpieczalnia znalazła się ostatnio
w dość kłopotliwej sytuacji finan-
sowej, gdyż na 1 lipca nie wystar-
czyło na opłacenie wszystkim pra-
cownikom wynagrodzeń i uposażeń
i niektórzy z nich otrzymali tylko
częściowo pobory.

SPRAWY SZKOLNE.
— Е y państwowe na na-

uczycieli szkół srednich w okresie
egzaminacyjnyn: jesiennym br. roz-
poczną się dnia 3 października br.
Kandydaci, dopuszczeni do egzami-
nu w myśl $ 12 rozp. Min, W. Ri
O. P. z dnia 9 października 1934 r.
Dz. Urzęd. Nr. 18 poz, 185, którzy
pragną przystąpc doń w tym okre-
sie, winni zgłosi: się pisemnie do
Komisji egzamiaacyjnej w terminie
do 15 września br. składając jedno-
cześnie opłatę *5 zł.

Rozkład i terminy egzaminów
będą podane do wiadomości zainte-
resowanych drogą ogłoszenią w lo-
kalu Komisji egzaminacyjnej (Uni-
wersytet, ul. Uu:wersytecka З, p.).

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Z Chrześc. Zw, Zaw. Murarzy

i Betniarzy, Dzis o godz. 5-ej m. 30
p.p. odbędzie sę walne zgromadze-
nie członków Chrześc. Źw. Zaw.
Murarzy i Betonarzy w Wilnie w
lokalu Związku przy ul. Metropoli-

' talnej i. z następującyru porządkiem
dziennym: 1) sprawy organizacyjne,

!2) dni wychodnc, 3) sprawa Postaw,
|4) sprawa kanalizacji, 5) sprawa
, bezrobocia i ©) wolne wnioski,
Wstęp tylko dla członków Związku.

JURYSTYKA.
— 46 wycieczek w ciągu czerw-

ca. W Wilnie w ciągu czerwca ba-
wiło 46 wycieczek w ogólnej ilości
7654 osoby. Wśród wycieczek naj-
więcej było młedzieży szkolnej poa
kierunkiem nauczycieli. Wilno zwie-
dziły wycieczki szkolne ze Lwowa,
Ńrakowa, Stanisławowa, Warszawy,
Łodzi, Poznania, Pomorze i Sląska.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Narada nowych radnych ży-

'dowskich, „Winer Radjo' donosi,
"że dnia 2 bm. w mieszkaniu Dra Wy-
| godzkiego odbylą się narada nowych
radnych żydov.:kich, wybranych z
ramienia żydowskiego bloku wy-
borczego, na ktorej obecnych było
6-ciu radnych. Na zebraniu tem u-
konstytuowano frakcję żydowską,
której przewodniczącym został dr.
Wygodzki, zastępcą adwokat Czer-
nichow, a sekreiarzem dyr. Segal.
Stwierdzono, że kampanja żydow-
ska kosztowała blok żydowski prze-
szło 4.000 zł. Cnsówiono dziwną sy-
tuację, jaka się wytworzyła w cza-
sie wyborów przez wypisywanie na
kartkach tylko pewnych nazwisk,
Następnie dyskutowano na temat
żydowskiego w:ceprezydenta, ław-
nika i mnych stanowisk w Magistra-
cie, Do czasu zebrania się nowej
Rady Miejskiej i:akcja żydowska ma
się porozumieć co do ewentualnych
stanowisk żydów z  miarodajnymi
organami Magistratu.

RÓŻNE.
— 2305 kolarzy, ilość rowerów

ulega w mieście stałej zwyzce W
porównaniu z rokiem ubiegłym ilość
wykupionych kant rowerowych
zwiększyła się c przeszło 200 W
chwili obecnej Wilno liczy 2305 ro-
werzystów.

Wymiana starych  5-cio
złotówek, Od ania 1 października
rb. do 30 września 1936 r. wszystkie
banki państwowe i kasy skarbowe
będą uskuteczniały wymianę 5 zł,
monet srebrnych z dnia 5.XI 1927 r.
Monety te po *ym terminie będą
wycołane wogóle z obiegu,

Miema Polski beż mórza,

 

DZIŚ WYŚCIGI KONNE.

dzień wyścigów kornych o szereg nagród

pieniężnych i hon-/owych.

Wyścigi rozpotzną się o godz. 16 bie-

giem wojskowym naprzełaj о nagrodę 3
pułku Szwoleżerów Mazowieckich. W bie-

$u tym startować będzie 15 zgłoszonych
koni.

W gonitwie z płotami na rasie 2400
mtr. zgłoszonych jest 6 koni.

W wielkim Sieepie-chase 0 nagrodę
im. p. J. Żółkiewskiego na dystansie 3600

mtr. ma stanąć na starcie 7 koni.
Bieg naprzełaj wojskowy 1 pułku ul.

trasie 3.200 mtr, zepisano 7 koni.

zbiór żyta rozpoczęty.
W] niektórych muiejscowosciach

pod Warszawą zaczęio już na lżej-
szych i wyższy. gruntach sprzęt
żyta, który został jednak przerwa-
ny przez niepożodę. Słoma nie po-
prawia się i skvikiem tego odczu-
wany będzie brak paszy. O ziarnie
nic na razie nie można powiedzieć,
gdyż wskazówki co do tego dadzą
dopiero pierwsze omłoty.

O rozpoczę:iu żniwa donoszą
również z zachodniej Małopolski,
zwłaszcza w okolicach nad dolnym
Dnieprem, Wisżioką 1  Wisłokiem.
Zapowiedzi są naogół zadowalające.

Zgen 117-to ietniej
staruszki.

Przed kilku dniami zmarła w
Wilnie najstarsza z mieszkanek na-
szego miasta Ewa Butrymowiczowa
(zauł, Kijowski 6).

Zmaria liczyła sobie 117 rok ży-
cia. Mimo tak :mponującego wieku
śp. Butrymowiczowa, do ostatniej
prawie chwili czuła się doskonale, a
co dziwniejsze posiadałą prawie
wszystkie zęby 1 nieużywała okula-
rów.

Sp. Ewa Butiymowiczowa  uro-
dziła się w roku 1818 1 niewątpliwie
należała do rzędu najstarszych ludzi
w świecie.

Zgon, według opinii lekarzy, na-
stąpił na skutek silnego zaostrzenia
się sklerozy, wywołanej tak podesz-
łym wiekiem,

——

Teatr | muzyka
—. Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dz'ś i jutro o godż. 8,30 w
sztuka w 3-ch aktach N. Drurkiej p. t.

„Zamknięte drzwi” w wykonaniu pp. Zofji

Barwinskiej, artystk. teatru Katowickiego,

L Jasińskiej - De'sowskiej, J. Pytlasiń-

skiej, M. Szpakjew:czowej, E. Glińskiego,

L. Madalińskiego, A. Lodzińskiego, M.

Węgrzyna i St. Skolimowskiego, Reżyserja:

M. Szpakiewicz i 1 Łopalewski. Dekoracje

W. Makojnika.

— Najbliższa premjera w Teatrze Let-

nim, W najbliższych dniach ukaże się na

scenie Teatru Letn'ego doskonaia komedja

w 4-ch aktach Vexieuil'a p. t. „Musisz się

ze mną ożenić”, z gościnnym występem ar-

tystów Teatru Ka »wickiego p. Z Barwiń-
skiej i J, Wasilewixiego,

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Bohate-

rowie' po cenach propagandowych, Wystę-

py Janiny Kulczyckiej, Dziś po rez ostatni
wartościcwa opere:ka O. Straussa „Boha-

terowie', W roli $'ćwnej wystąpi znakomi-

ta śpiewaczka Jar.na Kulczycka.
— „Paganini* w „Lutni* Jedna z naj-

piękniejszych operetek Lehara „Paganini”,

wchodzi jutro na repertuar tealru „Lutnia”,

Gościnne występy J Kulczyckiej i R. Pete-

ra w rolach księżrej Lakk: i Paganiniego.

— Wieczór Hauki Ordonówny w „Lut-

ni”. Od dnia dzisiejszego kasa tealru „Lut-

nia”, rozpoczyna s,izedaż biletów na wy-

stęp Hanki Ordonówny, który się odbędzie

w niedzielę.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 5 lipca 1934 roku.

6.30. Pieśń. Muzyka. Dzien. por. Koz-

maitości. 11.57: Czas. Hejnał. Kom. meteor.
Przegląd prasy. 12.10: Muzyka operetaowa
(płyty). Dzien. połudn. 13,05: Audycja dla
dzieci 13,20: „Niemiecką pieśn artystyczna
w rozwoju historycznym” (płyty) Wiado-
mości eksportowe. Giełda rolnicza, 16,00:
Muzyka lekka. 17.15: Recital. 17.35: Kon-
cert. 18.15 słuchowisko, 19,00: A
pocztowa Nr. 303". 19.15, Rec. śpiew, Wia-
domości sportowe Myśli wybrane. _ Wil.
wiad. kolejowe. 20.12: Muzyka lekka. Dzien,
wieczorny. Transrn. z Gdyni  Codz. odc.
pow. 21.12: Wieczór kompozytorski Micha-
łowskiego. 22.00: „Psychologja zobojętnie-
nia rel. odczyt. 22.15: Muzyka taneczna.
Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Koncert solistów.

W. piątek o godz 17,30 rozp:cznie się w

 

Na Pośpieszce cdbędzie się dzisiaj 5!

 

 Krechowieckich nu trasie 4.500 mtr. roze-|

gra się między 10 <ońmi. |

W ostatniej gonitwie Steeple chase o na 1560

nagrodę Wil. Pryw. Banku Handliwego na |7 miejsce, mając takich zawodników jak

| Noja i izni czołowi biegacze z Sokoła Ziem

Dzisiejsze gon''wy zapowiadeją się in- | Zachodnich.

teresująco. |

TEMAAT OLE BTI,VIRSERKSABENTAREA

SP ORT
SUKCESY WILNA W POZNANIU.
Ddużyna gier sportowych Sckoła Wi-

leńskiego na zawodach jubileuszowych w

Poznaniu zdobyła mistrzostwo Związku

Sokoła Polskiego w siatkówce, zwycięża-

jąc Sokoła—Macierz ze Lwowa, który

dzierżył w ubiegłym roku mistrzostwo Pol-
ski.

Wilnianie, grając w składzie: Szyma-
nowski, Wojciechowicz, Wieromiej, Krep-

ski, Gołębiowski i Szczawiński, przez cały

czas gry w siatkówkę nie dali dojść do
głosu lwowianom, to też wygrali w stosun-

ku 2:1 (15;8), a w koszykówkę zwyciężyli

Sokoła-Belin w stosunku 47:6 i $. M. P.-
Poznań 57:9.

Lekkoatleta Kulikowski Jan w biegu
i 5000 mtr. uzyskał zaszczytne 6 i

dały na Wlłiomierokiej
w pogoni za awanturnikiem.

Do meiszkania Czeslera B, (Wił-
komierska 45) Wpudł niejaki Wła-
sow Jan (Krzywa 27), który usiło-
wał pobić domcwników, a gdy za-
częto jego bić -zucil się do ucieczki.
W czasie pościgu Czeslerowie

głośno nawoływali „Trzymaj bandy:
te“.

Usłyszawszy to posterunkowy
policji, widząc uciekającego  czło-
wieka, którego goni kilka osób, od-
dał da Własowa kilka strzałów na
szczęście nieśmiertelnych,

Własow padł na ziemię i pozwo-
lił się ująć. :

Jak się wyj: śniło, zajście między
Własowem a Czeslerem powstało na
tle porachunków osobistych,

Eksplozja w garbarni.
№ dniu wczorajszym w godzinach

popołudniowych w garbarni Nelkina
przy ul. Podgó:ej 4 w czasie pracy -
nastąpił wybuch zbiornika benzyny,-

Skutkiem _ eksplozji odnieśli
ciężkie poparzenią Mendel Nelkin,
współwłaściciel garbarni oraz maj- -
ster Antoni Jezierski, których we-
zwane pogotowie ratunkowe odwie- |
zło do szpitaia żydowskiego. :

Nieobyczajny wybryk.
Niezwykłą sensację przeżyli

zwiedzający Werki w dniu 1 bm.
Oto mniej więcz' o godz. 3 po poł.
w jednej z werkewskich restauracyj,
zjawił się nagle osobnik, który. 0-;-
prócz przezroczystego kostjumy..
kąpielowego nic na sobie nie posia- |
dał. Można sobie wyobrazić zamie-
szanie wśród >becnych w restau-
racji, a w szczególności wśród Iko-
biet, wywołane tym niesamowitym
wybrykiem „tarzanowskiej' mody.

Rozumiemy. potrzebę słońca i
powietrza, ale uadużywanie miejsc
publicznych do podobnych wybry-
ków jest świadectwem braku  ele-
mentarnego wychowania etyczno-
towarzyskiego.

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradziony w kinie. K kinie „Roz-

maitości' skradzioa> z kieszeni Jesińskiemu

Władysiawiwi zegarek, wartości 100 zł, O
kradzież podejrzary jest Sznajderowicz

Eljasz (Subocz 151, którego zatrzymano.

Skradzionego zega”ka aie odnaleziono.

— Zamach samobójczy. W klatce
schodowej domu Ni. 2 przy ul. Boniirater-

skiej, Połońska Anna (Żydowska 10) usiło-

wała popełnić samobójstwo  wypijając

esencji octowej. Fogotowie Ratunkowe

odwiozło desperatkų do szpitala Sw. а-
kóba w stanie nizęroźnym.

— Porzucone dzieci, W bramie domu

Nr. 23 przy ul. Waingry, znaleziono pod-
rzutka, płci męskiej w wieku około 1

miesiąca. Dziecko Tostało umieszczone w

przytułku Dz. Jezus

— W, lokalu Cpieki Społecznej zosta-
ło porzucone dziecko, płci męskiej w wie-
ku około 10 miesi,cy. Podrzutka umiesz-

czono w przytułku Dz. Jezus.
Zaginiony chłopiec. Michniewicz

Kazimierz (Świerkowa 46), iat 9, wyszedł z

domu w dn. 29 ub. m. i dotychczas nie po-
wrócił.

— Zatrzymany przemyt, Posterunko-
wy Ill Komisarjatu PP. przy zbiegu ul.
Mickiewicza i ul. Wileńskiej zatrzymał fur-

mankę, powożona przez Rejzaka Dawida,

mieszkańca folw. Gnidziszki, gm. mejszagol-
skiej. W furmance znaleziono 73 kg. soli

pochodzącej z przemytu,

Gietda.
WARSZAWA. iPat). Waluty: Belgja

123.70 — 124,01 — 123.29. Berlin 203,25 —
204.25 — 202.25, H.landja 359.40 — 360.30
—358.50. Lonlyn 26,80 — 26.93 — 26.67 N.
Jork—kabel 5.29!/+ — 5.32!/4 5.261/2,
Paryż 34.91 — 35.0) — 34.52, Praga 22 —
22.05 — 21.95. Szt>kholm 138 — 138,70 —

 

 524 radjo ciekawy koncert, który transmitowa-

ny będzie częściowo » Krakowa a następnie

z Poznania. Rozpoczyna Kraków koncer-

tem na altówkę z tow. fortepianu w wyko-

naniu Śt SohleisLiorna,
współczesne utworr rosyjskie. W drugiej

części ze studja poznańskiego transmitowa-
ry będzie występ śpiewaczk: p. W. Roes-

sler - Stokowskiei, która odśpiewa arje z

iper Verdiegi „Din Karlos“ i Gounoda
„Królowa Saba” nas.ępnie zaś pieśni Denza

Curtisa i Rubinsteina.

fEsax
Piątek symfoniczny.

O godz. 20,12 rozpocznie się transmisja
ze studja warszawskiego koncertu symfo-
nicznego pod dyr. T. kiewicza z udzia  niema miorza beż floty wojennej iem pianistki Marvli Jonasówny. W progra-

który wykona |

137.30. Szwajcarja 172.45 — 172.88—172.02
« Włochy 45.48 — 45 60 — 45.36. Tendencja
| niejednolita dła walut a dla papierów pro-
| centowy:h mocniejs:a.

Papiery procentowe: Budowlana 44.15.
| Inwestycyjna 11250 Konwersyjna 64.25,
! Чо!агома 72.25 — 72. Stabilizacyjna 67.38
| — 67 — 67.25. 4 * pół proc. listy ziemskię
48 — 48.25, # Е

WRIRPOPYRPRECZIRIH:GAOPOTOLOZACOFPRÓWA

mie poemat symioniczny Różyckiego „Bo-
esław Śmiały”, Lispunowa, „Koncert forte-
pianowy“ es mollipoemat symf. Czajkow-
skiego „Manfred  Audycję tę poprzedzi
słowo wstępne dr. Zdzisława Jachimeck'e-
go z Krakowa.
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6 spriwie
Polskiego Towarzystwa  Eugenicznego.|się

ankiety
Wśród rozlicznych ankiet, jakie

rozpowszechniane są pomiedzy na-
szą młodzieżą, zwraca uwagę jedna
z oslatnich, wydana przez low. Eu-
geniczne a przesiana na ręce Rekto-
ra, który nieomieszkał rozpowszech-
nič jej wśród akademików i akade-
miczek, studjujących na uniwersyte-
cie S; B,

Treść ankiety i jej właściwy cel
dają dużo do myślenia i świadczą o
bardzo pesymisiycznym  pośglądzie
starszego społeczeństwa, a raczej
niektórych jego przedstawicieli, na
poziom moralny naszej studjującej
młodzieży. Czyż można bowiem po-
sądzać dzisiejsze pokolenie o tak
masowe { tak różnorodne nadużycia
w dziedzinie iastynklu seksualnego,
ażeby podobną ankielię kolportować
niemal publicznie i traktować owo
zło, jako objaw pospolity? My są-
dzimy, że jest zgoła przeciwnie, że

 

o stracie jasą poniósł kraj nasz,
a w pierwszej mierze swiat kobiecy

|z powodu śmierci śp. Marji Curie-
Skłodowskiej. Wielka uczona nasza,
(będąc profesorem fizyki w Sorbonie
dokonaia wraz z mężem wiekopom-
nego odkrycia radu, za co otrzymu-
ją małżonkowie nagrodę Nobla w r.
1903. Drugą taką nagrodę za dalszą

Dom Pracy
W Warszaw:e powstała niemier-

nie ważna placówka. Dzięki pomo-
cy ministerstwa opieki społecznej,
Komisarjatu rządu 1 Magistratu.
Członkinie związku Pracy Obywatel
skiej Kobiet, zorganizowały przy ul.
Błońskiej 12 Dom Pracy Dobrowolnej
którego zadaniem jest walka z nie-
-ządem, przez podniesienie moralne
zapomocą odpowiednio prowadzo-
nych metod wychowawczych i pracy

!

 dzisiejsza młodzież, mimo istnej na-
ganki, urządzanej na nią przez róż- |
nych kolporterów i kolporterki „Bun
tu Młodych” i „Dziejów Grzechu”,'
przewyższa o wiele swym poziomem,
moralnym pokolenie, które ową an-|
kietę redaguje i rozprzestrzenia. Je-|
żeli znajdują się pewne ośrodki ze-|!
psucia w naszych wyższych uczel-
niach, to przypisać je należy swoi-
stym a sprzyjającym rozpuście wa-

runkom, stworzonym na naszym pol-
skim terenie przez to właśnie star-
sze społeczeńs*wo, wyrosłe na ma-
terjalistycznyct. przesłankach ich na
ukowej i życiowej filozofji.

Ale przystąpmy do właściwego

!

upadiej kobiety.
Równy, uporządkowany rytm ży-

cie codziennego, kulturalna pomoc
otoczenia, umiejętne oddziaływanie
na pensjonarjuszki zakładu i zachę-
canie ich do pracy dobrowolnie wy-
branej, to są czynniki które wiele z
tych nieszczęśliwych istot wyrwą z

| dna nędzy moralnej.
Dom Pr. Dcbr. pomieścić może

32 pensjonarju:zki, Obecnie w za-
kładzie jest ich 28. Przyjmuje się ko-
biety od lat 17 tu do 30 na okres 3
letni.

Nie znają one żadnej pracy. nie
posiadają określonego fachu. Najlicz
niejsza jest grupa dziewcząt, która
uprawiała nierząd z powodu braku

 

 

Zgon sławnej uczenej polskiej.
W. ostatnie chwili dowiadujemy pracę otrzymuje uż ona sama W r0- | zawiadamia, że na okres wakacyjny

ku 1911. Sprieczeństwo polskie
uczciło ją za życia, zakładając w
Warszawie Instytut Radowy

| imienia. Podając narazie tylko te
szczupie wiadomości, obszerny ży-
ciorys odkładamy do następnej kro-
niki,

Cześć Jej Pamięci.

—

Dobrowolnej.
Trzecia grupa, najmniej liczna to

typy z wrodzoną predyspozycją do
nierządu. Najtrudniejsze do wycho-
wania. '

Kierowane są tu przez Magistrat
przebywają w Domu dobrowolnie,
iecząc się tu pod kierownictwem le-
karki zakładowej. Te są najgorsze do
uleczenia moralnego.

Najiepszym sprawdzianem  mo-
ralnej wartości pensjonarjuszek jest

jej)

Narodowa Organizacja Kobiet

biuro N. O. K. czynne będzie jedynie

w piątki od ii do i-ej w poł. w lo-

kaiu Herbaciarni N. O. K. (zauł. Do-

broczynny 2).

BANKASEDASZ WIA.Koko ÓW

Ż ostatnich
®

wydawnictw.
RUCH KOBIECY. wydaw-

uictwo twowske Ostatni numer Ru-
chu wyszedł z uużem opóźnieniem z
przyczyn nieza!eżnych od redakcji.
£awiera on wiele ciekawych artyku-
tów i spraw bieżących z ruchu ko-
biecego.

Artykuł wstępny: „Kobieta a Po-
tyka” zwalcza dążenia apolityczne
wielu kobiet, wykazując ich fatalne
skutki w czasie wyborów,

Podkreśla szczególnie szkodli- ich ustosunkowanie się do pracy. O
ile kióra chęinie pracuje, można
miec nadzieję jej odrodzenia.

Dzień pracy jest 8 godzimny. W
tym czasie wszystkie spełniają ko-
lejno prace, wchodzące w zakres go-
spodarstwa Domu, oraz pracują w
warsztatach, Uczą się szycia, czap-

karstwa, hafciarstwa 1 t. p. Z uzy-
skanych zarobliów każda otrzymuje
pewną część do ręki na bieżące po-
trzeby. Część pewną zarobku skła-,
da się na książeczkę P. K. O. na;
„czarną godzinę” po opuszczeniu,
zakiadu. |

Pozostały cza< od pracydziewczę |
ta mają wolny, uczą się w zakresie
szkoły powszechnej, czytają w swej 

wość tego stanowiska u Katoliczek
nie tych z imienia, ale tych czyn-
ych, gdyż odżegnywując się od „po-
lityki” jak od jakiegos przestępstwa,
ś$dy występują ua arenę publiczną,
działają nieraz szkodliwie nietylko
dla Narodu swego, ale także i dla
Kościoła. Dzieje się to dlatego, że
nie mając najmniejszego pojęcia o
różnych zakulisowych grach  poli-
tycznych, dają się łatwo zbałamucić i
bezwiednie służą kierunkom nieraz
wprost wrogim Kościołowi. Artykuł
kończy P. H. P. słowami: W pierw-
szym rzędzie dążyć musimy do wy-
robienia w jaknajszerszych rzeszach
kobiecych świadopoglądu narodowe-
$o, opartego o zasady Katolicyzmu,

 

 

Przyjazd

Jesi cudowzy letni ranek, Kasz-
tany przed domem w N. pławią się
w słoncu, Wokoło gazonu kwitnie
wieniec liljowych tloksów i złocieni,
Cicho.. Na drzewach wiszą liście
bezszeiestnie, jakby omdiaie z roz-
koszy pod pieszczotą gorących pro-
mieni słonecznych. Lelum i Poielum
siedząc na stopniach ganku naradza*
ją się nai najlepszym sposobem wa-
bienia sujek, £ domu dochodzi gwar
licznych głosów, potem zbliżają się
starcze, posuwi:ste kroki i babcia
staje we drzwiach:
— „Słuchajcie chłopcy, — mówi

ujrzawszy Jerzyka i ladzia (Lelum
i Polelum) — trzeba żebyście wygra-
cowali dróżkę na gazonie, bo dziś
pani Ala może przyjechać, a dróżka
zarosia tak nieiadnie',
— Naprawdę!! Pani Ala dziś

przyjedzie?!|— wykrzykuje radoś-
nie Lelum—to ja nie mam czasu pro
szę bawci, dróżek gracować, Muszę
przygotować jakąś sztuczkę gimna-
styczną, bo wiem, że ona to lubi,
c Ghandi gracuje, on nic nie ro-

1

To rzekłszy, jednym susem zna-
lazł się na rękach, ą nogami machnął
takiego kozia, że biedna babcia aż
jęknęią z przerażenia.
— „Jezus, Marja! co on wypra-

wia, isiny warjai, a do gracowania
nie zapędzić, ani rusz!”
— „Niech Uuandi gracuje, bab-

ciulko — przytwierdzu jak echo
Polelum - Tadz:., my musimy iść do
lasu sójki wabic,

Babcia nie zdążyła na niezbyt u-
przejmą replikę wnusa  odpowie-

 

pani Ali
©brazek wakacyjny.

netka czyli Zosia, kióra całej roz-
miowy od jakiegoś czasu słuchała w
miiczeniu, podskoczyła na jednej
nodze ; w chwili najmniej coprawda
odpowiedniej, bo własnie wujek z
pola nadchodzii, zawołała ną cały

głos: >
— A ja zaśpiewam „Magdalen-

kę”, jak pani Ala przyjedzie,
— „Co ty zaspiewasz”? — spytał

wujek, lecz Zusia speszyła się 0-
kropnie, spiekła raka i do domu u-
ciekia. 2

Wujek stał jakiś czas i przyglą-
dał się, jak wszystko co żyło przy-
śotowywało się na przyjęcie oczeki-
wanego gościa, w końcu powiedział:
— „Jak to dobrze, że ta miła pa-

ni Ala od czasu do czasu do nas za-
gląda, przynajn:niej na jej przyjazd
wyczyścicie i porządek zrobicie
wszędzie,

Potem dodał
strzeńców:
— No, ależ chyba w takim stroju

paradować przy niej nie będziecie,
bo to skandal!

Rzeczywiście wszyscy trzej do
połowy tylko byli ubrani, prezentu-
jąc, niczem rodowici imdjanie, opalo-
ne na bronzowo torsy, z których byli
nepospolicie dumni.
— „Ubierzemy się wujku, zape-

wniał kogucim basem Jurek”, a jak-
że, ale teraz możemy jeszcze tak po-
zostać, tembardziej, że zaraz pój-
dziemy na plażę, gdzie Januszek już
nas czeka oddawna, przecież pani
Ala tak wcześnie nie przyjedzie,
— „Już jedzie, już jedzie! — za-

wołały, klaszcząc w ręce, tak zwane

spojrzawszy na sio-

  

TLSprzygotowania do žycia į tem samem  šwietlicy, spiewają, bawią się w gry. syóMopodlad, który pozwoli im na|dzieć, kiedy Jurek ukazał się we|Filiżanki”, — dwie małe przyjaciół-
stwa Eugenicznego i p. Rektora za|braku środków utrzymanią się. | —№ niedzielę i święta mają prawo OE ie ustosunkowanie się do] drzwiach, > RZE ki — Harbuzik ; Alusia, a przysiadł-
niestosowny a nawet szkodliwy. Druga grup,to matki nieślubne, przyjmować gości w swej świetlicy. pada a . szata Ilopiex| > (Go taa Ghandi?! Jak tylko|szy na bruku przed gankiem, pa- 19

Otóż w szeregu zapytań, których sieroty —dzieci ulicy. Nikt im nie ŻA zezwolenien. kierowniczki wy- AE p itycznie uświadomiona jaka robota to zaraz Ghandi! kiga!|trzaiy wgłąb ale: wjazdowej,
SO Sac Dierdszą Część podał ręki, pochionęła je więc ulica.|chodzą do miasta, do teatru, lub ki- ch ieta, | + mogła odpowiednio Gracujcie sobie sami, ja wiaśnie Jednocześnie dał się słyszeć tur-
S oboma alėja Niejedna przychodzi chora. na. POR rolę „wychowawczyni na-|komponuję marsza na przyjazd pani] kot na moście. Na ganku powstało

keruy mergporwianych me Jagostewlanki rugewane z urzedėw |as[Al Pamierio lee |gamiemanke Niedzamakannł |E RAA я ; i 6. zasu na żadne gracowanie|dzieńcy rzucili się do ucieczki, i w #stji i nadużyć seksualnych, o których ugos oewian rugo ne z urzę w 'W artykule „Czy wszystko co|(Jurek był wielki i nie mógł pospoli: drzeżach Rota się z ciotkami, jiprzeciętna jednostka z młodzieży,
nawet akademickiej może usłyszeć
poraz pierwszy, które traktować na-
ieży jako patoiogiczne objawy star-
szego wieku lub wyuzdania, nadają-
ce się do lekiury medycznej, a nie
do womentowania w latach studjów
uniwersyteckich, na różnych wydzia,
łach nic z medycyną ani psychologją
nie mających wspólnego.
Druga część ankiety, ujęia w 12

punktów, to przestrogi i rady, udzie
lane, (dziwnym: zbiegiem  okolicz-
ności) tylko miodziežy męskiej, a
sprowadzające się właściwie do spo-
sobu stosowania różnych środków
ochronnych, umożliwiających bez-
karne prostytuowanie się, lub zale-
cających kurację w celu usuwania
chorób nabytych tą drogą.

Osobliwą jest również argumen-
tacja autorów ankiety, mająca na
celu uchronieniz młodzieży męskiej
od obcowania z kobieiami, traktują-
cemi „miłość” zawodowo. Powiedzia
no tam mianow:cie, że stosunki tego
rodzaju „godzą w godność kobiecą”
(punkt 3 ankiety) i obniżają ją“ —
natomiast w puzktach 1 i 2 czytamy,
że widocznie nie ubliżają one god-
ność kobiety osobom dla, których
młodzieniec ma „szacunek i cześć”,
bo według punktu 2-go ankiety,
kwestja prawna stosunku jest rzeczą
umowy i honoru — o moralnej stro-
nie całej tej sprawy niema zupełnie
mowy.

Jak tu połączyć „szacunek i

wiedzialności łonorowej' partnera?
Reasumując to, cośmy przed chwilą

narjuszy,
przeciwnie o owym zachwalanym
poziomie zagranicy; właśnie potrze-
h owych ankiet i różne „metody
zaradcze w rodzaju: małżeństw ko-
leżeńskich, wykładów uświadamia-

W Jugosławii już od dłuższego
czasu rozpoczęło się rugowanie ko-
biet ze wszelkich urzędów państwo-
wych i usuwanie ich ze stanowisk

zawodowych. Położenie kobiet jest

niezmiernie smutne. Jugosiowianki
bowiem nie posiadają praw politycz-
nych, a tem saniem nie mają dostępu
do pariamentu. bronią się jednak,
Wiec w Žagrzebiu zgromadził prze-
5210 600 kobiet W) przemówieniach
swych znakomite mówczynie i za-

służone działaczki społeczne jasno
wykładały, jaką krzywdę wyrządza

państwo nietyiko kobietom, które

aczkolwiek nie mają praw politycz-
nych, od lat wielu pracują wytrwale

na arenie pańsiwa własnego, przy-
czymiając się dc jego potęgi i dobro-
bytu. Podczas wojny, Jugosłowianki

oddawały krajowi niezwykłe usługi,
zdobyły wyższe wykształcenie i wy-
specjalizowały się zawodowo,

Świetna mówczni Bożena Deżelic
podkreśliła prawo kobiety do życia,
W] Jugosławji urzędnicy tak są źle u-

posaženi, żę żaden mężczyzna nie

u nas, Kolportowanie 1 przeszczepia.
nie owych wynalazków na nasz
teren może jedynie pogorszyć nasz
stan moralny, gdyż usunie to bole-
sne zagadnienie z lini jedynie sku-
tecznych nakazów religijno - moral-

pobiegawszych pchnie właśnie nie-
jednego na tę drogę nadużyć, od

go kontaktu z tą grupą społeczną
nie utrzymują, aby istotnie je prze-
razić i do nagiących reform natury
gospodarczej skłonić, niechby udo-
stępniły tym głodującyim i wymiera- 

i pracy zawodowej. wч

może założyć domowego ogniska, o
ile mu żona nie wniesie posagu. Wo-|
bec więc postanowionej redukcji
mężatek, jedynie zamożne panny
mają prawo wychodzenia zamąż.

Organizacja kobieca ogólno-kra-
jowa, „Zefūski Foleret“ Ruch Kobie-
cy, podjęła akcję w całym kraju, w
powyższej sprawie 1 złożyła wła-|
dzom memorja! wyczerpująco napi-
sany i podpisany przez 10 tysięcy
kobiet. W; memorjale tym uadżazAnaj
ściśle, że redu!.cje kobiece nie przy-
niosą państwu wielkich oszczędności
gdyz kobiety sianowią zaledwo "5
ogółu urzędnikow, a pobory kobiece'
wynoszą '/7 sum personalnych.
  

 

LuAzie otyli >:iągają wydajne i obfite

wypróżnienie, uży »ając odpowiednio i regu-|

larnie naturalną wodę „Franciszka-Józefa”.

Żądać w aptekach i drogerjach. 8367

 

Mungres Gospodarczego Wykształcenia.
Międzynarodcwa Federacja gos-

podarczego kszteicenia kobiet zwo-
łuje w sierpniu r. b. w Berlinie
V kongres, Prośsam obejmuje 4 za-
gadnienia:

1. Postęp w gospodarczem: kształ-
ceniu kobiet ca czasu ostatniego
kongresu,

2. Dane naukowe, ich przystoso-
wanie i wprowaazenie w życie na

gospodarczej, juko przedmiot szcze-
gólnej wagi dle kobiei. Racjonaliza-

wida', Marji G-ossek Koryckiej „O
supremacji zła', Mieczysławy Łu-
czyńskiej „Skarb nędzarza“ į „Ugo-
ry”, Marji Kuncewiczowej „Dwa
księżyce”, Masii Boguszewskiej „Ci 

stare to nudne' porusza p. Wikto-
równa sprawę usuwania z nauki
szkolnej wszystkiego, co trudnei
nudne, a za tas:e rzeczy w literatu-
rze uważa się czytanie dzieł daw-
niejszych, które się zbywa jaknaj-

| krócej, uwzględniając jaknajwcześ-
niej i najszerze, literaturę współ-
czesną. Autorka przestrzega przed
przesadą w tym: kierunku { па zasa-
dzie ankiety p-zeprowadzonej w kl.
Vll-pewnej szkoły twierdzi, że jed-
nak dziewczęta nasze wypowiedzia-
ły kompletne ,„rotum zautania” lite-
raturze romantycznej i że nie tak
chęinie czytają Kadena, Rusienka,
Dąbrowską, naprz. wartości życio-
wych „Nocy i dn*'' jeszcze nie mogąc
ocenić. Czy rodzice nie powinni
wdać się w tę sprawę j pomówić o
item ze szkołą?

Bardzo ciekawy artykuł „Psy-
chologja Młodych Dziewcząt”, po-
nieważ będzie miał ciąg dalszy w na
stępnym numerze, omówimy później

W. sprawozdaniu instruktorki
wiejskiej N.O.K Iwowskiego widzi-
my, jak owocna i miłą jest ta praca.
Znamy ją zresztą w Wilnie ze spra-
wozdań naszyck instruktorek kroju
i szycia i gospodarstwa domowego,
którą to pracę niestety z przyczyn
od nas niezależiych przerwać na ja-
kiś czas musiaiyśmy. W dalszym
ciągu tego interesującego numeru
znajdujemy sprawozdanie z ogólne-
go zjazdu Nar. Org. Kobiet w War-
szawie, z działalności N. O. K w

Fizycznego dle przyszłych nauczy-
cielek gimnastyki i sportu, zorgani-

mierze od posiada-
nych kwalifikacyj, uzdolnień, cen-
zusu naukowećs i t p, a zdobycie
niektórych jest możliwe w Polsce
nawet podczas pełnienia obowią-

zależy w dużej 

tować). A zresztą dlaczego koniecz-
nie ja mam gracować, proszę zawo-
łać do roboty Januszka, który pla-
żuje od samego rana,

(Wszyscy trzej chłopcy stanęli
w czupurnej postawie. Każdy z nich
gotów był okazać w jaxiś-sposób, że
ich cieszy przyjazd pani Ali, bo ją
lubili, owszem, z miią chęcią! Ale
niechze im starsi pozostawią swobo-
dę działania i nie narzucają włas-
nych pomysłów. Zdecydowano wresz
cie, że gracować będzie Tadzio, na
nim bowiem, jako na najmłodszym,
zawsze w końcu się skrupiło. Na ta-
kie dictum acerbum Tadziowi mina
zrzedia, a usta w podkówkę zaczęły
się ukladać, jakby do płaczu, choć
trzecioklasiście to nie bardzo wypa-
dało, co ujrzawszy wierny przyje-
ciel, Jerzyk peśpieszył z sukursem,
oświadczając, ze mu przyjdzie z po-
mocą i razem będą gracowali. Lelum
i Polelum bowiem, zawsze i wszę-
dzie byli nierozłączni przyjaciele,
nawet razem chorowali: Kiedy Je-
rzyk dostał zażurzemia żołądkowe-
go, wskutek nadmiernego objedzenia
się ogórkami, razajutrz już Tadzio
za brzuch się trzymał 1 stękał w nie-
bogłosy. Bądź «o bądź sprawa graco-
wania dróżki była załatwiona, więc
babcia uspokoił" się i z uśmiechem
usiadła na ławce. Za chwilę wbiegła
na ganek ciocie Janka z całą wiechą
ziół 1 kwiatów w ręku, oświadczając,
e właśnie zamierza robić wspania-

ły bukiet na przyjazd pam Ali, Cio-

Wybiegłą właśnie ganek, żeby wy-
trzepac ściereczkę i zawołała:

które śpieszyły na powitanie nad-
ježdžającej, į nsstępiło fatalne zde-
rzenie. Jerzyk, pędząc jak rozwście-
czony odyniec. grzmotnął głową w
łono wychylającej się z za drzwi cio-
ci Jadzi z takim impetem, że ta aż

siadia. Pod jej ciężarem podłoga ję-
knęła i dom aż zadrżał ze zgrozy (sto
kilo wagi to nie żarty!). Szczotka z
rąk jej wysunęła się i upadła z ha-
łasem. Biegnący za Jerzykiem Ta-
dzio zaczepił nogą o leżącą na ziemi
szczotkę i runął jak długi obok cioci
Jadzi, rozbijając przyiem do krwi
nos. W tym wypadku już nie mógł
utrzymać sztucznej powagi trzecio-
klasisty i ryknął wielkim głosem z
bólu, zakrywając niezbyt czystą dło-
nią nieszczęśliwy rozbity nos.

Za chwilę (ednak zamilkł w pół
szlochu, gdyż... rozegrywająca się w
drugim końcu pokoju scena zainte-
resowała go niezmiernie, Tam znów
uciekający Jurek wytrącił z rąk cio-
ci Żańci słoik + konfiturami, Rozległ
się brzęk tłuczonego szkła, które
rozleciało się sa drobne kawałki, a
rzeka wiśniowego soku z jagodami
spływała po sukni cioci Żańci na
podłogę, tworząc na niej ciemną pla-
mę. Na ten widuk Tadzio zapomniał
o bólu w jednej chwili, usiadł czem
prędzej koło wiśniowego morza i
zgarniając konfitury garścią, pała-
szował je, oblizując się smakowicie
i zjadając razem z wiśniami — mu-
chy także,

Usłyszawszy niesamowity hałas,
cześć, dlakobiety, dia której stro-|nych. Rzekomo z filantropii i troski wszystkich stopniach nauki gospo-| poznaniu i wydziału sokolic. cia Jadzią tymczasem, zamaszyście| ciocia Janka, która usiłowała wtło-
na moralna i prawna stosunku jest|o „szczęście” ludzkości wypływają-darstwa. JS (W dziale „Ze świaia” dowiadu-| wymialała przeńpokój starą i wytar-|czyć przyniesiony snop kwiatów do

“| zależna od „porozumienia“ i „odpo-|ce pouczenie w zakresie środków za] 3. Naukowe organizacje pracy|;emy się o Alkademji Wychowania |tą szczotkką a także ścierała kurze. stojącej na fortepianie bukietierki,
wywraca ją z pośpiechu, a struga
wody zalewa struny i klawisze i tak 

 

   N jących, porad rożnego typu, zrodzila |jącym masom elementarne warun-|[ludzie“, oraz piszącej pod pseudo-|zków nauczycielskich. Czyżby więc ma z dniem 15 Lipca 1934 r. |
: Się na terenie zagranicznym owej wy ki egzystencj, godnej człowiek: XX|nimem Jerzego Marlicza — Haliny|kobiety stosunkowo mniej kwapity

sokiej cywilizacji, czyli, že tam nie| w. nie zaś troglodyty z okresu przed.|Borowikowej _ Bratctwo  Białego|się do uzyskania potrzebnych kwali-
jest lepiej a może właśnie gorzej, niż|lodowcowego. M. G. ĮLamparta“. fikacyj?
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na bowiem lė przewidzieć, że nie| ważamy jednak, że 1aLas skonałą znawczynię Polski i pracy| ciocia Żańcia ze słoikiem konfitur w|a wysiadłszy z bryczki zaczął wcho-
Poe Fatima „wyników, zespół SAS aa mała mgotowuje ia UE ° и\;з@ъ „zen io seNE ręku i wielce «atrasowaną miną.  |dzić po stopniach ganku, trzymając

в ОПА‹ЗЧ')‘!\’;&ЧРЁ1ЁЁЁЁ;’ЁЁЁ;ВШ nasze miónse goledo kania chy e i Bal a Ar taiI Kirilą kwiią- tedryżdzację"zrmidzeć ko Ga” a redS is sswkcewi —
a : 3 > ócii "a i ku, d MW „La Libre Belgigue“ ukazał|y;... : ее Ža > < al S ' :

2 eisOma a S RÓ po Aa = 2 ei dk vilas Odas bee z es a= dzie, aie zapomniałam słoik nakryć| mruknąłwujek - splunąwszy z pasją,

> A owiedzi szczerych, raczej bę E ai = niącydh dęgenecacha ka Akademji F:encuskiej —. George abyŚlakobist SSEÓRGĆ. ogókiej 1 a A ce t Ric: boczną aleją ziniatał jak mógł na
Ls ) S sh, > о na | AA > iach dla 1 ; ! i i ‚ - Е

dzie paca po':aktować ją humory- inychja społecznych nie wy-| Goyau o życiu « dziele ś. p. hr. Za-liczby studentów. Ę = Šebos о ро1е_ Djabli gc przynieśli zaklęła
stycznie, a to dla tego. że naszajłączając i sier akademickich. Wśród] moyskiej, założycielki słynnej w Wszechświatowy bilans praw Te ūko: ciadd! I 4 pi Akai ai Slam: we 42

“| mlodziež, nawet najwięcej zepsuta|rzesz bezdomnych i bezrobotnych a| swoim czasie pierwszorzędnej szko- kobiecych wykszuje, że w Europie cieszały ją Krysia ; Lala,wychylając mu"
k nie jest tak cynicznie pozbawiona|nawet zarobkuiących ale wyzyski- ly gospodarstwc domowego w 3 28 państw tylko 19 — przyznało| się z za drzwi” — „jużmy nadrylo- Mica czemprędzej zamknęła |

0 Aynpozawy, by e aaateik, Iar akiAro,a pglai rewaplkyczae Kabi:| os wiżych ai rę się w ori pak wojaka aь : па publ : ау j|r l WE I O ; (tom3 : Žo ziutko usmažyiwszystko będziew| marło... tylko od stronyoficynyroz*
a epo i obcymi i sę zbierania wykazów statystycz- aa Ciekawe zestawienie znajdujemy porządku”. : || |egalo się przeciagie wołanie gospo-

ozońtardości koleżeńckiej. a de podstawie naoczneżo  do-|ny, jak ogień głębokiej wiary religij- * az i ki Tak w całym dworze OE cymi" ma parasiawatkciłc i 2 i „Na О ё JEZ: 2 1 „S. |powszechnem . azu Ir > ie poruszenie mówiono tylko 0| parasiatki
pzs zeznania Paca fa- rest ga aL >nej, ei OR życie| 74400 osób personelu nauczycielskie jednem 0 przyjeździe paniAli,naj A. Bułhakowa.
dinR =ny 0- sad > z na policyjnyc оМ! y. * go, na a: A dloni se: S milszej sąsiadk'. aż w końcu Sofi-

olegów i koleżanek. ez ankiety, ktorej druk i opracowa- sób, co stanow* 57,4 proc. Są to jed-
Stanowisko to,, jakie zapewne|nie kosztują przecież pieniądze, ze-) Zagranica a pracach polskich. nak stanowiska przeważnie niższe,

młodzież nasza zajmie wobec ankie-|brać można bogaty materjał o na-| W amerykańskiem wydawnictwie |na piątym i szóstym siopniu służbo- EEEJEE=I=ŚNĘ=CEEJE="
“| ły, bynajmniej nie będzie dowodem |szym stanie zdrowotnym i zagładzie |;iterackiem w języku angielskim,|wym! na 343 stanowisk jest tylko 61

` naszej niższośc. kulturalnej, a powo-|moralnejį, jaka na nas idzie z tej|pošwięconem pišmiennictwu  zagra-|kobiet. Najwięcej stanowisk kierow- «a
| ływanie się tw.rców ankiety na po-| właśnie strony. Niech Towarzystwo |nicznemu, ukazały się recenzje na-|niczych zajmują kobiety w woje-
A myślne wynik: podobnych kwestjo-|dzwoni na alarmiwpływa na miaro-|stępujących prac kobiecych: Zofji| wództwach centralnych. u
: świadczą właśnie wręcz|dajne czynniki ktėre bezposrednie-|Szmidt „O misterjach Cyprjana Nor- Przyzńawanie stopni służbowych

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-  
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"ZKRAJU.
Odbudowa spalonych warsztatów w Łapach.

DZIENNIK MILENSKI

Tragiczna wycieczka kajakami na jezioro
Narocz.

W. dniu 3 lipca w godzinach wego powrotu do brzegu koło wsi

przedpołudniowych 23 osoby z obo- Nanosy. Na jednym kajaku jechała

| zu Ligi Morskiej j Koionjalnej wyru- Janima Szymanowska z koleżanką

Kolejowa kciaisja zbadałaszcze- staną odbudoware i wstępne prace' gzyły przy zupe'nie cichej pogodzie|Pęchówną, na drugim Zdzisław Stro-

gółowo teren spalonych warsztatów |już rozpoczną się na jesieni rb.

w Łapach, przyczem badałą na miej- samej budowy władze kolejowe
O na 2 žaglėwkacn # 7 kajakach na |jecki i Ignacy Dębowski. W, pewnej

| jezioro Narocz. W czasie drogi po-|chwili, gdy odległość między kaja-

scu sprawę odbudowy warsztatów. | przystąpią dopieio na wiosną przy- wrotnej zostali cni około wsi Nano-

Jak się dowiad:jemy warsztaty zo-| szłego roku.

Działalność stacji doświadczalnej w Bere-
zweczu.

GŁĘBOKIE (Pat). W dniu 1 b.|
m. odbyło się qosiedzenie Kurator-

jum Stacji Doświadczalnej w Berez-
weczu. Na posiedzenie przybyli z

Wilna Rektor prof. dr. Witold Sta-
niewicz, prof. Jegmin, dyr. Państwo-

wego Banku Rolnego Ludwik Macu-

lewicz i inni.

Na posiedzeniu zebrani wysłu-

chali sprawozdania wygłoszonego

przez dyrektora stacji inż. Niewia-

rowicza oraz ustalili plan pracy na

rok następny. Ze sprawozdaniai

dyskusj; wynika, że Stacja rozwija

Walka
BRASŁAW. Dzięki skutecznej i

planowej akcji zapobiegawczej ilość

chorych na kiłę w pow. brasławskim
stale się zmniejsza, Od
miesięcy prowadzona jest intensyw-
na akcją lekarska. Zbadano 1000

osób w tej liczie okoio 150 dzieci.

czterech ' 1 A 1 obn

"lat na terenie cbecnego okręgu po- ciąg przywozi wycieczkowiczów. O

się pomyślnie. Zebranie uznało za

konieczne, by wyniki eksperymen-

tów stacyjnych były sprawdzone na

szerszym tererie przy zastosowaniu

doświadczeń zbiorowych. W, związ-

ku z tem uchwalono zwrócić się do

ministerstwa rolnictwa z petycją o

przyjście z pomocą finansową umoż-

liwiającą zaangażowanie i utrzyma-

nie asystenta, któryby zajął się wy-

łącznie przeprowadzeniem powyż-

szych doświadczeń, W. przerwie po-

siedzenia zebrani zwiedzili stację i

jej uprawne pola.

z kiłą.

W chwili obecne; nowych „wypad-

ków zachorowań wśród mieszkań-

"ców na kilę nie zanotowano. Ośni-

sko zarazy, sze zyło się od szeregu

łockiego.

Pożar lasu Tomasza hr. Zamojskiego.

gałęzi na swej Ćziałce, wybuchł po- |dzielę i święta mogli wysłuchać jłów, żaglówka zaczęłą krążyć w po-
WOŁOŻYN. (Pat). W. uroczysku

„Las Mikołajewski”, gm. ługonowic-
kiejj pow. wozożyńskiego, stano-

wiącym włosność maj. Iwje, Toma-

sza hr. Zamojskiego, z powodu nie-

żar, który strawił około 60 hamło-

deżo lasu. Dr:ewostan budowlany

dzięki ratunkow: okolicznych miesz

kańców ocalał Administracja ma-

ostrożnego obchadzenia się z ogniem jątku ocenia straty na sumę około

przez, Angura
wsi Miszukowicze podczas

Utonął w
BRASŁAW. Snopek Jan, miesz-

kaniec kol. Wrwogrady, &т. leon-

palenia
Aleksandra, miesz.|10.000 zł.

sadzawce.
dzawce, dostał kurczów i utonął.

| Zwłoki wydobyto po upływie 2-ch

polskiej, po wejściu do wody w sa-, godzin.

" S$amowola włościan.
Włościanie wsi Barciszki gm.

ostrowskiej w iesie maj.Ostrówek |

K. Lickiej ścięl. bezprawnie 40 so-

sen i 4 dęby. Gajowych usiłujących

przeciwstawić się tej rabunkowej

jakcji pobito.
O zajściu rewiadomiono policję,

|ktėra aresztowa'a 11 włościan na

czele z główny:u sprawcą Anatolem

Kirokiem,

Starcie m'ędzy kosiarzami.
Na tle zbierania trawy i koszenia

łąk między mieszkańcami zaścianka

Polne, a hutoru Kubieńko gm. zale-

skiej doszło do zajścia. Kilku wło-

*ścian zostało ciężko pokaleczonych
kosami. Jeden z nich Piotr Ścieńko

odwieziony został w stanie bezna-
| dziejnym do szo:tala.

   

- 4ownie ze starym przyjacielem,

eodwołainie OSTATNI DZIEŃ
pand RSOWK'NO* w MOSKWIE całkowicie w JĘZYKU ROSYJSKIM

Następny program: Geajslne, naj-

nowsze arcydzieło mistrza reży-

serów E. DUPONTAТЦ
arcydziela

w rol.

Groza. Sensacja. Napięcie.

Najlepszy rosyjski fllm, pra- cz I E

sy zaskoczeni przez nagły wiatr. W
chwili tej dwa kajaki znajdowały się
w odległości kilkuset "metrów do
reszty łodzi, gdyż jadący na tych
kajakach Janina Szymanowska wraz
z koleżanką i dv oma panami zdecy-
dowali się jechać wprost do obozu
na obiad. Wsxutek odległości oba
te kajaki nie usłyszały zarządzenia
kierownika wyt.eczki natychmiasto-

 

a.
Brak kaplicy.

Na brzegu jeziora Narocz w
miejscowości Kupie Kuratorjum, Wi-
ieńskie zbudowaio schronisko, na
którego utrzyminie łoży fundusze.
Schronisko odległe jest o 4 — 5 km.
od Kobylnika. Nezon rozpoczął się
15.М1 i setki młodzieży szkolnej
oraz harcerzy, htórzy obok schroni-
ska rozłożyli o»ozy, używa wypo-
czynku i różnych sportów, bo są tam
ikajaki, łodzie, motorówki etc. W
niedzieię i święia rano osobny po- 

| wszystkiem pov:yślano, prócz jedne-
$0, a mianowicie: dlaczego Kurator-
|jum nie postarało się o urządzenie
! О * *
jchoćby prowizorycznej kaplicy,
|gdzieby młodzi:ż i goście w  nie-

Mszy św. — W ten sposób oddziały-
wałoby się wy:howawczo i chroni-
łoby się młodzież od  zdziczenia.
Czem się tłumuczy takie przeocze-
nie?

Zainteresowany.

Z Druskienik donoszą, iż podczas
kąpieli grupy młodzieży litewskiej
w. Niemnie dwóch, jak się okazało
harcerzy litewskich poczęło tonąć.
Na krzyk tonących pośpieszyli ko-
ledzy, lecz porwani sami silnym
prądem rzeki nie mogli udzielić po-
mocy tonącym.

Krzyki tonących Litwinów usły-
szeli żołnierze K O. P., którzy opo-
dal przejeżdżali łodzią. Kopiści wy-
skoczyli z łodzi na ratunek tonącym
i po kilkuminutowej walce z silnemi
falami zdołali "ratować obu  toną- 

MIA PRAGHIE»
Swietny nsdorogram. Ceny od 25 groszy

6« Czarujące piosenki, ciekawa
treść I wartka akeja stanowią

39 główne zalatytego niezwykłego

Szczegóły nastąpią.

Mary Dunkan i Inni.
Nad progr. Atrakcje.KNITASPAST

Ceny zniżone od 25 gr.

Dziś. Nareszcie nadszedł | ocenzuroweny rewelac

=ZPORT SAN
ylny film p. t:

DIEGO
uz |w rolach głównych Claudette Colbert i Ben Lyon BIALI I ŻÓŁCI luizie trzęśli się ze strachu widząc co się dzieje w

c—38 porcie San Diego. Seanse: 4, 6, 8 i 1015 wiecz. CENY MIEJSC od 25 gr. na wszystkie swanse.
 

nejsłynniejszej pary kochanków Mary Glory I Al-
berta Prejeana p. t. „PRZYGODA MIŁOSNA"

nagrodzony Ziotym

Norton 3) Opowieści dziada- F. Kaczorowski.

KINO-REWJA

warszawscy—Kaczorowscy, 6) Aktówka , Należy sięCOLOSSEUM„m
ton, 8) Postój cyganow, 9) Pociąg do Monte—finał

Dziś! Po raz pierwszy. Wieiki erotyczny przebój. Produkcja SC | I 1934 r. z

«MIŁOŚĆ| NĘDZA».-in
Medalem.

Na scenia: Nowa Rewja Wilno—Monte Carlo.

Program: 1) Jarmark miości—komiczna scenka małżeńska—cały zespół. 2) Fox-trolt—duet
4) Tanieq rosyjski—duet Grey, 5) Gazeciarze

płacić”, 7) Policjant (groteska) duet Nor-
w wyk całego zespołu. — Ceny od 25 gr.

 

 

 LICYTACJA
Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg szl. zo. je sk

m||) I 11 Lipca E L dasię wlokali mbar

ja ni i h i nieprolorgowanych zastawów

licytacja niewie аоу ловакой ое Э61 do JĄ 48,24.
UWAGA! W dniuA E ayLE lombard nie

 

farm.
Lu

Tamże 

 

omJ

MIGNON G. EBERHART <! 6

Biała Papuga.
(Przekład autoryzowany z angielskiego).

To pan wraca z Rosji? : :

Twa->yczka jej, jakby pod wpływem tej zdawkowej rozmowy, stra-

ciła sztywny wyraz trwogi, ale kiedy podmuch wichury zaszamotał nagle

obluźnioną okiennicą, znów okryła się alarmową bladością.

—To tyiko okiennica. Niech się pani nieboi Tak, wracam z Ro-

sji. Bawiłem tam dwa lata na robotach. Jestem inżynierem. Przez cały

ten czas nie m:ałem uriopu. Nędzne to było życie. Umówiłem się 5-

Jackiem Dunningiem, że się tu spotka-

miy 1 pojedzien.y na zimowy wypoczynek do Hiszpaniipołudniowej. Do

oznaczonego terminu pozostaje jeszcze tydzień czasu „Nie wiem, gdzie on

terazjest. -— Śliczna dziewczyna zaczęła się uspakajeć, — Chyba w Hisz-

panji ciepiej niż tutaj. Chyba nie tak wietrzno.

Uśmitchnęła się lekko. :

— Tar, gdyby nie ten wiatr, byłoby cieplej. Mistral. Zato w lecie

panują tu okropne upały. Dlatego turyści tak zjeżdżają. 0, masowo.

Pewnie niema Amerykanina, któryby tu nie zajrzał. W. lecie jest tu bia-

ło, sucho i gorąco. Początkowo bardzo mi się tu „podobało, ale teraz —

(myślałem. że powie, iż teraz czuje się jak w kaźni, alem się omylił) —

teraz trochę mniej. Co pan sądzio tym hotelu? ||| °

— Na zimowy sezon za wielki, Goście obijają się po pustce jak

rochu w beczce.
AS tak, zwłaszcza, kiedy odejdzie letni personel. Teraz jest tyl-

Oszczędna gospodyni
kupuje mydło I wszystwie dodatki do
prania w polsk'm składzie aptecznym

Władysława Trubiłły
dwisarska 12 (róg Tatarskiej).
woda kolońska na wagę 23 przecudnych

zapachów.

kami temi wynesiła 100 metrów,
kajak pierwszy został zalany wodą,
zaś drugi niemógł się do niego zbli-
żyć z powodu niepomyślnego wia-
tru i dopiero po zebraniu żagla do-
jechał do pierwszego kajaka, a
wówczas Dębowski skoczył do wody
i wciągnął obie panie do kajaka,
Ponieważ tersz w kajaku znalaz-

ło się 4 osoby, obciążenie było zbyt
duże i woda zaczęła в0 gwałtownie
zalewać. Po kiku chwilach wszys-
cy czworo znaieźli się w wodzie;
jedna z pań gorzej pływająca miała
pas ratunkowy. pozostali pływali
dobrze. Silna bardzo fala spowodo-
wała jednak, że po pewnym krótkim
czasie Janina Szymanowska zaczę-
ła słabnąć, woliec czego Strojecki
przysunął się do niej i kilkakrotnie
wyciągnął ją z wody. Nagle jednak
madeszła gwałtownie silna falą i
wyrwała Szymanowską z rąk Stro-
jeckiego.  Ponumo  kilkakrotnego
nurkowania Strejecki już nie zdołał
schwycić Szymarowskiej, W 15 mi-
nut, przezwyciężając wielkie trudno
ści gwałtownej izli i wiatru, na miej-
sce wypadku dotarłą żaglówka ze
schroniska szkclnego i pierwszego
„wydobyla z wocy prawie nieprzy-
tomnego Dębowskiego. Nie mogąc
lod niego uzyskać żadnych szczegó-

 
bliżu 1 po chw:i: zauważyła kajak
i wyciągnęła Sirojeckiego i Pęchów-
mę. Szymanowskiej nie zdołano od- naleźć mimo diugich poszukiwań.
Stan Dębowskiego i Pęchówny jest
niebezpieczny.

 

Z POGRANICZA.
Kopiści wyratewali z topieli

dwóch harcerzy litewskich.
cych, których s%ierowano na brzeg
litewski.  | Zebrani litewscy harcerze pol-
„skim żołnierzor: zgotowali owację.

Skarby na wyspach Kokosowych.
NOWA WYPRAWA PO TAJEMNICZE SKARBY KORSARSKIE.

„Nie jest rzeczą zupeinie pewną, skąd wiwania nie daiy doiąd źauneśo wyniku,
wzięto Się, zwiaszcza w naszym  kKiiluaCie JaK Witiu CilCida0 SIĘ са W latwy SposoW
wyrazenie o cnarakierze przysiowia, KIOrTe wawOgatic, tego utWodzi iakt, 4€ luvillui GA-
przimi; „£rODII KOKOSOWY imieres' albo „Ax0-| ‘у Wea CDszar je$i uOńiaunie pizexkOpany
bii kokosy” — i tym podobne. byc moze! juz Kikawioinie przE£ TUZuyGH pOSZUKIWA-
jednakze, iż pozostaje to w jakims ZWiązku| czy, wsiou miorycu Ww luiaca Osiatnica nie
z iaktenmi ze od pszeszio dwustu iat utrzy-| twakio лак zmanych Nnaźwisk Dir luaaiCOlw
miuje się w swieci: legenda o olbrzymich
skarbach korsarskich, usrytych na wyspach
Kokosowych, o ktorych zresztą niejeden wo

gole nic nie wie.
Wyspy Kokoscwe, stanowiące niewielki

archipelag na Uceanie Spokojaym w odleg-
1ości oko1o 500 kilometrów na poiudniowy
«achód od wybrzeża Costarica są pochodze
mia wulkanicznegce. jednak znaczne prze-
strzenie pokrywają tam bogate lasy paim
kokosowych — skąd nazwa tych wyszpek.
<nane są one także poiawiaczom wieiory-
bów, a dawniej nawiedzane byiy bardzo
często przez różnych łotrzyków morskich,
wobec czego powstać mogła legenda o skar
bach tam ukrytych. Korsarskie te sprawki
rozgrywaiy się zaś głównie w drugiej poło-
wie AVil-go wieku, z którego to czasu po-
chodzi też nazwa tych rycerzy ciemaego
przemysłu — „Bvkanierzy” — od francu-
skiego wyrazu baucan, czyli ruszt do susze-
nia mięsa, Otóż bukanierzy ci widocznie
przyrządzili sobie potrawy na sposób indjań
ski, przyznając się jednak zasadniczo do na-
rodowości francuskiej. iworząc rodzaj sek-
ty, czy też spisku korsarskiego, zorganizo-
wanego wedle wszelkich prawidel odrębne-
$o ustroju państwowego, nie byli oni jednak
pozbawieni pewnego patrjotyzmu. a miano-
wicie jako Francuzi z przekonania, przez
dziesiątki lat zwalczali Hliszpanów, tępiąc
ich ilotę handlową, mordując załogi i rabu-
jąc wszeikie towary, przewożone morskiemi
szlakami do Ameryki, czy też do innych
krajów zamorskich, Możnaby nawet nakreś-
lić naprawdę interesującą historję tych ło-| .
trzyków, zwanych także „Flibustierami“, a
jeszcze bardziej historję ich wodzów, jak na-
przykład Monbarsa, szlachcica z Languedoc,
albo Nau I'Olinais. który zorganizował całą
ilotylę zbójecką i złupił Wenezuelę i Ma-

carnibo. Jeszcze stynniejszym od nich był
flibustier angielskiego pochodzenia, Mor-
Gan, smulnej pamięci bohater 1670-go roku,
zdobywca wyspy Świętej Katarzyny i Pa-
namy, skąd wywiózł bezcenne dobra,

Najbogatszym, a zarazem najpotęžniei-
szym i nagroźniejszym rabusiem morskim w
tych obszarach był atoli podobno inny An-
glik — ilibustier Thomson, o którym właś-
nie głosi legenda, że zrabował słynny skarb

| Inkasėw, a także wszystkie kosztowności,
„ nagromadzone w katedrze Limy (stolica Pe-
ru), poczem osiedlił się na starość na Wy-
spach Kokosowych, ukrywając swą zdo:
bycz w jemu tylko wiadomej pieczarze,

WYPRAWA PO SKARBY.

Według doniesień amerykańskiej „Uni-
ted Press” podjęto obecnie nową, niewia'
domo już którą zkolei próbę odzyskania

tych skarbów, pomimo, że wszelkie poszu-

S SIOINSANEРУ

Echa minionej wojny.
Nabój rozszarpał chłopca. -

Z MWilejki donoszą, iż 19 letni
Stefan Dogocki mieszkaniec wsi
Wojnidzinięta śm. żodziskiej pod-
czas manipulowania pociskiem arty-

 

 

leryjskiem, znalezionym przez niego
w polu spowodował wybuch, Dogoc
ki został rozszarpany przez pocisk
na strzępy. URUmi aa  

taimpO€i, „Many TEKOTUUWIEC SaiiOCHOGO-

wy, a uśwei obecnie 0a lisiopada roku Ze-
sziego Czynna tam jest pewna wypiawa а-
iaerykan:sa pod wodzą «apiiana мас э1ад-
Coma, iruay, Wydaiki i Mmepowodzenie Wi-
docznie jeanak nie zrazają iudzi, bo obec-

nie szykuje się nowa wyprawa po te „ko-
kosy” 1 to nie byle jaka, gdyż na Czele jej
stanąi jeden ze znanych poaróżników pod-
biegunowych kapitan trank Worsiey i jego
rowieśni« kapitan Joseph Kussei Stenhause,
który w swoim czasie brai udziai w znanej
wyprawie Shackietona do bieguna polud-
niowego.

Nowa ta wyprawa rozporządza wszel-
kiemi nowoczesnemi środkami techniczne-
mi i zamierza przekopaać całą wyspę giów-
ną choćby do czterystu metrów giębokości,
wychodzi bowiem z założenia, ze wskutek
wstrząsow wulkanicznych skaarb ilibustiera
"Thomsona mógł się znacznie przesunąć ku
wnętrzu ziemi, Wyprawa posiada oczywiś-
cie prócz odpowiednio przyrządzonego stat-
ku „także samoloty, różne systemy czaro-
dziejskiej różdżki i tak dalej. W tej chwili
nie jest oczywiście wiadomie, kto tę kosz-
towną zabawę finansuje, chociaż wszystko
wskazuje na to, że w grę wchodzą poważne
kapitały jakiegoś consorcjum, gdyż nawet
najbogatszy snob-poszukiwacz nie porwał-
by się sam na takie ryzykowne przedsię-
wzięcie.
> TP Go o от аама k

SZUKAĆ TE? BĘDĄ W MORZU
_ ZATOPIONEGO STATKU.

związku z tem mówi się również o
czemś innem:

Oto mianowicie kierownictwo tej wy-
prawy iezumuje w ten sposób, że jeżeli
skarby „bukanierów”, czy „ilibustierów” nie
znajdują się na głównej wyspie Kokosowej
to trzeba przeszukać także sąsednie mniej-
sze, chocby wyprawa ta miała wobec tego
znacznie się przeciągnąć i potrwać dwa lata.
W zanadrzu jako ewentualną ostatnią de-
skę ratinku awaaturnicy ci mają jeszcze
jedną legendę, względnie sperandę, Miano-
wicie, ktoś wymyszkował w starych kroni-
kach, że w niewielkie odległości od wysp
Kokosowych, naprzeciw wybrzeża Equadoru
spoczywa na dnie morskiem hiszpańska
lera ze złotem. Galerę tę zatopić mieli kor
sarze około 1680-go roku tak niefortunnie,
że sami z tego nie mieli pożytku. Przedsię-
biorczy kapitanowie Stenhouse i Worsley
spodziew:ją się, rozporządzając nowoczes=
nemi aparatami nurkowemi, w najgorszym
razie dobrać się do tej galery i „uratować”
jej drogocenny ładunek.

Sprawozdawca „United Press* podaje
w końcu, że wyprawa ta cieszy się w całej
Anglji ogromną popularnością, a obaj sze*
towie otrzymują setki listów, zwłaszcza od
młodych kobiet, które jako kucharki, po-
kojówki i w każdym innym charakterze po-
prostu gwałtem chcą się dostać na statek
i dzielić losy tej wyprawy.

Odżyła zatem na całkiem nowy sposób
korsarska romantyka minionych wieków.

BEDGDwm 0ODBGOREOoKODGR O LDGR

Cry w bony jałmużnice „„Caritasa'*
już zaopatrzyłoś się?

 OTYEWWRPZEW1 ANDERS

Sprzedaje się
dom drewaiany (na znos)
nowy, daży, blachą ocyn-
kowaną pokryty. Cena
b. niska. Adres I Infer-
macje w Administracji.

° — 805

TRU——
Sprzeda

 

w pięknej miejscowości,
do sprzedania niedrogo
z*k Batorego 4. 8!0—2

jemmztmaw zcznwi

Nietleczałna choroba.

Panowia Iksińskii Ypsy*
leński spotykseją się w
kawiarni:

— Coś pan tak smu-
tny, panie I?

— Martwi mnie żona.

— Co jej jest?

— (Cierpi na przemia-
nę materji

—To ją
czyć.

— Kie'y to nleule-
czalne. Ona el“ pi na
przemianę materji na
suknie. Co mies'ąc ka-
puje nową.

trzeba le-

1 Mieszkania
\ k
„70 ' po oje |

DO WYNAJĘCIA
trzy mieszkania. Ul
Orzeszkowej Nr. 3. Do-
wiedzieć się o warun-
kach u dozorcy. 769—2

Mieszkania
2, 3,415 pok. z wygo
dami, słoneczne oraz

z  urządze-
sklep niem de wy-
najęsia Dominikańska 8
dozorca wskaże. 808

Trzy pokeja lub dwa I
jede" umeblowane do
wynajęcis z wszelkiemi
wygodami | telefonem,
nadające się dla adwo»
kata, lekarza iub biuro,
ul Wileńska 31, m. 5.

W ogrodzie zoologtcz-
nym,

Teta | synek ogląda
mał ki. Synek ae
mi zachwycony:
— Tatusiu Niech ta-

tuś mi kupl ta*ą małpkę.
— Moje dziecko, tska

małpka jest droga, a
przytem żywienie jej
jest bardzo kosztowne.
— No to niech tatuś

kupi z tej klatki, gdzie
fest napiszne „Nie wol-

  

Ki ainiai iia о

Rządca - Ekonom z do-
brem świadectwem i u-
kończoną Szkcłą Rolni=
czą poszukuje posady
dowiedz osob. od g. 4
do 7 p. p. ul Ludwisar-
ska 1 m. 20 Bar Swlą-
tkowaklej. grl

 

Poszukuję Kslegowe-
go kierownika klika tv-
siący kaucji, lub samo-
dzielnego wspólnika z
kapitałem. Interes powa-
żny, spskojmy, 'dochód
pewny. — Wiadomość w
biarze Administracji Dz.
WII.

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchedzące w za:
kres stolarstwa jak rów-
nież reseracje | opako=
wanie mebil. Wykonanie
solidne, ceny niskie Mie-
kiewicza 24 m. 17 J.
Chmielewski. 812—1
tarkiai
Taplcer | dekorator,
przerabia otomany, ma-
terace, kozetki, meble
klubowe I ine w zakres
tapicerstwa wchodzące
wykonanie solidne z gwa-
raneją po cenach najniż-
szych. Bronifratelska 8

Poszukują posady do
wszysteiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem tub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien-
na posiada refereneje

Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 coć B do 7. gr2

Ironja losu.

Nowoezesny poet:: —
Co za irenja losu. Moje
dziela wyprzedzają współ-
czesność © wiela lat, a
z komoraem zalegam
sześć miesięcy.

WAADAADAAAGADABAARAKAA KA

Młody człowiek z śre-
dniem wykształceniem po
szukuje posady bluro-
wej lub |aklej innej, mo-
że być kelnerem (nawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje
Łaskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
Wil* pod „Potrzebujący
A. 8* gr4

Polecamy ekspedjentkę
wyspecj:lizowaną w pro-
wadzeniu wszelkich ko-
operatyw hurtu i de alu
najuczciwszego charakte-
ru i znakomitych refe-
rencji Mała Pohulanka
10—2 do południa.  gr2

 

Wyehowawszyni zn”
ląca frebl metod. poszu-
je posady meże się

zająć dilećmi w wieku
od 2 do 10 lat. (mie
Szyć, rob gim. Poważne
świadeętwa I ref wy a*
ania b. skro ne ul. Ta-
ar-ka 12 — 18 m. od 1
do 5 g. gr2
———-

Inteligentna panienka
pracowita, debrze pl-
śmienna, poszukuje ja-
klejkolwiek pracy odpo-
wiedniej, w mleścis Zam-
kowa 18—17 Karczew-
ska. grz

APT

DRUKI
PILNE:

į BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

L. TAIERZYKIKIEGO
mostowa ul. Ari.

Talefon 12-44
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  no karmić *

Musiaia dostrzec mój pytający wzrok, bo dodaia:
— Ja tu mieszkam od roku, Moja matka choc.wała 1 umarła... tu-

taj. Gospocarze byli dla nas ogromnie dobrzy.
Nie powiedziała an; czy ma lub miała więcej :« dziny, ani gdzie mie

szkała w Ameryce. Jakby chcąc zmnienić temat rc.mowy, wstała i sta-
nęła przed lustrem, przygładzając włosy, Miała :' czne, bujne włosy,
przedzielone przez środek i zwinięte od dołu loki. W zlądała w tem ucze-
saniu jak :redniowieczny paź.

—Pan wie, że ten hotel był dawniej wytworna. arystokratyczną re-
zydencją. Obecni właściciele zakupili ją razem z «ałem urządzeniem.
Dlatego takie tu piękne meble. Naturalnie dużo rzeczy zmieniono lub
poodnawiano. — Obejrzała się na ścianę. Naprzykład te skandaliczne ta-
pety są nowe. Tam obok jest salonik, obity oryginal:ym brokatem. Rzad-
ko go otwierają, ale możeby pan chciał zobaczyć Stoi tam kolosalny
fortepian. Mia: na nim kiedyś grać któryś papież. Ale to chyba nieprawda.

Potasnąłem, a ona ciągnęła dalej:
— Opowiadają też legendy o tutejszych zegarach. Kupiono je po-

dobno z po wodu spodziewanej wizyty Napoleona, który lubował się w ze-
garach. Ale to nie wydaje mi się prawdą. Nawet największy miłośnik ze-
garkow nie żądałby aż pięćdziesięciu. O! pan ma tem z mieczem, Dru-
gieśo takiego niema,

Wyciągnęła rękę i wyjęła mieczyk z bronzowej prawicy jeźdzca,
Musiałem zrobić zdumioną minę, bo roześmiała się pierwszy raz i za-
machnęła malutką bronią.

— To pan nie wiedział, że on się wyjmuje? A jaki ostry. Przesu-
nęła palcai po klindze. — Zupełnie jak sztylet.

Stała z pochyloną głową, bawiąc się mieczykiem. Aksamitny
płaszcz obciskał jej wysmukłą figurkę, spływając poniżej bioder sutemi 

ko kuchar:, portjer, pokojówka, gospodarz i jego żona. No, i naturalnie

pan, pani Byng, pastor i ja. W zimie tu bardzo pusto i cicho.

—idawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 
fałdami. Rozmowa ją uspokoiła, ale sama sytuacja nie uległa przez to
zmianie. Psdszedłem do niej i, oparłszy się o konsolę, rzekłem ku swemu
 

„. wiem tylko że był,

man T

   m. 2. r3

MANNIAK|GZRRRGOOWNCZZ | zzo czę

 

własnemu zdziwieniu;
—Chciałbym pani pomóc. Czy pani się na to zgadza?
o. powoli naR bronzowy mieczyk,

„ ,  — Już mi pan pomógł. Nie wiem, jak panu dziękować.
już mi teraz nie grozi żadne niebespdoowońdtwo. > aa)

Patrzyła na mnie z sara Nie wiem, jak określić wyraz jej oczu,
powiedziałbym, przemożny i doniosły, Z wielkiego

wrażenia zabrakło mi słów. Po chwili prawdopodobni ótki *parad o P opodobnie krótkiej, usłysza-

— Może powinnam panu opowiedzieć, jak si i
ks ) 1 jak się to stalo... Około -siątej wysz!am, żeby się trochę przejśćnawietrze, bo byłam ała wó
wanai cziaam, że nie usnę. Częsti wychoczę wieczorami na most przy-
glądać sięrzece. Nikt mnie nigdy nie zaczepił, dopiero dziś, dopiero dzi-siaj,, — Sięgnęła do gardła, i znów mówiła równym głosem: — Przejeż-
dżający samochód zatrzymał się i wysiadł zeń jakiś raężczyzna.Zaczęłamodchodzić, ale mnie dogonił, zakneblował usta, związał ręce iwepchnął
doauta. Sp eszyłsię i był w:strachu, a ja naturalnie szamotałem się, Po-temusiadł przy kierownicy i dał gazu, Pęaziliśmy strasznie szybko "M. -ślałem, że A. zostało daleko za nami. Byłam w śmiertelnym strachu 2
tak się rzucałam, że oswobodziłam ręce i zerwałem  knebel z twarz:
Jazda trwała pizeszło godzinę. Wreszcie samochód stanął ы2а‹ЪЁ›2{ша{п}іі Ъас:ъегрпеіа tchu. :

— Obmyśliiam sobie, co zrobię, Kied ys'adł i
łam od przeciwnej strony i rzuciłam się do pad 1, e? Głtak huczai, że nieusłyszałstuknięcia drzwiczek i spostrzegł się dopieropo chwili. Nie k:zyczałam żeby zachować dech na później, kiedy zoba-czę światło Zobaczyłam — w bramie hotelu, ale mnie to jakoś nie zdzi-wilo, Pędziiam jak szalona. Brama była zamknięta, ale widziałam, którędy wejść. Or wpadł za mną, 3 A

; (d. c. n.)
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