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spraw handlu opium, a mianowicie: usunięcie z pod dyskusji między
narodowej sprawy zasadniczej — skasowania nadmiaru produkcji 
opium surowego i liści coca!

(D. c. n.)

Zjazdy w Krakowie.
W maju (17 — 19) odbyły się jednocześnie dwa Zjazdy: pierwszy, poświęco

ny gruźlicy, i czwarty Zjazd lekarzy i działaczy sanitarnych miejskich. Zjazd gruźli
czy omówimy obszernie w najbliższym N-rze „Walki z gruźlicą", tu zaznaczamy tyl
ko, że zgromadził on około 400 uczestników z całej Polski i odznaczał się bardzo 
poważnym nastrojem naukowym.

Zjazd sanitarny również zgromadził znaczną ilość uczestników. Obrady 
odznaczały się wysokim poziomem rzeczowym i bardzo wyraźnie odzwicrciadlaiy 
potrzebę poprawienia stosunków zdrowotnych w Rzeczypospolitej^ Odbyto cztery 
posiedzenia, po których Zjazd uchwalił szereg rezolucyj co do organizacji szpi
talnictwa, asanizacji, budowy szkół, szczepień ochronnych, opieki nad dzieckiem 
i macierzyństwem i t. d. Niewątpliwie, do najważniejzych uchwał zaliczyć należy 
żądanie jaknajszybszego ustawowego uregulowania praw dzieci nieślubnych celem 
zniesienia wszelkich wyodrębnień, oraz konieczność utworzenia przy Wszechnicach 
katedr higjeny społecznej.

Położenie kamienia węgielnego pod Instytut Radowy im. Marji Skłodowskiej-Curie.
W początkach b. m, staraniem Komitetu Daru Narodowego M. Skłodowskiej- 

Curie, powstałego z inicjatywy Polskiego Komitetu do zw. raka, położono w obec
ności znakomitej Uczonej, która specjalnie na ten cel przybyła do Polski, oraz 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej kamień węgielny pod przyszły Instytut Rado
wy. Teren pod Instytut przy Al. Grójekiej ofiarował Uniwersytet. Tego samego 
dnia (7.VI) zrana odbyła się w sali Rady Miejskiej akademja ku czci p. Skłodow
skiej-Curie, połączona z wręczeniem jej dyplomu honorowego obywatelstwa 
m. Warszawy, wieczorem zaś Zarząd miasta wydał uroczysty raut. P. Skłodowska- 
Curie wygłosiła podczas bytności w stolicy naszej odczyty w Uniwersytecie, oraz 
w Instytucie francuskim na temat obecnego stanu nauki o promieniotwórczości.

TREŚĆ: Dr. W. Miklaszewski. Walka 
z gruźlicą w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dr. IV. Pawłowski. W sprawie burs 
i stancyj uczniowskich wogóle, a lubel
skich w szczególności. Dr. Witold
 Chodźko. Walka o opium.
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