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Administrator dyecezji łódzkiej.
ŁÓDŹ. (Pat). Zgodnie z obowią- wikarjusza kapiiularza, W, tajnem

zującemi przepisam,  kościelnemi „łosowaniu na tymczasowego admi-
odbyło się zebranie kapituły łódz- nistratora diecezji łódzkiej powoła:
įkiej, celem oboru tymczasowego ad- no ks. biskupa sufragana Tomczaka.
ministratora diecezji łódzkiej, t. zw.!

BELGOWIE NA POWODZIAN,
BRUKSELA. (Pat). Belgijski ko- zwłocznie do Warszawy. Ofiary

mitet pomocy ołiarom powodzi prze” jednakże napływają dale, nietylko z
kazał dziś posłowi polskiemu w bogatych sier belgijskich lecz także
Brukseli Jackowskiemu 130.000 £frs, «d osób niezamożnych,
«tórą to sumę poseł przesłał nie-|

. Zgon zabójcy ś. p. Babija.
LWÓW, (Pat). Ubiegłej nocy w dyrektora gimnazjum ruskiego we

szpitalu powszechnym we Lwowie Lwowie Babija.
zamarł Mikołaj Szawczuk, zabójca |

log procao pakto lai sioki
. IW.Sądzie ajwyższym rozegrał| Przeprowadzone dochodzenie, w

cię epilog sensacyjnej sprawy znane” wyniku którego pociągnięto do od-
go tabrykanta Chaima Szereszew- powiedziatnosci ojca Szereszewskiej,
skiego z Grodna oskarżonego wraz z jej narzeczonego i Alperna, który
rarzeczonym jego córki dr. Miche- iiómaczył się tem, że nie był wcaie
iem Edelheitem i Borysem Alper- materjainie zainteresowany w całej
nem o usiłowanie przekupienia sę-| sprawie, że chciał jedynie dopomóc

 

 

codziennie.
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Z RABCEWICZÓW

ow
po długich i ciężkich clerpieniach, opatrzona S.S. Sakrameatami zasaęła w Panu dnia 14 sierpnia 1934 r. w wieku lat71.

Eksportaeja zwlek z domu żałoby przy ul. Meniuszki 19 m. 2 do kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

p. 5
Nabożeństwo žilobne zostania odprawlone w tymże kościele w dnlu 17 b. m. o godz. 10:ej rano, po któ-

rem nastąpi zleżenie zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu po-Bernardyńskim.

cziego śledczeżo. dzereszewskiemu i
‚ O sprawie tej pisaliśmy przed
įiedawnym czasem.

Córka Szeteszewskiego została
swego czasu aresztowana pod za-
rzutem przynależności do partji ko-
munistycznej.

Wszelkie usiłowania rodziny aby
zwolnić ją z więzienia do sprawy,
pozostały bez skutku,

I wtedy to dr. Edeiheit, narzeczo-
dy Szereszewskiej skomunikował się
& Borysem Aipernem, który byt
szkolnym kolegą aplikanta sądowe-
go Okulicza pracującego w kance-
iarji sędziego śledczego.

Niebawem aplikant Okulicz za*
wiadomił swe władze przełożone, że
Alpern proponował mu 15.000 zło-
tych wzamian za uwolnienie Szere-
szewskiej.

i iii iTN IIDTS TIA Soais I

informował się
jedynie u Okuliczą o stanie sprawy,
Miziałając w dobrej wierze,

Sąd Okręgowy nia dał wiary je-
śo zeznaniom i skazał Alperna na
awa iata więzienia, Chaim Szere-
szewski i Eldelheit skazani zostali
po roku więzienia z zawieszeniem
wykonania kary.

Wiyrok ten Sąd Apelacyjny za-
twierdził a obecnie na skutek kasacji
oskarżonych niezwykła ta sprawa
przyszia pod rozpoznanie Sądu Naj-
wyższego, który jednak kasację od-
ealił 1 w ten sposób wyrok się u-
„prawomocnił.

W. międzyczasie córka Szere-

SRA

SYNOWIE.

 

16 Sierpnia 1934 ;.

 

OGŁOSZENIA:

Z LITWY.
Ustawa o litewszczeniu na-

zwisk i nazw.
Obecnie litewskie ministerstwo|-

spraw. wewnętrznych opracowuje
nową.ustawę o wydawaniu paszpor-
tow wewnętrznych, przepisy do tej
ustawy i ustawę o litewszczeniu
nazwisk i nazw miejscowości.
W chwili obecnej 7 studentów

rozjśżdża po kraju i regestruje na-
zwy miejscowości i litewskie na-
zwiska,

Po zakończeniu ferji letnich zo-
staną podjęte konkretne kroki dla
wykonania zamierzonej reformy zli
tewszczenia nezzwiski nazw miejsco-
wości, 

Testament de aga,
BERLIN. (Pat). Z polecenia pik.

wen Hindenburga były vicekanclerz
von Papen wręczył w Obersalzber-
fu w Bawazji Górnej prezydentowi
Hitlerowi zapieczętowaną kopertę
zawierającą polityczny testament
prezydenta Hindenburga. Kanclerz
Aitler polecił opublikować ten do-

, Jkument, zwrócony do narodu nie-
|mieckiego. W pierwszej części, na-
pisanej w 1919 r, Hindenburg wzywa
do podźwignięcia się po katastrofie
wielkiej wojny i wyraża przekona”
nie, że uda się stopić ze sobą nowe
ideje z najcenniejszemi skarbami
przeszłości. W drugiej części tekstu

Przed plebiscytem w Niemczech.
PARYŻ. (Pat). "Wszystkie dzien-

° milki omawiają kampanię plebiscyto-
„wą w Niemczech. Plebiscyt 19 bm.
gest trzecim plebiscytem, do które-

"go Hitler wzywa naród niemiecki,
„pisze „Echo de Paris". Opiera on
ewój autorytet na woli narodu, ale

; wola ta nie może się swobodnie wy”

von Papen

RZYM. (Pat). Dziś rano odleciał
z lotniska Littorio do Wiednia wi-
c.kanclerz Starhemberg, żegnany
przez austrjackiego charge d'aliaires
i przedstawicieli włoskiego М. Z. S.
Starhember$ bawił w Rzymie

du па stanowisko wicekanclerza
otaz wobec niedawnych wydarzeń
„.ustrjackich pobyt Starhemberga w
Rzymie nie było pozbawione po-

LONDYN Pat. Obiegają ftu po-
głoski, jakoby rząd austrjacki zwró-
cił się do rządów w Londynie, Pa-
ryżu i Rzymie oraz do rządów
państw Małej Ententy o pozwolenie
na zwiększenie stanu liczebnego
austrjackich sił zbrojnych. Według
pogłosek z tych samych źródeł,
rządy Hnglji, Francji i Włoch nie
zamierzają stawiać w tej sprawie 

szewskiego, której aresztowanie spo;
wodowało całą tę sprawę, skazana!
zostałą za działalność komunistycz-!
ną na 5 lat więzienia
 

\
i

Sytuacja na Dalekim Wschodzie.
TOKIO. (Pat), Donoszą z Char-

bina: W ostatnich dniach aresztowa-
no 20 rosyjskich urzędników wschod
mio-chińskiej linjį kolejowej. Wszys-
cy aresztowani, w tej liczbie trzej
mączelnicy stacji, aresztowani są o
twdział w powtarzających się ciągle
wi ostatnich czasach zamachach na
pociągi Jak wyjaśniają
amandżurskie, w mieszkaniach zna-
uezionomaterjały obciążające, które
stwi

władze|
ECU i Ingermanlandji.
|'w ęcz zarzuca prasie fińskiej kamr

ją, że aresztowan; prowa” |jpanję skierowaną przeciwko ZSRR

dynamitu, który był zakopany na
j podwórzu jego domu.
! MOSKWA. (Pat). „Prawda“ ko-
, mentując głosy prasy fińskiej o sy-
i tuacji na Dalekim Wschodzie, stwier
dza, że opinja fińska życzy Japonii
zwycięskiej wo'ny z Sowietami «а`
«realizowania programu wielkiej
Finlandji, to znaczy rewidykacji Ka-

„Prawda“

ilzili ostrą kampanję przeciw wła-|a kołom wojskowym i politycznym
kizom japoūskim ; mandžurskim, M.!
im. przygotowywali oni jakoby  za-
mach na japońską misję wojskową.
Т zykrotne usiłowania nie dały jed-|
mak rezultatu. U jednego zaresz:|
towanych znaleziono znaczny zapas

 

przeciwsowieckie przygtowania wo-
jenne, Pismo (konkluduje, że Fin-
iandja odrzuca dłoń związku sowiec-
kkiego wyciągniętą w celu ustalenia

żadnych trudności rządowi austrjac-
kiemu.

LONDYN, (Pat). Wczoraj angiel-
skie Foreing Office otrzymało od
rządu austrjackiego notę, w której
rząd austrjacki, powołując się na

wzrastające niebezpieczeństwo no-

von Rintelen przed
BERLIN. (Pat). Wedle otrzyma”

mych tutaj wiaaomości były poseł;
austrjackį w Rzymie von Rintelen|

 

„Wypadek min. Goeringa.
BERCHTESGADEN, (Pat).

Wczoraj wieczorem samochód рге-
mjera pruskiego Goeringa, który
jechał z Monachjum do Borchtesga-,
den, zderzył się z samochodem cię-|
żarowym. Goering uległ silnemu po-|
tłuczeniu prawego ramienią a pozo”|
tem odłamki okaleczyły mu twarz i
kolana. Inne osoby jadące w samo|

WIEDEŃ. (Pat). Dziś rano przy był tutaj von Papen.

Starhember w Rzymie.

jako!
wódz Heimwehry, jednakże ze wzglę|

Austrja pragnie powiększenia armji.

 

zreda$gowanego ponownie w 34 r.
Hindenburg główną uwagę pošwię-
cił Reichswehrze, Po wszelkie czasy
siła zbrojna musi pozostawać instru-
mentem najważniejszego  kierow-
nictwa państwa winna być trzymana
zdala od wszelkich wydarzeń  poli-
tyki wewnętrznej, Hindenburg wy-
1aža dalej podziękowanie dla orga-
nizatorów Reichswehry, wskazuje
na owocną współpracę Niemiec nad
problematami poruszonemi w całej
Europie, wreszcie dziękuje opatrzno-
ści, że pod koniec życia dała mu do-
czekać się ponownego wzmocnienia
Niemiec.

«azić, gdyż jedna tylko opiuja do-
zwolona jest w Niemozech. „Figaro“
twierdzi, że wynik wyborów nie ule

"ga żadnej wątpliwości. Naród nie-
miecki prawie jednomyślnie wypo”
„wie się za Reichsfuchrerem, Kam-
panja ta przedewszystkiem będzie

_ apelem do uczuć nacjonalistycznych.

w Wiedniu.

ważnego znaczenia politycznego.
(W! rozmowach przeprowadzonych w
Rzymie i Ostji Starhemberg pointor-
mował Mussoliniegoi jego współ-
pracowników o obecnej sytuacji w
„Austrji i o nastrojach panujących po
wypadkach 25/VIIi po udzieleniu |
«grement von Papenowi. Że swej
strony interesował się szczególnie|
crganizacją służby bezpieczeństwa
we Włoszech.

wiego puczu narodoworsocjalistyczne
$o w Austrji, zwraca się o pozwole”
nie utrzymania dodatkowych 8.000
żołnierzy na dalszy jeden rok, ро-
cząwszy od 6,X1 34 r. Poprzedniego
woku Austrja zwróciła się do Anglji,
Francji i Włoch po pozwolenie na

powiększenie armji o 8,000 czyli do
40.000 żołnierzy, maksymalnej gra-
micy nakreślonej w traktacie St
Germain. Londyńskie koła politycz”

me są przekonane, że wielkie mo-
carstwa udzielą i w. tym razem swej
zgody, a w każdym razie zgoda W.
Brytanj; przesądzona ma być pozy”
tywnie, - i

sądemwojennym. :
ma byč stawiony przed sądem wo-
jennym.

tala w Rosenheim, gdzie założono
im opatrunki, Stan ich nie łudzi żad-
rych obaw.

Po kilkugodzinnym pobycie w
szpitalu Goering mógł się udać do
swojej rezydencj; letniej w Oberzalz-
berż. Samopoczucie jego jest do-

„+ budżetowego. kre.
O godzinie 1 w nocy Goering od-

dobrych sąsiedzkich stosunków. Z chodzie uległy również pokalecze-|wiedził Hitlera, przebywający row-
faktem tym należy się liczyć. niu. Rannych przewieziono do szpi- nież w tej okol:cy.

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

   z praSsy.
Niezięcznie i nie politycznie,
W, „Gazecie Polskiej" ukazał się

miedawno cykl artykużtów, zdaje się
p. Ber$mana, zarzucdjących, całej
prasie trancuskiej przekupstwo, Ar*
iykuty te pisane niezwykie napastli-
wie i na podstawie niezbyt wyraź
nych źródei, zrobiły jak najgorsze
wrażenie. Nie wytrzymat nawet „Ty
godnik ilustrowany” i zareagował
na nie dość energicznie:

„Nie należy w czambuł atakować całej

Jest tam bardzo wielu

porządnych ludzi, ludzi niezależnych, piszą-

cych tak jak im sumienie i ich rozum poli-

Вума!у w prasie francu-

skiej artykuiy propolskie wtenczas, kiedy

Lie było państwa polskiego, gdy nie było

rieniędzy polskich, O tem pamiętać należy”.

Frzykra tą sprawa, oprócz strony
moralnej, mą także polityczną, lrud-

no, ale nikt zdaje się, nie będzie

mógł powiedzieć, aby zamieszczenie
takich artykuióow w organie rządo*
wym: było zręcznem posunięciem,

įrasy trancuskiej.

tyczny dyktuje.

Po zajściach w Leiorest.
Wypadki w: kopalniach trancu-

sikich w. Leforeste, zakończone wy-

daleniem z Francji 77 gėrnikow-Po-
iaków, zaniepokoiły poważnie opinię
publiczną. Wyrazem tego zaniepo-
kojenia są uwagi katowickiej w„Po-
lonii', która pisze m. in,

„Trzeba zwrócić uwagę na niepokojące

postępy agitacji komunistycznej wśród ro-

Fotników polskich we Francji. Przybiera ona

„astraszające rozmiary,

takie zajścia, jak napad na konsulat polski

w Paryżu, którego ofiarą padli dwaj urzęd-

ricy, pełniący wśród bardzo ciężkich wa-

runków  materjalnych swoją ze wszech

miar ofiarną służbę. Sekcja polskiej mię-

dzynarodówki komunistycznej we Francji

stoi pod bezpośredniemi rozkazami central-

nego kierownictwa w Moskwie. Rozwija

eno wśród naszych robotników niezwykle

intensywną agitację. Mieliśmy sposobność

ctrzymywać poszczególne egzemplarze tej

„bibuły”, Są to nadzwyczaj starannie reda-

£ wane wydawnictwa — nietylko ulotki, ale

« tygodniki ilustrowane, drukowane na dro-

gim, kredowym papierze z kolorcwemi plan-

szami, Lektura ta, w braku innej — trafia

do rąk obałamuconych mas, wywołując

wśród nich fermenty wywrotowe. Rezultat

zawsze ten sam — po pewnym czasie wła-

cze francuskie wydalają „niepożądanych

agitatorów politycznych” poza granice

Francji. Rzeczpospolita otrzymuje na swo-

ich granicach całe falangi nowych komuni-

stów, a emigracja polska we Francji, w

cgromnej swej większości lojalna,

bardzo pracowita i bardzo spokojna, a przy

tem czująca prawdziwie narodowo — cier-

pi ża wykroczenia obałamuconych jedno-

stek”

powodując nawet

 bardzo

„Polonia” wzywa władze do
uzdrowienia stosunków wśród naszej
emigracji, zagrożonej, jak widać,
propagandą komunistyczną.

Tyle „Polonia“. Nam się jednak
wydaje, iž doradzanie dzisiejszym
władzom polskim zajęcią się emižra-

cją jest nieco spóźnione. Już się nią
zajęto.
A z jakim skutkiem — widzimy

to aż nazbyt dobrze,

O czem się nie mówi.

Socjalistyczny „Naprzód* zwra-,
ca uwagę, że sprawa, o której naj-
mniej się mówi, to sprawa deficytu|

„Społeczeństwo nie powinno ani na,

chwilę zapomnieć, że gospodaruje się jego.
pieniędzmi i że ono w ostatniej linji za tę.

gospodarkę odpowiada swoją kieszenią.
Wobec stanowiska, że są pewn2 wydatki!

t. zw. sztywne, których tykać nie wolno i

wobec faktu, że mimo robionego opty:

inizmu deficyt nie zniknie a dutychczaso-

we metody jego pokrywania wyczerpią się,

społeczeństwo musi zdać sobie sprawę, że

musi przyjść i to niezadługo czas, gdy się

„nowu zaapeluje do jego czy patrjotyzmu,

czy ofiarności, czy jak to się nazwie. Nie

Lędą bony skarbowe, to będzie pożyczka, |

nie będzie pożyczka, będą nowe ciężary|

rodatkowe; jeżeli to się okaże niemożliwe,'

będą oszczędności na inwestycjach, pła-
cach itd. Do jednej albo do kilku z tych
rzeczy przyjść musi Przecież pierwszy
kwartał już zjadł połowę tego, co miało
starczyć na cały rok. A państwo jeść musi;

mamy przecież wydatki i to w jednej trze- - я

ciej części wszystkich, o których się nie

mówi, gdyż nikt nie chce narazić się na —
na tępstwa głośnego mówienia”.

Nowe oświetlenie zamachu
Waldemarasa. *

Kowieński dziennik rządowy „Lie”

'uvos Aidas“ (nr. 170) podaje o

świetlenie próby zamachu z dn, 7

czerwca r. b., które streścić można

tak: „Obecne wypadki, jakie miały
miejsce w dniu 7 czerwca b. r.,

można ocenić na podstawie pewnych
wyraźnych faktów, stwierdzających
m. in. w sposób charakterystyczny,
że do omawianych wypadków przy”
łożyła się jakaś nieznana ręka.

Fakty są następujące:
1. Frof. Voldemaras, po przybyciu do

gmachu rolnictwa, skoro się dowiedział o

niepowodzeniu zamachu, prosił o odstawie-

1ie go do państwa ościennego.

2: Pewien znany mieszkaniec Kowna

przyniósł jednemu z członkow rządu list
'od córki, która wyszła zamąż za dyploma-

tę i stale mieszka zagranicą. List zaczyna

się od słów: „Wczoraj powiedz'ano mi, że

w Litwie odbył się przewrót, nic o tem nie

czytałam, a od was także nie słyszałam o

niczem . List ma datę 28 maja. A zatem na

u dni przed wypadkiem już o nim zagranicą

mówiono,

3. Jak wynika z tego listu i z docho-

dzenia, pucz miał się odbyć dnia 27 maja.

Lelem puczu była rzekomo zmiana gabine-

iu, skoro jednak inicjatorowie dowiedzieli

sę, że gabinet ma zostać zmieniony, śpie-

szyli z dokonaniem zamachu jeszcze zanim

te zmiany miały nastąpić.

4, Zamachowcy prowadzili silną agitację

irzeciw elementowi nielitewskiemu, jednak

wysunięcie na czoło figiry Voldemarasa

jest najbardziej sprzeczne z tą agitacją.

Jest to człowiek, który w ciągu 15-tu lat

pożycia małżeńskiego nie nauczył swojej

żony litewskiego języka i nie powstrzymał

jej, gdy oczerniała Litwę w prasie zagra-

nicznej. Pozatem najczęściej wspominano

nazwiska tych nielitwinów, którzy zostali

wysunięci na odpowiedzialne stanowiska z

inicjatywy samego Voldemarasa.

5. Dla agitacji również na szeroką ska-

ę wykorzystywano rzekome szpiegowanie

wśród samych oficerów i w tym celu były

-ozpowszechniane anonimowe

rów. Spisy te zupełnie nie odpowiadały rze-

czywistości. Były one puszczone w ruch w

celu poróżnienia oficerów między sobą.

6. Przedpuczowa agitacja na szeroką

skalę wyzyskiwała sprawę urzędników

nielitwinów. Nie zwróciła ona tylko uwagi

ra czynione w tej mierze posunięcia rządu

ubecnego. Ustosunkowanie się rządu na-

r dowego do tej kwestji było zupełnie wy-

iaźne: nie może być miejsca w aparacie
państwowym dla funkcjonarjuszów  nie-

litwinów. Obecnie te poczynania rządu z

całą stanowczością muszą osiatecznie zostać

wprowadzone w życie.

7. ła wola która wywołała wypadki

7 czerwca dałaby początek ruinie państwa

litewskiego, demoralizując wojsko i pozba-

wiając społeczeństwo państwowego ducha,

ale to nieszczęście zostało usunięte dzięki

autoryteiowi wodza narodu, Antoniego

Smetony, Jak olbrzymi jest ten autorytet

wśród armji litewskiej, dowodem: tego jest

fakt, że nawet najgorsi agitatorzy wypad-

ków 7 czerwca nie odważyli się użyć ani

jednego słowa dla ujemnej agitacji w tym

kierunku.

Nietrudno się domyślić, że ościen-
nem państwem, do którego chciał
być dostawiony p. Waldemaras, są
Niemcy.

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1. 7

Zarząd Rady Centraluej

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.
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Losy szkolnictoa prywatnego.
Zbliżający się początek roku

szkolnego czyni znowu aktualną
sprawę szkolnictwą prywatnego wi

Polsce. - |

Postawmy rzecz jasno: szkolni

ctwo prywatne w Polsce weszło w

okies likwidacji. Jeśli rozejrzymy

się w stosunkach chociażby takiego

ośrodka szkolnego, jak Wilno, to

stwierdzimy, że w ciągu wakacyi

zamknięto znowu kilka średnich

zakładów naukowych; w kilku in-

nych liczba uczniów spadła tak

znacznie, że likwidacja ich jest spra:

wą roku przyszłego lub paru lat na-

stępnych, To samo, ale w znacznie

większym stopaiu odbywa się w

Warszawie, Łodzi i wogóle w całej

Polsce.

Iroces likwidacji szkoły prywat-

nej najmniej jest widoczny w b. za-

borze austrjackim. Wynika to stąd,
że szkoł prywatnych było tam wo

góle niewiele, gdyż nasycanie krajt

szkołami państwowemi było zupeł

nie dostateczne, Natomiast w b. za”
borze pruskim, a zwłaszcza w b za-

borze rosyjskim szkoła prywatna od-

śrywała bardzo ważną rolę; likwi-

dacja jej posiada tak doniosłe znacze

nie, że nie można pominąć teog zja-

wiska milczeniem.
Zamykanie szkół prywatnych nie

jest zjawiskiem przypadkowem: jest

ono skutkiem pianowej polityki
władz szkolnych, Pierwszy cios za-
dało szkole prywatnej cofnięcie

przez władze zwrotu wpisów za dzie
ci funkcjonarjuszy państwowych
kształcące się w szkołach prywat

nych. Zarządzenia tego nie można
rozważać w płaszczyźnie polityki

oszczędnościowej: cofnięcie zwrotu

wpisów wywołało zjawisko masowe
$o przechodzenia uczniów ze szkół

prywatnych do państwowych i poc

niosło wydatki na szkoły państwowe

tak znacznie, że o oszczędności nie-

ma mowy.
Drugim, staie stosowanym, środ-

kiem |ikwidacyjnym jest obniżenie
szkole kategorji praw lub całkowite

ich odebranie. Skutkiem obniżenia
lub odebrania praw jest zawsze ma-
sowy odpływ uczniów do szkół in-

nych: państwowych lub prywatnych

o wyższej kategorji praw. Trzecim

1 * szcie 'sodkiem likwidacji szkół

jest staw' ie im bardzo wysokich
wymagań w zakresie materjalnegc  zaopairzenia szkół, a więc. lokale

pomoce naukowe, specjalne pracow”.

nie, laboratorja, wydatki na wycho-

"vamie fizyczne i t p. Szkoła, wal-

cząca niezależnie od tego z trudnos-

„ami linansowemi, najczęściej nie!

I1uoże uczynić zadość stawianym уу |̀

maganiom i traci prawa.

Dlaczego władze szkolne -За do

Jikwidzcji szkolnictwa prywatnego?

Wichodzą tu w grę względy mniej i
bardziej istotne, Mówi się często o

tem, :e wiele szkół stanowi tylko

przedsięborstwa dochodowe, prowa-
dzone wyłącznie dla zyskćw z pomi-

nięciem jakichkolwiek zadań wy:

chowawczych. Otóż ten wzgląd jest

mało istotny, Władze szkolne roz-
porządzają i odpowiedniemi środka*

mi koatroli i mają możność wywiera

 

WACŁAW ODYNIEC.

nia nacisku w tąkim stopiiu, że w
wypadkach niewłaściwego stosunku

właścicieli szkoły do zakładu nauko:

wego mogą zawsze całkowicie sku-

tecznic interwencjować. Środkiem o-

statec nym w stosunku do takich

„wytwórni dypiomów'* byłoby istot-

nie zlikwidowanie szkoły.

Mamy jedzax w Polsce liczne

szkoły prywatne o charakterze spo*

iecznym, szkoły prowadzone przez

kongregacje zal-onne, wreszcie szko

ły prowadzone przez jednostki ide

owe. W. tych wszystkich «kołach

wzgląd na zyski maierjaine nie od-

grywa roli decydującej. A jednak ; te
szkoły traktowane są narówni z

„wytwórniami'. Jest rzeczą oczywi”

stą, że władze szkolne nie chcą u-

znać samej zasady szkoły prywatnej,

chcą by wychowanie i kształcenie

młodzieży stanowiło wyłączny atry

but wiadzy państwowej,

Skutki zlikwidowania szkoły pry:

watnej będą rozmaitego rodzaju. Za-

danien. szkoły prywatnej w świecie

całym jest uzupełnianie szkoły pań:

stwowej w szerokim zakresie: uzu-

pełnianie pod względem  material-

nym t. zn. przełożenie w ten sposób
części ciężaru utrzymaniz2 szkół 7

budżetu państwowego na barki spo”
łeczeństwa; uzupełnianie w zakresie

wypracowania mowych metod na

uczania i wychowania, przejawianie

i wypróbowanie nowych pomysłów
twórczych zarówno w zakresie pro-

gramów szkolnych, jak ich wprowa

dzenia w życie. Z chwilą likwidacji

szkoły prywatnej uzupełnienie szko

ły publicznej pod wymienionemi

względami — ustanie,

Czy nie będzie to ze szkodą dla

całości szkolni:twą przyszłość po-

każe. Tymczasem widomym skut-
kiem polityki szkolnej w stosunku

do szkół prywatnych jest z jednej
strony ogiomne zubożenie nauczy-
cielstwa prywainego, z drugiej liczne

rzesze nauczycieli pozbawionych

pracy W takich ośrodkach, jak War
szawa, Łódź staje się to już poważ-
nem zagadnieniem społecznem.
  

Poświęcenie
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olóńji: dla dzieci

DZIENNIK

Nad modrym Bałtykiem.
Wycieczka czytelników prasy wileńskiej nad

morze. :
Wyruszamy. — Omal nie „koniec podrėžy' w Огапасй. — +0w0

Stała Komisja Wydawnictw Wi-
ieńskich i Pism  filjowanych  urzą-
dziła w dniach 11 — 16 sierpnia wy”
xieczkę czytelników prasy wileń-
skiej nad morze, w szczególności
do Gdyni, na Hel i do Gdańska.
(Na godzinę a może i więcej przed

wyruszeniem pociągu, na dworcu
wileńskim zebrał się tak liczny tłum
wycieczkowiczów, że na jego widok
pełniący służbę kolejarze potracili
głowy i nie wiedzieli, co robić. Gdy
wreszcie podano pociąg i wpusz-
czono na peron pasażerów, rzucili
się wszyscy do wagonów, nie zwra*
zając najmniejszej uwagi na  staro“

stów (honorowy konduktor).
Jednakże ten chaos 'rwał bardzo

krótko, bo już w kilka minut później
skontrolowano bilety i rozmiesz-
czono wszystkich ma właściwyc"
miejscach.

O godzi. 11 m. 50 pociąg, ciężko
Gysząc klębami pary, potoczył się
po torze. Narazie wszyscy znajdo-
wali się u okien, żegnając się z
krewnym; i znojomymi.

Pociąg zacząi nabierać coraz
większej szybkości, aż dosiągnął 50
km. na godzinę.

Pasażerowie rozmieściwszy swo”
ie bagaże i zapewniwszy sobie miej-
sca, zaczęli coraz liczniej zbierać
się w barze. Z początku każdy wy”
«hodził dla samej ciekawości, chcąc
przekonać się jak wygląda wagon
restauracyjny i „sala“ dancingowa.
Zaspokoiwszy ciekawość, wszyscy
rzucili się do bufetu, Po upływie 20
— 30 minut młodzież zaczęła tań-
czyć, a starsi z zainteresowaniem
im. się przyglądali. Stanowczo tej
mocy bar miał największe powodze-
nie.

Całkiem niespodziewanie w Ora-
mach omal nie skończyła się (czaso-
wo) nasza pod.óż. Oto, po krótkim
postoju, lokomctywa nie mogła ru-
szyć z miejsca, ponieważ okazało
się, że „ładunex' był cośkolwiek za
ciężki. Postój przedłużył się kilka
minut i jakoś cało pojechaliśmy da-
iej, zatrzymując się na krótkie po-
gtoje na kilku stacjach. Dopiero, po
przyjeździe do stolicy okazało się,
iż jeden wagon uległ zepsuciu, Stało
cię coś z osią i nie mógł on jechac w
dalszą drogę. Dzięki uprzejmośc; dy-

zz

w Mazuryszkach.
Koionja letnia w Mazuryszaach wszystkiem do dziatwy z apelem by

w dniu wczoraiszym uroczyście ob- dążyła do rozbudowy państwa i po*
chodziła poświęcenie nowowybudo- święcenia się w przyszłości dla do-
wanego pawilonu.

Na werandzie  udekorowanej
wieńcami i flagami narodowemi ze-

bra publicznego.
Inicjator budowy domu dr. Ro-

„dziewicz, podniósł znaczenie koloni
brała się dziatwa witając śpiewem ; dziękował wszystkim za  współ-
przybywających gości.

Pomimo omal bez przerwy leją-
„ego deszczu, przyjechało kilkana-
ście osób z Wilna z wicewojewodą,
p. Jankowskim na czele,

Prezes kolouji letnich misjonarz

pracę.
Uroczystość zakończył wielce

urozmaicony program _ popisów
dzieci.

Wydaje się jednak. że deszcz
wiele nie zepsuł, przedstawienie się

«s. superjor Rzymełko odmówiwszy' udało, dostojni goście z Wilna przy-
modlitwy przed ślicznie urządzonym
ołtarzem w halu nowowybudowane-
$o domu dokonał poświęcenia.

Następnie w krótkich słowach
podziękowat panu wicewojewodzie
za pomoc finansową od władz, dzię-
ki której pomysi rozszerzenia kolonji
mógł być zrealizowany, zaś wszyst-
„kim innym za przyczynienie się do
powstania Kolonii.

Następnie przemówił pan „ice
wojewoda, zwracając się przede-

Z BŁOT I LASUW POLESIA.
Z innych zabytków czasów Koś-

ciuszkowskich przechowały się w
Lubieszowie okalające dwuhektaro-l
wy ogród, niegdyś botaniczny, rozpa”
dające się mury, no i kilka starych,
pamiętających Kościuszkę lip. Nad

okolicą panuje wzniesiona przez Pi-
jarów w roku 1762 wspaniałą świą-
tynia, ozdobione. wewnątrz pięknemi
ireskami, Wojna dotkliwie dała się
we znaki zarówno kościołowi, jak i

przylegającym doń murom. klasztor”
nym > czem świadczą liczne ślady
pocisków artylerji rosyjskiej. — Po-
kłoniwszy się drogim pamiątkom,

żegnam Lubieszów, by wąskotorową
kolejką w stronę Pińska wyruszyć.

Jadący tą drogą (Lubieszów — Ja-

nów! Poleski), o ile silnie zmarszczo-

na powierzchnia jeziora Lubiaźi

przepływająca io jezioro Prypec nie

zwrócą na siebie jego uwagi, niewie-
le ma do odnotowania: okolica szara

jalkaś 1 senna, krajobraz zatraca ce-
chy giębokiego Polesia, coraz mniej
bagnistych obszarów, więcej nato-  

miast pól uprawnych, osiedla ludzkie
śęsto wśród płaszczyzny rozsiane, tu
+ ówdzie zarysowują się sylwetki w
zieleni starodrzewią ukrytych dwor"
ków.

Druga część planu wycieczki ро-
lega na zwiedzeniu jeziora Wyga-
nowskiego i Puszczy Wiadotupickiej
Ażeby plan ten: zrealizować, należa
ło najpierw drogą wodną do Tele-
chan się dostac, skąd do jeziora 15
klm. Szlak Pińsk - Telechany, jak o
tem w swoim czasie pisałem, jest bez

zastrzeżeń piękny. Podrėžującemu
statkiem nastręcza sposobność zna-
iezienią się w orbicie l-rajobrazów
poleskich, przyjrzenia się Pirie i Ja-
siołdzie, w krętym bieśu do zlewi-
«ka z królową rzek Polesia — Pry-
pecią dążących. podziwiania swoiste
go uroku i czaru nieobjętych okiem
przestrzeni polęskich, a płynąc zgórą
30 klm. kanałem Ogińskiego, ma on
w dodatku możność widzenia jego
urządzeń. — W odległości 2-chkim. | iockiego lasów dziewiczych.
ad Telechan — czystego i dość sym- większa

`
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stuchiwali się śpiewom, tańcomi
ceklamacjom przyszłych adeptów
sztuki,

Przedstawienie było nieco za
aługie gdyż obeimowało až 20-cia
numerów programu ale gra to jest
przedewszystkiem przyjemność akto|
tów a publiczność w tym wypadku
1o czynnik drugorzędny, a wystę-
powalo až 40 dzieci i żadńe z nich
nie zrezygnowałoby z wystąpienia
pubilcznego.

patycziego miasteczka, kanał prze-
chodzi przez nieduże, lecz głębokie
jeziorko „„Wułka*, o brzegach jesz-
"ze niedawno lasem  porosłych, a
dziś przedstawiających widok, który
w słowa J. Kasprowicza dałby się
ująć:

„Drzew najemniczą zrąbanych

siekierą
Leżał przeć nami wielki żółty

cmentarz...
W. dalszyn. swym biegu kanał

przerzyna miejscowość, obficie zna”
czoną pozostałościami wojny świato-
wej w jpostaci potężnych z żelaza i
betonu schronów i fortów niemiec-
kich, upamiętnioną zniszczeniem w
czasie tej wojny wieś Wyganoszcze,
poczem w obramowaniu udekorowa-
«ej różowemi kwiatami (roślina Lisis
machia vulgaris) linji brzegowej po-
przez mokradła do jeziora zdąża.

Srekrzysto - turkosowe swe wo-
dy rozlewa jezioro WiyganowSkie w
bagnistej nizinie, stanowiącej począ-
iek wielkich błot poleskich. Mało-
dostępne jego brzegi porastają reszt-
ki należących do Pusławskiego ; Po-

Naj-
długość jeziora wynosi 7

WIEEKSKI

— Stolica. — Nad morzem.

1ekcji P. K. P. warszawskiej
staliśmy wzamian inay wagon,
prawda mniejszy o kilka miejsc.

Pierwsze; nocy mało kio spal.
Dlatego, gdy zaczęło rozwidniać się,
większość już spała u okien, obser-
wując krajobraz. Jak mogliśmy z
pociągu zaobserwować, na polach
podwarszawskich znajduje się jesz-
cze dużo niezwiezionego zboża.
Zwóz.., uniemożliwiły deszcze.

Do Warszawy przyjechaliśmy o

do-
co

£ m. 1v. Trzeba przyznać, dworzec
Gdański nie zrobił na wilnianach
żadnego wrażenia, albo raczej cał-
kiem złe.

Słowo „Warszawa' było zbytj
wielkiem magnesem, ciągnącym
zwłaszcza ludzi, którzy poraz pierw
szy do niej zawitali. To też więk-
czość czempręd.ej wydostała się z
dworca i poudawała się do śród-
mieścia.

Wieczorem, pełni wrażeń wyru-
szyliśmy w dalszą podróż. Tej nocy
ruż każdy spał. Zbyt bowiem byli
wszyscy zmęczeni, żeby móc bawić
s'ę w barze lub wyglądać przez
«kna.
Gdy jednak zbiiżaliśmy się do Gdań

ska, wszyscy przemogli zmęczenie i
spoglądali na Wolne miasto. Wraże-
mie było piorunuijące. Stara archi-
tektura tego miasta, a nadto wszę-
dzie wzorowa czystość j porządek—
zachwyciły wilnian. Dla wszystkich
wielką atrakcją były chorągiewki ze
swastyką hitlerowską, wywieszone
w oknach, na dachach domów, ba,
nawet na placyku, zasadzonym wa-
:zywami i kwiatami,

Minąwszy Gdańsk wszyscy sku-
pili uwagę w oczekiwaniu na przy”
jazd do Gdyni. W: kilkanaście też
minut ukazały się pierwsze domki
<zielnicy robolniczej. Narazie ja-
koś nie byliśmy zbytnio zachwyceni.
Jest to rzecz zrozumiała. Po Gdań-
sku, po tem cosmy tam widzieli —
syliśmy troszeczkę rozczarowani

Jednakże, gdy, po wyjściu z pociągu,'
znaleźliśmy się w centrum miasta,
śdy ujrzeliśmy duże, wielopiętrowe
murowane gmachy, równe, asialto-
wane lub kostką kamienną wykła-
dane jezdnie, szerokie chodniki, |
zmieniliśmy  momėntalniė  šwoje
zdania. A gdy bliżej przyjrzeliśmy
się Gdyni, gdy poznaliśmy porządek,
czystość wzorową, wygodę i kom-
fort — byliśmy niezmiernie zachwy*
ceni. W każdym kiosku na ulicy,
gdzie sprzedają gazety lub słodycze
znajduje się teleton, z którego za
minimalną opłatą każdy może sko-

| vani po większych miastach, Jest „zystać.

Prawie na każdym rogu są tak-'
sówki, któremi wszędzie można do-
jechać, bo drog:i szose są dobre,
budowane najczęściej z kostki ka-
miennej. Na  główniejszych arter-
iech znajdują się piękne klomby i
zieleńce, starannie i czystoutrzyma,
ne. S4 to rzeczy dla wilnianina cu-
cowne, piękne, zachwycające. Ale'
wszystko to zbladło, zszarzaio, ja-,
koś znaturalizowało się, gdy ujrze-
Jiśmy morze, a na niem w różnych
odległościach okręty, motorówki,
skunery, łodzie spacerowe i statki

'ransportowe. Stanęliśmy zachwy-
ceni, z zachwylu oniemiali. Morze
bylo spokojne, zda się, najmniejszy
wietrzyk nie burzył gładkiej fali.
Okręty, przeważnie zakotwicžone,
stały nieruchomo. Całość —- to jak-

| by dekoracja jakaś cudna, wyśniona.
\ pierwszym dniu pobytu, samo-
"ras zwiedzaliśmy miasto i później
|już zbiorowo port, W. drugim zaś u-

  
klm., szerokość sięga 5 klm., dno za-'
mulone; nie odznacza się zatokowoś-|
cią i wysp n:e posiada, co w dużej
mierze jego malowniczość umniejsza.
Nad jeziorem unoszą się stada ka-
czek, w błękitach pławią się wielkie

| jastrzębie, podobno ; czarne orły tu
są spotykane. W przylegających do

' jeziora nieprzystępnych uroczyskach
jleśnycli „czebywa łoś i ostoję
| rzadki dziś w naszych lasach ryś.
| Następnym etapem wycieczki by-
| ia Puszcza Wiadotupicka, Lasy pań-
stwowe na Polesiu obejmują 112.466
ha, z czego na mniejsze lub większe
zespoły odosobnione przypada oko-
10 48.000 ha, pozostały zaś obszar
68.185 ha stanowi zwarty kompleks
„eśny Puszczą Wiadotupicką zwany.
Jadący kolejką wąskotorową Tele-
chany - Iwacewicze zatrzymuje się
na st. KOziki, by stąd f«rmanką a je-
szcze lepiej piechotę,'udać się w kie
zumku wsi Wiado i Tupiczyce, znaj-
dujących się w samem niejako sercu

iasów puszczańskich. Nadmienić w
.em miejscu wypada, iż zwiedzanie
puszczy nie należy do rzeczy łat-
wych. „Wjadą, lecz nie wyjadą”, —

 

| my dopiero wieczorem ›

 liak wyklą mówić ludzie miejscowi,

—-

Polacy z obczyzny w Wilnie.
Drugi dzień pobytu,

Wczorajszy, drugi dzień pobytu,
wycieczki rzędstawicieli zjazdu,
emigracji wypadł w Wilnie pecho-
wo, Od samego bowiem rana padał
ulewny deszcze który nie odstra-
szył jednak od pojechania wyśodne-
mi Arbonami do Trok.

Trzy naładowane wozy mknęly
szosą do. Landwarowa, a przed po-

łudniem zaczęło troszeczkę wypo-
gadzać się. Troki przyjazdu roda-
ków czekały wystrojone flagami.

Po zwiedzeniu kenessy karaim-
skiej udaliśmy się do schroniska Li-
gi Miorskiej i Kolonialnej, gazie go-
ście podejmowani byli śniadaniem
przyszykowanem łaskawie przez;
gospodarzy w osobach państwa
Szumańskich.

Przy stole wygłoszono szereg
przemówień, które wytworzyły nad-
zwyczaj szczery i serdeczny nastrój.

Pierwszy, jako gospodarz prze-
mówił p. W. Szumański, a następnie
p. dr. Czarnocki, p. poseł Brokowski,
płk. Bąbiński, p. Kowalewski i inni.

Mówiono o potędze morza, o;
znaczeniu emigracji polskiej i wresz-
cie o Wilnie i Trokach,

Kilka miłych chwil spędzono na'

 

żaglówkach, które imponująco wy:
ślądały na pokrytym falami jeziorze.

Po powrociz do Wilna zwiedzo*
no kościół św, Piotra i Pawła, klini-
kę uniwersytecką i inne ciekawe za-
bytki naszego miasta.

Tutaj trzeba podkreślić nadzwy-
tzaj staranną opiekę Orbisa na cze-
le którego stoi p. Włodzimierz Ron-
czewski. Orbis opiekował się cały
czas wycieczkowiczami oprowadza-
jąc ich po Wilnie przez doskona-
łych przewodników p. R. Zawistow-
skiego i Michlera.

Zaznaczyć trzeba, że z dziwnych
powodów 46 przyjezdnych do Wilna
przyjechało koło 10 delegatów nie-
tylko z Warszawy, ale jakoby rów-
mież i z Biategostoku (sic!), Trudno
nieraz było odróżnić autentyczneśo
emigranta od warszawianina, czy
białostoczanina.

Wieczorem w górnych salonach
Georges'a odbyła się-czarna kawa z
tańcami.

Wycieczkowicze dziś rano od-
„eżdżają do Białowieży by tam po
zwiedzeniu puszczy rozjechać się w
ióżne strony świata,

Owie godziny rozmowy zrodakiemz'Astraiji
— Opowiadali mu o Polsce ro-

dzice, Mówili mu zapewne o na-
szych pięknych miastach, o zwycza”
jach, o królach bohaterach narodo-
wych. Nauczyli go czuć i myśleć po
Polsku.

Statek wolno pruje
Zbliżamy się do Werek.

— Ale nie urywajmy rozmowy.
Niech mi pan «powiada jak najwię-

fale Wilji.

cej о Australji, o Polakach w
Australji,

Zygmunt Koczarowski zamyślił
się Fatrzy gdzieś daleko przed sie-
bie. Myśli chyba o swoich rodzi-
cach, o odlegiem Sydney.

— Polacy w Australji są rozsy-

mas ogółem koło 300, a w samym
Sydney Związek Narodowy  Pola-
ków liczy 25 czionków. Do Związku
mie wszyscy jednak należą. Zrzeszo-
tych z niezrzeszonych, to jest nas
ugółem 60 kilku Polaków, którzy
frawie co miesiąc spotykamy się na
wspólnie organizowanych imprezach.

—Jak jest proszę pana z obywa-
telstwem Polaków w Australji,
— Przeważnie wszyscy są oby-

watelami Anghi, część zaś posiada
obywatelstwo Australji,

— A czem się trudnią Polacyw
Australji?

— Trudno powiedzieć, Większość
nas mą swoje własne zakłady prze-
mysłowe. Część zaś pracuie w war-
sztatach mechanicznych. *

Ojciec mój ma naprzykład sklep
spożywczy, a ja piacuję w przemyśle
metalurgicznym, ;

— A gdzie pan skończył szkołę?
— Z nauką miałem sporo trud-

ności. Polskiej szkoły w  Australji
nie ma. Rodzice zapisali mię do
szkoły angielskiej, w której otrzy-
małem ogólnokształcące wykształce-
nie, Do szkoły chodziłem kilka lat.
Mam ` specjalne zamiłowanie do
techniki, Chciałbym bardzo kształ-
cić się dalej, a jeżeli dobrze mi pój-
Czie, to na kilka lat zostanę w Pol-
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daliśmy się na Hel, skąd powróciliś-

O dalszej podróży — o wycieczce
do Gdańska — jeszcze napiszemy.

| m. r. 5.
 

dokładnie tereny leśne znający, 1
riszący te słowa na wiasnej przeko-
ral się skórze, jaki opór stawić możą
zdradzieckie bagna, gdy bezskutecz-
nych obszarów nie ustaje, nie zmniej
ie próbował od strony jeziora Wy-
ganowskiego zapuścić wzrok wgłąb
lasów wiadotupickich

Wyłowione w. drodze powierz-
chownej obserwacji szczegóły, de-
prymtjąco działają i na smutne na-
prowadzają refleksje. Eksploatacja
silnie przerzodzonych i przetrzebio-
za niszczycielskiego swego rozma
chu, Nie przykuwają obecnie do sie-
bie uwagi wysokopienne bary so-
snowe, nie bawią wzroku drzewosta*
ay olchowe, „polski mahoń” rynkom
zagranicznym dające, coraz mniej
nietkniętych siekierą obszarów, tu i
wwdzie rozwierają się resztk; lasów
„ ukazują się tchnące beznadziejnoś-
cią poleśne przestrzenie. W miarę
posuwania się w kierunku Iwacewicz
rozprasza się poniekąd przykre wra- |'
zenie na widok ciągnących się
wzdłuż toru kolejowego gęsto pora-
stających mokradła młodych gajów

Według otrzymanych informacyj,  olchowych. Cice się wierzyć, że gdy

sce by skończyć politechnikę w
(Warszawie, a potem jako inżynier
pojechać spowrolem do: Ausiralji,

A może powie pan kilka słów o
stosunkach polaków w Australji,
— Nie mogę powiedzieć żeby

„tosunki te były idealne, Pozosta-
wiają one wiele do życzenia, ale z
każdym rokiem jest coiaz lepiej.
„Ogromną rolę speinia w danym wy-
padku  wspominiany na wstępie
źwiązek Narodowy Polaków.

W, Sydney posiadamy Polską czy:
ielnię, Mamy własny lokal. Związ-
kiem Narodowym Polaków kieruje
p. Władystaw Misiewicz.

Polacy rozmawiają z sobą prze-
ważnie po polsku, a w codziennej
mowie używają oczywiście języka
angielskiego.

Jak jest u panów z uroczysto”
ściami narodowemi?
— Urządzamy stale choinkę w

Sydney, tylko, że w Australji niema
ani świerków, ani też jodeł, Szuka
my więc drzew podobnych.

Prócz choinki, na którą zbiera
się zawsze koło 150 dzieci, organi-

zujemy takie święta jak: 3 Maja,
Święto morza, obchody  listopado-
wego powstania, Cudu Wisły itp.

O Polsce jesteśmy doskonale in-
iormowani przez prasę polską, któ-
ra przychodzi do nas z opóźnieniem
sześciu tygodni, ale to nic nie szko-
dzi. Gazety są rozchwytywane.

Otrzymujemy pisma krakowskie,
a więc „I. K. C.“, potem „Przewod-
uik Katolicki”, Gazetę Warszaw-
ską", „Wieści z Polski", „Polacy Za-
granicą” i inne perjodyczne pisma,

Fale' radiowe . z Polski do
Australii niestety nie dochodzą, bo
to przecież jest około 15 tysięcy ki-
iometrów.

Jarwan.
c. d. n,

Przy zepsutym żołądku, upośledzonem

trawieniu, obstrukcji, stosuje się naturalną
wodę gorzką „Franciszka”Józeta”, Pytajcie
się lekarzy.

ty w оу оВН „Laila“
iui zaopatrzyłeś się?

| msmiPC

nas nie będzie las jednak będzie...
w rejonie leśnictwa Łykoszyn - Sa-
nujczyn utwoszony został w ostat-
nich czasach rezerwat dla łosi, a w
rejonie Bronnej Góry nad rzeką
Żegulanką takiż rezerwat dla pospo*
dtych niegdyś, a dziś wytępionych
Lobrėw.

Jakkolwiek przed paru laty mia-
tem sposobność zwiedzić dwór w
Maraczowszczyźnie pod Kosowem
Połeskim— miejsce urodzenia i
pierwszych lat dzieciństwa Tade-
usza Kościuszki, to jednak przy ukła-
daniu planu ostatniej mojej wyciecz-
ki, kierowałem się wewnętrznąро-
trzebą odwiedzenia Kosowa, by się
raz jeszcze cieniom wielkiego imie-
nia pokłonić i w miejscowym koście
le widzieć metrykę Wielkiego Pola-
ka i Człowieka

Ten punkt programu nie został,
„niestety, wykonany,
W lipcu 1934 roku.
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Rozpawszechniajcie
bony jaimužnicze „Caritasu“
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Kiedy po tragicznej śmierci Pio-
trą Curie uniwersytet paryski zde-
cydował się na krok zupełnie wyjąt-
owy i mianował ją, — kobietę —

profesorem, miała ona wygłosić dn.
S października 1906 r. swój wykład
mauguracyjny. W owo historyczne

|popołudnie amisteatr Sorbony zgro-
mądził liczne tłumy publiczności, Oto
jak tę uroczysią chwilę opisuje na-
Czelny retaktor „Matin”, Stefan
Lausanne:

„Obecny był cały Paryż, człon-
kowie Rządu, politycy, profesorowie,

Członkowie akademii, cały Uniwer-
Sytet ..Nagle przez niewielkie bo-
czne drzwi sali weszła kobieta w
Czerni — o bladych wysmuklych rę-
kach i wypukłem czole. Wspaniałe
lo czoło przedewszystkiem przyku-
wało oczy. Przed nami stała nie-
*wykla kobieta lecz ucieleśniona
myśl — żyjący mózg”.
, Poświęcając w ostatnich czasach
dużo miejsca Marji Curie z racji jej
zgonu, omawiano przedewszystkiem
jej wielkie zasługi w dziedzinie czy”

stej nauki, czyli rezultaty prac jej
Wielkiego umysiu. Wyświadcza się
tem, pewneśo rodzaju krzywdę wiel-

kiej naszej rodaczce, śdyż poza czło”
wiekiem uczonym była to kobieta o
tównie wielkiem sercu: silnym cha-
*akterze i subtelnych uczuciach.
Nie mogąc dla braku miejsca pod-

dąć należycie całokształtu jej życia,
Sgraniczyć się musimy jedynie do
tilku charakte:ystycznych momen-
tów,

Przypominamy więc _ przede-
Wszysikiem, że jako kochający czło”
Lek rodziay, pracą swoją zarobkową
dmiożliwiła wyższe studją medyczne
wej starszej siostrze dr. Brorisławie

uskiej, sama zaś, kształcąc się w
*aryżu, żyła nadzwyczaj skromnie,
aby pomagającym jej oszczędzić
wszelkich zbędnych wydatków. Gdy
żąś po dwuch latach tego heroicz-
lego okresu jej życia (tak zwała go
todzina), otrzymała z kraju pomoc w
Dostaci stypendjum, nie omieszkała
Pierwsze, zarobione już pieniędze
Przesłać Zarządowi owego funduszu,
Jako zwrot „pożyczki”, gdyż za taką
uważała zapomogę udzielaną z „gro-
Szą publicznego”. Zarząd stypendial-
nego funduszu obok podziękowania
Uważał za właściwe wyrazić zdziwie
Nie z powodu podobnego postępo-
Wania, jako rzeczy niepraktykowa-
lej i zaznaczył, że podobny fakt zda-
żył się poraz pierwszy od czasu, jak
Stypendjum zostało ufundowane.

Kiedy już jako uczona zajęła po”
ważne stanowisko we Francji i w
świecie, human'tarna jei akcja ura-
*tała do wszechświatowej skali.
wego wynalazku t. j. sposobu
Otrzymywania radu nie obwarowy-
Wuje żadnym patentem i nie czerpie
stąd żadnych osobistych zysków —
(wierdzi bowiem, że odkrycie to
winno służyć wszystkim.

Przy jej współpracy powstaje w
Paryżu pierwszy Instytut Raduwy,
'w któ ym odbywać się mają nietylko
dalsze badania nad promieniotwor-
"«zością, ale cały oddział poświęcony
Zostaje studjom nad  leczniczemi
właściwościami radu czyli nad Cu-
"ieterapią. Otóż nasza uczona ofia-
towaniem przeszło 1 grama radu,
Strzymywanego przez siebie z tak
wielkim trudem i przez tyle lat pra-
ty — umożliwia wogóle puszczenie
W ruch tych wszystkich pracowni.
ie dość na tem, bo kiedy wezwana

49 Sianów Zjednoczonych A. P
Przez kobiety amerykańskie, w celu
podjęcia nowego grama radu, ziożo”
llego w jej ręce i do jej dyspozycji,
nie przyjęła tego daru dopóty dopóki
ie zosiał spisany odnośny akt re-
ientalny, przekazujący ów cenny dar
Jastytutowi Paryskiemu.
_ Pani Meloney, głowna inicjatorka
| organizatorka zbiorki na ow „dar
sobiet' tak opisuje ową znamienną
thwilę.

„Wieczorem. przed przyjęciem w
Białym Domu, na którem Prezydent
/Hardiag miał wręczyć jej gram radu,
Przyniesiono jej odnośnyakt. Był to
wspaniale wykaligrafowany dokus
ment, wykonany przez frmę Braci
Condert, przelewający  wszyslkie
Prawa na 1 gram Radu na p. Marję

Curie.
' Po starannem odczytaniu doku”
mentu 1 zastanowieniu się rzekła:
west to bardzo subtelnie i szla-

 
tem zasadniczy błąd. Ten gram Radu
odpowiada nietylko dużej ilości pie-

Riędzy, lecz co więcej jest on wyra-
žem uczuć kobiet tego kraju. Nie
Może to być dla mnie, lecz wyłącznie
dla pożytku Nauki. Nie czuję się
zdrową. Może wkrótce umrę, Córka

moja młodsza — Ewa — nie jest peł-
noletnią, Gdybym umarła, Rad ten

žostalby zaliczcny prawnie do mo-

jego majątku i podzielony między
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moje córki. A przecież nie w tym
celu został mi otiarowany! Musi on
być przeznaczony na stałe na użytek
Nauki, Czy może Pani wezwać jakie”
go prawnika zaraz,

Jormainie?'*
Przyrzeklam, že zajmę się tem w

tych dniach.
„Nie, to musi być zrobione dziś

jeszcze” — oświadczyła, „bo jutro

mogę umrzeć, ldzie tw o zbyt ważną
1ZeCZ“.

Fostępek ten jest w harmonji z
całem życiem wielkiej odkrywczyni
z odpowiedzią, jaką mi dała na za-

pytanie moje uczynione przed ro-
ziem: „Rad nie powinien siużyć dia
zbogacenia ludzi, Rad jest pier-
wiastkiem i należy do wszystkich”.

Tyle p. Meloney.
Ale najwięcej ważkiem świa-

dectwem jej prawdziwie kobiecych
uczuć, to pośpiech z jakim przystąpi-
ia do wcielenią w życie swojej szla”
chetnej inicjatywy przyjścia z po”
mocą rannym żoinierzori w czasie

Wielkiej Wiomy.

myka się w swem laboratorjum i nie
udgradza grubym murem uniwersy-
ietu od jęków i krzyków rozpaczy
1ozbrzmiewających w jej przybranej
Ojczyźnie, lecz staje do służby na
odcinku, o ktorym nie pomyśleli
prawdziwi synowie Francji. Miał
Taryž a nawet ; prowincja, już przed
wojną wzorowe radjologiczne pra”
„ownie i znakomitych roentgenolo-
gów, o zorganizowanie jednak po”
mocy w tej dziedzinie dla armji —
nikt się nie zatroszczył. Marja Curie
daje więc nietylko inicjatywę, lecz
całą pracę organizacyjną bierze w
swoje ręce. Pracuje razem z sie-
demnastoletnią córką, Stwarza au-
tomobilowe ambulanse radiologicz-
ne, które sama prowadzi na front;
własnemi rękoma montuje szeeg
uych ambulansów, organizuje od-
działy roentgenologiczne w szpita-
iach, w pobliżu frontu; wiaz z córką
uczy lekarzy i personel pomocniczy,
tama osobiście bada przeszło tysiąc
"annych.

Ostatnio zebrał się w Genewie
pod przewodnictwem adwokatki a
merykańskiej, p. Leny Madesin Phi-

| lipps kongres Związku wszechświa-
! towego kobiei pracujących zawodo-
Iwo, który obejmuje 21 państw,
Wszystkie były reprezentowane.
Związek liczy przeszło miljon człon-
ków.

Obrady odbywały się w jednym z
Aajwspanialszych hoteli genewskich.

r. Philipps jest jedną z najbar”
dziej poszukiwanych adwokatek w
Nowym: Jorku, broni przedewszyst-
kiem zabójczynie dzieci i nieszczę”
sne matkii jest przyjaciółką i dorad-
czynią prezydentowej Koosevelto-

wej. ROTYайа
Jeden z dziennikarzy niemiec-

kich pisze w „Neues Wiener Jour-
nal'';

„Z feminizmem nie mamy nic

wspólnego — mówi prezeska Źwią-
zku międzynarodowego — starsza

pani, o energicznych lecz bardzo ko-
biecych rysach — ieminizm był po”
riekąd ruchem politycznym, gdy w

aasżych dążeniach polityką usuwana

jest na najdalsze miejsca. Jako rzecz
główną uważamy sprawy gospodar”
cze, iaS

— I jeszcze jedna rzecz — wtrą-

mi są przeważnie zamężne i to dzieli

nas od teminizmu.
I trzy panie śmeją się serdecznie,

radośnie i tak niefrasobliwie, iż trud-
no uwierzyć, iż przed dwiema godzi
nami zaledwie dyskutowały z p. Ave-
nolem, sekretarzem jeneralnym Ligi
Narodów w sprawie postulatów, sta-
wianych przez miljon kobiet.

'Tak — mówi p. Philipps akcja
usuwania kobiet od warsztatów pra-
cy poczyniła w wielu krajach wiel-
kie postępy. P. Marja Munk, preze-
ska Związku niemieckiego, objeżdża
już od roku Amerykę, wyżłaszając
wszędzie odczyty. Lecz mamy i inne
wieści z Niemiec,
Chcę podkreślić, że chodzi tu o akcję

specjalnie niemiecką, a nie jakieś

 
chetnie z Waszej strony, lecz tkwi w, dążenia faszystowskie. Często przy”,

pisuje się faszyzmowi charakter wro
gi wobec kobiet pracuiących zawo”
dowo. Jest to bardzo błędne zapa-
irywanie, Przedstawicielka kobiet
:zymskich, p. dr. Marja Castellani
jest matematyczką i zajmuje wybit-
ne stnanowisko w rzymskim  urzę-

| azie statystycznym.  Stykając się
często w Ducem, słyszała od niego

| niejednokrotnie powtarzane zapew”
| nienie, że prawdziwe zdolności i 2а>

aby załatwił to

|już otrzymuję Rad, a przecież jutro

Choć przemęczona i chora nie za-

 

Wszechświatowy kongres k

ca inna pani — członkiniami nasze”|
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W. drugiej połowie wojny tworzy
w Paryżu szkoię radjologiczną, która
dostarczyła szpitalom 180 pomocni-
czych sił kobiecych t. zw. manipu-
iantek.

Niema zatem w Marii Curie nic z
. egendarnego ciłodu ; braku intere-
„sowania się czemkolwiek pozą spe:|
cjalnością, przypisywanych zwykle

' sczonym. Gdy prowadząc sama swój
samochód z roentgenowskiem urzą-
azeniem przejeżdżała na froncie w
'słerze operacyj wojennych z jedne-
go szpitala polowego do drugiego —.
cama prała, suszyia i prasowała swo”
ле ubranie, aby nie zajmować służby,
mającej i tak wiele do czynienia z
«bsługiwaniem rannych.
W stosunku do własnej, zawsze

alk szczerze kochanej Ojczyzny, po”
mimo, że w jej granicach dla młodej
uczonej nie znalazło się dość miejsca
w żadnem z laboratoriów uniwersy-
teckich, ujawnia przedewszystkiem
tę samą wielką troskę o niesienie
ulgi cierpiącym. Instytut radjolo-
giczny w Warszawie, powołany do

" zycia na jej wezwanie i wyposażony

pizez nią w 100.000 dolarów, prze-
znaczonych na zakup radu, rozpo”
czął swą działalność w pierwszym
rzędzie jako zakład leczniczy, pozo-
stawiając przyszłości uruchomienie
«'rugiego działu czysto naukowego,
do badań zjawisk fizyko chemicz-
mych.
A w jakiż subtelny sposób wyraża

ewe uczucia osobiste po stracie tak
„ragicznie zmarteśo męża. Pisząc o
ńej strasznej chwili dodaje w swych
wspomnieniach o Piotrze Curie:
№ gabinecie, do którego nie miał
więcej powrócić, kwiaty, które
przyniósł z ostetniej wycieczk; na
wieś, były jeszcze zupełnie świeże”.

w" °

Składając na odległej mogile tę
wiązankę wspomnień pośmiertnych
zwracamy się z serdecznem życze”
niem ku naszym młodym a tak licz-
tym już adepikom studjów wyż”
szych, aby na drodze ich pracy nau-
kowej przyświecała stale swą jasną
postacią Marja Skłodowska-Curie.

M. Godlewska. 
  

sługi będzie zawsze ochraniał i cenił

się je kobiecie, czy mężczyźnie, Ww

każdym razie w krajach laszysiow-

skich nie można bądź co bądź stwier

1246 istnienia jakiejś walki przeciw-
ko kobiecie pracującej zawodowo. W
ustatnich czasach byłam  niejedno-
arotnie ; w Austrji, gdzie widziałam
w tym kierunku tylko dodatnie

cznaki,
Rozmowa zbacza na sprawę ru-

chu kobiecego w Austrji.
Jednem z dążeń naszego Związku

iest organizowanie wystaw, obrazu-
jących pracę i zdolność kobiet, Wiel-

ka wystawa ariystyczna w Amster-

damie jest już poza nami, We wrześ-

niu r. b. organizujemy wystawę ko-

biecą w Warszawie, a zimą w Wied-

riu. Wkrótce potem odwiedzimy Bu-

dapeszt".
i prezeska opowiada o czionki-

riach Związku międzynarodowego, 0

ich pracach, o kobiecie działaczce,

która już dawno przestała być ko”

bietą brzydką i nieszczęśliwą. W

samych Stanach Zjednoczonych za*

wiera Związek przedstawicielki 572

;odzajów zawodów. Począwszy od

stanowiska ministra robót publicz-

uych albo p. Rooseveltowej, która

nas ze wszystkich sił popiera, repre-

zentowane są wszystkie kategorje

Aa aż po gwiazdę filmową. W

gorliwej współpracy na terenie Zwią-

|zku stają obok p. Rooseveltowej Ma

jsja Pickord. | W. samych Stanach
i Zjednoczonych liczymy 60.000 człon-

| kiń, a 1.200 klubów kobiecych przy”

| łączyło się do raszej organizacji. Naj

większy proceni wśród kobiet zawo:

! dowo pracujących liczą — dziwna

| *o jednak rzecz — dziennikarki, Tak

nasza angielska prezeska jest wybit-

| ną publicystką, przedstawicielka Wę

gier p. Teresa Zsigmondy — znaną

! budapeszteńska dziennikarką. Sama

jestem — jak wiadomo — adwokat-

 
nader smutne.' ką. Przewodniczącą Związku holen- , dów. ' iš

i cerskiego p. Meyers — jest bankier” |

' ką, kieruje sama bankiem prywat

' nym. Angielska p. Heslitt jest inžy-

rierem elvktrotechniki.

' polską jest jedna z na;bardziej popu

jarnych dentystek warszawskich, a

Szwedka p. Brunaus — dyrektorką

instytucji wydawniczej o nazwie,

znanem w całej Europie.

Dyrektorka firmy wydawniczej,

dentystka, inżynierka, adwokatka—

| wszystkie te tytuły wypowiedziała

! prezeska — która się sama „prezy-

dentem* nazywa, w formie języko”

obiet pracujących.

niezależnie od tego, czy zawdzięcza|

| wodowo — mówi młoda miuisterka

Delegatką

CY
 

KOBIECEJ.

Marja Skłodowska-Curie jako kobieta sercg.| Pola Gojawiczyńska— „Ziemia Elžbiety“.
 

Powieść. Nakł. Tow. Wydz. Real 1934
|
| Znana już nam autorka śląskich
obrazków ze zbioru „Powszedni

" Dzień” daje w krótkim bardzo czasie
|swoją drugą pracę, tym razem na
bardzo poważną zakrojoną miarę.

| Nie zawiodła naszego oczekiwania,
\ Czy siusznie jednak nazwala swą
pracę powieścią? Jest to raczej po

! ileracku oddana kronika — kronika
ż ostatnich lat bytowania Ziemi Ślą-
skiej u boku innym dzielnicom pol-
skim wspolnej Macierzy. Używamy
iu tendencyjnie wyrażenia „u boku”,
gdyż sądząc z „Ziemi Elżbiety” Śląsk
vrzyłączony ną podstawie piebiscy-
tu nie zakończył deiinitywnie dysku
sji, po której należaio opowiedzieć;
się stronie, |

Istnieją tam dwie partje, czy dwa!
obozy, nawet w jednej rodzinie, do|
której należą główne postacie opo-;
wieści, toczy się ostry, nieustanny
spor. i

Dwie restauracje: Wilhelma Ha-,
ieczki „pod Farą' i Trzęsiochów, to
osie krystalizacji dla zwalczających
si ęgrup; Agnieszka Liżenzowa i He-
Lamme Nazimowski to reprezen-
śantki dwuch różnych, a różniących
sę dyametralnie opinij. Pomiędzy nie
mmi tłum przeważnie mało zróżnicz-
kowany, zaabsorbowany swemi spra-
wami osobistemi, przechylający się
io w jedną to w drugą stronę, za-
ieżnie od lepszej lub gorszej kon-
junkiury gospodarskiej.
Na tem robotniczem tle uwypukla

sutorka swe główne postacie, a po”
zują jej do tej rzeźbiarskiej roboty
przedstawiciele wszystkich warstw
społecznych, od dyrektorstwa Hol-
iertów począwszy — poprzez ich
dzieci, księży proboszczów, dziala-
czów rządowych i samorządowych,
aż do najskromniejszych przedsta-,
wicieli ziemi Śląskiej, tej najbo-
śatszej naszej dzielnicy, która w cią-
gu tych dziesięciu lat od dużego do-|
brobytu do największej stoczyła się!
nędzy, į

Przedstawiając to życie śląskie i.
zmiany jakim podległa, autorka nie;
>dradza się z własnym na istniejący
stan rzeczy pog!ądem. Epicki spokój
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„wej męskiej, Zdaje się, iż w užywa-
niu form żeńskich nie ma wprawy
lub ich nie lubi.

Teraz porusza temat walk; go”
spodarczej. Nie ma nic błędniejsze-
go, jak mniemanie, iż bezrobocie
uwalczy się usuwaniem kobiet. Nie
biorąc w rachubę wyjątkowych zdol-

ności ; wielkiej twórczości, zamyka-
rie z powrotem kobiet w kuchni
zmniejszy jedynie siłę nabywczą lud-
ności. To zdaje się brzmieć paradok-
salnie, lecz jest niemniej faktem, że
pan; domu, która jest tylko gospo-
dynią swego domu, wszystko, czego
będzie potrzebowała, będzie się sta”
sała wyrobić sama, sama wykony-
wać, zorganizuje ona w swojej kuch-
ni pewnego rodzaju „dumping japoń-
ski”, Dalej kobieta — gospodymi do-
mu potrafi łatwiej oszczędzić, niż ko
kieta pracująca zawodowo, a tem sa-
mem zacieśniać strefę zarobkówi
kupna. Tu słychać sprzeciwy. Mó-
wiąc o dawniejszej „idealnej kobie-
bie'* wypowiada się zdanie, iż właś-
ciwie mężczyzna nie zmienił ideału
kobiecego, mimo wszystkich prze-
mian jakie zaszły w ostatnich cza”;
sach. +
— Alež my wcale nie pražniemy,

by wszystkie kobiety pracowały za-

 
propagandy — (przepraszam: mini-

ster propagandy). Walczymy tylko o

to, by kobiety, które już zdobyły so-
bie w świecie stanowisko, nie były
'ego stanowiska pozbawiane, Właś-
Lie pod tym względem były bardzo

ważne narady kongresu genewskie-

go. Nie omawiałyśmy jedynie spraw

| związanych z wystawami w Wiedniu,

| Warszawie i Budapeszcie, — to by”
j aby działalność beletrystyczna” —

iecz postanowiłyśmy wysłać deputa-

| cję do tych krajów, które talką na-

| gankę na kobiety zorganizowały, Po-
! stanowiłyśmy protestować u rządów,

'a ewetualnie także i w Lidze Naro-

 
Charakterystyczne jest zakończe”

rie tego wywiadu przez p. Hansa

Habe, pisze on mianowicie:  „Naganka na kobiety”. Te słowa
wymawia angielska dziennikarką z!

gorącym patosem. Pod tem wraże”
niem rozumie dążenie mężczyzn do|

| ;amykania kobiet w domach przy;
| gospodarstwie, gdzie mają tak do-;
| brze, wygodnie i miło, bo są utrzy”,

| mywane przez swych mężów. Mimo-

| woli przychodzi tu pod palmami mod
jnego hotelu genewskiego na myśl

zdanie Anatola France'a, wypowie”

. prawie zupeiua jej bezosobowość
w: opisacii, jakiemi maiuje położenie
tysięcy bezrobotnych, wybuchy 1ca
beźsiliego gniewu, a Wreszcie roz”
qacziiwy krok, zmierzający do ma”

vowego porzucenia ojczystej ziemi 1
przekroczenia granicy obcego pań*

«twa, by się udać do wroga — gdyż

tam dymuą wciaż kominy rabryczne,

odnoszą jeszcze wrażenie, buaząc

swym spokojem grozę przed czeka”
jącą nas przysziością, Autorka pize”
czuwa nieszczęście, jakie sprowa”
dzamy na swoje giowy nie interwen
"ując sianowczo w istniejący stan
rzeczy, aie nie konczy swej opo
wieści krzykiem Massandry, raczej
minorowym akcrdiem giuchego jęku

iej ziemi,
1en sam objekitywizm spostrze-

gamy przy cnarakterystyce poszcze”

! goimycn osób. Autorka nie wyróżnia
'ch w swem sercu, wszystkich kocha
zarówno, w każdym znajduje pewne

cechy natury dedatniej, któremi tu-

szuje ich błędy i winy. Autorka na
nic głęboko się nie oburza — wiele

wybacza, boć matura ludzka jest
uiomna, Ona to przemawią ustami
maiego larosza, ukochanego pro”
poszcza osady.

Nawet przy analizie dwuch po”
siacs naczelnych tej smutnej bardzo

opowieści, na których skupiła naj:
więcej światła, nie użyła gorętszych
1 jaskiawszych larb na swej palecie.
Dziękį temu spokojowi, z jakim
traktuje przedmiot swego zainiere-
sowania, bezkarnie uchodzą autorce

sceny, nader. drastyczne, których
wprowadzenie właściwie żadną ko-
niecznością dostatecznie nie zostało

usprawiedliwione.
A może jednak pewne pogłębie-

nie psychologiczne podniosłoby było
jeszcze walory tej doskonałej pracy.
Np. wstrząs psychiczny, jakiemu
podległa młodociana, a tak czysta i
artystyczna naiura Elżbiety na sku-
ek sceny, której mimowolnym stała

się świadkiem, jest zupełnie zrozu-

miały, również jasno tłomaczy się
jej reakcja na cały tryb życia matki,
i.j oburzenie na Marję ochroniarkę,
tudzież odruchowy sprzeciw wobec
agresywności Biernackiego. Ale
czemże wytłomaczyć jej późniejszą
słabość wobec mistrza Andrzeja?
Ten krok fatalny, który matkę do”
prowadzi niemal do śmierci?  Dla-
czego sam takt niepraweżo macie-
rzyństwa będzie miał dla niej mniej-
szą wagę, niż zagubienie się gdzieś
w świecie sprawcy jej hańby?

Ta sama uwaga dałaby się zasto-
sować do drugiej naczelnej bohat ›г-
„ki: starej Ligenzowej. Czem wytlo-
maczyć jej śmiertelne wzruszenie?
Wszak całe życie była pod tym
względem wysoce liberalną, zarówno
wobec siebie, jak tolerancyjną dla
innych.

MW ciągu caiej tei powieści, wpro”
wadzając na scenę dość często kon-
ilikty życiowe natury seksualnej, au-
torka nie dawała im zabarwienia
dramatycznego, ma się wrażenie, że
uważa te sprawy jako zwykłe i po”
spolite, A jednak były to tylko pozo-
ry. Gwałtowna reakcja ze strony
Agnieszki, jaką autorka każe prze-
żywać swej bonaterce, postać Mar-
grety i cała zmarnowana jej przy”
szłość przez niedozwoloną operację,

 

swiadczą wymownie, že p. Gojawi-
czyńska nie jest obojętna wobec sto”
sunków panujących w tej dziedzinie
życia.
W krótkiej recenzji nie da się

wyczerpać wszystkich zalet i war-
tości omawianej pracy. Jest to kro”
nika pisana żywą serdeczną krwią,

illuminowana szeregiem przepięknie
malowanych i rysowanych typów i
charakterów ludzkich, stanowiących
każdy zosobna i wszystkie razem te-
mat do głębokiej zadumy nad prze-
znaczeniem życia ludzkiego.

Musimy jednak zwrócić jeszcze
uwagę czytelnika na jeden moment.

Czem właściwie usprawiedliwia
się tytuł dzieła „Ziemia Elżbiety”?
Czytając uważnie książkę p. Gojawi-
czyńskiej į śledząc krok za krokiem
panujące na Śląsku stosunki musimy

SZIEPTEAWUTEKDE.MTTCZDAETEZA

dziane o „równości, hasło rewolu-

cji francuskiej, Zdaniem jego, rewo-

iuoja francuska pozwala zarówno bo-

gatemu jak i biednemu w jednakowy

sposób sypiać pod arkadami mostu.

Miljon kobiet walczy o równe prawo

sypianie pod mostem, W ten sposób

1ozumie dziennikarz niemiecki wal-

kę kobiet o prawo do własnego ży”

cia. Dla niego ideałem jest, gdy ko-

bietą jest „utr:ymywana“ i zajmuje

się wyłącznie gospodarstwem. A co

mają czynić te kobiety, które nie

mają rodzin, o tem milczy.
P. M.  

cojść do przekonania, iż ziemia ta
rawdzięcza wszystko kobiecie — a
wszelkie spadające na nią nieszczę-
ścia i niepowodzenia powodują zła
wola lub niedołęstwo mężczyzn,
płicjalnie dzierżących w swym ręku
jej losy. Typy niewieście, to świado-
me swych zadan i obowiązków isto-
*y. Łapracowane, zakiopotane, wiecz
nie zapobiegające o byt. rodziny, nie

cołające się przed żadnym wysił-
kiem, nie opuszczające rąk w nal-

cięższych chwilach życia. Począwszy
od Agnieszki, typu nawskroś nowo”
czesnego tak w życiu jak i w litera"

turze, mamy ich całą galerję dziel-

nych, ołiarnych, gotowych zawsze

sonosić odpowiedzialność za swoje

postępowanie.
Elza, Margieta, Buczkowa, na-

wet ochroniarka Marja, to zdrowe,

produkiywne _ postacie, znakomity

materjał na żony i matki, którym ła*

mią życie do żadnych obowiązków

nie poczuwający się, wolni i bezkar-

ni w swych zachciankach i użyciu

'mężczyźai.

Natomiast osobliwie ponuro

przedstawia się szereg typów mę"

ckich, Nie widzimy tu jednostek sil-

::ych, dążących świadomie do jakie”

goś pożytecznego celu. Natury arty”

styczne jak Juljan, Biernacki, za”

„ewne i mistrz Andrzej, to postacie

chimeryczne, żyjące w laniastycz-

nym jakimś świecie, świat urzędni-

czy: Cybulla, naczelnik okręgu, pod

komisarz graniczny, to manekiny,

óla których drogowskazem jest pa”

ragraf rozporządzenia czy przepisu

urzędowego — w gruncie rzeczy Žy“

jący jedynie myślą o awansach, mi-

zostkach ; kieliszku. Istotne zadania

ich urzędów, dobro publiczne — to

ich mało obchodzi. Niżsi funkcjo”

narjusze — robotnicy fabryczni, to

dodatki do obsługiwanych maszyn.

Frzepić zarobek, przehulać, narazić

żonę ; dzieci na ciężką chorobę, to

rzecz powszedria. Nawet dyrektor

Hollert, postać znienawidzoną w O“

sadzie — jest narzędziem skartelizo-

wanyen zwierzchników, zaś syn jego

Bruno, niby ma pewne aspiracje,

„le wszystko ustępuje wobec zaba”

wy i miłostek pa drugi plan. Zaplą-

tany w komunistyczną afetę,wycho”

dzi z niej cało, zrzuciwszy całkowitą

vdpowiedzialnosė na barki dwuch

kobiet. 8

Ale przedewszystkiem rzucą się

dam w oczy owa nowa postaćnie”

wieścia, któreś i autorka najwięcej

poświęciła uwagi—to jestAgnieszka

Ligenzowa,

Obok wybitnej zmysłowości, któ-

iej nie hamują zasady religijne, po”

garda męża, wzgląd na opinię pub-

"iczną, ani nawet nieukrywana odra-

za i oburzenie cėrki, widzimy w niej

przebogatą naturę, obdarzoną hojnie

zdolnościami umysłowemi, sercem

współczującem każdej niedoli, a prze

dewszystkiem niezwykłą  energją.

Ta kobieta, wysuwająca się na czoło

swego otoczenia, rzec możnaspiry”

tus movens wszelkiej poważniejszej

akcji publicznej (utrzymanie na sta”

rowisku farosza, zwalczanie Holler-

ta, dyrektora i potentata przemysłu

miejscowego) głosząca zasadę, „że

człowiek musi być wolny od wszyst

kiego” — popierająca sprawę nowe”

go kodeksu i zreformowanego prawa

małżeńskiego, regulacji urodzin ; tp.

nowych haseł, przenikających na

patryarchalny Śląsk ze stolicy —

czy ta kobieta, krocząc wytkniętą

przez siebie drogą ma być kobietą

przyszłości i osiągnąć na niej swe

szczęście?

Ale Agnieszka Ligenzowa, mimo

wszelkie pozory powodzenia nie jest

szczęśliwa. W krytycznych chwilach

cwego życia czuje się opuszczoną.

Ci wszyscy, którzy zasiadają przy jej

ciepłem i dostainiem ognisku domo"

wem, a również i ci którzy korzystali

z jej miłosnych względów, świecą

wtedy nieobecnością. Gdy najwięcej

potrzebuje serc współczujących w

momentach bólu i prostracii ducha—

jest pozostawicna własnym siłom, -

Czy autorka wprowadza te mo”

menty depresji swej bohaterki celo-

wo? Dalszą jej twórczość, mamy na”

dzieję wyjaśni ram jej stanowisko.

Oby to się stalo jaknairychlej,gdyż

Ziemia Elźbiety' żywo poruszyła

umysły czytelników i wywoła za-

pewne bardzo sprzeczne opinie.
M. Godlewska.

3600990068900€
Nalskutecznieł walkę

z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Įatmužniczych „Caritasu“. о
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"KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Śląsk, Podheie, Tatry, Małopol-

ska Wschodnia, Podole Wołyń: Za-
churzenie duże z przelotnemi desz-
czami i skłonością do burz, zwłasz”
cza w górach i Małopolsce Wischod-
miej. Temperatura . bez znacznych
zmian. Umiarkowane wiatry z pół-
noco-zachodu i północy.

Pozostałe dzielnice: rano chmur-
no, miejscami mglisto, w ciągu dnia
rozpogodzenie. Temperatura dniem
„około 20 C. Słabe wiatry z północo
zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na _rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

TA.
— „Arbony“ dla wycieczkowi-

«czów. Stała Komisja Wydawnictw
„Wileńskich porozumiała się z kie-

Kostowskie-

 rownictwem ruchu autobusów miej-
skich i dziś, o godzinie 9-ej rano,
przybędzie na dworzec kilka zapa”
sowych wozów, aby wszyscy powra-,
cający z wycieczki nadmorskiej,
mieli ułatwiony odiazd do domów.
Bilety w tych autobusach będą
sprzedawane według normalnej ta-
ryty.
— Randez vous wycieczkowi-

czów w Lutni na „Ptaszniku z Ty-,
rolu*. Dziś, o dziewiątej rano, wraca
z dalekiej droki pociąś wycieczko-
wy czytelników prasy wileńskiej.

Otrząchnięci z pyłu podróży i
wypoczęci,  dzisiejsześo wieczora
stawią się wszyscy wycieczkowicze
w „Lutni”, która przygolowała im
niespodziankę, dając możność oglą-
dania przezabawnego „Ptasznika z
Tyrolu" za pół ceny. Zniżki udziela-
„e będą za okazaniem kart uczest-
zictwa, tych sumych, jakiemi posłu-
giwano się w pociągu.

„Ptasznik z Tyrolu* należy do
*zędu widowisk wysokiej siły atrak-
«yjnej, to też mniemać należy, że
chyba tylko wyjątkowi antagoniści
teatru nie skorzystają z uprzejmych
zaprosin operetki wileńskiej.
A więc dowidzenia dziś wieczo-

teml...
— Nowe przepisy © zbiórkach

publicznych. Z dniem 15 bm. weszły
w życie nowe przepisy o zbiórkach
publicznych. Zbieranie będzie się
mogło odbywać tylko w puszkach
zamikniętych. Sprzedaż wszelkich  

Już dziś pierwszy zwiastun sezonu. Najbardziej obfity i najciekawszy program. |
Potężny film

obraz, który olśni I

Afrykę".

SZPIEGOWSKI 55
zachwyci kążdego.

Nad program: 1) Po raz pierwszy na polskim ekranie pierwszy rewelacyjny dodatek rysunkowo-muzyezny
w języku polskim „Gwiazdy, gwiazdery I gwiazdeczki”, 2) najnowszy „Fox* oraz 3) dodatek „Filmujemy

Z, .. Sł и
przedmiotów z racji zbiórek będzie
musiała się odbywać przez podanie
ściśle określonych cen

Pod karą wysokich grzywien za-
jikazany zostaje udział małoletnich
do lat 18-tu w zbiórkach. Osoby
przeprowadzające kwesty otrzymy”

wać będą specjalne legitymacie od
władz administcacyjnych na zbiórki.'

SPRAWY WOJSKOWE
— święto puikowe 85 p. strzel-

ców. W dnu 15 bm. odbyło się do”
roczne święto pułkowe 85 p. Strzel-

ców Wiłeńskich w Nowej Wilejce,
Święto odbyło się ściśle w ramach
pułku bez zewnętrznych wystąpień.'
co pozostaje w związku z przekaza-
niem na powodzian funduszów prze-
snaczonych na organizację uroczy”
«tości.

— Pogadanki dia żołnierzy.
,Wiczoraj z okazji przypadającego

swięta „żołnierza polskiego' w od-
działach i pułkach garnizonu wileń-
«kiego odbyły się okolicznościowe
pogadanki dla żołnierzy o bitwie

| pod Warszawą,
SPRAWY PODATKOWE.

— Podatek dochodowy. Mimo,
że nowa ordynacją podatkowa wcho

i w życie dopiero z dniem 1 li
stopada wymiar podatku dochodo-
wežo jak się dowiadujemy, dokonany
zostanie na podstawie nowej ordy”
sacji. Jak już donosiliśmy wileńskie
władze skarbowe przystąpiły do roz-
syłania płatnikkom wezwań celem
wyjaśnienia wątpliwości, jakie nasu-
nęły się władzom podczas wymierza”
11а podatku.

Podatek dochodowy płatny bę-
czie w listopadzie, przyczem płatna
będzie różnica między kwotą wymia*

ru a zaliczką wpłaconą na rachunek
podatku i z złożonem zeznaniem.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zwolnienie tranzakcji dokona”,

nych na Targach Futrzarskich od
podatku obrotowego. Na skutek po-
dania Dyrekcji I Ogólnopolskich
Targów Futrzarskich w Wilnie, Mi-
nisterstwo Skarbu powiadomiło pi-
smem z dnia 10 sierpnia rb. L. D, V.
26968/4/34 wszystkie Izby Skarbo-
we oraz Urząd Wojewódzki Śląski,!
iż wszystkie firmy futrzarskie u-
czestniczące na,I Ogólnopolskich
Targach Futrzarskich w Wilnie są
zwalniane od obowiązku nabycia
wdrębnych świadectw przemysło-
wych na prowadzone na Targach
saklady (kioski, stoiska) oraz od po”

Noc na
Podwójne życie szpiega.

 

Zdrada.

|DZIENNIK MIEENSKI

ponury tromat przy ulicy Raloargjskiej-= 7Hatku przemysłowego od obrotu,
i przypadającego od tranzakcyj doko-;
|nanych na Targach.
j Z MIASTA.
— Weksle podpisywać — trzeba

gełnem imieniem i nazwiskiem.
, Centralą Banku Polskiego wyjaśniła,i
że Bank Polski wymaga podpisywa-
nia weksli pełnem imieniem ; naz-
wiskiem tak przez akceptantów i
wystawców weksli własnych, jak i
żyrantów. *

SPRAWY ROLNE,
— Warunki eksportu jęczmienia.

Minisicrstwo Przemysłu i Handlu w
porozumieniu z Ministerstwem Rol-
nictwa i Reform Rolnych ustalito
warunki, które obowiązują przy wy”
dawaniu zaświadczeń upoważniają-
cych do zastosowania zwrotu cła
przy wywozie jęczmienia, Z treścią
wspomnianych warunków zapoznaje
zainteresowanych Izba Przemysłowo
Handlowa w Wilnie, Mickiewicza 32
pok. 14 w godzinach urzędowych.

SPRAWY SZKOLNE
— Szkoła „Dziecko Polskie* ul,

Mickiewicza 11 — 11 p zyjmuje za-
pisy uczniów: i uczenic do kl, od I
do VI włącznie oraz do przedszkola
codziennie w godz, od 13 do 14. We
wtorki i piątki od 13 do 14 i od 17
do 19, Opłaty dostępne.

- SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Walka z potajemnym han-

ėlem w święta. Wczoraj policja spo-
-ządzila 14 protokołów za uprawia-
nie handlu w dzień świąteczny. Kup-
cy, przeciwko którym sporządzono
protokuły pochodzą przeważnie z
dzielnicy żydowskiej. Ukarani oni
„ostaną w drodze administracyjnej.

RÓŻNE.
— O wyjazd do Stanów Zjedno-

czonych. Emiigranci, starający się o
wyjazd do Stanów Zjednoczonych,
którzy otrzymalj z Komsulatu Ame-

, rykańskiego karty wstępu t, j. we-
zwania do zgłoszenią się celem omó-
wienia sprawy wizy amerykańskiej,
a nie zdążyli w terminie wyrobić
wszystkich wymaganych przez Kon-
sulat Amerykański dokumentów,
winni wysłać podanie do Konsulatu
o nadesłanie mowej karty wstępu.
Zgłaszanie się do Konsulatu w: ter-
minie spóźnionym jest zupełnie bez-
celowe, gdyż Konsulat nie będzie
ozpatrywał sprawy. Do podanią o

| nową kartę wstępu należy załączyć
| ofrankowaną kopertę ze swoim ad-
;resem n aodpowiedź. Bližszych in-
| formacyj w sprawie wyjazdu do Sfa-
nów Zjednoczor.ych Ameryki „Pół-
rocnej udziela zupełnie bezpłatnie
Syndykat Emigracyjny w Wilnie, u
Szopena 1.

 
i

froncie
Hafbiąey sąd. Sytuacje bez wyjścia

Ceny od 25 gr.
 

Н Rekordowa obsada: urocza Raquel Torres,

Potężny film, którym zachwyca się świat odznaczony złotym medalem

„Czerwony WGz *;.
prześliczna Greta Nissen oraz największy tragik

Ameryki Charles Bickford. Nad program: Atrakcje dźwiękowa.

| Na
wszystkie

  
 

Dziś! Ceny od 25 gr.
Cudowny film o pięknej miłości p. t.
W rol. gł. Llana Haid I Willi Forst Czar miłosnych upojeń.. Przepiękna muzyka... Cudowne

melodje. Film został nagrodzony złotym medalem Wiedeńskiej Akademji Fil owej.
Na scenie: „MOKRY GOau'* arcyśmieszna komedja. Obsada: W. Orsza-Bojarski Z.

Winter, St. Podgórska, W. Lukaszewiez. „PIENIĄDZ“ s ask, śpiewno taneczna w wyko-
naniu W, Orszy:Bojarskiego I Trio Grey, „FRONTEM DO MORZA"
śplewami | tańcami w wyk. pp. ©rszy-Bojarskiego, lr. Grzybowskiej, St. Podgórskiej, Trlo

W. Łukaszewiczem,
DYJSKI'* wyk. słynna tancerka Durma. Zespół muzyczny |. Borkuma.

TEATR

KINO- REOJA
Grey. Z.

«SKO

Wąsowiczem, Z. Winterem,

МС2@ОМА PIESŃ».

operetka w 1 akcie ze

St Janowskim. — „TANIEC IN-

 

 

DWA LOKALE
BIUROWO,- SKLEPOWE

od ul. Jagiellońskiej 8
oraz mieszkanie 5-cio pokojowe

od ui. Wileńskiej 32
odnajmę zą 80—90—150 ;ł, z wygodami.

Informacje u dozorcy.

 

MIGNON G. EBERHART

Bi
— Pan go posądzu?
— Warunttowo, Z drugie; strony

policja nie przeoczyłaby czegoś podobnego, Zbadano identyczności nas

  

 

ała P
(P.zekład autoryzowany z

 

  

 

   
 

kupuje mydło | wszelkie dodatki do Sprzedaż sięcznie, _ Dobroczynny| Q4 48 sierpnia daj emy | dalem wykształceniempo
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° do sprzedania natych- od godz. 1-ej do 5-ej| tylko za utrzymanie). Ma
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej). a ©seu z o DA UCZNIA 4 Mielas NC 20 asaiš =

omem i ogrodem na| do lat 12-stu na: -neję. f askawe zgloszenia kie-
Tamię: vadą kak nóg 78 przecudnych||popławach.-Wiadomość: Zgłaszać się: Dob. zzya | m. 37, parter. 973—6| гомаё d6: Adm. „Dz.P g Podgórna Nr. 3 m. 16. | ny 6 m. 9 od 1С -12 1 Wil* pod „Potrzebujący
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S e 247) bezpieczeństwa :

apuga.
elskiego).

musi mieć papiery w porządku, bo

wszystkich bazsczo sumiennie, !elegraf w A dawno nie miał takiej roboty. |
Jednak papiery osobisie zawste można słałszować, a wykrycie fałszu
wymaga czasu Czy pain jednak rozsądnie zrobił, wyjawiając mu swoje
podejrzenia?

— Ježeii sierozsądnie, to sam
od trzech dni nie jestem pewien życia, a po drugie — dodałem złośli-
wie, — obiecał mi pan pożyczyć rewolwer.
— Pod warunkiem że go pan nie użyje. Co się tyczy trzech dni, to

pan się myli, Dzis jest dopiero trzeci
— Wszysiko jedac — zirytowałem się. — Czy pan jednak nie są-

dzi, że policja powinna zając się pastorem? Jestem przekonany, że on nie
jest tem, za co się podaze,

— Możliwe. Ale wolałbym zaczekac do nowych odkryć. Morderca
jest w rozpaczy i nie i:czy się z niczyjem życiem. Czy to mądrze przeć
do śwałiownego rozwiazania, nie mając wyraźniejszych dowodów. Czy
nie lepiej dziaieć ostrożnie i pvcichu?

— Więc pan zachowuje swoje odkrycią dla siebie?
—Nie... lylko radzę ostrożność

ny Tally. Powiniśmy czekać z oskarżenieniami, dopóki nie będziemy w
możności dow:eść ich :ak całkowicie, że przestanie

się tylko maraziłem. Zresztą i tak

dzień.

ze względu na bezpieczeństwo pan-

Oszczędna gospodyni

 

 

"Kūpno

 

 
— To zsaczy, że mamy cszczędzać pastora, copėki nie stwierdzi-

my z całą pewnością, że to on jest mordercą.
— Эее jest — wurącił iaśodne Lorn,
— ..to gviów: się pośpieszyć z..: tem'.: ze swo ą robotą:!:.
— Tek. Jezeli zaby już dwóch ludzi, to nie zaw iha się i przed trze-

cim morderstwem. Z tego nic wynika, że uważam : a mordercę pastora,
czy jalk pam uważa pseudopastora, Ni
z jednej ręki, chciaż to cardzo prawdopodobne. Oba; lomyślamy się wielu
rzeczy, а1е dowodów na nic sie mamy, a policja «! ze dowodów.

To tylko wiem,wiem, kogo pcdejrzewa.
dowodach.

—Ależ czas....
— Czast jeszcze cużo nie upłynęło. Tak się tylko wydaje.
Miał dużo racji, qle mnie się chciało czegoś konkretnego. Czułem,

że bezpieczeństwo Sue. za ktore biedny Marcel oddał życie wymagało
energiczncgo działania.

— Żeby uzlko panna Tally nie była w to zaplątana... — westchnąłem,
— Właśnie. Źle zrobiłem, podtrzymując ją w jej postanowieniu.

Ale znam jej łata i wiem, że gdyby odstąpiła od jego instrukcyj, toby
ją uznał za os'ustkę. Taki cziowiek
Zdaje mu się, ze wszyscy dyb:ą na
się obawiać, że popełnitem omyikę,

„Ale musirry sprobować, — Umilkł
flegmatycznego człowiel a oznaczał prawdziwą obawę. — Nie podoba się
mi ta sprawa. Robię, co mogę, ale mi się to nie podoba. Niech ją licho! jej zagrażać nie-

| Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKŁ. _, | | ||

Tally nie byłky mi wdzięcny, gdyby jego siostra...

,„Dziennika* donosiliśmy już o po-

 

No, uimowałem rzecz ze sweśo pun-
ktu widzenia Jestem n:ejako »rzedstawicielem jej brata. Jeżeli jednak
panna Tally zgodzi się powiewy o wszystkiem policji, żeby jej pozwolo”
no stąd wyjecnać. Cho-iaż bardzo wątpię, czy policja się na to zgodzi.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Ne. 1.

We wczorajszym numerze

nurym dramacie przy ul. Kalwaryj-
skiej 5, gdzie 20 L Aleksandra Ran-
„wewiczówna zamordowała w obronie
swej czcj ojca 38 letniego Jana
Snascina, dozorcę miejskiego przy
moście Zelonym.

Bliższe szczegóły tej sprawy są
następujące:

Przed 20 laty, Snascin poznał
niejaką Rancewową, żyjącą w sepa*
racji ze swym mężem. Zawiązał się
1omans w rezultacie czego przyszła
na świat córka, którą matka zapi-
sała na swoje nazwisko. :

Po uplywie pewnego czasu Sna-
scin porzucii Rancewową i ożenił
się z inną.
| Kiedy córka jego Rancewiczówna
miała 10 lat, przyjął ją on do siebie
w charakterze przybranej córki, lecz
wszyscy wiedzieli, że jest ona jego
nieślubną córką.

Jan Snascin znany był jako alko-
holik i awanturnik. W swoim czasie
pracował on na stacji kontroli mię-
sa, lecz za ustawiczne awantury zo-
stał zwolniony stamtąd i zdegrado”
wany do roli dozorcy mostu Zielo-
nego.

E

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernariyńskim. Dziś i jutro o godz. 8

m. 30 wiecz. „Gotówka, W rolach głów-

uych: E. Ściborowa, W. Ścibor, W, Neubelt,

A. Łodziński, J, Budzyński, M. Bielecki, 5.

Martyka i K. Puchniewski. Reżyserja W.

Ścibora.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś po

raz trzeci ukaże się urocza operetka

„Ptasznik z Tyrolu'. Początek 0 godz. 8
m. 30 wiecz. Wycieczki korzystają ze zni-
żek.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 16 sierpnia 1934,

6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. 6,38: Gimna*
styka. 6.53 Muzyka. 7.05: Dzien. por: 7,10:
Muzyka. 7,20: Chwilka pań domu. 7.30:
Rozmaitości. 11,57: Czas. 12.00: Hejnał.
12,03: Kom. met. 12.05: Przegląd prasy.
12.10: Muzyka popularna (płyty). 13.00:
Dzien. poł. 13.05: Audycja dla dzieci. 13.20:
Koncert kameralny (płyty). 14.00: Wiad.
gosp. 16.00: Muzyka lekka. 17.00: „Kim był
Paganini" pog. 18,00: „Haft ludowy polski”.
18.15: Słuchowisko. 19.00: „Skrzynka pocz-
towa Nr. 307". 19.15: Koncert kameralny.
19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil. kom. sport.
20.00: Myśli wybrane. 20,02: Wil. wiad.
kolej. 20.12: Muzyka lekka (płyty). 20.50:
Dzien. wiecz. 21.00: Tran.m. z Gdyni. 21.02:
Codz. odc. powieś. 21.12: Koncert soli-
stów. 22,00: „Psychologja zobojętnienia reli- 

Fatalnego dnia Snascin pił przez
cały dzień wódkę. Wieczorem po-
został w mieszkaniu sam jeden z
córką, którą jak twierdzi ona, prze”
Śladował od dłuższego czasu swą
kazirodczą miłością.

Korzystając z nieobecności do-
mowników, pijany Snascin usiłował
zniewolić ją, a ta w obronie zamor-
dowała go.

Jak zeznaje morderczynj narzę-
dziem mordu posłużyła jej spluwacz-
ka. Tymczasem jednak ekspertyza
lekarska stwierdziła, że rany zada-
ne zostały Snascinowi ostrem narzę-

Brat usiłował
zamordować brata.

Przy ulicy Trakt Batorego Nr. 62
zamieszkuje trzech braci Rotkiewi-
czów, którzy prowadzą wraz ze sta-
rą matką wspólną gospodarkę.

Przed rokiem matka dokonała
podziału majątku w ten sposób, że
wszystko oddała starszym  braclom,
mic nie przeznaczając młodszemu
Janowi.

Takie postanowienie matki tłu-
maczy się złem prowadzeniem się
wydziedziczonego, który nielubiany
był w rodzinie.

Wczoraj zrana Jana Rotkiewicza
zatrzymano i osadzono w areszcie
za wywoływanie awantur w stanie
oodchmielonym.

Gdy go później zwolniono, udał
się on do domu, gdzie starszy brat
Józef zaczął go wstydzić, twierdząc,
łe przynesi wstyd rodzinie i t. d.
W pewnej ehwili, kiedy Józef

wyszedł do kuchni, Jan wbiegł za
aim i pochwyciwszy siekierę usiło-
wał z całej siły uderzyć brata w
tył głowy.

Na szczęście Józef w ostatniej
chwili instyktownie odwrócił się,
i wyrwał bratu podniesioną do cio-
su siekiarę,u po stoczonej walce, o-
bezwładnił go i oddał w ręce policji.

Jana  Rotkiewicza—niedoszlego
bratobėjcę, esadžono w areszcie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Za samowolę mieszkaniową.

„Właściciel domu nr. 15 przy ulicy
Jerozolimskiej, _ Maciej Slotikin
chcąc, bez wyroku sądowego, wy-
eksmitować sweżo lokatora Alek-
sandra Bereszkę, rozebral schody,

prowadzące do jego mieszkania,
oraz wyjął drzwi, Wieczorem zaś
wtargnął do mieszkania lokato:ai
zaczął je demciować, grożąc doko-
naniem pobicia. Policją aresztowała gijnego”, 22.15: Muzyka taneczną, 23,00:

Kom, met. A li ami maj law
Słotkina,

 

resztek, po bardzo niskich cenach. 

 

dziem.
W. czasie przeprowadzonej re-

wizji, w kuchni zńaleziono siekierę
ze śladami krwi. Zachodzi przypusz
czenie, że Rancewówna kłamała i że

morderstwa dokonałą siekierą, Kry- 7
je się w tem jalkaś tajemnica, tem-
bardziej, że stwierdzono, iż po
zbrodni siekiera została wymytai
wyczyszczona, lecz jednak odnale-
ziono na niej ślady krwi.

Wczoraj odbyła się wizja lokalna
miejsca zbrodni. Zwłoki zamordo-
wanego przewieziono do kostnicy,
Dalsze dochodzenie trwa.

     
— Aresztowanie niebezpieczne-

go złodzieja, W, dniu wczorajszym
funkcjonarjusze Wydziału śledczego
zaaresztowali znanego zawodowego
złodzieja Lipmana Sołecznika, któ-
rego pochwycono na kradzieży przy
zaułku Franciszkańskim 3.

Okazało się, iż ten sam Sołecz-
nik uczył młodych chłopców sztuki
kradzenia i wieczorami wysyłał
swych „uczniów* na „robotę”, za-
bierając zdobyte przez nich łupy.

Sołecznika osadzono w więzieniu.

Sport.
Raid motocyklowy Wilno — War-|

szawa. В
W dniu 15 bm. w godz. 7 min, |

  
— 8 z placu koszar I-szei Brygady
Legjonów nastąpił start maszyn bio*|
aących udział w raidzie motocyklo-
wym.Wiarszawa — Wilno — War-
szawa orżanizowanym przez W, K.
S. Legia (Warszawa). Start nastąpił
'w obecności przedstawicieli miej-
scowych kół sportowych.

Podczas jednodniowego pobytu
w Wilnie uczestnicy raidu zwiedzali
zabytki miasta podejmowani przez
prezydjum Wileńskiego T-wa cykli-
stów i Motocyklistów oraz koła woj-
skowe.

Emigranci zwyciężyli Pogoń.
LWÓW. (Pat). Lwowska ligowa

Pogoń przegrała niespodziewanie z
jeprezentacją emigracji francuskiej
w stosunku 1:3 (0:0). Wszystkie
bramki dla gości zdobył prawo*
skrzydłowy łączny a dla Pogoni ho-
norowy punkt zdobył Matjas I z
izutu karnego. Pogoń grała bezna-
dziejnie słabo ; ustępowała gościom
pod każdym względem. 

POLECAMY Była urzędniczya po-OBICIA (Tapety). |
Wielki wybór od zł.1.20 za roiką.—Wyprzedaž

| B-H- K RYMKIEWICZ

[ENY
Sekcja Młodych Stron-

WILNO. A_ MICKIEWICZA 9. _—1o!| nictwa Narodowego
A= uprzejmie prosi ga

————|wa zgioszenie Jakiejkol-
| Mieszkania į Ł NA e rai aa. zat'u-

NAUKA +| dnienia, chociażby <za-
|.__Ipokoje! ; *| sowego w Wilnie i na

РО КО SŁONECZNY
& оюь\;:‹‚сп o, mo-
że z używalnością
kuchni, do wynajęcia, ul.
Wilkomierska 3 m. 14,
vis-a-vis košc. św. Raia-
ia. Tamże mieszkanie dla
uczni, — może być z

 

 

NAUCZYCIELKA — РО-
WAŽNA z językiem iran
cuskim potrzebna od za-
raz na wieś do dziew-
czynki 12 lat. Zgłoszenia

piśmienne lub osobišci>

prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Rd "lnistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

 

 

pokojówke, do sklepu,
do dziec! lub do wszyst
kiego.— Informacje bliż-
sze w Adm. „Br. Wil.“

Osoba średnich lat po-
szukuje przcy na przy-
© odzącą posjeda reko:
mendacje zaułek Murar-
ski '3 m 3 M.O.

 

 

Porzucona przez męża
bez ż*dnych środków do
życia z 10 mies. dziec-
kiem, prosi Miłosiernych
Czytelaików o ratunek,
pomoc, obronę przed

ntna głodem, dopóki ulokuje
bezpo d = dziecko w jakiej ochron
pracowita, dobrze pl-| cę j znejdzie pracę. Sa-

 

sałodzieanem  utrzyma-| dn. 16 i 17 b. m, Mickie-|śmienna, poszukuję ja | wiez 13 Łukaszewicz lub
niem. $r. | wicza 19, pensjonat Wp.| klejkolwiek pracy odpo-| w Adm „Dz. Wil.” dla
8 Smoleńskiej. 970—2| wiedniej, w mieście Zam-| *D:lecka*, 2

kowa 18—17 Karczew-| polecamy ekspedjentk
PRZYJMUJĘ ska. 2 Aa mes > Pó:uczni do lat 15 na miesz- RÓŻNE wadrenlu wszelkich ko-

kanie, z całodziennem u- S operaiyw hurtu I de alu
trzymaniem 80 zł. mie-

 

 
„e twierdzę nawe. że obie ofiary padły

Nie
2е ор ze się na mocnych

! Dziwnie podejrzliwy, neurastenik...
jego miljony. Pomimo to zaczynam

i potrząsnął głową. Gest ten u tak

Młody człowiek z śre-

 
po obcym człowieku.

zwolenie na wyjazd?
— Powiem.

najuczciwszego charakte-
ru | znakomitych refe-

Mała Pohulanka
10—2 do południa. 2

Wykwalifikowany
 

rolnik poszukuje posady
: Rządey lub leśniczego.
referencje poważne. (I 3| Zamkowa 4 m. 7. Т

— Milcz pan! — izeklen: ostro i gdy spojrzal na mnie ze zdziwie-
niem, dodałen:: — Poco pan iu jest, jak nie poto, żeby jej bronić, Czy
pan doszedł do przekonania, że to jest niemożliwe?

—Daj pan pokój. Niema s'ę czego unosić, Wie pan, że spełnię swój
obowiązek. Pan także .. lepiej, niżby się tego było można spodziewać

— Więc pan powie panr:e Tally, żeby poprosiła policję

— Dobrze. Wracając do pastora.., Ale, ale, czy pan wie, że Lov*
schiem nie chc'ał wydać pannie Tally jejpepierów?

Rozmaw'sliśmy jeczcze vrzez dłuższy czas, Udało mi się przeko-
nać go o riewiarogodności pastora. Przyznał mi również, że wykręt Lov-
schiema z kasą wygląduł na bardzo niezręczne kłamstwo.

Jadwiga Lebledzińska.

WYKONUJE

druki, jak bilety wizy-
towe. zawiadomienia

šiubne. nekrologi, pro-
gramy, aflsze| ulotki |

=== (ENY NISKIE

AAM AAAAaa 

szukuje posady biurowej
lub innej pracy znajduje
się w krytycznem poło-
żeniu. Zgłoszenia do
Administracji pod „wy-
maganie  najskromniej-
gsze*. 13
—

Poszukuję pracy
pielęgniarki do chorych
posładam świadectwa
adres Młynowa 2 — 3)

LADA
[DRUKARNIA
GERE

J.A. ZRIERZYŃSKIEGO |
|| WIŁNO MoSTOWA |.
| TLEEFON 12-44,

 

 

wszelkitgo rodzaju

o po

Ale najwię-

: W. końcu zabrał się do
płaszcz pod szyję,
ochrony przed wiatrem który

dlań wygodną i korzystuią.

stwem Sue, przyczem dzieliłem się z

(koniec nastąpił między nami 
ni MA © — 2my —

cej go obehodz'ła akcja policj: Poprostu nie rozumiał, że sedno tajemr
nicy musiało się kryć w samyr. hotelu.

odejścia,
postawił kcjnierz i ściągnął kapelusz na oczy dla

na podwórzu mniej się dawał we znaki.RAwidać było teraz tylko nos i głęboko osadzone oczy. W
ej postaci wydał mi się uderza;ąco sprawny i aśres 3 '
tej okazji, že nigdy się nie dick, Ki as ni
wejść w somitywę z policją, Muwiało to być tajemnicą jego fachu, bardzo

Dosziimy do milczącego porozumienia,
rozdział czynności, Mnie przypadło w udziale

$dzie i jak chc'ał, Ta metodą vbiecywala dobre rezultaty, Dopiero pod
ostry rozdźwięk.

(d. c. n.)

yRedaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ. —.

Wstawszy z krzesła, zapiął

jakim sposobem udało mu się

na którego mocy nastąpił |
t czuwanie nad bezpieczeń-

nim swojemi odkrycami. On działał  SUNS|l„da
 


