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Telefon Redakcji,

   odzi codzienmie.

Przed pogrzebem Krola Aleksandra,
WIEDEŃ, (Pat). „Neue

Presse ' donosi. że w pogrzcvie króla
Aleksandra weźmie udział więk-
szość przywódców stronnictw opo-
zycyjnych jugosłowiańskich. W: ko-
łach politycznych uważają udział
tych stronnictw, jako początek po-
iednania politycznynego w  Jugo-
sławji.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Dziś o go-
dzinie 8-ej rano przybył do Bialo-
grodu ambasador nadzwyczajny
Rzeczypospolitej  Polskicj generał
Wieniawa Długoszowski wraz z to-
warzyszącym mu rotmisirzem Ma-
kowieckim. Bezpośrednio po przy”
jeździe ambasador Wieniawa Długo-
szowsiki w otoczeniu członków po-
selstwai przydzielonych do jego о-
soby urzędników jugosłowiańskich i
urzędników tutejszego MSZ wpisał
się do księgi królewskiej, oraz w
temi samem otoczeniu złożył wieniec
na grobie nieznanego żołnierza na
Avali. Tym samym _— pociągiem

Freie ,

przybyła delegacja grupy parlamen-
tarnej polsko-jugosłowiańskiej z p.
wicemarszałkiem senatu  Boguckim
na czele.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Dziś rano
przybył do  Białogrodu prezydent
republiki francuskiej Lebiun. Tym
samytm pociągiem przybyia dele-
gacia parlamentu francuskiego. W.
dalszym ciągu ze wszystkich krajów
przybywają delegacje na pogrzeb
króla Aleksandra.

BIAŁOGRÓD (Pat). Dzis zrana
przybył do. Białogrodu specjalnym
pociągiem dworskim król bułgarski
Borys ze świtą, celem wzięcia udzia-
łu w pogrzebie króla Aleksandra.

BERLIN (Pat). Dziś przedpołu-
dniem premjer pruski Goering odle-
ciał samolotem do Białogrodu. W
drugim samolocie odlecieli towarzy-  szący Goeringowi przedstawiciele
armji. Jalk donosi niemieckie biuro
informacyjne, premjer Goering za-
trzyma się po drodze w Budapesz-
cie.

SOFJA. (Pat). Książę Cyryl w
towarzystwie ministra spraw zagra”
nicznych, ministra wojny, gen. Pano-
wa i szeregu wyższych oficerów
odjechał wczoraj wieczorem do Bia-
iogrodu na pogrzeb króla Aleksan- |
dra. ‘

PARYŽ. (Pat). Prezes Rady Li-
gi Narodów minister Benesz odje-
chał wczoraj wieczorem do Bialo-
grodu na pogrzeb króla Aleksandra.

BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś rano
przybyły do Białogrodu delegacje.
turecka i gredka na pogrzeb króla
Aleksandra. Na czele delegacji tu-
reckiej stoi minister spraw zagra-
nicznych Ruszdi bej, na czele zaś
greckiej Maximos.

Mac Oonald chory.
LONDYN. Pat.—W Londynie zno-

wu krążą pogłoski, że stan zdrowia
premjera Mac Donalda nie jast za-

dowolający. Po zbadaniu Mac Do-

nalda lekarze mieli zalecić premje-

rowi bezwzględne zaniechanie

wszelkiej wyczerpującej pracy.

 

Sniegil.
WIEDEŃ. (Pat). Wpołudniowej

Styrji spadł obfity śnieg.  Śnieżyca
wyrządziła wielkie szkody.

WIEDEŃ (Pat). Z Lublany do-
noszą, że w Słowenii ruch kolejowy

i telegraficzny został przerwany.
Lublana przez cały dzień była od-
cięta od świata. W górach spadł
śnieg na wysokości pół metra,

iliii i

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę dnia 21 października o godz. 12 i pół |

odbędzie się 1

w sali Konserwatorjum Muzycznego, ul. Końska 1

ZGROMADZENIE STRONNICTWA NARODOWEGO

 

eskadra samolotów frantuskich z
ministrem lotnictwa Denain na cze-
le. Przybyła wreszcie delegacja
włoska z siostrzeńcem króla włosr
kiego na czele. Jutro rano przybę-
dzie jeszcze z Paryża minister Be-
mesz.

BIAŁOGRÓD (Pat). Dzis pomię-
dzy godz. 12 а 14tą delegacje

tor armji czesko-słowackiej itd. wszystkich krajów sikładaty hołdy
Przybyi również książę bułgarski przed trumną króla Aieksandra.
Cyryl, ministrowie bułgarscy Bato- Rano prezydent Lebrun wymienił
low i Zlatec. Nastepnie .przybyła wizyty z królem Karolem.

BIALOGROD (Pat). Dziś przy”
była do Białogrodu reszta: delegacyj
cudzoziemskich dla wzięcia udziału
w pogrzebie króla  Aieksandra.
M. in. przybyła delegacja czeska z
premierem  Malypetrem na czele.
Pozatem w delegac'i czeskiej przy”
byli ministrowie obrony narodowej
i sprawiedliwości. generalny inspek-

 

Sciganie spiskowców - terrorystów.
Zabójcą—terrorysta macedoński.

BIAŁOGRÓD. (Pat),  Minister-
stwo spraw wewnętrznych na pod-
stawie otrzymanych iniormacyj u-
staliło ostatecznie tożsamość zabój-
cy króla Aleksandra. Wytatuowane
na lewej ręce inicjały, blizna na
brzuchu, odciski palców, wzięte
przez policję soiijską w r. 1931 oraz

Spiskowcy zeznają.
PARYŻ (Pat). Pospiszyl i Raicz' nę, Twierdzi, że w grupie tej było

zostali:dziś nocnym. pociąy.em prze” ! 5 osób: Rajticz, Kielemen (Suk), Sil-
ae zPT doMarsylji, gdzie | ny, wreszcie sam Pospiszy] i delegat

osadzono ich w więzieniu. dr. Pawelicza, którego nazwiska nie
„MARSYLJA(Pat). Dzis rano WSE Pospiszyl twierdzi, że bezpo”

było się przesłuchanie Pospiszyla, | średnio udziału w zamachu nie brał
który potwierdził swoje zeznania,|; oczekiwać miał wraz z Rajticzem
złożone wobec władz poli-yjnych. jrozkazów organizacji w Paryżu.

PARYŻ (Pat), Z Marsylji dono"|Gdy jednak z dodatków nadzwyczaj”
szą: Dziś o godz. 5-ej reno pod |nych dowiedział się ozamordowaniu
eskortą 4:ch żandarmów przewie"| króla, zdecydował się wraz z Rajti-
ziono z Annecy spiskowców Pospi-| czem opuścić Paryż i przedostać się
szyla iRajticza. Obaj byli skuci kaj:| do Szwajcarji, obaj jednak zostali
danami, Pospiszyli został poddany przychwyceni w drodze i aresztowa-
nowym. badaniom. Potwierdził, że| ni w Annemasse. Na zapytanie, czy
urodził się w 1904 w Bukowinie,|ma upatrzonego adwokata, powie-
jestmonterem: centralnego ogrzewa” dział, że adwokat mu jest niepo-
nia i mieszkał w Monachium, Na*|irzebny, gotów jednak przyjąć kaž-
ieży do organizacji rewolucyjnej, po| dego adwokata, wyznaczonego przez
zostającej pod rozkazami dr. Pawe-| rewolucyjną organizację. Po prze-
licza, której celem jest odbudowa|słuchaniu Rajticza, obaj spiskowcy

niepodległej Chorwacji. W dalszym| zostaną skonfrontowani. Pozostaną
ciągu przytoczył znane szczegóły o|oni w więzieniu marsylskiem.
przyjeździe do Francji przez Lozan-

LISTY GONCZE ZA PAWELICZEM

PARYŻ (Pat), Dyrekcja policji doktorem, urodzonym w Ju$osławii
rozesłała listy gończe do wszystkich w 1889 r. Podano S api ową
państw za  szeiem terrorystów pis: wzrost średni, szatyn, wąsy go-
chorwackich Paweliczem, zwanym lone, brwi krzaczaste, korpulentny.

KWATERNIK VEL KRAMER UKRYWA SIĘ,

PARYŻ (Pat). Z Lożanny dono” go rezultatu. Policja jest w dalszym
szą: Poszukiwania głównego członką ciągu zdania, że Kwaternik ukrywa
grupy terorystów Kwaternika vel się w Szwajcarji w kantonie Vaud.
Kramera: dotychczas nie dały żadne”

ZAMACHOWIEC — SZ OFEREM POLICJI.

BIAŁOGRÓD. (Pat). W związku iż Kralij przyznał się, że rzeczywi-
zwiadomościami prasy zagranicznej, ście był szołerem szkoły policyjnej
jakoby trzeci uczestnik zamachu w Budapeszcie, dokąd przyjechał z
Mio Kralij był szoierem policji bia- polecenia przywódcy terrorystów
iogrodzkiej, agencja Avala podaje, Perczesa.

JESZCZE JEDEN SPISKOWIEC.

AMSTERDAM (Pat). W miejsco- paszport francuski, wystawiony na
wości Heerlen w Limburgu holen-: nazwisko pewnego obywatela jugo-
derskim policja zaaresztowała stu| słowiańskiego, który: przed dwoma
denta jednej z uczelni francuskich,| laty utracił życie w wypadku samo-
Jugosłowianina. co do którego|chodowym. Jeża podaje się za
istnieje podejrzenie, że był zamie-| uchodźcę politycznego i kierownika
szany w zamachu imarsylskim. Stu:|pewnej studenckiej organizacji, zwal-
dent ów, nazwiskiem Jeża, miał| czającej obecny rząd jugosłowiański.
(PEDWYCACETRAM IANUTS ROSKALKA TII TENISO TTAS

Obecnd sgiilacja międzynarodowa.
LONDYN (Pat). Reuter komuni-, Simon informował rząd o sytuacji

kuje: Na dzisieiszem posiedzeniu ga*: powstałej w związku z zamachem w
binetu minister spraw zagranicznych' Marsylji. Ostrożność i umiarkowa-

nie, jakie wykazały rządy zaintere-
sowane, a co ujawniło się w momen-
tach, dotyczących zamachu, można
uważać za bardzo pomyślną oznakę.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Bulkaresztu: W kołach poli-
tycznych rumuńskich panuje przeko-
namnie, że Titulescu, Benesz i Jew-
ticz we wspólnej deklaracji stwier”

inne dane wykazują, že Keleman
nazywa się Wladimir Georgjew
Czernożewski. Był on terrorystą
promacedońskim. W 1932 r. opuścił
Bułgarję i wyjechał do Budapesztu,
gdzie był agentem tej organizacji na
Węgry.
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Pogrzeb Raimunda Poincare.
PARYŻ. (Pat). Zwłoki b. prezy”

dentaPoincarego przewieziono wczo”
raj wieczorem do kościoła. W; eks-
portacij zwłok wzięła udziai tylko
żona zmarłego i najbliższa rodzina.

Rząd francuski postanowił, że
czwartek i sobota, jako dnie pogrze-
bu króla Aleksandra i prezydenta
Poincarego, Бейа dniami załoby na-
rodowej.

PARYŻ. Pat. W kościele St
Honore d'Eylau gdzie prowizorycz-
nie złożone zostały zwłoki byłego
prezydenta Poinczrego, gromadzą
się tłumy wiernych pragnących od

ABEC RA PEBZCOA

UJĘCIE TERRORYSTÓW
MACEDOŃSKICH.

SOFJA. (Pat). Policja natrafiła
na kryjówkę terrorystów  macedoń-
skich. Aresztowano poszukiwanych
przez policję terrorystów  Medaro-
wa. Argirowa, Stefanowa oraz 0so-
by, u której się ukrywali.

PARYŻ. (Pat) Mio Kray alias
Malny vel Chalny został iormalnie
oskarżony przez sędziego sledczego
o korzystanie z iaiszywych doku-
mentów. Malny będzie przewieziony
do Marsylii w celu przeprowadzenia
dalszych dochodzeń.

ARANGA KELEMAN,
ATENY. (Pat). Dziennik „Vra-

dyn* ogłasza w dodatku nadzwyczaj-
nym. iż policja ateńska otrzymała
ed pewnej poważnej osobistości in-
formację, że przed miesiącem przy-
była tu Aranga Keleman. Bawila
ona w Atenach 14 dni. Opowiadała,
że ma zagranicą brata Piotra Kele-
man. Dane o Piotrze Keleman, któ-
re podała, wskazują na mordercę
króla Aleksandra, Jak się zdaje,
Aranga Keleman jest tą samą ko-
bietą, która przybyła do Aix-en-
Provance wraz z mordercami króla
i zaopatrywała ich w pieniądze i
broń.

O PASZPORT MAJERSKIEJ.
BUDAPESZT. (Pat). Poselstwo

czechosłowackie w Budapeszcie dar
ło wyjaśnienie, iż paszport Majer-
skiej, wystawiony 1932 r., jak i po-
przedni paszport, który złożyła w
poselstwie po wystawieniu nowego,
znajdują się w archiwum poselstwa.
Żądanie zwrotu paszportu nastąpiło
dzień po zamachu w Marsyhi w
sposób niepraktykowany, a miano-
wicie przez wysłanie jednego z u-
rzędników poselstwa do jej miesz-
kania, у -

ULTIMATUM WOBEC WĘGIER?
PARYŻ, (Pat). Niektóre dzien-

niki paryskie z zaniepokojeniem

jakoby rząd jugosłowiański bezpo-
średnio po pogrzebie króla Aleksan-
dra wystąpi w stosunku do Węgier z
krokami dyplomatycznemi o charak
terze ultimatum.

PAPEN I ZBRODNIA
W. MARSYLJI.

BUDAPESZT. (Pat). Prasa wę-
$ierska ostro wypowiada się prze:
ciwko pewnym odłamom. prasy za-
śranicznej, która stara się dopatry-
wać pewnej łączności między po-
bytem von Papena w Budapeszcie a
zbrodnią marsylską.

DP PEBSZPOBTOYCZY BOA CWE СОЬО

Gangsterzy grożą
Fordowi.

DETROIT. Pat. — Aresztowano
aiejakiego Edwarda Lickwala, który
1apisał do Henryka Forda list do-
nagający się 5000 dolarów, w prze-
diwnym razie groził zamordowaniem
'edynego Syna Henryka Forda.
Aresztowany przyznał się podczas
śledztwa policyjnego do czynionych
mu zarzutów.

Znalezienie pani Stoll.
NOWY JORK. (Pat). Uprowadzo-

przytaczają iniormację z Białogrodu,| *

 

dać hołd pamięci wielkiego Fran-
cuza. Jutro trumna przeniesiona
zostanie do Panteonu, gdzie będzie
postawiona na specjalnie wybudo-
wanym katafałku. Wejście do Pan- |:
teonu będzie otwarte dla publicz:
ności we czwartek i piątek.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłlm. 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. 20187.    

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

** W związku z objęciem stano-

wiska ministra spraw zagranicznych

minister Laval złożył wizytę am-
basadorowi Chłapowskiemu.

 

Francuzi o naszej polityce zagranicznej
LONDYN (Pat). Korespondent

paryski „Manchester Guardian“ do-,

nosi že podczas rozmowy Benesza Z
Lavalem w Paryżu poruszona była
kwestja dokładnego wyjaśnienia sta-
nowiska Polski w polityce europej
skiej. Rząd francuski, twierdzi ko-
respondent, waha się przed posta”
wieniem Polsce alternatywy „tak“
аф „nie”. Niektórzy Francuzi chcie-
liby zastraszyć Polskę groźbą bez-

cuskich kołach oficjalnych zdają 607
bie sprawę. że taka groźba byłaby
zbyt ryzykowna, poniewaz mogłaby
zastraszyć również inne kraje poza
Polską. Rozmowa ministra Benesza
z szefem armji francuskie, dotyczyć
miała zastraszającej groźlky .zbrojeń
niemieckich, jednak korespondent

„Manchester Guardian“ wyraża
przypuszczenie, że omawiana była
równiez ze stanowiska wojskowego

pośredniego porozumienia francus*| obecna polityka zagraniczna Polski.

ko-niemieckiego. jednak we fran*

Niemcy kokietują min. Lavala
BERLIN (Pat). Życzenia i ocze-

kiwania, jakie koła niemieckie łączą
z osobą ministra Lavala: nabierają
bardziej konkretnej treści w dzisiej:|
szej prasie niemieckiej. „Aiigemeine;
Zeitung” pisze, że Laval nie powi-|
nien zrażać się zmianam?, jakie za”
szły w Niemczech od czasuBruenin- |
ga. Ponawiane wielokrotnie pod
adresem: Francji oferty Hitlerawinny |
dać Lavalowi podnietę do obrania|
nowego toru, Coprawda polityka|
trancuska, związana z osobą Lavala,
musiałaby w końcu znaleźć swoje |
ujście w dwuch najbardziej dziś nie-

popularnych problemach we Francji,
a mianowicie w pakcie 4-ch oraz
kwestji rozbrojeniowej. Względy na
sytuację wewnętrzną i zagraniczną
nakazują Francji, by uznała żądania
Niemiec, dotyczące zbrojeń oraz
ewentualnej polityki zagranicznej o
ile waika o rewizję nie ma ulec dal-
szemu zaostrzeniu. W! tym właśnie
kierunku Lavai może zdziałać bar-
dzo wiele, oczywiście pod warun-
kiem, że nie będzie prowadził poli-
tyki wzorowanej na kursie Poinca-
rógo lub Brianda.

Odroczenie plebiscytu w Saarze.
PARYŻ. (Pat). „Le Matin“ po-'

daje, że wśród spraw jakie poruszali
w rozmowie minister Laval z min,!
Beneszemi, znajdowałą się sprawa'
przygotowania plebiscytu w Zagłę*

biu Saary. Dzienniki przypuszczają,
iż istnieje możliwość odroczenia
plebiscytu. ze względu na to, iż ko-
mitet plebiscytowy musi przystąpić
do sprawdzenia list wyborczych.

Pakt zbrojnej neutralności
między Danją a Szwecją.

WIEDEŃ. (Pat). Jai: donosi
„Neues Wiener Journal“ z Kopen-
hagi, między Danją a Szwecją toczą
się obecnie rokowania w sprawie
zawarcia paktu zbrojnej meutralno-
ści. Państwa te zamierzają obwaro-
wać cieśninę morską w Sund, łączą*

cą morze Północne z  Battyckiem.
Zdaniem dziennika, jeśli uxład doj-
dzie do skutku to pierścień otacza”
jący Niemcy zacieśni się na punkcie
bardzo ważnym pod względem stra-
tegicznym.

 

TEATR MIEJSKI na Pohulance
Bziś i

„ZWYCIĘZYŁEM KRYZYS"
W sobotę premjera współczesnej komedji p. t.

„F IR
Początek o godzinie 8-ej wieczór.

Ceny niskie.

 

Jutro

M A“

 
Aresztowania wśród b. członków

O. N. R.
(Telefonem od wlasnego korespondenia.)

WARSZAWA. Władze bezpieczeństwa przeprowadziły na terenie
stolicy szereg rewizyj i aresztowań wśród b. członków O. N. R. Między
ianymi aresztowano studentów Stojanowskiego i Rajkowskiego.

° ° e.

O zwolnienie hr. Potockiego.
TTeleftonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Obrona uwięzionego hr. Henryka Potockiego wnosi
3 zwolnienie go za kaucją na jego majątkach ziemskich. Kaucja ta się-
gać ma podobno sum kilkumiljonowych. +

° ° ® .Nowa radjostacja w Warszawie,
(Telefonem od włamego korespondenta.)

WARSZAWA. Między czynnikami rządowymi, a władzami Polskiego
Radja prowadzone są rozmowy w sprawie uruchomienia w Warszawie
nowej olbrzymiej radjostacji o sile 500 kilowatów. Botychczasowa stacja
120-kilowatowa ma być przeniesiona do Krakowa.

 

Starcie z bandytami.
LWÓW. (Pat), Wczoraj w po”;

ścigu policii za bandytami którzy
przed kilkoma tygodniami zamordo*|
wali w Zimnej Wodzie koło Lwowa|
miejscowego proboszcza ks. Sadow-:
skiego nastąpiło starcie z trzema|
bandytami w miejscowości Maiko: |

W) wyniku starcia zabici zostali na
miejscu dwaj bandyci Kohut i Ślip-
ko, trzeci zaś Lisowski spłonąłżyw-
cem w stodole. w której wybuchł
pożar z powodu rzucania granatu
ręcznego. W. czasie pościgu ranny
został 1 policjant.

 

na którem mówić będzie

Prof. STANISŁAW STROŃSKI
na temat:

* Polska wobec nowych zagadnień
w polityce międzynarodowej.

Wstęp wolny,

dzą. że M. Ententa pozostaje wierna
polityce współpracy międzynarodo-

wej, mającej na celu utrwalenie po-
koju, ale jednocześnie jest niezło-
mnie zdecydowana nie pozwolić na
to, by porządek został zakłócony,
lub aby pokój był zagrożony przez
siły destrukcyjnie działające z ukry-
cia. 

na przed 5 dniami żona bogatego! wicze, koło Gródka Jagiellońskiego.
przemysłowca p. Stoll znaleziona
została przez policję w woziecięża:|
rowym niedaleko Scotsbergu (stan!
Indiana). P. Stoll powróciła do swej|
rodziny w Louis Will. O porwanie
jej jest oskarżony Tomasz Kobinzon.
Jak się okazało, Robinzon przez pe-
wien czas przebywał w zakładzie

W. SZUMAŃSKI
PRACOWNIA UBIORÓW MĘSKICH

WILNO, UL. MICKIEWICZA Mr. 1
Polega na sezon jesienny | zimowy duży wybór materjałów na ubrania | ItWykończenia pierwszorzędne. Ceny aoanie Е оЬпп'уті warunkami Tadolė

zniżone    
dla umysłowo chorych.
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-miotnik „religijny

raz jeden w zdaniu zresztą zasadny

2

Czego brak
W programie szkolapńń?

Przed paru tygodniami pisaliśmy

na teni miejscu o nowem wydaniu

(ciągle jeszcze itymczasowemj  рго-

gramów nauki w publiczaych szko”

'ach powszechnych oraz gimnazjach

państwowych. Streściliśmy wówczas
dość obszernie częsc wstępiią рго-
gramu, żawierującą „podsiawy зае-

owe szkofy ogoinoksziaicątej , oraz

„Stopnie i typy szkół ,

zapowiedzielismy
Wowczas ież

omówieiie Kry
tyczne tej części wstępnej i aziś wla-

snie do tego przystępujemy. Dądzi-

my że ponieważ program został u-

znany przez władze szkoine, które

go wydaiy. za tymczasowy, to zna-

czy, że nizdiużo powinien być opu-

ulikowany jakis program staty,

częściowo: przynajmniej odmienny od

obecnego. Nasze uwag1 zmierzają do

.ego, by w tym przysziym piogramie

czy stiaiym czy pnzynajmn.ej na dłuż

szy czas zakreślonym, uwzględnione

zostały pewne poprawki, naszem

zdaniem, mające znaczenie zasadni-

cze.

Świeżo ogłoszone „podstawy ide-

owe szkoły ogólnokształcącej' są

charakierystyczne nietyle przez to,

co w nich zamieszczono, iie raczej

przez to, co w nich pominięto,

Po uważnem przeczytaniu części

wstępnej programu, :zawierającej 22 -

stronice druku, stwierdzilśmy, że
* , ” * + l

nie wymieniono w nich ani razu
Przy- |wyrazów: „Bóg” i „naród.

użyty jest tylko

czem, zawierającem  okrzślenie za-

dań szkoły: „szkołą musi wszech-

stronnie rozwijać 'ich

ków) osobowość przez urabianie w

dziedzinie religijnej, moralnej, umy-

słowej i fizycznej. Na tem koniec,

gdyż w dalszych, pozatem bardzo in-

teresujących, wywodach ani o reli-

gji ani o Bogu mowy już niema.
Nie chcemy naturalnie twierdzić,

że nauka religii jest z programu

szkolnego usunięta. Bynajzuniej. I w

programie szkoły powszechnej i w

programie gimnazjalnym nauką reli-

gji jest na odpowiedniem miejscu u-

mieszczona. Ale we wstępie, tam,

gdzie mowa o „podstawach ideo-

wych” szkoły ogólnokształcącej, mo

wa jest wprowazie o ,czynniku mo-

ralnym', o „utajonych i nieznanych

siłach”, tkwiących w człowieku, ale

ani razu niema mowy o Bog.

Zasady wychowania młodzieży w

Rzeczypospolitej Polskiej nie zosta-

ły dotychczas nigdzie ze strony urzę

dowej sformułowane. Omawiany

wstęp do programu jest pierwszą

tego rodzaju próbą. Dlatego przy-

- wiązujemy do tej sprawy zasadnicze

znaczenie i mniemamy, że przeocze-

nie w „podstawach ideowych'* pro-,

gramu szkolnego czynnika nadprzy-

rodzonego powinno być jak najrych-

Jej naprawione. W programie bardzo

silnie podkreślone zostału kształce-

nie poczucia  odpowiedziainości za

czymy, karności, czynnego i twór”

czego stosunku. do, Państwa, zdolnoś-

„ci do ofiar, jednem słowem kształce-

nie charakteru. Otóż wytworzeniz

silnych i pięknych charakterów mo-

żna osiąśnąć tylko w świe:le idei, w

ogniu walk staczanych o nią, przez
trud moralny, a wytrwały w dąże1:.

do celu wybranego.

WĄ szkołach naszych powinna ja-

(wychowan-

Poincarć a Polska,
P. S. K w Gazecie Waisz.* przy-

pomina podniosłą chwilę w czasie
wojny, kiedy ówczesny piezydent
Francji, Poincarć, wręczył sztanda-
ry armji polskiej we Franoji:

„Jako prezydent Rzeczypospolitej, po-

powołują-

cym do życia armję polską we Francji
Przy wręczaniu sztandarów tej armji, które
się odbyło w roku 1918 pod Biienne, Poin-
carć wygłosił przemówienie, które wywar-
to głębokie wrażenie na obecnych. Władzą
polityczną armji, zgodnie z umową, zawar-
tą z rządem farncuskim, był Komitet Naro-
dowy. Sztandary. wręczył przeto Prezyden-
towi Rzeczypospolitej prezes Komitetu, a
Prezydent oddał je pułkom. We wspom-
nieniach swoich opisuje Poincarć tę uroczy-
stość pod datą 22 czerwca: Oto wyjątek z
tego opisu:

„Trzy pułki polskie są uslawione na
skraju lasu. Mają umundorowanie „bleu
horison* (francuskie), lecz czapki narodo-
we. Piękna postawa. Większość nie umie
ani słowa po francusku. Pod grupą drzew
ustawionc oitarz. Odprawia Mszę ksiądz,
służą do niej trzej żołnierze polscy. Stojąc,
asystujemy przy Mszy i przy błogosławień-
stwie sztandarów: srebrne orły na tle kar-
mazynowem. Ceremonja jest imponująca.

Czyż rzeczywiście jesteśmy świadkami
odrodzenia narodu? Przechodzimy  następ-
nie przed frontem — Pichon, gen. Gouroud
. ja.  Marsyljanka, hymn narodowy pol-
ski. Potem wręczenie sztandarów i prze-
mówienia Romana Dmowskiego, prezesa
komitetu polskiego i moje, Wielu z pośród

' ubecnych Poiaków ma łzy w oczach”.

lożył swój podpis na dekrecie,

 

Rzekoma rozmowa dwóch mar-
szałków.

„JK C', a za nim „Dobry Wie-
„czór' przytaczają następujący ustęp
z artykułu znanego publicysty pa-
ryskiego „Echo de Paris", p. Perti-

W niedzielę b, m. odbył się w
byugoszczy zjązd raay naczelnej roi

Skiego Dironnictwa Uhrzesciyjnskiej
Lemokracjj pod przewoanictwem
prez. zarządu giównego зепатога W.

moriantego Ktory Wygiosli reierat O
sytuacji połitycznej. dprawy organi”
'zacyjne zreierowai pos. lciapka. W
ayskusji «<ielieżaci poszczegolnych
okręgów zgodnie siwiewdziii, ze mi
mo wysiikow obozu sanacy,nego na*
stroje opozycyjne rosną staie w szyb
„kim tempie. roakreśliano nędzę sze-
„Okich mas spofeczenstwa oraz we-
„wnętrzny rozkiad 5.5, Ktory uw

dacznia się nietylko we  wiadzach
centrainych tej partji lecz także na

prowincji.
Lebranie zakończono

szeregu rezolucyj.
W. sprawach polityki zagianicznej

rada naczeina Cn, LU, stwierdziła, że

sSpofeczens:'wo iest zaniepoxojone ta
jemniczością, jaką rząd otuczą poli
tykę zagraniczną. Usunięcie wszel-
„kich niepo: ozumień między rolską 4
rrancją jest gorącem zyczeniem Ca“
iego narodu, imząa powinien po-

(wstrzymać szkodliwą piopagandę
miektorycn pism sanącyjnycn, które
psują aobre stosunki Hoisxi z tran"
cją 1 Lzecnosiowacją. Hopiawne slo-

sunki z Niemcami. nie powinny wy-
wojywać wrażenia, że Foiska sprzy”

mierzą się z Niemcami lub z Węgra-
mi przeciwko Uzechosiowacji.

uchwałą

 
'.bozowi w Berezie nartuskiej, doma-
gając się jego zniesienia, btwierdzo”
no przyteni, że pożądana jest amne”
stja dlą t. zw. przestępców politycz”

nych, CA
lnne uchwały dotyczą oszczęd-

"ności budżetowych, szczegoinie w
dziedzinie uposażeń wyższej admini
stracji tunduszów dyspozycyjnych i
|ze w państwow;cn, przy”
,wrócenia samorządu w uwezpiecze-
niach społecznych, sprawy bezrobo*
„čia i konieczności wszczęwia jalknaj-
ostrzejsze, walki z systemem przy”

| dzielania pracy wediug sanacyjnych
| kryterjow politycznych, a wreszcie
|.spraw oświatowych. Radą naczelna
| Ch, D. zwraca uwagę na mnożącę się

sno świecić idea przewodina nauki zatargi z władzami kościeinem na
Chrystusowej: miłość Boga 1 bliźnich tle nauczania religii oraz narzucania

najważniejszą lukę.

 czypospolitej mocne, nie:dawkowe

(w uznaniu zasad nauki Uhrystuso-

 

„oraz wynikające z niej dążenie do te

śo, by w Polsce było dobrz+, aby pa-

nował w niej dobrobyt, ład i porzą
dek, żeby naród polski dzięki shar-

monizowanym, potężnym wysiłkom

mmiljonów osiągriął jak najwyższy po*

ziom kulturalny rozwinął całą swą

moc na wszystkich terenach prac;

Judzkiejj Tego wszystkiego właśnie

w programie niema i to stanowi jeg

Mógłby naturalnie ktos powie-

dzieć, że program ogłoszony drukiem:
przeznaczony jest dla całe, Polski.

a w Polsce mieszkają nietylko chrze

ścijanie. Istotnie są w Polsce żydzi,

oraz nieznaczny odsetel: mahome

tan i Karaimów. Nie w'erzą on:

wprawdzie w Chrystusa, ale wierzą

w Boga i riewątpliwie oni także nie

wyobrażają sobie wychowania mło'

dzieży bez mocnego oparcia się na

czynniku religiinym. A więc w sto-

sunku do wszystkich obywateli Rze-

podkreślenie czynnika religijnego w

wychowaniu jest konieczne, w sto-

sunku zaś do 90 proc. ludności Pol-

ski ten czynnik religijny wyraża się

' nauczycieli żydowskich a wskazując
na upadek szkolnictwa powszechne-
"go i niebezpieczeństwo anaiiabetyz-
mu, domaga się oszczędności budże-
towych, celem uzyskania środków
ma szkolnictwo.

wej za jedyną podstawę wychowania

i kształcenia cnarak'erów

Drugierx zaznączonem już prze”

oczeniem, jest pominięcie w podsta:

wach ideowych szkoły pojęcia „na:

rodu”. Program wielokrotnie i w

sposób mocny, stanowczy stawia ja:

ko zadanie szkoły wyrobienie w mło
dzieży, właściwego stosunku do Pań-

stwa. Otóż, mówiąc o Państwie, nie

sposób jest pominąć tego czynnika,

który Państwo stworzył, który byt

iego podtrzymuje i który powołany

jest do tego, by drogą systematycz-

nych wysiików potęgę P.:ństwa ro-

zwijał i wzmacniał. Czynnikiem tym

jest Naród Polski. Formalaa przyna-
leżność do Państwa Polskiego nie

jest zdolna wydobyć z duszy młodzie

ży wszystkich tych pierwiastków
czynnego ' twótrczego stosunku do

Rzeczypospolitej Polskiej,, któryc!

wymaga piogram. Wydobyć to może 
WWE

tylko poczucie przynależności do

DZIENNIK JBLLEBSZI

Konierencja w sprawie zbrojeń morskich |Aptowilskie plony4 prasy.
naxa, w klóryn: znajdujemy ciekawą
wersję o rozmowach, jakie przepro-
wadzai podczas: pobytu w Warsza-
wie zmarły marszałek Foch:

„W r. 1922 marszałek Foch udał się do
Warszawy i między nim a Marszałkiem
© tudskim, wówczas szefem sztabu, odby-
ia się rozmowa, na temat stosuwania pol-
sko-franeuskiego (traktatu wojskowego z r.
1921, rozmowa, którą warto dzisiaj przy
pomnieć.

Marszałek Foch pragnał poznać plany
sztabu polskiego ra wypadek agresji nie-,
miecko-rosyjskiej.
— Pomaszeruję na Moskwę, —  po-

wiedział dumnie Piłsudski, gubiąc się w
nieokreślonych szczegółach.
— Ale jeśli idzie o Niemcy, — co Pan

uczyni?

pian na polu bitwy.
— To nie jest poważne. Jeden z od-

działów parskiego  sziabu zajmuje się
z pewnością Niemcami. Żądam (!!) od Pana,
by Pan przywołał tych, którzy kierują tym
oddziałem. Dzisiaj popołudniu podejmiemy
'ozmowę na nowo...

„„Spotkanie popołudniowe. Marszałek
Piłsudski „rzuca się“ znowu na Moskwę.
Prezydent Rzeczypospolitej (Wojciechow-
ski] przywołuje w tej sytuacji marszałka
Focha i powiada:
— Dowiedziałem o niewytłumaczalnem

zachowaniu się Marszałka  Fiłsudskiego.
Funkcje jego będą mu odebrane (!!).

iech Pan tego nie robi — odparł
gen. Foch — nie chcę być przyczyną nie
zgody”.

„LK, C'* zauważa w kumentarzu
swoim słusznie, że operowanie tego
"rodzaju anegdotkami dowodzi „nie-
, bywałej leklkomyślności* autora i
ośmiesza jego oraz jego kampanię.
„Dobry Wieczór” idzie znacznie da-
lejj nazywając Periinaxa „takim
pismakiem francuskim", „durniem* i
„kretynem .

 

opozycyjna i prórządowa.,
Równocześnie secesjoniści z Ch. Powstańcy mieli karabiny maszyno-|rancyj konstytucyjnych skaigę prze-, Czerniewski, p. Przewłocka z ra

D., którzy przed kilku miesiącami we i najnowszego typu bon, zrabo- ciwko członkom rządw kataiońskie-| mienia Kół gospodyń wiejskich, p.
odłączyli stę od tego stronnictwa: za” waną w fabrykach broni w Asturji. | go. Skarga ta jest podpisana rów-, Mec. Jasiński z rodziną jako  zie-
jkładając nowe pod firmą Ziednocze-

Burtan z Krakowa, Gdyk,
Smólski, wybrani z :'sty BB. posło*

szy zjazd swej rady naczeinej,
Uchwały Zjednoczenia popierają

całkowicie politykę zagraniczną rzą-
du, wzywają wszystkie stronnictwa
do współpracy nad uchwaleniem
nowej konstytucji, wyrażają uznanie
dla rządowej akcji oddłużeniowej i
wysuwają pewne postulaty. m, in. w
kwestji retormy podatkowej, racjo-
nalnego  ujęcią ubezpieczeń  spo-
łecznych, pomocy dla ruinictwa i
tworzenią osiedli podmiejskich dla
ubogiej ludności, W sprawach zwią-
zanych z religją, pomijając milcze-
niem drażliwe kwestje w polityce
szkolnej rządu, zadowolono się u-
znaniem konieczności...  zjednocze-
nia, frontu katolickiego. Różne pisria warszawskie z
mieszczają iist io redakcoji p. d. Эат
rzynskiego, treści następującej:

i W związku z ogioszonzim w pra”
! ан: sie sprawozdaniem ze sprawy sąao

Usobną rezolucję poświęcono о-, SĘ P J
wej masy upaafości F. L. tryzego:
poaczas której p. Fryze miai oswiaa”
czyc ze wierzy. p. Min. dizrzynskie-
mu, że kryzys skończy się za poł ro-

(ku' stwierazam, ze ani w  puolcz-

| nych wysiąpieniacn, ani w jakiejkol-
wiek rozmowie z p. tryzeim, Zz któ”
rym zetknątem s.ę jako z petentem,
«tóry zgiaszat się do mnić «ilkąkrot

nie z roznego rodzaju prosbami, ni-
gay nie wypowiadaiem zadnego po”
giącu, któryby upoważniai p. try”
zego do „wierzenia mi, 72 kryzys
skonczy się za poi roku“.

Jak się okazuje optymistów u-
rzędowych nigdy nie było. Najprzód

wypari się optymizmu p. idatuszew-
ski, obecn:e wypiera się p. diarzyn-
ski.

 

"UML RATA WKM
najlepsza gwarancja

niepodległości 
 

Narodu Polskiego, stanowiącego we

wszystkich swych pokoleniach po-
zostatych, teraźniejszych i przysz-

łych — jedną całość.

Fakt, że nie wszyscy obywatele

„Polski należą do Narodu Folskiego

nie zmienią bynajmniej iego stanu

rzeczy, iż, przy najlepiej nawet prze-

prowadzonem wychowaniu państwo:

„wem! nowych pokoleń, nie mniejszoś-
ci narodowe, ale Naród Polski w

w pierwszym rzędzie poczuwać się

będzie do konieczności obrony Pań:

stwa mna wypadek niebezpieczeń-
stwa. I dlatego obok wysuwania ja*

ko zasady wychowania właściwego

nastawienia młodzieży do Państwa

niezbędne jest w stosunku do mło-

dzieży narodowości polst::ej, stano”

wiąlcej bądź co bądź 70 proc,

uczniów, ugruntowanie pojęcia przy”

należności do Narodu Polskiego,

czynnika, który stworzył i utrzymuje

przy życiu Państwo Polskie, 

1, zostałe

'wie małopolscy ks. Szydelski, Bryła.
i inni), odbyli w Warszawie pierw-|

"B, Starzyński wypierasię optymizmu.

‚ LONDYN (Pai).
dotyczące udziału W. Brytanji w
rozmowach na temat sp'aw mor-

skich, zostały niedawno ukończone,
W konferencjach wezmą udział
premjer Mac Donald pierwszy iord
admiralicji oraz minister Simon. Jest
mało prawdopodobieńśtwa: by dwu-
stronne rozmowy zamieniiy się w
konferencję okrągłego stołu. Zmia-
na ta może nastąpić, jeżeli zajdzie

| iego potrzeba, chociaż w lakim wy-
"padku musiałaby być wysunięta
| sprawa udziału Francji i Włoch. W
| ciąśu bieżącego tygodnia nie są)

Przygotowania,

у 3 | а : A
Przeciw Niemcom  zaimprowizuję przewidywane żadne rozmowy, po” | 3) Ograniczenia zbrojeń

| nieważ delegacje amerykańska i ja-
„ponska pragną odbyć rozmowy
, wstępne. Amerykanie są rzekomo |
| przychyinie usposobieni do konie-,
rencji okrągłego stołu, natomiast
delegacja japońską nie byłaby za-
dowolona z powodu podobnej zmia-
ny procedury. Delegacja brytyjska
jeszcze nie zastanawiała się nad za-

' jęciem stanowiska w tej sprawie.
TOKIO (Pat). Agenci. Rengo

ogłasza nieoficjalny komunikat, wy:
jaśniający stanowisko japońskiego
ministra spraw zagranicznych wobec
rozpoczynających się w Londynie!

'

rozmów w sprawach moiskich: 1)
Japonja uważa za rzecz sonieczną
zachowanie sił niezbędnych do obro-
ny narodu i zabezpieczenia włas-
nych interesów państwowycia. Jest
io nieodzowne dla utrzymania po-
koju ma Dalekim Wschodzie. 2)
Rząd japoński zmierza do redukcji
tonażu floty wojenne; każdego pań-,
stwa. Redukcja ta z jedue, strony,
pozwoli zmniejszyć wydatsie budże-
ty na zbrojenia i przyniesie ulgi
podatnikom, a z drugiej strony bę-
dzie czynnikiem wspieraiącym sto*
sunki pokojowe między narodami.

morskich
powinny być oparte na zasadzie albo,
skasowania albo 1edukcji broni za-,
czepnej i zrównania broni obronnej.

4) Japonja pragnie wypowiedzieć
traktat waszyngtoński i zawrzeć no”,
wy układ morski. 5) W. razie, śdy- |
by konierencja morska załamała się,
Japonja zastosuje własne środki,
zmierzające do ochromy jej bezpie”,
czeństwa. W tym wypadku Japonja
zachowa pokojowe stanowisko wo-
bec innych mocarstw, z kioremi bę- |
dzie się starała utrzymać jaknajlep-
sze stosunki.

Ostatnie walki w Hiszpanji. |
PARYŻ. (Pat), Z Mad:ytu dono-

szą: wojska rządowe szturmują po-

i schroniska powstańców
Trulcia, Mieres i Seas. W pozosta-
tych muejscowościach panuje zupeł-,
ny spokój. Ostatnie walki z powstań
cami miały charakter krwawy, Zdo*|
bycie m. Owiedo kosztowaio około|

które dzielnice miasta przypominają
swoim wyglądem i zniszczeniem
miasteczka francuskie ną froncie
podczas wojny światowej. Szkody,
wyrządzone przez bombardowanie w
Oviedo, przewyższają  200.000.000
pesetów. !

PARYŻ (Pai). Z Madiytu dono-

i kierownictwem p.

Żeńskiej Szkole Rolniczej w Anto-
wilu k/Wsiiną odbyła się uroczy-
stość zakończenia roku szkolnego.
W. związku z ią uroczystością, duży

zastęp apsolwentek szkoiy  opuscii

gościnne progi szkolne i .czsiał się
na szerokim terenie roazinnym,
gdzie oędzie ze swej strony  rozsie-

wać wśród otoczenia sweżo skarby
zdobyte w szkole.

Uroczysiość rozpoczęła
bożeństwem w miejscowej

się na-
kaplicy:

"odprawionem przez ks. bobasa.
Fo mszy św., zakończonej okolicz-

nościowem kazaniem, wszyscy gro-
madnie udali się na zwieuzanie wy-
stawy urządzonej w szkole,

łutaj prawdziwe dziwy: Pełny
obraz życia ludzkiego © wysokiej
kulturze. Ulkazy wysokich i pomy-

'stowych pionów, osiągniętych z pra-
cy na roli, wynik pracy pod kierow-
nictwem p. Jaainy Łapińskiej  naj-
rozmailsze artystycznie wykonane

przedmioty w zakresie kroju, szycia
1 roból ręcznych pod bezposredniem

Klary Fińdziń-
skiej; przebogaty dział kulinarny i
przetworów owocowych pod  kie-
rownictwem p. Janiny £ijaszewi-
czówny. Dalej kto był łaskaw, miał
możność oglądać żywy i martwy in-
wentarz rolniczy szkoły w postaci:
obory, chłewni; drobiu, naszędzi rol-
niczych itd itd

Wi drugiej części ołicjainej uro-
czystości odbyią się akademja  po-
święcona zakończeniu roku  szkol-
nego. Gdv wszyscy obecni na uro-
czystości zgromiadzili się w sali, da-
io się określić oblicze zebranych.

Przedstawiciel Wydziału rolnic-
twa i reform rolnych urzędu woje-

700 ołiar i wielu rannych. Wojska szą: Prokurator generalny republiki wódzkiego, p. Marjan Gawecki, dy-
musiały zdobywać dom za domem.|

PARYŻ (Pat). Podróżni przy-
mia chrzescijańsko-społecznego (p.p. by:i z Hiszpanji którzy byli w Ovie-, wiadomo, czy trybunał uzna się za

sen, do podczas walk, twierdzą, że nie- kompetentnego

Reformažadministracji w Mandżurii.
LONDYN (Pat). Z Tokio dono-

szą: Radą ministrów postanowiła
wprowadzić w życie bez zmian pro*
jelkt refonmy administracy,nej Man-

HAWANA. Pat. — Kuba zerwała
stosunki dyplomatyczne z republiką
San Domingo wobec admowy wy  

ой detektora do

w [-mie Mi

 С. K. Nouwidowi poświęcono
wczorajszą środę literacką. apo:
'zńany za życia, zapomniany po
"śmierci, „odkryty przez Miriama,
Norwid interesuje dziś coraz bar”
dziej niłode pokolenie

Powodem tego są poziądy spo-
łeczno-filozoficzne poety, bliskie dzi-
siejszej ideologji pracy. Odczucie
wielkiej roli sztuki w życiu społecz-
nem, pewne analogje z nowoczesne-
mi prądami w sztuce, zbiizyły Nor-
wida do pokolenia XX wieku, któ-
ry uznał za swoje to, co Norwid gło”
sił samotnie, że artysta: „organizuje
wyobraźnię narodu”

ukazał

Kuba zrywa stosunki w San Domingo.

E RADJOAPARATY:

 

wręczyi prezesowi trybunału gwa”

ZZ 2 kak
nież przez premjera LeriouX. Nie

dżurji, przewidującej mianowanie
„komendanta żandarmerii ,apońskiej
który jednocześnie obejmie stano-
wisko szefa policji japońskiej.

dania byłego prezydenta Machadc
władzom kubańskim.

 superheterodyny
po najniższych cenach i dogodnych warunkach

chat Gira,
a Zamkowa 20, tel. 16-28. i

ARARRRRRARRARRARARAAAA RUBLE (Pow. Bialostocki) w treściwym do“

chęć  lawirowanią między niemi
uniemożliwiły mu twórczość i spo-
wodowały wyjazd do Ameryki (a nie

p. Trembicka, iak romantycznie tło-
maczono), 8

Ślady Norwida nosi twórczość
Wyspiańskiego, nie był tez obcy Że-
romskiemu (Snobizm i postęp).

Dzis wśród krytyków ma wrogów
i entuzjastów.

Bezwzględny entuzjazm znajduje
natomiast wśród -młodej poezji dzi-
siejszej.

Mimo to dyskusii na „Srodzie“
nie bylo.

Różnie komentowany i niesły-

, znała zebranych z przebiegiem

Norwid na środzie literackiej. |

Władysław  Arcimowicz ‹ !

Norwida na tle jego epoki. Ze swadą|chany dla norwidologów wileńskich
i świetną znajomością rzeczy uwy-| był takt nieobecności prol. S. Cy-

Janrektor wii. lzby Rolniczej p,

mianin sąsiad Antowila, przedstawi-
ciele organizacyj społecznych i rze-
sze ludu. Wszystkie sale przyległa
weranda i częściowo * dziedziniec
wypełnione zostały ludnością są-
siedztwa.

Po przemówieniu osób urzędo-
wych i szeregu innych, ktore %kła-
dały absol!wentkom miłe zyczenia,
powodzenia na drodze pracy, p.
Marja Lesiecka, dyrektorha szkoły,
w nadzwyczaj ciepłych serdecznych
słowach  żegnała swe kochane
„córki zachęcając, by w życiu
swem pielęgnowały ie zasady, jakie
były im wpajane w szkole, a z któ-
rych najważniejsze: dbać o czystość
duszy, rozsiewać dokoła siebie w
„społeczeństwie i otoczeniu swojem
te ziarna, jakie zostały zasiane do
dusz i serc. 8

Po doręczeniu przez dyrektorkę
absolwentkom bardzo ładnych  od-
znak szkolnych p. Apolonja Bo-
ciańska, kierowniczka działu spor-
towego rozdała absolwentkom
swiadectwa i odznaki sportowe, po-
czem rastąpił dział, że tak się wy”
rażę umysłowo - rozrywikowy.

Na wstępie absolwentka szkoły,
Janina Czarniecka z Jasionóweczki

brze opracowanym referacie zapo-
ca-

lorocznej pracy w szkole, w dziale
wychowawczó - społecznym; absoi-
wentką szkoły, Antonina Orłowska
z Rudziszsk (pow.  Wileńsko-Troc-
ki) zapoznała z przebiegiem pracy
w dziedzinie oświatowo-olniczej i
łachowej; absolwentka Franciszka
Rozwadowska z Lebiedziewa (pow.
Mpołodeczański) w krótkich lecz
serdecznych słowach w imieniu ab-
solwentek, wywaziła uznanie dyrek-
cji i personelowi szkoły za opiekę i
ofiarną pracę,

W. dziale koncertowym i urozma-
iceń ogół absolwentek, pod kierow*
mietwem P. Apolonji Bociańskiej i
reżyserją absowentki Ireny Mahr-
bużaniki z Rakowa, wykonaży szereg
pieśni i pomysłowych :ecytacyj,
poszczególne zaś grupy i pojedyńcze
osoby wykonały dialogi, deiklamacje,

puklił w rysie historycznym osobę,
poety, którego możnaby pizyrównać|
do monolitu: tak zawsze był sobie'
wierny, konsekwentny.

Początkowe uznanie w salonach
warszawskich a późnjei po wyjeź”
dzie zagranicę pogłębiając; się stale
konflikt między poetą a społeczeń-
stwem. Zbliżenie się do Krasińskie-
go, Koźmiana, a pnzez nich do tego
ugrupowania, które pragnęło po-
mniejszeni.  „wściekłego tygrysa
Mickiewicza: a windowaio Krasiń-
skiego. I tkwienie w katelicyźmie.
Norwid bowiem niśdy towiańczy”
kiem nie był.

Ale w tej koterii jaką mimo
wszystko byłą ta grupa emigracyjna,
śrawitująca dokoła prądów antyra:|
dykalnych, Nonwid nie wytrwał.
Trudność pozostania w klice, a nie-|

Cr zEz CE.

Właściwy wykór—ofe" wszystko...
Pani, dbająca o urodę, ma trudny wy-

bór wśród setek kosmetyków, napraszają-
tych się głosem reklamy o wybór. Czasem
właściwem kryterjum jest światowa sława
sosmetyku, Taką sławą cieszy się puder
paryski 5 Fleurs Forvil, delikatny, roślinny,
u'eszkodliwy, dobrze przylegający. Używa-
my przez panie stolic europejskich, zdobył
sobie szybko uznanie w Polsce i jest nie-
odzownym kosmetykiem tualety Pań.

im i i ii 

duety, a wszystko utrzymane na
cz poziomie, świadczącym o wysokim

Frelkwencja: półtora tuziną osób. stopniu kształcącym i wychowaw*
czym szkoły,

wiūskiego.

BRE L.
Przechodzień.
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Wznowienie rokowań handiowych
polsko - łotewskich w Rydze.

WI Rydze rozpoczęły się roko- sów Ekłe.
wanią handlowe pomiędzy przedsta- Rokowania toczą się w płaszczy”
,wicielami łotewskiego m'nisterstwa|źnie handlu wymiennego na okres
skarbu, handlu i przemysłu a radcą |do 1 stycznia 1935 r. Z Poiski odej-
polskiego ministerstwa przemysłu ildą do Łotwy nafta i węgiei, zaś Z
handlu p. Rosinskim. Łotwy papier i ultramaryna. Obroty

Rokowania poprzedziła wizyta|na okres do stycznia roku przyszłe-
posła polskiego w Rydze p. Beczko-| go przewidziane są w rozmiarach
wicza u łotewskiego ministra finan- 400—500 tys. złotych,

Nauczyciele litewscy nie znają języka
polskiego.

Dowiadujemy się, że władze Nauczyciele i kierownicy takich
szkolne stwiendziły, iż wielu nauczy- szkół, w myśl wydanego zarządze-
cieli i kierowników litewskhich szkół nia, w określonym czasie winni pod-
w pow. święciańskim i bsasławskim dać się egzaimiinom. Ježeli egzamina
nietylko że nie posiada minimalnych wypadną ujemnie, zostaną oni usu-
kwalifikacyj pedagogicznycu. lecz nięci ze szkół.
również nie zną języka polskiego.i ‘

Zatrzymano Ra granicy fałszywe mapy litewskie.
Na granicy polsko-litewskiej w, Wilno znaśduję się w Litwie i jest

Suwalszczyźnie zatrzymano kilku| oznaczone jako stolica Litwy. Mapy,
osobników, przybyłych nielegalnie z' de według wszelkiego prawdopodo*
terenu Litwy, przy których znale- bieństwa były przeznaczone do li*

 

ziono transport map, na których. tewskich szkół
wł
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Muzem zasłużonych Polek
we Lwowie,

„Czyliż nas już umarłe macie za stracone

„I którym już na wieki stońce je.t zgaszone?

„A my owszem żywiemy żywot tem

ważniejszy,

„Czem nad io grube ciało duch jest

« ślachetniejszy”'.

* Trex J. Kochanowski.

e
Doniedawna jeszcze faki istnie-

nia handlu kobietą i dziecaiem trak-
towany był przez społeczenstwo na-
sze, jako sporadyczne przekraczanie

' kodeksu karnego, o tyle maiej obu-
rzające

na godziłą się, tolerowała a często
nawet uważała za konieczność istnie

Myśl o owym  szlache.niejszym|pię pewnych zakładów, dia których
ponad ciało duchu wzbudziła w ser:

cach kobiet lwowskich pomysł u-

tworzenia Muzeum zasłużonych Po-

lek we Lwowie. Nie chodziło jedy-

towar ten był dostarczany. Dopiero
nadużycią czasów wojny 1 powojen*
nego chaosu, a zwłaszcza dopuszcze
gie kobiet do ingerencji w te sprawy,

nie inicjatorkom o zebranie tu pa- odkryła całą jaskrawość ohydnegi
żę jaskrawość  onydnego

miątek po bohaterkach naszych, lub| procederu, obejmującego swą akty-
wybitnych uczonych, autorkach i

poetach, lecz o zgromadzenie tak
portretów, jak dzieł i autografów, pa

miętnisów 'i wszelkich» innych pa-

miątek tyczących się działalności wy / „owane zyski. Wyrazem zaintereso- ; Dom noclegowy dla kobiet mieści się
bitnych naszych kobiet na każdem
polu, tak bohalerskiem, jak obywa”
telskiem, pedagogicznem, autorskiem
TA p e

Muzeum bowiem zasłużonych
Polek ma za zadanie wykazanie, ile
polska kobieta położyła zasług dla
swego narodu i państwa. -— Tak w
latach dawnych, jak i obecnych.

Inicjatorką Muzeum była ś. p.

Antonina Machczyńska, pierwsza w

b. zaborze austrjackim  protesorka

języka polskiego w żeńskiem semi-

narjum nauczycielskiem we Lwowie.

Warunki materjalne nie dozwoliły
imicjatorce wprowadzić w czyn jej

pięknego pomysłu. Uimierając, prze-

kazała zebrane przez siebie pamiąt-
ki, księżnej Andrzejowej Lubomir-
skiej wraz z prośbą o pamięć o za”
słażonych Polkach.

Dzięki pracy zatem i ofiarności
ks. Andrzejowej Lubomirskiej, oraz
niestrudzonej jej w tem dziele współ
pracownicy  profłesorowej | Marji
Bruchnalskiej powstał w r. 1930, w
„okalu należącym do Ossolineum,
przy ul, Ossolińskich l 11. pierwszy
zaczątek Muzeum  zastužonych Po-
lek. Było rarazie tak nie wielkie, iż

mieściło się w jednej salce.
Założycielki nie przerażały się

iem, pomnąc, że początek słynnym
zbiorom  ornitologicznym Muzeum
Dzieduszyckich dał pieknie wypcha-
ny szary nasz wróbel, ;

"Wiara ta, me zawiodła. Dziś już
M. Z. P. zajmuje dwie sale. Zebrała
ta z całym pietyzmem p, Marja
Bruchnalska znana autorka ,Ci-
chych Bohaterzk', wszystko co ze-

brać mogła z rozproszonych po prze-
różnych wojennych rosyjssich i au-
stryjackich archiwach wspomnień o
więzionych w t. 1860—63 Polkach.
Gdy się zważy, że w tamtych latach,
według danych statystycznych 3.000
kobiet, stanęło w ten lub inny spo-
sób do walki » wolność Ojczyzny;

samo bowiem archiwum wojenne
Murawjewa w Wilnie przekazało
nam 1.700 przeszło nazwisk kobiet
więzionych i zsyłanych z rozkazu

Murawjewa z Wilna i całej dawnej

Litwy i że wielka ilość wizerunków

tych kobiet pokrywa Ściany Миге-

um, to już się tem samem widzi ż

obie założycielki nie próżnoją, lecz

usilnie stacają się o odpowiednie za”

peinienie sal muzealnych,
Są to portrety i autograly naszych

autorek, jak Elizy Orzeszkowej, Wa-

ierjj Marrenć-Moszkowskiej,  pen-

dzlą Simle"a: Marji Konopnickiej Ro
dziewiczówny i innych. Portret M.
Curie-Skłodowskiej. Autoportret Ma
rji Dulębianki artystki - malarki,

E

przyjaciółki Konopnickiej, której Poj

stać szlachetna łączy się z historją
bohaterskich walk Lwowa.

Są obrazy, rzeźby i dzieła wy-
bitnych autorek i artystek. Ich auto-
grafy, .odozwy i. p. Prześliczne

szachy rzeźbione przez H. Skirmun-

tową ofiarowane Muzeum, (niestety

tylko 16 figurek) przez córkę rzeź

biarki ś. p Konstancję Skirmuntów-
nę. * ;

Wsiod portretów zasłużonych
Polek widzimy dwie znanych Wil-|i

nu kobiet, Emmiyz Jeleńskich Dmo

chowskiej powieściopisarki i wiel-

kiej naszej pracownicy społecznej,

Emili Węsławskiej, tej, kióra przez

jata całe walczyła o równouprawnie-

nie kobiet.
Jest tu dzieło b. cenne, niestety

jeszcze w rękopisie; « Bibljografja

pismiennictwa |kobiety bolskiej, od!
. najdawniejszych czasów do r. 1912.
Praca to kilku młodych słuchaczek -

polonistek z Uniwersytetu Jana Ka-

zimierza we Lwowie . sporządzona

na wystawę kobiet słowiańskich w

Pradze w r 1912, gdzie figurowały w
dziale wystawy „Żeny Polskiej w
„Zlatej Prahie*, Możeby obecnie stu-
dentki - polonistki zechciały dopeł-
nić powyższą bibljograłję dorobkiem

ostatnich ist 20, w którym to czasie
przybyło nam tyle pisarek,

Pragnąc gorącopowiększyć zbio-
ry i ześrodkować w Mluzeum óbraz
możliwie całkowitego drobku twór-
czości i pracy kobiet. Zarząd Muze-
um zasiużonych Polek, z jego prze-
wodnicącemi na czele: Księżną Ele-

onorą Andrzejową Lubomiiską i pa”

nią Miarją Bruchnalską, prosi wszyst

kie Polski literatki, artystki, uczo-

ne. nauczycielki i pracowince spo-

łeczne, by zechciały o Muzeum Z. P.
pomiętać i wzbogacały jego zbiory

ŻE|rzutków 8 dzieci,

wwnością obie półkule przy pomocy
zwartej międzynarodowej organiza-
cji, czerpiącej z tego męineżo źródła
olbrzymie a przez nikogo niekontro-

(wania się tą bolesną sprawą bylo
zorganizowanie przy Lidze* Narodów
Międzynarodowej Komisji Eksper-
tów, która stwierdziła potworne sto-
sunki i przystąpiła do walh: z niemi.
Staraniem tej komisji powołano przy
Lidze Narodów „Miiędznarodowy Ko
mitet do Walki z Handlem Kobietą
i Dzieckiem'', którego oddziaiy są we

mitetu jest niesłychanie trudne, gdyż
agenci „międzynarodowej szajki han
dlarzy żywym towarem” są znalkomi-
Cie zorganizowani, operują na całej
(kuli ziemskiej, a zdemaskowač ich
zbrodniczą działalność wprost nie
sposób choć się nieraz na trop jej

różnych punktach świata były orga-

Walki z handlem kobietą 1 dziec-
kiem odbył się w Berlinie w 33 r.)
Komitet do Walki z handlem kobietą
i dzieckieni w Polsce istnieje od dzie
pięciu lat i ma swoją siedzibę w
„Warszawie. Jak bardzo ta organiza-
cja jest potrzebną świadczą następu-
jące cytry: w 1933 r. udzielono po-
mocy 117.907 osobom, w tem: 2663

' cudzoziemek 23.843 poszuku-
jących pracy, 11.150 emigrantek i re-
emigrantek. różne intormacje otrzy”
mało 62.347 podróżujących, nolce-
gów udzielono 66570, w iem 30.735
bezpłatnych i t, d. ‘

W. ścisiym kontakcie Kom.
Walk. z handlem kob. i dziec. pra-
cują „Polsikie Katolickie Towarzyst-
wo Opieki nad Dziewczętam: , U nas
w Wilnie, wyżej wymienione towa-
rzystwo prowadzi dwie placówki:
„Misję Dworcową' i „Dom. Naclego-
wy dla Kobiet",

Misja Dworcowa jak wykazuje

sprawozdanie za okres dwuletni u-

& 
nie 8.411 kobietom. W iem było:
|emigrantek i reemigrantek 109, po-
szukujących pracy 456, uwiedzio-
nych 21, w
7.846, prostytutek 13, złodziejek 7

opuszczonych przez mężów 14, cię-

(żarnych 8, wyrobiono bezpłatnych

| biletów 29, ulokowano w domu pod-
Cyfry są bardzo

wymowne i starczą za wszelkie ko-
 

Międzynarodowa wystawa sztuki Kobiecej.
Propagandowa wystawa  „Mię-

dzynarodowego związku kobiet, pra-

' cujących zawodowo” odbyła się, jak

j już donosiliśmy, w Warszawie, w sa-

„lach IPS'u.
Wystawę obesłały przedstawiciel

ki Francji. Aniglji, Włoch, Czecho-

| słowacji, Węgier, Rumunji, Holandji

i Polski.
Wszystkie nieomal dzieła, wi-

docznie w imię solidaryzmu kobie-
cego, mają ten sam smak i metody

—

wsze przyjemną ulgę. Pytajcie się lekarzy.
26812
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portretów i fotografji, opatrzonych

imieniem i nazwiskiem z dodatkiem

krótkich życiorysów.
Panie literatki proszone są o nad-

'syłanie po jednym egz. swych prac,

talk utworów naukowych, jak z bel-

letrystyki. Da to zaczątek biblioteki

i będzie wyraźnym dowodem itwór-
czości kobiety polskiej. .

Muzeum zbiera: Pamiętniki ko”
biet odnoszące się do powstań naro-

dowych oraz Wielkiej Wojny świa-

towej.

Autograty i rękopisy kobiece.
Statuty wszelkich stowarzyszeń ko-
biecych. Stare modlitewniki,

Z dzieł sztuki: obrazy, rzeźby,

| utwory muzyczne, dawne haity, stro-

je z różnych dzielnic Polski z wsi i

miast. О
Adres: Muzeum zastužonych Po-

iek. Lwėw, ul. Ossowskich L. 11a. w
podwórzu.

kim p.p. Polkom, nad rozszerzeniem
pięknego dzieł:—pracujmy wszyst-
kie, Marja Reutt, 

od | innych  popeinianych:
zbrodni o ile ogólna opinja publicz-|

wszystkich państwach. Zadanie Kos,

wpada. Dla ścislejszej wspoipracy w|

nizowane Kongresy, w których brały „Polsk. Kat, Tow. Op. nad

udział delegacje poszczególnych|Dziewczętami* to dioń siostrzana

państw. (IX Kongres Komitetu do| wyciągnięta ku tej, co upada pod

dzieliła pomocy w tym czasie właś

sprawach osobistych

Przy cierpieniach hemoroidalnych,

obstrukcji, _ stosowanie naturalnej wody

gorzkiej „FranciszkaJózeła" sprawia za-

х EM

nadsyłaniem swych prac, autografów

Powyższą prośbę składam wszyst |:

 

T-wa Opieki nad dziewczętami.
mentarze. Przy sprawozdaniu, ną ©-
statniem wolnem zebraniu „Polsk.
Kat. Tow. Op. na Dziewcz., został
odczytany caty szereg faktów, takich
jak: udzieienia pomocy nicdorosiym
dziewczętomi ciężarnym, wprowadze
nie na dregę pracy irudniących się
nierządem bezpłatne obiady, uloko-
wanie niemowląt w domu podrzut-
ków, zdarzyło się nawet parę wypad,
ków skojarzenia małżeństw. Słowem,!
smutna kronika świadcząca o bru:|
ialnym wyzysku kobiety i o ciągłej
opiece, roztaczanej пай ша przez
„Tow, Op. nad Dziewczętami”,
W sprawozdaniu z działalności

„Domu doclegowego dla Kobiet”
widzimy te same bohaterskie wysił-
ki, aby ulżyć uędzy bezdomnej, sa-

,motnej i sponiewieranej kobiety.

jprzy ul. Żydowskiej 10, ma nowe na-
ry i jest czyściutko utrzy:aany. Za-
potrzebowanie jest tak duże że już
raz powiększony lokal azleżałoby
znowu powiększyć, bo na 50 miejsc
jest nieraz przeszło 100 nocujących
„Opłata wynosi 5 groszy vd osoby
dziennie, a ponieważ nie każda z
przygodnych lokatorek na tak ża-
wrotną sumę zdobyć się może, więc
połowa nocuje za darmo, Z całego
sprawozdania o działalności placó:
|wek, prowadzonych przez „Polsk,
Kat. Tow. nad Dziewczętami*, które
było odczytane na dorocznem zebra-

|miu, widzimy jaki ogrom pracy pod-
| jęło nieduże grono osób przy bardzo
skromnych środkach i jakie zadanie
ma przed sobą,

'

brzemieniem życia, to tkliwe, miło-
sieine serce co przygarnąć i utulić
pragnie cały bezmiar niedoli kobie-
lex Zamało o niem wiemy i zamało
niem się interesujemy. Stanowczo a
szkoda, bo naprawdę każda z nas do
takiej pracy stanąć powinna nie ża-

j łując chwilki czasu, ażeby spełnić w
ten sposób swój obywatelski obowią
zek względem społeczeństwa, tem-
bardziej, że składka członkowska
jest minimalną i wynosi zaiedwie 25'
śr. miesięcznie.

W. skład obecnego Zarządu ,Tow.
Op. nad Dziewczęt.* wchodzą nastę-

kościołami na Kresach.
Ze wzmianki w Kronice Kobiecej

z dnią 4. X. dowiedziałyśmy się, że
na terenie Wieikopolsk: zaiożona zo
stała specjalna organizacja kobieca,
mająca za zadanie opiekowanie się
opuszczonemi kościołmi i «apliczka-
mi na Kresach.

Wiemy, że z pomocy takiej korzy
sta bardzo wydatnie Maiopolska
Wschodnia, to też chciałybyśmy, że-
by i nasze ubogie kościołki, których
jest wiele na pograniczu bolszewic-
kiem, mogły również z tej pomocy

skorzystać.
Zwracamy się więc do czytelni-

czek naszych z prowincji, którym
znane są ich potrzeby, o skierowywa
nie księży proboszczów czy komite-
tów kościelnych do redaxcji naszej
Kroniki Kobiecej (Wilno, Mostowa
Nr. 1), a my pośredniczyć będziemy
z zarządem owej organizacji w Po-
znaniu,
W Małopolsce akcję taką na

wielką skalę prowadzi również Na-
rodowa Organizacja Kobiei. Wkrót-
ce będzieniy mogły dać obszerniej-
sze sprawozdanie z tej ciekawej pra-

cy.

annyniILI.I
we Lwowie.

W dniach 20 i 21 bm. odbędzie się
we Lwowie wielki doroczny zjazd
delegatek Narodowej Organizacji
Kobiet z trzech województw Mało-
polski Wschodniej.
Na zjeździe tegorocznym omawia-

ne będą głównie
ściśle z Kresami Wschodniemi, oraz

ia stan posiadania polskiego w tych
dzielnicach

Narodowa Organizacja Kobiet w
Wilnie weźmie również udział w
tym zjeździe.

Zjazd delegatek
sodalicji marjańskiej w War-.

szawie.

Dn. 13 b. m. został otwarty III
zjazd delegatek Sodalicyj Mariań-
skich lnteligencji Żeńskiej w Polsce.
Po uroczystem nabożeństwie w koś- pujące osoby:  Prezeska p. Maria

Iwaszkiewiczowa, wiceprezeska p.
Anna Dobrzańska, skarbniczka p.
Krakowska, wiceskaibnik p. sędzia
Wizgird, sekretarka p. Pieniążkowa,
wicesekretarka p. Ireną Kiimontowi-
czowa. Największą troską nowego
zarządu jest stworzenie warsztatów
pracy dla kobiet przy domu nocle-
gowym. Projekt ten jest na razie
trudny do wykonania z powodu bra-
ku lokalu. Miejmy jednak nadzieję,
że przy usilnych staraniach T-wa i

„ротосу społęczeństwa z czasem to

powstanie,
(Zapisy na członkinie i opłata

składek są przyjmowane: 1) ul. Ży-

dowska 10 — Dom noclegowy. 2) lo-
kal Misji Dworcowej na Dworcu Ko-
lejowym).

 
 —

współczesnych  mistrzow — Irancu-

skich. Dzięki temu nie odczuwa się

nawet na wystawie braku  irancu-

skich malarek, które wystąpiły z
bardzo nikią reprezentacją.

Nad wystawą góruje dział węgier
ski jednolitością tonu i poważnym
poziomem. Wiyróżniają się szlachet-
ne w barwie szkice p. Loranth,

Dział włoski nie jest już tak jed-
nolity w charakterze. Są prace do-
bre ale dużo jest mniedociąśniętych.

Inne działy, poza polskim, są już
dużo słabsze.

Polski — malarki wystawiły rze-
czy przeważnie już znane. Na uwagę
zasługuje parę iadnych portretów.

Atrakcję wystawy stanowi rze-

źba — polska i włoska.
Na szczególną uwagę zasługują

dwie rzeźby prezeski międzynarodo-
wego zjednoczenia kobiecego, p. An-
tonietty Paoli Pogliani. Rzeźby in-
nych italskich kobiet wykazują po-
ważne ujęcie pnzyczem widoczne w
nich jest oblicze współczesnej du-
chowości Włoch.

To samo daje się odczuć w ko-
biecej rzeźbie polskiej, którym ży-
czyć trzeba wytrwania w tak pięk-
nie rozpoczętem dziele, Są to pp.
Julja Keilowa, Ludwika Nitschowa i
Zołja Wlendrowska - Soboitowa.

Polki wyróżniły się też w dziale
graficznym a na specjalną uwagę
zasłużyły pp. Konarska i Telakow-

jska, Konarska wykazała dużo etek-
,tów i szlachetnych pomysłów tech-
nicznych przy jednoczesnej barwnej

| kompozycj: drzeworytniczej; Tela-
kowska wykazuje dużo smaku i po”;
ważnych zalet drzeworytniczych, |
 

PRZYGOTUJ;
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

ciele O. O. Jezuitów odbyło się ze-
branie inauguracyjne w Resursie O-
bywateiskiej, na którem po otwarciu
i zagajeniu przewodniczącej komite-
tu zjazdowego p. Marji Morawskiej
zabrał głos Jego Eks. «s. biskup
Szlagowski. Przemówienie ks. bisku-
Pa dotyczyło wartości praktyk reli-
śijnych w życiu społeczeńs:wa i roli
kobiety jako duchowej przewodnicz-
ki rodziny

Referat p. Heleny Haleckiej o
„ideale sodalicyjnym i jejo realiza-
cji w życiu współczesnem* zakoń-
czył pierwsze posiedzenie.

Jednocześnie została  zorganizo-
waną przez Komitet zjazdu wystawa
„książki religijnej,

Przysposobienie wojskowe kobiet.
Ministerstwo Spraw Wojskowych

w wykonaniu przepisów o służbie
pomocniczej przygotowuje specjalne
rozporządzenie o kobiecem przyspo-
sobieniu woskowem. Prata w ko-
biecem przysposobieniu wojsko”
wem. odbywać się będzie ua podsta-
wie zaciągu ochotniczego, Kobiety
ochotniczk: otrzymają _ specjalne
przywileje.

GRZATIACAABARECTW ETZ Si KITI,

W sprawie powstania
nowego koła opiekuńczego PMS.

W ostatnim namerze „Kroniki Kob.*

zamieszczoną została odezwa p. Anieli

Ipohorskiej w sprawie szkół powszechnych

u nas, na kresach, zakładanych przez Pol

ską Macierz Szkolną Z. W. dzięki pomocy

kół opiekuńczych innych dzielnic,
Odezwa projektuje założenie

matki wileńskie kołaopiękuńcze szkoły im.

dr. W. Węsławskiego.

Wyrażając na tem miejscu wdzięczność

inicjatorce, z radością proszę o zaliczenie

mnie na członka koła, przyczem dołączam

swoją półroczną składkę w sumie 6 zł.

Zaznaczam przytem, że jeśli się zbierze

nawet niecałkowicie wymagana suma (80 zł.

miesięcznie), to resztę dopłaca Pol. Macierz

Szkolna.

Gdyby projekt p. Ipohorskicj dał się

zrealizować, wybraną szkołą opiekowałaby

się „Kronika Kobieca i informowała o

wszystkiem, co się jej tyczy, swoje czytel

niczki.

JANINA BURHARDTOWA.
 

W myśl odezwy p. A. Ipohorskiej z dn.

4. X. b. r. składają ku uczczeniu pamięci dr.

Witolda Węsławskiego na koło opiekuńcze

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.: Antonina

Dowgiałłowa zł. 1, Stanisław Nowicki zł. 1.

Razem zł. 2

  

Ukazały się w księgarniach łanie wy*

dawnictwa T-wa wyd. „Bluszcz zawierają-

ce szereg ciekawych dia kobiet-gospodyń| Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.

książek, a m. in. o organizacji życia domo-,

wego, kuchni, o ogrodnictwie, zdobni.twie,

 

sprawy związane

przedstawiony będzie przez delega-,

przez

Wydawnictwa „Bluszczu“.

  

  
  
  

  
   

ZMARSZCZKI
-TO METRYKA

TWARZY

Usuwajcie je
coprędzej, przy
pomocy sku-
tecznego kremu
ABARID. Zapo;
biega on po-
wstawaniu no-
wych i usuwa-
stare zmarszczki, przywraca-
jąc twarzom i szyjom gład-
kość i młodzieńczy wygląd

| KREM ABARID
„PERFECTION"

Laureatki
Miesiące le!nie przyniosły nam

cały szereg utworów  nowelistycz-
nycn arukowanych w „lęczy' — ja-
KO wyiik konkursu ogloszonego w

| swoim czasie przez ten. doskonale
| redagowany miesięcznik, wychodzą-
| cy w Poznaniu. £ pośród zgioszonych
|45 utworów warunkom. konkursu

 
odpowiadaio 1499, Jury konkursowe
muato istotnie „„embarras ae riches-
ке mogio więc podnieść skalę wy-
magan 1 powiększyć liczbę wyrożnio

nych. Ale radosną dla nas wiado-

miošcią będzie, że pomimo lak trud-

nych warunków konkurencji odnio-
sty stanowcze zwycięstwo pióra Ko-
biece. lak więc z pięciu nagród —
'cziery przypadły paniom, a w tych
irzy pierwsze i piąta. Tak więc l-a
otrzymała p. Helena Krumpel-Za-
krzewska z Kroczewa pod Zakroczy|
niem za nowelę „Pierwszą Kokie-!

'terja' — li-ą p, dr. Janina Budkow-
"ska z Wilna za „Michałową”, 1ll p.
ldr. Wanda Brzeska z Poznania za
„/Złodzieja Sieci* wreszcie V-tą p.

Jadwigą Korczakowska z lorunia za
„„Andrusy” — Nadto wśrod wyróż-
nionych czytamy następujące na”
zwiska: p  Zoija Markowska za
„Jom“ jeszcze p. Krumipei-Zakrzew
ska za dwą obrazki: „Łan w Pidża-
mie” i „Pan Stein Wanda Miła-
szewska ża „Nagrodę”, Wera Ттора
czyńska - Ogarkowa za „Gay Lrze-
ba Przejść .uranicę , Ulga Wró-
blewska - Ustupska za „Madonnę
Sykstyńska”, Łotja Golbianka za
,Swit macierzyństwa' 1 Wanda Dep
iułowa za „Cela Nr. 17',

Drukujac na swych łamach po-
wyższe utwory, „lęcza” daia oczy”
wiście pierwszeństwo nagrodzie
pierwszej co do następnych nie za-
chowuje; przyznanej kolejności.
Wskutek iego nie mogliśmy się za”
poznać dotąd z utworem naszej naj”
bliższej „krajanki”, to jest p. Bud-

ikowskiej.
Co do autorki „Pierwszej kokie-

ierji' wiemy, co następwe: H, Krum
pel - Zakrzewska jest z zawodu ma-
łarką i zą swoje prace z tej dziedzi-
ny artystycznej otrzymała już szereg

nagród na konkursach zagranicz-
nych. Jako pisarka ma juz też poza
sobą kilka utworów dla miodzieży,
zaś ma warsztacie przygotowuje
większą powieść współczesną,

Sądząc z „Pierwszej kokieterji”,
należy się cieszyć na obiecaną pra-
<ę, gdyż talent p. K.-Z.. znamionuje
duży zmysł spostrzegawczy pro”
stata w uięciu przedmiotu i wybit-
nie uczuciowy stosunek do dziecka
człowieka,

Pierwsza kokieterja to niby bar-
wny obrazek z życia wiejskiego —
opowieść o chłopcu Jędrychu, który,
jako jedyny pomocnik w chacie, ska

 

„PANI DOMU".
„Pan Domu”

zawiera ciekawe rozważania, jak należy

oszczędzać, pozatem artykuł 5 popieraniu

:stniejących i zakładaniu nowych ogrodów

dla dzieci, wreszcie o odżywczej wartości

mleka.

Również w numerze tym są dobre ja-

Październikowy numer

dłospisy i przepisy m. in. aktualne na je-

sień, jak przyrządzanie na zimę pomido-

rów.

Przegląd książek i kronika Związku

Pań Domu kończą ten numer.

ссевсововссесе

Popierajcie Polską Macie:z
Szkolną.

 

„Teczy“.
ki wydała powieść „Dolarowicze“.
Pod wiasnem jej nazwiskiem ukaza”
lo się studjum literackie „Lata szkol
ne Kasprowicza”, które zawiera bar-
dzo ciekawe a nieznane dotychczas
materjały do życiorysu poety. Pod
własnem nazwiskiem wydała rów-
nież zbiór poezyj „Mitropa', Poza
tem redagowała samodzieińie doda-
tek tygodniowy do Dzienuika Po"
znaūskiego| „Literatura 1 Sztuka”,

kierując również działem kultural-

nym tegoż pisma. Bądąc na liście

współpracowników „Świata 'i „Mo-

1za“, umieszczala tam swoje artyku-

ły, a dla firmy Wyd. Św. Wojciecha

opracowała kilka życiorysów Świę

tych. Pisuje też do pism 1egjonal-

nych jak np. do „Paluczanina“ gdzie

drukuje się opowieści Pałuckie. („Za

topion: wesele”), W przygotowaniu

są: tom poezyj morskich oraz po”

wieść dla młodzieży.
Zainteresowania regjoaalne  aur

torki i umiłowanie naszego kaszub-

skiego ludu znalazły swó, wyraz w

nagrodzonej nowelce. Ma ona za tło

zmienne fale morskie i zaizucone w

mie sieci — jak również niepewność

rybackiego szczęścia, uzależnionego

od pomyślności w połowie, la zależ-

ność losu ludzkiego od kaprysów

przyrody podtrzymuje w bohaterach

opowieści, jak zresztą wśród wszyst

kich rybaków, wiarę w działanie bez

pośrednie różnych sił nieobliczal-

nych a nadprzyrodzonych. Ukazuje

nam tu autorka nieznane dotąd dzie-

dziny ducha ludzkiego a raczej oso-

bliwe formy, w jakich się jego dzia-

łanie ujawnia. `

Wobec braku miejsca sprawozda

nie z innych utworów odkładamy do

następnej kroniki,
SEA M. G.

`

ze świata.
Samodzielność studentek

amerykańskich.
Amerykańskie „College prowa”

dzą szereg biur, w których wszystko
się oblicza i kalkuluje. Są więc biu:
ra prowaczące administrację wy”
chowania młodzieży, są takie, które
kontrolują wyczyny sportowe i pra-
cę umysłową studentek, są wreszcie
biura pracy, które spełniają funkcję
odpowiedzialną, gdyż mają za zada”
nie, dostarczyć pracy nietylko tym
co „College“ ukończyli,, ale także
studjującym. Klientami tych biur są
prawie wszyscy studenci, gdyż Ame-
rykanie posiądają w charakierze du-
żo samodzielności, od wiczesnej mło”
dości pragaą zarabiać i przeżywać
dziwaczne przygody. Pewna  stu-
dentka poczyniła na tem polu różne zany jest na piastowonie swej małej

siostrzyczki Marcysi. Dzięki autor"
ce, czytelnik' współczuje żywo
wszystkim utrapioniom i prywacjom
życiowym, na jakie skazuje Jędry-
cha rola niani i opiekuna. Wybacza
mu jego liczne niepatrzenia a nawet
występny zamiar oddania dziecka
cyganom, Na szczęście dla obojga ma
iych bohaterów, rozkoszny urok
dziecinnego uśmiechu, niweczy w
rozżalonem serduszku niedoszłego
przestępcy całą nagromadzoną tam
gorycz młodego życia, świadcząc wy
mownie, że autorka wierzy w moż-
ność tryumfu dobroci nad złem i że
ta dobroć jest istotnym skiadnikiem
natury polskiego dziecka. Gdybyž
tylko zewnętrzne okoliczności, któ-
re niosą za sobą stosunki ludzkie,
wytwarzaie przez dorosłych, sprzy-
jały dalszemu rozwójowi tych wro-
dzonych przyjaznych skłonności.

Autorka utworu nagrodzonego,
trzecim z kolei, jest p. dr. Wanda
Brzeska. Ma ona już w swym dorob-
ku literackiem liczne utwory poetyc
kie, wydane pod pseudonimem Zbi-
śniew Topór. W wydaniu książko-
wem ukazały się dwa poematy:
„Wschód” i „Mszą św. Polaków” —
nadto pod. pseudonimem* Jan Pałuc-|

 
higjenie i kosmetyce, jak też : dziedziny

wychowania dzieci.

Kobiety, interesujące się temi sprawa-

mi zwrócą zapewne uwagę na te książki,

 

ciekawe próby. Początkowo posta”
nowiła ona zostać posługaczką aby
przez czas pracy wypoczywać po
nużącej nauce. Ponieważ praca ta

nie jest w  Amieryce popularna —
studentka owa sądziła słusznie, że
Amerykanki z radością skorzystają
z usług sprawnej i wykwal.fikowanej
posługaczki, która potrafi im znacz-
nie ułątwić prowadzenie ' gospodar”
stwa.

Przezorna dziewczyna  postano”
wiła nie przyjmować roboty w do-
mach' miljonerów: gdzie mycie na-
czyń i inne prace domowe powierza
się czarnym. Po rocznej pracy w
tym dziale postanowiła zająć się
ogródkami dziecięcemi. Tc powio-
dło jej się jeszcze lepiej. Od opie-
kunki dziecka nie żądano mawet
żadnego specjalnego przygotowania!
— Być może działo się to dlate-
go, że stopień „graduete”, który ur
zyskuje się po czteroletnich studjach
był już dla każdego dostateczną rę-
kojmią przygotowanią tej „nurse'”.
Nic więc dziwnego, że cryginalna
bona była „rozchwytywana“ —1
kilka godzin pracy w pokoju dzie-
cinnym pozwalało jej zdobyć šrod-
ki potrzebne do ukończenia wielo-
letnich studjów.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

P+zyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie
Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
okólniki plakaty, bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

 



 

   

KRONIKA.
Orzeczenia „sądów starościńskich"

w świetle przewodu sądowego
W dniu wczorajszym Sąd Okrę-

gowy rozpoznał kilka spraw wyni-
kłych na skutek odwołania się ska”
zanych przez sądy starościńskie w
„Wilnie,

Wszystkie. sprawy pochodzą z

okresu wyborów do rady miejskiej.
Oskarżeni — przeważnie człon”

kowie Koła Młodych Stronnictwa
Narodowego. Świadkowie oskarże”,
nia — policjanci. |

W! wyniku przewodu sądowego

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnemi opadami. Nocą
możliwe przymrozki, dniem tempe-
ratura do 10 C. Umiarkowane, chwi-

lami porywiste, wiatry z północo-
zachodu i zachodu.

DYŻURY APTEK

Dziś w mocy dyżurują
apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 13
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja4-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orar
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przed świętem Chrystusa-

Króla. Przygotowania do obchodu
święta Chrystusa Króla, które — jak
już podawaliśmy — odbędzie się w
niedzielę 28 b. m. są w całej pełni
Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka-
tolickiej sprowadził 2000 nalepek
propagandowych z wizerunkiem
Chrystusa-Króla, błogosławiącego
Świat. Wf/okresie przed świętem i w
czasie trwania Święta będą one
kolportowane wśród wiernych. Nad-
to Instytut otrzymał 20 tys. ulotek
propagandowych, zawiersjących ha-
sło tegorocznego obchodu. Ulotki
będą rozdawane w parafjach wileń-
skich i częściowo zostaną rozesłane
do parafij prowincjonalnych
— Swięcenia kapłańskie.

J. E. ks. Arcybiskup - Metro
polita udzielił święceń kapłańskich

następującym diakonom: Bronisła-

wowi Siepace, Cezaremu Trzecia-

kowi i Janowi Wysockiemu
Z MIASTA.

— Dzień oszczędności. D.ień
31 października będzie ob hodzony

w Wilnie jako doroczny „Dzień

oszczędności*, poświęcony intensy-

wnej propagandzie i krzewieniu ide

oszczędności wśród szerokich warstw

- społeczeństwa. Pragnąc podnieść

znaczenie tego „Dnia”, ZER

Arcybiskup-Metropolita wileński po-

lecił duchowieństwu poprzeć ter

obchód i wygłosić w niedzielę 28

b. m. kazania o znaczeniu oszczęd-

ności. |
— Inspekcja ministerjalna w

Ubezpieczalni. Do wileńskiej Ubez-

pieczalni Spolecznej przybył inspek-

tor Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-

łecznej p. Graczak, który przepro

wadza szczegółową lustrację gospo

darki wileńskiej Ulbezpieczalni Spo-

łecznej, zaznajamiając z poszczegó|-

nemi działami. Jak słychać, delegat

Ministerstwa ma nieograniczone peł-

omocnictwa.

в— Walka z żebractwem. W

ostatnich czasach społeczny Komi-

tet do walki z żebractwem i włóczę-

gostwem wysiedlił z Wilna 6 żebra-

ków zamiejscowych, przybyłych z

 

następujące

 
Największy Światowy przeból 1934-35
ameryk. pro-
dukeji p. t: w»

wała treść. Niewl
Komunikat!
Fenomenalny flim. Nieby
na ekranie fenomenal-

nego zespołu

PAN

w większości spraw prokurator
zrzekł się oskarżenia, gdyż brak
cech przestępstwa był wprost ra-
żący. Zeznania świadków oskarże-
nia niejednokrotnie budziły na sali
wesołość, którą musiał energicznie
iłumić wozry sądowy.

W! tycn warunkach nie pozosta-
wało 'nic innego, jak uniewinnić
oskarżonych, co też nastąpiło.

Obronę wnosił aplikant adwo*
kacki Kownacki.

prowincji, zaś trzech ulokował w
przytułku.

Należy tu zaznaczyć, że Komitet
czynił u władz miejskich starania
o ulokowania30 żebraków. Niestety,
wysiłki te nie dały dotychczas po-
żądanego rezultatu. Magistrat oświad-
czył, że narazie niema na ten cel
pieniędzy.

Z MIASTA.
— Najazd grajkow podwórzo-

wych na Wilno. Ostatnio w Wilnie
obserwujemiy masowy wprost na-
pływ t zw. „kapeli wędrowaych“ i
różnych sztukmistrzów którzy odwie
dzając podwórza, popisują się pro”
dukcjami muzycznemi i wokalnemi.
„Artystyczne bractwo włóczy się
po całem mieście. Wszędzie ich pel-
no. Do każdego podwórza co godzi-
nę niemal zagląda jakaś kapelą iub
przygodni śpiewacy. Tych zwłaszcza
jest najwięcej.
Należy na tych grajków baczniej-

szą zwracać uwagę. Podobay najazd
grajków podwórzowych ua Wilno
mieliśmy w początkach «oku bież.
Niestety równocześnie z ich pojawie
niem się w Wilnie zastraszająco
wzrosła ilość kradzieży, Dopiero po
dwuch czy trzech miesiącach udało
się policji wpaść na trop pandy zło-
dziei mieszkaniawych, którzy w
dzień pod maską grajków i sztukmi-
strzów obchodzili podwórza, a póź:
niej w nocy. okradali mieszkania,
Jedna tylko banda fwoliūskiego i
Grzędy, niedoszłych artystów cyr-
kowych, dokonała w Wilnie 150 kra-
dzieży i to w stosunkowo krótkim
czasie, bo w niespełna 3 miesięce,

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Spław drzewa. Jak już do

nosiliśmy około 20 b m. zamy a'się
ruch nawigacyjny na rzekach: Džwi
nie, Niemnie, Wilji i Mereczance.

Rzeką Wilją spławiono w ciągu te

gorocznego lata 198 tratw z budul:
sem i około 100.tratw z drzewem.
Mereczsnką spławiono 120 tratw.
Ogółem rzekami Wileńszczyzny spła
wiono drzewa polskiego, sowieckiego
i łotewskiego zgórą 1500 tratw, warto-
ści około 300 tvs zł.

HANDEL I PRZEMYSŁ
— (ena nafty. Na odbytej kon-

ferencji w starostwie grodzkiem z
przedstawicielami branży naftowej,
ustaluna została cena nafty w de
talu po 44 gr. za litr. Zarządzono,
by we wszystkich sklepach sprze-
daży detalicznej nafty były wywie-
szone cenniki.

Zaprotestowane weksle
Według danych w woj wileńskiem
we wrześniu zaprołestowano weksli

na sume 1156789 zł. Na rolnictwo
przypad» 235346 zł, handel i prze-

mysł 798784 zł. pozostała suma
przypada ma różnych dłużników

WESOŁA ZUZANKA”
dziana wystawa.

reż
delsohn. Nai progr

 

Nowe niebywałe
przygody  „Czło-
wleka Małpy"a

TEATR - KINO

REWJA Największa
sensacja
świata

Dawno niewidziany CHARLES
FARREL we wspaniałym flmie >>

PIERWSZY RAZ w WILNIE. :Film cud Gigantyczne arcydzieło eokowe.

„MIŁOŚĆ Tarzana”
W rol. gł. niezapomn. bohater filmu „Człowiek Małpa” jeden i

Maureen Osullivan 3000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nadprogram: Atrakcje. Przychodžele I pos

dziwiajcie. Na 1 seans ceny zniżone. Pocz. o 4-ej. Honorowe bilety nieważne.

Balkon 25 gr. — 2 szlaglery w jednym programie.

PARYSKIE SZALE
— Humor i śpiew.Malarze i modelki.

„Bożek Mórz Południowych".
KING-KONGA Fay Wray I Richard Arlen. Zdrada | sensacja. Niesamowita treść.

 

+ Liljana Harvey
Oiśniewające rewje Pierwszy I niezwykły występ

Włoskich Marjonetek „Teatro dei Piccoli“
Wkrótce wielka premjera w kinach „CASINO“ i „ROXY“.

DZIS EUROPEJSKA PREMIERA. NAJNOWSZY TRIUMF

MARLENY DIETRICH
«iMPERATOROWA»
tek. Bilety honorowe niewsżne Aby uniknąć natłoku uprasza się o przybycie koniecznie na po-

czątki seansów punktualnie:

J. Sternberga.

_ RZIENNIL.

SPORT
W. K. S. „SMIGLY JEUZIE

| DO POZNANIA. |
Piłkarze W. K. S. „Śmigły* wyjeżdżają

w piątek rano do Poznania na mecz półii-

nałowy o wejście do Ligi.
Wilnianie walczyć będą z Legją po-

znańską, która obecnie znajduje się w do-

'skonałej iormie. Przypomnieć warto, że

. dwa lata temu W. K. S. potknął się wła-

śnie na Legji ulegając poznańczykom. Į

l Drużyna wystąpi w niedzielę w Pozna-|
,niu w  naslępującym składzie: Czarski,

Chowaniec, Maniecki, Wysocki, Skowroń-|

ski, Bilewicz, Naczulski, Zbroja, Pawłowski,

| Browko, Drąg.

Trzeba przypuszczać, że wojskowi do-

łożą wszelkich starań, by mecz wygrać.
Rewanżowe spotkanie odbędzie się 28

j-bm. w Wilnie.

i

 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zamykanie piekarń nie może,

się odbywać za karę. Najwyższy|
Trybunał Administracyjny ogłosił
dwa doniosłe orzeczenia dla rzemio-
sła w sprawie zamykania przez wła-
dze administracyjne piekarń,

Rozpatrując odwołanie wlašcicie-|
la piekarni, którego przedsiębior-
stwo zostało zamknięte przez Staro-
stwo Grodzikie za karę z powodu po
pełnienia wykroczeń trybunał uznał,
iż posiępowanie takie jest niedopu-
szczalne, sdyż przedsiębiorstwa pie-
karskie mogą być zamykane jedynie,
za stan antysanitarny i n
dnie lokale. i

W. drugiej sprawie uznauo iž zam!
knięcie piekarni mieszczącej się wj
nieodpowiednim lokalu nie pozbawia|
iej właściciela licencji przemystowej!
i prawa prowadzenia zakładów w in
nem miejscu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia Sokoła, Obchód Ko-

ściuszkowski odbędzie się w lokalu
gniazda wileńskiego (ul. Wileńska 10)
w miedzielę, dnia 21 października
o godzinie 19-ej,
—Chrześcijański uniwersytet ro-

botniczy. Dziś o godz. 7-ej wieczo-
mem w świetlicy Chrześc. uniwersy-
tetu robotniczego — ul. Metropoli-
talna Nr. 1, Il-gie piętro — prezes
dr. Kazimierz Niżyński wygłosi ро-
gadankę dyskusyjną p. t. -„Podniesie-
nie życia gospodarczego na ziemi
Wileńskiej.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Studjum religijno-społeczne.

Porozumienie akademickich katolic-
kich stowarzyszeń w Wilnie organi-
zuje w roku akademickim 1934-35
Studjum Religiino- Społeczne, Stu-
djum io będzie prowadzone syste-
mem seminaryjnym.

Obejmie ono następujące dziedzi-
ny: 1) filozofja chrześcijańska, 2)
wstęp do Pisma Świętego. 3) zagad-
nienia etyki chrześcijańskiej, 4) obro”
na podstaw wiary ichrześcijańskiej,
5) dogmaty katolickie. 6) zagadnie-
nia ekonomiczno-społeczne 1 praw”
no”państwowe.

Poszczególne studjum ma trwać
około trzech miesięcy, 11/2 godz. ty-
godniowo.. :
W pierwszym semiestrze prowa-

dzone będą równolegle: 1) Studium
chrześcijańskiej filozofji — orowadzi
Iks. prof. dr. Antoni Korcik. 2) Stu-
djum wstępu do Pisma św, — ks.
prof, Antoni Cichoński, 3) Studjum
podstawy etyki chrześcijańskiej —
ks. prof. dr. Walenty Urmanowicz.

Zapisy na studjum codziennie w
Ognisku Sodalicji A-czek do 20 bm.,
od godz. 19—20.30.

1
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ilustracja muzyczna: Czajkowski I Men-
am: Najświeższe aktualja i świetny doda-

4, 6, 8 1 10,15.

 

 

jedyny JOHNNY WEISSMULLER | urocza

NSTWA“
W rol. gł.
bohaterka
filmu

 

Oszczędna gospodyni

fm, Władysława Trub

zapachów.

kupuje mydło | wszelkie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).
Tamże woda kolońska na wagę 78 przecudnych

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju

z praco-
wni

iłły
jest eleganckie, modne, tznie l 

obuwie

W. PUPIAŁŁO|
(UL. OSTROBRAM;KA 25)

P.P. Oflcerom polecam buty I sztyblety.

SRO ZASDRAPAKA

ła: wysajęcia
4ro pokojewe mieszka-
nie na parterze w dzie
dzińcu ul Mickiawicza 19gwarantowane. portjer wskaże.

2317—1
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ZMIANY ORGANIZACYJNE P. K. S.
Wyłoniona przez Pol. Zw. Piłki Nożnej

Komisja dla uzdrowienia stosunków w na-

szem płkarstwie odbyła w tych dniach ze-

branie z udziałem kapitana sportowego

Związku, p. Kałuży.
Największą dyskusję wywołała sprawa

Pol. Kolegium Sędziów. W dysxusji prze-

jawiała się jednolita opnja, że w obecnej
swojej iormie PKS dalej istniec nie powi-

nien i że instytucja ta wymaga generalnej

reformy.

W zainteresowanych kołach utrzymuje

się przypuszczenie, że PKS włączony zo-

stanie do PZPN.

 

Wilno na powodzian.
W Wil. Pryw. Banku Handlowym wpła-|

сопо do dn. 18 bm. ogółem 38.465,52 zł!
w tem wpłacili: Zarząd Dróg Wodnych z|
fsty Nr. 1335 zł. 44.50. Katolickie Stowarz.
Micdziežy w Dryšwiatach jako dochod z
przedstawien.a 20.25. Dochód z poranku
śpiewaczego w dn 14. X. w Teatrze Lutnia
sł. 109.85. Inspektorat Szkolny na m. Wil-,
ne z list 396 i 397 zł, 81.26, Administracja|
Gazety „Słowo zł. 142.15, Powiatowy |
Zarząd Drogowy w Wilnie zł. 1U.—,

W Wil Woj. Komitecie pomocy ofia-
rem powodzi do dn. 18 bm. wpłacono ogó-
łem 72,690,56 zł,

 

'

ZKR AJ U.
Epidemja tyfusu brzusznego w Głębokiem.
Z Dzisny donoszą o ponownym

wybuchu epidemji tyfusu brzuszne-
$o w rejonie miasta i gminy Głębo-
kie, gm. dokszyckiej i innych. Na
epidemię tyfusu zapadło około 100
osób. Wobec tego wezwano kolu-

była już na miejsce epidemji Z roz-
porządzenia władz sanitamo-Iekar-
skich  zarządzono szczepienia ©-
chronne oraz izolację chorych od
zdrowych. Narazie nie zanotowano
wypadków śmiertelnych.

mnę przeciwtyłusową, która przy”

Zjazd drogowy w Postawach.
Na dzień 17 i 18 b. m. zwołany

został do Postaw zjazd wszystkich
kierownikow Powiatowych  Zarzą-
dów Drogowych województwa wi-
leńskiego, połączony z. praktycznem
zaznajomieniem sę z dokonanemi na
terenie powiatu postawskiego robo-
tami drogowemi i mostowemi, Mię-

\
!

dzy innemi uczestnicy zjazdu doko-
, nają lustracji budowy drogi Wilno—
Kobylnik,

W] zjeździe bierze udział wice-
wojewoda wileński p. Marjan Jan-

| kowski oraz naczelnik wydziału ko-
munikacyjno-budowlanego p. inż. A.
Zubelewicz,

Eksplozja pocisku artyleryjskiego.
BRASŁAW. Do szpitala sejmi-

kowego w Brasławiu przywieziono
Eugenjusza Woronkę' z zaścianka

Z ZA KOTAR STUDJO.
Radjowe uroczystości żałobne z powodu

tragicznej śmierci króla Aleksandra I.
Wiadomość o tragicznej śmierci Króla

Aleksandra I rozniosła się glošnem *echem

 

 Teatri muzyka,
— Premjera w Teatrze naPolmiśncó! |

Wi sobotę odbędzie się premjera w Teatrze
!та Pohulance współczesnej komedji w 3
ektach M. Hemara pt. „Firma“.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś w

dalszym ciągu rewelacyjna nowość scen za-
granicznych — słynna operetka Abrahama
„Bal w Savoy'u“, która odniosła wielki
sukces artystyczny i zyskała ogólne uzna-|
me prasy 1 publiczności,

— Popołudniówka niedzielna w „Lut-
ni". Niedzielne przedstawienie popołudnio-
we po cenach propagandowych wypełni
ciesząca się wielkiem powodzeniem melo-
cyjna operetka Kalmana „Cyrkowka“ х J.
Kulczycką i K. Dembowskim na czele. Ce-
ńy propagandowe.

— Il-gi poranek symioniczny w „Lut-
ni*. Najbliższy poranek symfoniczny, któ-
ry odbędzie się w niedzielę nadchodzącą —
poświęcony zostanie twórczości Z. Nos-
kowskiego, z okazji 25-lecia zgonu tego
znakomitego kompozytora.

— Teatr Miejski Pohulanka. 30-jubile-
uszowe przedstawienie sztuki „Zwycięży-
łem kryzys”. Dziś o  godz.. 8-ej wiecz.
Teatr Pohulanka gra po raz 30-ty świetną
komedję współczesnego repertuaru „Zwy-
ciężyłem kryzys”, która ze wzśiędu na du-
że powodzenie w dalszym ciążu pozostaje
na afiszu, do dn. 19 bm. włącznie. Ceny.
tropagandowe.

„Jutro o godz. 8 w. „Zwyciężyłem kry-;
zys".
— Stały Teatr Objazdowy — gra dziś|

w dalszym ciągu, świetną współczesną|
sztukę N  Druckiej „Zamknięte drzwi” —|
'v Barancwiczach, jutro 19 bm w  Nowo-|
gródku. ;

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 18 października.

6.45: Pieśń. Muzyka Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Pogad. społeczna, 7.55: Giełda!
ioln. 11,57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:Wiad.|
rieteor. 12.05: Przegl. prasy 12.10: „W
myszynieckie; puszczy Kurpie sobie sie-
dzą“ — pogad. dla dzieci z muzyką. 12.30:
Poranek szkolny z Konserw. Warsz. 13.00:
Dzien. poł. 13.05: Z rynku pracy. 13.10: @. с
poranku szkolnego. 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lek-
ka. 16.45: Lekcja fran uskiego. 17.00: Słu |
cnowisko: „Katastrofa G. 33. 17.50:
„Skrzynka pocztowa Nr. 325'. 18.15: Kon-
cert dla młodzieży (płyty) „Świat dziecka
w muzyce”, 18.45: „Co czytać?' szkic liter.
19.00: Recital organowy. 19.20: Pogad. ak-
tualna. 19,30: Muzyka popularna (płyty).
9.150: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
26.00: Muzyka lekka. 20.40: Tiansm. opery
z Turynu „Cyrulik Sewilski* Rossiniego.
Dziennik wieczorny. D. c. opery. „Jak pra-
cujemy w Polsce”. D. c. opery. 24.00: Wiad.
meteor. Zakończenie aud. i hymn (lokalnie
— Wilno).

 

l
Į ski

na falach radjowych całego świata. Radjo-
tonja polska oprócz wiadomości o tragicz-
rym wypadku podanej równocześnie z in-
nemi radjostacjami zorganizowała  natych-
miast specjalną audycję żałobną, skreślając
z programu dnia wszystkie audycje wesołe
i lekkie. W specjalnem przemowieniu pod-
kreślone zostały zasługi Króla Aleksandra
I dla Jugosławii i świata, poczem wykona-
ry został marsz żałobny Chopina i „Stabat
Mater“ Rossini'ego.

Audycja ta wywołała cały szereg uwag
w prasie europejskiej, podkreślając spraw-
ność organizacji programowej Polskiego
Radja.

W. dalszym ciągu uroczystości
nych ku czci zmarłego tragicznie Króla —
P lskie Radjo orśanizuje transmisję z po-
grzebu Króla Aleksandra I i złożenia zwłok
w mauzoleum pod Białogrodem. Program
tych audycyj przedstawi:. się następująco:
we czwartek 18 bm. o godz. 7.30 transmisja
4 Białogrodu żałobnego nabożeństwa za
spokój duszy śp. Króla Aleksandra I. Punk
tualnie o g-dz. 14.00 rozpocznie się trans-
inisja z Oplenac pod Białogrodem, gdzie zo”
staną złożone zwłoki królewskie do grobu
rodzinnego. O godz. 19.20 wygłoszone be-
dzie  przemówierie poświęcone pamięci
tohaterskiego Króla. W. związku z temi
audycjami, czwartkowy program Polskiego
Radja ma charakter poważny.

„Cyrulik sewilski* w Polskiem Radjo.

godz. 20.35 transmitować będzie Polskie
Radjo z Turynu jedną z najwdzięczniejszych
i najbardziej melodyjnych oper: „Cyrulika
Sewilskiego” Rossini'ego.
dająca niezwykły wdzięk, lekkość, ogrom-
ne bogactwo melodyj, tryskający humor, a
urzytem dramatyczną siłę, mimo swego
stuletniego wieku nie straciła po dziś dzień
nic ze swej świeżości i bezpośredniości wy-
razu.

Wykonawcami tej opery będą: Almavi-
va—Bruno Landi (tenor), Don Bartolo—
Salvatore Baccaloni (bas),  Rosyna—Mar-
perita Carosio (sopran), Don Basilio—
Tancredi Pasero (bas), Berta—Maria Mar-
russi (m. sopr.), Figaro — Riccardo Strac-
ciari (baryton), Fierello — Nicola Rakow-

(tenor). Kierownictwo muzyczne —
iullio Serafin.

„Katastrofa G. 33“
W dniu 18 października tj. w czwar-

tek o godz. 17.00 Teatr Wyobraźni wzna-
wia oryginalny dramat radjowy, podług u-
tworu Meissnera „Katastrofa G. 33". Dra-
mat ten rozgrywa się pod skrzydłami wiel-
tiego amerykańskiego sterowca G. 33, któ-
sv odbywa swoją inauguracyjną podróż.
Bohaterem dramatu jest drugi telegrafista,
Jill, który nie mogąc się ratować od śmier-
ci przy pomocy spadochronu pozostaje na
sterowcu i ginie tragicznie z imieniem swej
ukochanej żony Katty na ustach Ostatnia
scena słuchowiska pełna napięcia drama-
tycznego podkreśla z plastyką uczuć i na-
tsroju, jak głęboko w człowieku tkwi za-

żałob- ,

|
Dnia 18 października tj, w czwartek o,»

Opera ta posia-|

Skideliszki, śm. smołweńśkiej, któ-
ry, pasąc bydło razem z Teodorem
Nikitinem, lat 12, znalazł pocisk ar-
tyleryjski na łąkach koło rzeczki.
aj wymienieni zaczęli rzucać zna-

iezionym pociskiem. który wskutek
tego eksplodował, zabijając krowę i
raniąc Woronkę w obie nogi i rękę,
Stan Woronki, aczkolwiek nie groź-
|” wymaga dłuższego leczenia.

| KRONIKA POLICYJNA.
| — Kradzież teodolitu. Grzegorz Qgo-
' nowski (Ludwisarska 4) zameldował o kra-
| dzieży przez Jerzego Sztangiela z Nowo-
|Święcian (Święciańska 20) tecdolitu war-
' tości 1300 zł.

' WYPADKI
| — Pożar w kuźni, Wskutek wadliwej
Eudowy komina w kužni przy ul. Kolejo-
wej 15 na strychu zapaliła się belka. Straż
pożarna ogień ugasiła. Pod nieobecność

, właściciela Józefa Pateckiego strat narazie
nie ustalono.

A Nieszczęśliwy wypadek. Przy roz-
bseraniu starego kotła żelaznego na po
dwórzu przy ul. Stefańskiej 29 kawał że-
laza zśniótł palec u nogi Pawłowi Falkie
w'.zowi (Zawalna 33), którego odwieziono
do szpitala sw. Jakóba.

- prostowanie trzędowe.
Na podstawie art. 21 Dekretu

w przedmiocie tymczasowych prze-
pisów prasowych z dn. 7.I1.1919 r.

|z zachowaniem wymagań tego arty-
ku'u, proszę o umieszczenie w naj-
naibliższym numerze czasopisma
Dziennika Wileńskiego* następu-
jącego scrostowania:

„W Nr. 241 czasopisma
nik Wileński" z dn 6.X r. b. pod
tytułem: „Fatalny wynik ćwiczeń
gazowych w Magistracie” podana
była wiadomość o zatruciu się 3
strażaków w kamerze gazowej Stra-
ży Ogniowej w czasie ćwiczeń. Wia-
domość ta mija się z prawdą, gdyż
sodobnego wypadku nie było. Je-
dynie w czasie ćwiczeń prawdopo-
dobnie na skutek nadmiernej wra-
żliwości zemdlał jeden ze strażaków.

Giergd>.
WARSZAWA. (Pat). Gielda. Waluty:

Belgja 123.65—123.96—123.30. Berlin 21340
—214.40—212.40. Gdańsk 172.72—173.15—
172.29. Holandja 358.70—359.60—357.80.
Londyn 25.87—26.00—25.74. „ Nowy Jork
kabel 5,23*/4—5,26*/4—5,203/4, Paryż 34.90—
"4.99—34.81. Praga 22.10 — 22.15—22,05.
St kholm 133.40—134.05—132.75. Szwaj-
<arja 172.73—173.16—172.30. Włochy 45.33

—45.45—45.21. — Tendencja niejednolita.
Akcje: Bonk Polski 95.25—95—95,25

Warszawski Cukier 27. Węgiel 12.50. Lil-
pop 11.25—11.15—11.20. Ostrowiec
i 21.90. Parowozy 7.50.
Papiery procentowe: Inwestycyj:

118.50—118.25.  Konwersyjna 68.50-68.35.
Dolarowa 74,50. Dolarówka 54.25. Stabili-

 

 

„Dzien-

 korzeniony instynkt życia. W. rolach głów-
rych: Jaracz, Różycki i Samborski.

zacyjna 79—78.63; drobne 79.25— 79.00.
4 1 pół proc. 1. z. ziemskie 55.25

ENAМЕНЕаНАНО KEKERSVARTAI TIT КОНАОСН

WKŁADY TERM:NOWE

BANK CZYNNY

i DROBNE OSZCZĘDNOŚCI
przyjmuje I płaci wysokie procenta

(ireśijański Rank Spółdzielcz
na Antokolu, z siedzibą Zamkowa 18.

Bank wydaje pożyczki na cele produkcyjne.

rano 9 — 1 i wieczorem 5 — 7.

—1

  
c=]
lokalu nafsklep z piwni-
cą, pożadany w $гба-
m'eściu frontowy, nie-
drogi (ul. Wileńska, Mic-
kiewicz», Zamkowa). O-
ferty kierować do Adm.
„Dz. WilL“ ped „wypła-
cainy“. 340—2

WAAŁAAŻAĆ ALAMAAAA

Błędne kolo,

Ale pan schudł.
Bo się martwię.
Gzem?
Tem, że chudnę.

   
 

| Kupię karakułowe pal-
|to m. używane. Oferty
do Adm. „Dz Wii.* pod
„karakuly“. 342—2

Kupię fortepian
m. używany niedrogo.
Oferty do Administra-
cji „Dz. Wil. pod ,Go-
tówka*” 343
TealUTVaras

Kupię plac
pod budowę wokolicy
Zarzecza (może być z
ogrodem) Oferty do
Adm. „Bz. Wil.* dla „J.
M“. 249—2

bis A

| ZGUBY

(RODYIEGAORAGAIEDE _

Zgubieno torebkę
wczoraj rano p. Marja
Łunkiewiczówna zgubiła
torebkę z legitymacją

 

— Moja żona też, ale
z jednym wyjątkiem.

Jakim?
— Powlads, że nie

rozumie dlaczego wysz-
ła za mnie zamąż.

w

ТО!
ples doberman, uszy |
ogon obcięte wabi się
„Zbój”. Łaskawego zna
lazcę uprasza się o po-
danie adresu w „Dzien
Wii.“ 443

į
Służąca samodzielna
dobrze gotująca poszu
kuje posady. Pierwszo-
rzędne referencje i od-
pisy świadectw Kalwa-
ryjska 65 Pralaia Poznań-
Ska. 2321—1

 

Raport sołtysa wsi
Psiej Wólki.

„Donoszę, że wczoraj
złepaliśmy jednego, co
puszczał we wsi fałszy-

| znaleźliśmy dziesięć tych ;
ia'szywych _ złotówków,

| Tego człowicka zamknę-
lismy, a te pieniądze fał-
szywe poslališmy jako
dowody rzeczowe, prze-
kazem pocztowym do
Wysokiego Sądu”.

Polecamy nauczycielkę,
posiadającą wieloletnią
praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język
polski. Może do dzieci
w wieku przedszkola i
szkolnym. Chętnie na
wyjazd. Bliższe  infor-
macje w Administracji
„Dziennika  Wileńskie-
o“. 5

POTRZEBNA — ОСНМ!-
" STRZYNI do dużego
dworu w Kutnowskiem
Konieczna dobra znajo-
mość gospodarstwa do-
mowego, wszelkich prze-
tworów i hodowli dro-
biu. Wymagane poważ-
ne referencje, Oferty z
odpisami świadectw
składać w „Dzienniku
WiL“ dla S, J.

Nr. 82
Jestto Nr telefonu Biu

L] A Stefa-

Wilnie ul. Garbarska
36 1. Wystarczy tylko
zatelefonować a b'uro
wszelkie zlecenia za-
łatwi telefonicznie

natychmiast.

    
  

  

   

     

Dwie eweniualności,

Matka wzywa do sie-
bie swą dorosłą córkę i
mówi:
— Gdyby ci się o-

świadczył pan Stanisław
to powiedz mu, żeby ze
mrą pomówił,
— A jeżeli się nie o-

świadczy?
— To juž ja z nim po-

mowię! ' 
 

(Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
nież reparacje i opako-
wanie mebli, Wykonanie
solidne, ceny niskie. ul.
Mickiewicza 24 m. 17.
J. Chmielewski, 812
SAM феа mą

iekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienia, chociażby cza-
sowego w Wilnie I na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

 

Bóu zapłać za dobre
serce Tym, kto zechce
oflarować dzieciom uży-
wane książki dla IV-go
oddziału szk. powst.
trochę zeszytów I ubra-
nek dla dzieci — Hala—
9 i pół lat, Zosia—61 pół
1 Jurek —4 i pół. Adres
w __ Admlnistracji „Dz.
Wii.“ dla S, L. 2

z ORYGINALNE PROEZKI
„MIGRENO-NERVOSIN“

n.m.s,w. N*1599. ”

ВЛНKOGUTKIE
ERA) SĄ ŚRODKIEM
© KOJĄCYM BÓLE
\ ® ) ZASTOSOWANIE

7 BÓLE GŁOWY
PL
MIGRENA, NEWRALGJA,

ONAAĄCY
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE:ARTRETYCZNE,
STAWOWE,KOSTNE i T.P

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW
 PDOOALSCIA ŁASIELLI
w ORYGINALNEM OPA
PO 5 PROSZKÓW W

 
 

 

— we złotówki. Przy nim
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Т__г—ш ° Potrzebny pokój ume- Kupno teatralną na jej nazwl-

‚ иа a ZŁ й р';р'п… į sko. eż pda

1 i I pokoje niedrogi ze wazelklemi|L merosmmusonas zechce odnieść zgubę
ы do teatru na Pohulance

6-cio pokojowe | wygodami —przy inteli" za wynagrodzeniem
* zk оо | Duży pokój gentaejrodziale z Galo: Kupię .

i rzymaniem.
ID mae ! 40wmajęda z aa mieszkanie 4 pokojowe Olerty do Aga „Dz. prasid šios ATT

. > NE posiada 10ALE. ” PA Z pry zy wo RZE Easterty WRZ. Jddysy wyjątek.
i AL Adm. „Dz. WiL“ dla le Adm. „Dz. z = Kaśd

informacje u dozorcy, Jagiellońska 8. „Warszawianina” 318—1 2320 ika haa

: 2283—6 | ZMGNARZOAAPERANKKESZEĄ|mecharen wszystko.
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