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Błogosławieństwo papieskie
CITTA DEL VATICANO 29.3. Udział Ojca św. we wczorajszych

W. pierwszy £zień świąt Wielkanoc- uroczystościach uważany jest za po-

nych odbyło się w Bazylice św. Pio- wrót Papieża do zdrowia i normal-

tra uroczyste nabożeństwo w obec- | nych zajęć.
ności kilkudziesięciu tysięcy wier-|  CITTA DEL VATICANO 293.
nych i pielgrzymów z zagranicy.Po) W wielką sobotę ogłoszono orędzie

Mszy św. Papież udzielił wszystkim |Papieża Piusa 11-go wystosowane z

błogosławieństwa, po czym ukazał|okazji świąt Wielkiejnocy do episko
się w centralnej loży zewnętrznej ba | patu meksykańskiego w sprawie po-

zyliki, skąd udzielił błogosławień- |łożenia kościoła katolickiego w

stwa urbi et orbi wśród entuzjazmu | Meksyku.
zgromadzonych na placu.

Polityka Włoch wobec Arabów
stii Projekt ten uwzględnia m. in.
przestępstwa polityczne. Utworzony

ma być równieź nowyj urząd koloni-

zacji dla tubylców, którzy przydzie-

lać będzie Arabom libijskim tereny

mie szereg nowych rozporządzeń,|dla kolonizacji oraz wspierać będzie

które będą wyrazem przyjaznego i| kolonistów arabskich kredytami.

tolerancyjnego stosunku Włoch do| Przewidziane jest ponadto rozsze-
ludności arabskiej w Libii.Spo: rzenie kompetencji sądów arabskich,

wany jest mianowicie projekt amne-

 

RZYM 29.3. Według krążących
pogłosek, w wyniku libijskiej podró-
žy Miussoliniego oraz obietnic uczy-
nionych ludności arabskiej, włoskie
sfery kolonialne przygotowują obec

Ostrzeliwanie statku hiszpańskiego
PARYŻ 29.3, Agencja Havasa do-'ton przez dwa statki powstańcze.

nosi, iż statelk hiszpański „Мат Ca- | Trafiony  15-ma pociskami „Mar
spio”, płynący z New Castle z łajdun| Caspio”* osiadł na mieliźnie. „Mar
kiem 2.000 ton węgla, został zaata-| Caspio” przypuszczalnie nie da się
kowany na wodach terytorialnych| uratować.
francuskich na wysokości Cap Bre-

Ataki czerwonych odparte

SALAMANCA 29.3, Na froncie ty z ciężkimi stratami dla nacierają-

północnym wojska powstańcze za- cych. Na froncie południowym na

jęły ważną pozycję na odcinku Sa-| odcinku Grenady ataki wojsk rządo-
lamocha. Na froncie Avila lekka! wych na El Conjuro i Orgiava zo-
kanonada. Na odcinku Soria atak stały odparte. Przeciwnik  pozosta-
przeciwnika na Lacruz został odpar|wił na polu wielu zabitych.

Delegacja angielska do Hiszpanii
dla zbadania spraw religijnych

LONDYN 29.3. Rząd angielski od-; Paryża. Rząd angielski nie posiada
mówił pozwolenia na wyjazd dele- podstawy prawnej, aby tego wyjaz-

gacji duchownych, uczonych i pisa- | du zabronić, zaś owę pozwole-
rzy katolickich i anglikańskich, któ- | nia należy uważać za podkreślenie,
ra zamierzała udać się do Hiszpanii, że władze angielskie zrzucają z sie-
celem zbadania spraw religijnych| bie odpowiedzialność za bezpieczeń
po stronie rządowej. Członkowie| stwo (delegacji, której chłonkowie u-
delegacji pomimo braku pozwolenia dadzą się do Hiszpanii na własne
wyjeżdżają dziś z Londynu do Hisz-| ryzyko i w charakterze ściśle. osobi-
panii, skąd zamierzają wyjechać do| stym.
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Zjazd Z.A.S.P.
W! ubiegły piątek i sobotę odbył

się w Warszawie Zjazd Zw. Art.
Scen Polskich. Największą sensacją
miał być wniosek, przygotowany
przez filię poznańską, a domagający.
się wprowadzenia do statutu posta-
nowienia, zabraniającego iwybiera-
nia do zarządu organizacji aktor-
skiej żydów.

Wniosek ten wywołał wielkie
poruszenie, bowiem w władzach
ZASP-u żydzi reprezentowani byli
dotąd niejednokrotnie, Dyskusja
nad wnioskiem poznańskim  zapo-
wiadała się burzliwie, gdyż przeciw-
iko stanowisku poznańczykków orga-
nizowano ze strony żydowskiej
śwałtowną kontrakcję.

Tymczasem — nie doszło wcale
do zgłoszenia wniosku, bowiem ko-
misja mandatowa uciekła się do
znanego- sposobu: unieważniła man-
dat delegata aktorstwa poznańskie-
go, p. Władysława Hańczy. Motywy
tego unieważnienia są dosyć osobli-
we; mianowicie zakwestionowano
wybory idelegata z tego powodu, że
brał w nich udział p. Boelke, dyrek-
tor Teatru Polskiego w Poznaniu,
który na czas swej dyrelktury jest z
ZASP-u ...urlopowany.

Obrady zjazdowe toczyły; się bez
większego zainteresowania awo-
zdanie Komisji Sprawozdań złożyła
p. H. Zelwerowiczówna. "Wśród
wniosków zgłoszono m. in. wniosek
o nadanie istniejącemu w Skolimo-
wie Schronisku dla Artystów —
Weteranów Scen Polskich nazwy
im. Wojciecha / Bogusławskiego.
Wniosek ten przyjęto wśród aplauzu.

Z kolei złożył sprawozdanie z
prac Ikomisji rewizyjno-budżetowej

|
Froszki |
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Kronika telegraficzna
** W Nairobi (stolica angielskiej

lonii Kenia w Afryce wschodniej) zmarł w

wieku lat 90 lord Kitschener, brat znako-
mitego angielskiego dowódcy z czasów
wielkiej wojny.

** Oddział japoński stoczył w północnej

Mandżurii wałkę z oddziałem, złożonym z

500 partyzantów. Padło 20 Japończyków:

** Min, spr. zaźr. Delbos, który przy-

był na parodniowy pobyt do Cannes od-

wiedził p. min. Becka i odbył z mm dłuż-

szą rozmowę.

** Reuter donosi z New Delphi: człon-

kowie kongresu hinduskiego odmówili u-

tworzenia rządów w 6 prowincjach, w któ-

rych posiadali większość. Gubernatorowie

usiłują zapewnić likwidację przesilenia.

** Pewna kobieta w m. Stoke Newinś-

ton powiła czworaczki, trzy córki i jedneg »

syna. Jedna z córek zmarła natychmiast,

syn w 12 godzin później, pozostałych dwo-

je dzieci żyje.

** Z Monachium komunikują, że pod-

czas świąt panowała tam pogoda zimowa.

Stolica Bawarii pokryta była śniegiem

przy lekkim mrozie. 12.000 mieszkańców i

turystów udało się w góry dla uprawiania

sportów zimowych.

Powrót bocianów
WILEJKA. W. okolicy Wilejki

zaobserwowano powrót ianów
do gniazd. W przylocie tych ptaków
ludność widzi zapowiedź wczesnej   "W. czasie pobytu Mussoliniego w Tripolisie odbyła się wielka defilada

> wojsk tubylczych. wiosny.

||ORNE

p. Damięcki. W sprawozdaniu tym|
podkreślono wybitną poprawę stanu|
finansowego ZASP.

Walny zjazd przyjął
wśród_ rzęsistych

ten winio-
sek oklasków,
Wypłynął następnie wniosek nagły,|
zalecający m. in. stworzenia specjal-
nego referatu pomocy bezrobotnym
artystom. W. "głosowaniu przyjęto
nagłość tego wniosku, który prze-
słano następnie do Komisji.

Nowy zarząd Z. A.5.P.
WARSZAWA 29.3. Na ostatnim|

posiedzeniu dorocznego zjazdu Zw.
 

| Roland, Helena Sulima.

Artystów Scen Polskich wybrano
nowy zarząd związku w następują-

|cym składzie: prezes Józef Śliwicki
(ponownie), będący jednocześnie
prezesem honorowym, członkowie
zarządu: Wojciech Brydziński, Gu-

| staw Buszyński, Zygmunt Biesiadec-
|ki Dobiesław Damięcki, Adleksan-
der Michałowski, Palewicz, Jerzy

Skład rady artystycznej przy
|ZAS-P. został zatwierdzony w do-
|tychczasowym składzie ze St. Wy-
| socką jako przewodniczącą.

1900 $. р. Karola Szymanowskiego
LOZANNA 29.3, Dziś w nocy o

godz. 0.30 w klinice koło Lozanny|
zmarł przeżywszy 54 lat znakomity
kompozytor polski Karol Szyma-
nowski.

Śp. Karol Szymanowski przeby-
bywał w klinice szwajcarskiej na kn
racji od tygodnia. Przy łożu zmarie-
go byla obecna siosira zmarłego
znana śpiewaczka Stanisława Szy-
manowska.

Zakaz „Święconego” na Uniwersytecie Warsz.
Niezrozumiałe zarządzenie rektora

Antoniewicza
Od wielu lat „Bratnia Pomoc”

studentów stołecznego Uniwersyte-
tu urządza w okresie świąt Wielkiej
Nocy „święcone” dla tych nieza-
możnych studentów, którzy nie ma-
ją rodzin lub też nie mogą wyjechać.
Również i w bież. roku przygotowa-
no „święcone”. „Bratnia Pomoc”
przyjmowała zgłoszenia, zaproszo-
10 profesorów i t. p.

  
a

50.000 dolarė

Tymczasem zupełnie nieoczeki-
wanie rektor Antoniewicz wydał za-
kaz urządzania tradycy'nej uroczy-
stości. Wywołało to konsternację
wśród młollzieży akademickiej oraz
organizatorów  „święconego”, gdyż
zarządzenie to dotkliwie odczują ci
z pośród studentów, dla których tra-
dycyjna uroczystość przynajmniej w
części zastępuje pobyt w rodzinnym
gronie.

w z Moskwy
na akcję pierwszomajową w Polsce

Agencja Prasowa Antykomuni-|
styczna donosi: |

„Otrzymaliśmy z wiarygodnego|
Źródła, że Komintern przekazał Ko-|
mitetowi Centralnemu Komunistycz-

akcję pierwszomajową w Polsce.
Suma ta ma być podzielona na okrę-
gi organizacyjne, przy czym więki- |
sza część dotacyj skierowana na о-)
kręgi przemysłowe i Warszawę, |

JEROZOLIMA 29.3. W. północ-,
nej części Palestyny trwają rozru- |
chy. W m. Jenine w pobliżu Haifyj u-
zbrojeni bandyci zatrzymali 4 samo- |
chody i obrabowali pasażerów. Ko- |
lonia żydowska w Sedjara w Galilei)
została ostrzelana i ocalała dzięki

Władze centralne K. P. P. opra-
cowałyj już instrukcję 1-szomajową,
oraz przystąpiły do zredagowania
wydawnictw i odezw  1-szomajo-
wych, Judaszowe srebrniki mają o-

|nej Partii Polski 50.000 dolarów na| degrać rolę dywersyjną wśród człon-
ków partii socjalistycznych i spro-
wokować awantury w czasie demon
stracyj legalnych organizacyj. Jak
widać obca agentura czuwa i nie
żałuje srebrników,

.Rozruchy w Palestynie trwają
odsieczy policyjnej.

Na mocy decyzji najwyższej rady
arabskiej, meczety w Jerozolimie
zostały dziś zamiknięte dla turystów
francuskich na znak protestu prze-
ciwko zawijaniu statków  francu-
skich do -Haify zamiast do Jafły.
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W. środę odbył się w Warszawie
nadzwyczajny zjazd _ delegatów
„Związku Nauczycielstwa Poiskie-

go”
Przebieg zjazdu, podobnie jak i

wylnik wyborów uzupełniających do
zarządu wylkazał, że kierunek tej
organizacji nie uległ żadnej zmianie
i że wszystko pozostaje po staremu.

O „Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego" głośno jest w całej Polsce.
Jego radykalne tendencje w szcze-
gólności zaś wytrwała walka z Ko-
ściołem wywołują raz po raz sta-
nowicze sprzeciwy opinii publicznej,
zaniepokojonej o przyszłość о-
dzieży znajdującej się w pieczy tego
rodzaju wychowawców. Pamiętna
afera probolszewickich numerów
„Piomylka“, która znalazła swój epi-
log w potępiającym wyroku sąjdu
okręgowego, rzuciła sporo światła
na kierunki, jakie zagnieździły się
wśród wpływowych kół Z. N. P.

Dlatego też spodziewano się, że
nadzwyiczajny zjazd delegatów da
wyraz nurtującemu w masach związ
kowych niezadowoleniu wywołane-
mu zbyt jaskrawym i samowładczym
postępowaniem niektórych agend
zarządu. O niezadowoleniu tym nie-
jednokrotnie pisano, przytaczając
ten fakt jako dowód, że ogół człon-
ków Związku daleki jest od tego
stanowiska ideowego jakie zajmują
jego koła kierownicze, i że wobec
tego działalność Związku w rzeczy-
wistości nie jest tak szkodliwa jak-
by to mogło wynikać z oceny dzia-
łalności zarządu.

Zjazd nie potwierdził tego mnie-
mania. Wiładze związkowe zostały
uzupełnione listą kandydatów zgło-
szonych przez zarząd obecny, a prze
mówienie prezesa Ž. N. P. zawiera-
ło te same akcenty i myśli, z jakicii
związek znany jest oddawna.

Wkszystko, przeto — jak nad-

mieniliśmy — pozostaje po staremu,
a co zatem idzie nie ulega również

zmianie i stosunek opinii narodowej
do Związku Nauczycielstwa Polskie-
go.

« Omawiając przebieg zjazdu so-
<jalistyczny. „Robotnik“ pisze, że
„wykazał on ponad wszelką wątpli-

wość, że wielka masa nauczyciel-
stwa polskiego nie dała się sterory-
zować ani prądom faszystowskim,

ani klerykalizmowi,.

Znając słownictwo socjalistów,
którzy pod „faszyzmem rozumieją
wszelki ruch narodowy, mianem zaś

klerykalizmu nazywają stanowisko

katolickie, można wnosić, że P.P,S.

nadal uważa „Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego“ za jeden z członów

frontu demokratycznego, czy też lu-

dowego o jakim nieustannie marzy.

Wprawdzie Związek pozwolił
swoim członkom na wstępowanie do

cnganizacji płk, Koca i wypowie-

dział się, jak wynika ze sprawozda-
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nia zjazdowego, zamieszczonego w
„Gazecie Polskiej”, za „wysuniętą
przez marsz. Rydza ideą podciągnię-
| cia Polski wzwyż”, ale to „podcią-
ganie' może być bardzo różnie ro-

| zumiane i tłumaczone.
| Podobnież (bardzo różnie może
być wyłożony sens przemówienia
prezesa Z. N. P., który, mówiąc o

| „kolumnie marszowej* związku, о-
| bok której ikroczą „bratnie organi-
|zacje zawodowe pracowników pań-
|stwowych, samorządowych i pry-
|watnych* zapowiedział szukanie
| „wspólnego języka do porozumienia
|z organizacjami zawodowymi robot-
ników fizycznych”.

| Tak zorganizowany świat pracy

 

| Wiosnal Mieszkowski

|
į

| — mówił prezes Kolanko — potrafi
iść „ku Polsce jutra, która nie tylko
w prawnym ujęciu, ale w rzeczywi-
stości dnia codziennego uzna pracę
za podstawowy warunek swego roz-
woju”,

Do słów tych można przywiązy-
wać bardzo różną treść, Jeśli się zaś
zważy, całą przeszłość. organizacji w
imieniu której były one wypowie-
dziane, jeśli się zważy jej charakter
ijej polityczne dążenia, stanie się
jasnem, o jaką treść tu chodzi.

Kto wie czy nie dlatego właśnie
socjalistyczny, Robotnik” poświęcił
zjazdowi Związku -Nauczycielstwa
Polskiego, pomimo jego hołdowni-

e
s
w
f

czych depesz i zawieszenia nad sto-
łem prezydialnym urzędowych por-
tretów, bardzo ciepłą wzmiankę, o-
raz zapowiedź szczegółowego omó-   | Nowy kapełusz z f-

Jak się dowiaduje „ABC”, w ko-
łach politycznych duże wrażenie
wywari projekt zmiany ordynacjii
wyborczej opracowany przez polity-|
ka konserwatywnego, p. Studnickie-
0.
Projekt ten był na osobnej audien-

cji przedstawiony najwyższym czyn-
nikom „które miały podobno wyra-
zić się o nim dodatnio.

Projekt przewiduje utrzymanie
głosowania na osoby a nie na listy,
przy czym jednak zgłaszanie kandy-
datur byłoby ogromnie ułatwione:
wystarczyłoby: mianowicie 50 podpi-
sów obywateli uprawnionych do
głosowania po to, by zgłosić kandy-
daturę. Okręgi wyborcze miałyby
być dwiumandatowe, oraz trzyman-
datowe na kresach wschodnich. W!y-
jątkowo dla wielkich miast projekt
przewiduje okręgi z większą niż 3
ilością manidatów.

Wielką nowością przy tym syste-
mie byłoby prawo każdego wyborcy
głosowania na kandydata  wielo-
krotnie. To znaczy, że jeżeliby np. w
okręgu trzymandatowym wyborca
chciał głosować tylko na jednego ze
zgłoszonych kandydatów, to mógłby
jego nazwisko napisać na kartce do
głosowania trzykrotnie. Oczyjwiście,
jeśliby wyborca chciał głosować na
trzech kandydatów, mógilby na kart-
ce wyborczej napisać trzy nazwiska.

| Głosowanie miałoby się odby-
|wać przez wypisanie na blankiecie
urzędowym otrzymywanym w lokalu
wyborczym nazwisk  kandyjiatów. 

I i RADJOSPRZĘT

Girda

wienia jego przebiegu i uchwał.

Analfabeci byliby wykluczeni od u-
działu w głosowaniu drogą faktu,
mianowicie znalazłszy się w przeiwi-
dzianym lokalu wyborczym, budce
do wypisywania kartki wyborczej,
nie umieliby napisać nazwisk kandy,
datów.

Okręgi miejskie, miały być od-
dzielone od wiejskich, aby miesz-
czaństwo mogło dojść ido głosu. Ży-
dzi mieliby głosować w osobnej ku-
rii, która otrzymałaby 3 proc. ogól-
nej liczby mandatów. Przy: podziale
okręgów miasta miałyby być uprzy-
wilejowane.
Zdaniem projektodawcy, stworze-

nie osobnej Ikurii żydowskiej, osłabi
szanse komunistów, gdyż za listami
komunistycznymi głosują przeważ-
nie żydzi,

Okręgi wyborcze miałyby wybie-
rać do sejmu 260 posłów, którzyj z
kolei sami mieliby wybrać dalszych
40-tu posłów. Przepis ten ma“na ce-
LLLL LLU

 

pad na obce lądy pomiędzy obcych
«| ludzi — to jest poznanie świata: na

imię mu morze.

Wszystko tam jest nowe; dzień
rozpoczyna się od wrażeń tak nie-
zwykłych dla „szczura lądowego“,
że nie wiadomo na co wcześniej pa-
trzeć, czego wcześniej słuchać, czy
łagodnego szumu fal uderzających o
burty statku, czy okrzyków entu- 

 

National Steeple Chase, uchodzący
konny na

i jących

zjazmu, jakie wyrywają się na widok
morza i nieba, pomiędzy którymi
spędzić wypadnie niezapomniane,
rozkoszne, orzeźwiające, radosne
dni wycieczki morskiej. Trzeba o
tym pamiętać: sam pobyt na morzu
w nowych warunkach tak odległych
od naszego życia codziennego jest
przede wszystkim zdarzeniem dla
naszych -nerwów i wrażliwości naj-
ważniejszym. -Pozatem albo raczej

j| ponadto czeka nas urocza perspek-
if tywa wypadów lądowych do miast

wispaniałych, do wysp wiosennych,
do zadumanych miasteczek, ogląda-

swoją urodę:w zwierciadle
tfiordów. Ze wszystkich pokus, jakie
roztaczają przed nami wakacje, ta—

"nocnych w. Wilnie.

T-wa przedstawicieli - nominatów
|przez Wileńską Izbę Rolniczą oraz
podkreślił wagę współpracy przed-| szym czasie do T-wa, wykorzystania
stawicieli rolnictwa z T-wem i udzia
łu ich w: zarządzie T-wa, co znalazło
ogólny oddźwięk w zebranych. |

Zebranie zostało, powiadomione
o uchwałach ostatniego plenarnego
zebrania Komitetu Targów  Północ-
nych, dotyczących likwidacji Komi- że angielska para królewska, tetu i przekazania „jego majątki:

 
  

 

ŻZ wrażen świątecznych
Tegoroczne święta Wielkanocne,

w przeciwieństwie do świąt Bożego
Narodzenia, które w tym roku dość
(hucznie spędzono, były ciche i na-
ogół niewesole.

' Po pierwsze zawiodła pogoda.
Przez cały czas świąt, poczynając od
Wielkiej Soboty, padał śnieg z desz
czem, a na ulicach panowało błoto
i chlapanina, co nie zachęcało ani
do spacerów, ani do składania wi-
zytt.

Po drugie święta wypadły przed
pierwszym, (tj. w okresie, gdy więk-
szość osób była bez pieniędzy i nie
mogła zaopatrzyć się w zakupy
świąteczne. To też „šwiecone“ prze-
ważnie było pod znakiem kryzysu.

Odczuły to ostatnie dotkliwie
sklepy spożywcze, w których ruch
w okresie przedświątecznym był
znacznie mniejszy, niż w poprzed-

 

Wobec znacznie zwiększenego zapotrzebowania no znaną SÓL MORSZYŃ :
: ю A SZYŃ

przęczyszczającą, Zarząd Zdrojowiska łłorszyn obniżył cenę na x: 2.40 = iakie

_„brojekt zmiany ustonwy wyborczej

 

lu ułatwienie wejścia do sejmu oso
bom o wybitnych kwalifikacjach,
które nie mają talentów agitacyj-
nych i z tego powodu przepaliają w
okręgach.

Co się tyczy ordynacji wyborczej
do senatu, to tu projekty p, Studni-
ckiego zmieniają mniej w dotychcza-
sowym stanie rzeczy, pozostawiając
bez zmiany przepisy o tym, kto ma
prawo głosować do senatu, projekt
wprowadza jednak wybory bezpo-
średnie. Liczba nominatówma być
zminiejszona -do 12-tu. W. obecnym
senacie zasiada trzecia część człon-
ków senatu mianowanych przez
Prezydenta R. P.

Wiadomość o zainteresowaniu, z
jakim czynniki decydujące przyjęły
projekt p. W. Studnickiego, komen-
towana jest w kołach politycznych,
jako dowód, że życzą one sobie
zmiany obecnie obowiązującej ordy-
nacji „igielnej“.

ŽĄABAC WELĘ0Z/E
RP
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Bandera w gorę!
To jest nie tylko podróż — wy-;chyba wycieczka — morska — nie

da się z niczym porównać. Tymbar-
dziej, że w roku bieżącym morskie
podróże, nie wymagające przed-
wstępnych kłopotów paszportowo-
wizowych i walutowych, odbywać
się będą po trasach równie cieka-
wych, jak i lubianych przez naszych
turystów. Z Gdyni w tym roku pol-
skie statki: „Batory“, „Pilsudski“ i
„Kościuszko  powiozą - turystów
dwukrotnie na fiordy, przy czym je-
dna wycieczka obejmuje także Szko-
cję, Amsterdam, Oslo, Kopenhagę,
Helsinki, Londyn — to miasta, do
których polskie statki będą zajež-|
dżać, Lizbona, Casablanca, Madeira,
Azory — to wyspy i porty, objęte
trasą wycieczek z Gdyni. Egzotycz-
ne i rewelacyjnesą podróże „Polo-
nii”, odjeżdżającej z Konstancy: te
wycieczki o charakterze. wybitnie
południowym odwiedzą Grecję, E
$ipt, Maltę i Italię. - \

Informacje i zapisy: Gdynia Ame-
ryka Linie Žeglugowe S. A. War-
szawa, Plac Matachowskiego 4, tel.
ś47-46 oraz oddziały w Gdyni, Kra- 

T-wo Targów Północnych
22 b. m. odbyło się pierwsze wai-'

ne zgromadzenie Twa. Targów Pół- ważenia sprawy  ukonstytuowania
Posiedzenie za-, zarządu.

gaił prezes b. Komitetu „Targów Pół-
nocnych w Wilnie Roman Ruciński.|

| Na wstępie Ruciński wyraził ubole- | cznie, nadając jednak wyborom cha-
wanie z powodu niedelegowania do rakter tymczasowy w celu umożli-|

kowie, Lwowie i Biura Podróży!

 

T-wiu, po czym przystąpiono do roz-

Celem zadośćuczynienia
wymaganiom natury prawnej uchwa
lono skompletować zarząd niezwło-

wienia licznym członkom, którzy
niewątpliwie przystąpią w najbliż-

ich praw wyborczych na następnym
walnym zśromadzeniu.

W, skład zarządu weszli nomina-
ci samorządów: Zarządu m. Wilna—
W. Gołębiowski, .K. Grodzicki, Е.
Kudrewicz, Izby P, - H. w Wilnie—
J. Cholem i M. żejmo, e Rzem. w
Wilnie — L. Kruk i W, Szumański

'chrześcijan.

 

nich latach, Dopiero ostatniego
"dnia, tj. w Wielką Sobotę nieco się
wzmoógł,lecz czyniono zakupy w zni-
komych ilościach, ograniczając się
do najpotrzebniejszych rzeczy.

Trzeba zanotować i podkreślić
jeden znamienny natomiast objaw
podczas tegorocznych świąt, a mia-
nowicie nienotowany dotąd udział
wilnian w nabożeństwach  rezurek-
cyjnych.Wszystkie świątynie w sobo
tę wieczorem i rano pierwszego dnia
świąt były wypełnione po brzegi
wiernymi.

Mówiąc o wrażeniach świątecz-
mych i przedświątecznych warto
wspomnieć jeszcze i o ter, że
z powodu znanych wyjpadków w
tym roku przed świętami stosuniko-
wo w: małej ilości kolportowane by-
ły ulotki, nawołujące do bojkotu han
dlu żydowskiego i kupowania u

Natomiast sporo spo-
tykało się na ulicach żydziaków,
wciskających do rąk reklamy  róż-
nych sklepów żydowskich.

Żydzi starali się moment wyzy-
skać. Śmiemy wątpić, czy im się io
udało. Społeczeństwo wileńskie jest
już na tyle dobrze uświadomicne, że
bez nawoływania sklepy żydowskie
omija.

spo rt.
PIĘKNE ZWYCIĘSTWO POL-
SKICH BOKSERÓW NAD

WĘGRAMI
W poniedziałek w gmachu cyrku

warszawskiego odbył się między-
państwowy mecz bokserski Polska
— Wegry.

Na wiele minut przed wyznaczo-
ną godziną cyrk byt wypełniony.
Mecz ikończyi się wynikiem 10:6 dla
Polski. Zwycięstwo piękne i w pełni
zasłużone.
MISTRZ POLSKI BIJE WĘGIER-

SKĄ NEMZETI 5:3.
W drugi dzień świąt rozegrano

w Wielkich Hajdukach wobec 7000
widzów międzynarodowy mecz pił-
Ikarski pomiędzy mistrzem Polski
Ruchem a węgierską drużyną Nem-
zeti. Zwyciężył Ruch w stosunku
5:3 (2:2).

BERLIŃSCY PIŁKARZE
W POZNANIU

Pierwszego dnia świąt na boisku
Warty rozegrane zostało spotkanie
towarzyskie pomiędzy Wartą a ber-
lińską drużyną Union  Oberschoene
Weide, zakończone zwycięstwem
Warty w stosunku 4:2 (:1).
AUSTRIACKI F. C WIEN BIJE

CRACOVIĘ 2:4.
Pierwsze spotkanie między Cra-

covią i austriacką drużyną zakoń-
czyło się zwycięstwem  wiedeńczy-
ków 2:1 (1:1).
W REWANŻOWYM MECZU WY-
GRYWAJĄ RÓWNIEŻ WIEDEŃ-

CZYCY.
W poniedziałek w meczu rewan-

żowym Cracovia poniosła drugą po-
rażkę dd wiedeńczyków, którzy tym
razem zagrali pięknie i odnieśli zwy
cięstwo 3:1 (2:0).

BERLIŃSCY PIŁKARZY
REMISUJĄ W ŁODZŁ

W Łodzi, w czasie świąt odbył się
mecz piłkarski pomiędzy berlińskim
Union Oberschoeneweide a Ł. К. 5.
Zawody zakończyły się wynikiem
remisowym.
 

Z Ligi Morskiej
i Kolonialnej

"Zarząd Oddziału Grodzkiego Li-

gi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie

podaje do wiadomości, iż w dniu 21

marca rb. w Izbie Rzemieślniczej w

Wilnie odbyło się Walne Zebranie

członków Oddziału  Gracdzkiego

LMS
Do Zarządu zostali wybrani pp.:

prez. Szumański Władysław, mjr.

mjr. Lankau Zbigniew, dyr. Milkow-

ski Roman, dyr. Bielunas Bronisław,

płk. Zajączkowski Wacław, Hołow-

mia Dominik, Red. Mackiewicz Bo-

hdan, Welski Jerzy, kpt. dypl. Koło-

dzielski Józef, Prof, Puchalski Kazi-

mierz, Kopczyński Stefan, mgr. Gra-

bowski Stefan, Buczyński Józef,

Łucznik Bolesław, Korzon Augu .

styn. Do Komisji Rewizyjnej pp.

Admirał Borowski Michał, dyr. Miś-

kiewicz Tadeusz, Kirchner Wiktor,

Rytel Władysław.
rz

oraz z wyborów: L. Chomiūski, E.

Kowalski, W. Łuczyński, J. Oskwa-

rek Sierosławski, A. Ślusarski. Miej-

sca zarezerwowane dla nominatów

Wileńskiej Izby Rolniczej wakują.

24 b. m. nowoukonstytuowany za-

rząd dokonał wyboru prezydium.
Prezesem został wiceprezydent m,

Wilma K, Grodzicki,



Walka z grużlicą
Co z akcją? — pytam lekarza

Towarzystwa
Wileńsko - Trockiego. — Może ma-
cie co do prasy?

Objechaliśmy 17 gromad i wszędzie

ale entuzjastycznie. Pomimo mro-
zów i zamieci ludność zbierała się|

— Więc prócz haseł walki z
Przeciwgruźliczego przyjmowano nas nietylko życzliwie,| gruźlicą I-wo rozpowszechnia rów-

nież zasady higieny?
— To jasne. Celowa walka z

— Mamy. W. sobotę odbyło się licznie. Udział wieśniaków w obra- gruźlicą jest nie do pomyślenia przy
pierwsze posiedzenie sejmiku prze-
ciwgnuźliczego w Miejszagole.
— Žnowiu wiec?

|
|

dach był żywy i wskazujący na zu-|
pelną ich dojrzałość do spraw spo-|
łecznych. W! rozmowach z nimi wy-

dzisiejszym stanie higienicznym wsi.
Wiele zwyczajów wiejskich trzeba
zmienić, oczywiście mnie wszystko

_ — Nie wiec, a posiedzenie sejmi- | czuwa się ambicję i dumę, że potra- naraz. Poco zniechęcać ludność najd-
ku, czyli miejscowego samorządu|lią |ldokonać rzeczy. ważnych i zro-| miarem żądań. Narazie T-wo Prze-

przeciwgruźliczego. W każdej gmi- | bią to w sposób najlepszy. Ludność ciwgruźlicze Wileńsko-Trockie wpro
nie powiatu wil.-trockiego tworzą
się, sejmiki przeciwgruźlicze danej |
gminy.

— Co stanowi plenum sejmiku?
— Przede wszystkim wieśniacy,

* delegaci osiedli wybrani przez człon
ków T-wa, poza tym sołtysi, wójt,
lks. proboszcz, przedstawiciele zie-
miaństwa, nauczycielstwo —  sło-
wem — cała wieś. Zbierają się oni
okresowo dla uchwalania spraw or-
śanizacyjnych i pieniężnych. Co-
dziennym zaś życiem T-wa kieruje
kilkuosobowe prezydium.

— Kto wchodzi w skład prezy-
dium w Mejszagole?

— Prezesem został energiczny i
powszechnie szanowany ks. pro-
boszcz Klim, pozą tym p. Anna Hou-
waldtowa, 'wójt Olszewski, dr. Trze-
ciak, p. Gilunówna i paru rolników.
— A sama wieś jakże odpowie-

działa na zaproszenie do akcji?  —Mejszagoła — to nasza chluba!

docenia zaaczenie l-szej osganizacji
zdrowia na wsi. — Czekaliśmy na
panów kilkadziesiąt lat — odezwał
się ktoś z gromady. A po naszym
objaśnieniu ważności jadania na o-
sobnych talerzach ktoś zapalczywy
krzyknął: — Rozbijamy teraz nasze
wspólne miski, nie będziemy jadać
jak żywioła z jednego koryta!

MOTOPIRINAco»

 

   

 

REFRENIEA

Woda bieżąca w domach podmiejskich
Wodaautomaty i pompy odśrodkowe
Podgrzewacze i zbiorniki.

HYDROF
Żaluzje okienne.

WARSZAWA
Królewska 23

 

przewozowe dia rolników
powiatów dotkniętych kięską Suszy

Ministerstwo Komunikacji przy-

znało tytułem pomocy dla ludności

powiatów, dotkniętych klęską po-

suchy ulgę pozataryfową na prze-

wóz przesyłek jęczmienia i owsa,

ziarna roślin strączkowych, siana

nieprasowanego i prasowanego oraz

słomy ze zboża i roślin strączko-

wych, nadawanych od wszystikich

normalno torowych stacyj PKP. do

normalno torowych stacyj PKP., po-

łożonych na terenie powiatów Bra-
sławskiego, Dziśnieńskiego i Postaw-

skiego.
Uiga dla przesyłek jęczmienia,

owsa i ziarna z roślin strączkowych

wynosi 50 proc. stawelk taryt obo-

wiązujących, zaś dla przesyłek siana
nieprasowanego i sprasowane$go, 0-

raz słomy ze zboża i roślin strącz-

kowych — 20 proc. od opłat obo-
- wiązujących taryt specjalnych.

Ulga powyższa obowiązywać bę-
dzie od 1 kwietnia do 1 czerwca

1937 r. Stosowanie ulgi jest uwa-

runkowane dołączeniem do listu

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

przewozowego zaświadczenia Sta-
rostwa w Brasławiu, Głębokiem lub
Postawach, stwierdzającego, że
przewożony towar jest przeznaczony
dla rolników, dotkniętych klęską po-
suchy.

W liście przewozowym nadawca
powinien zamieścić oświadczenie, że|
zawartość przesyłki jest  przezna-
czona dla roiników poszkodowanych
przez klęskę suszy.

Odbiorcami przesyłek muszą być
rolnicy lub gospodarstwa rolne, je-
żeli zaś posyilka ma być podzielona
między wielu rolników, wówczas
przesyłki mogą być adresowane do
Starostów lub przełożonych gmin,
względnie do lokalnych Komitetów
Posuchowych.

Nie przestrzeganie powyższych
waruników będzie powodem odmo-
wy zastosowania ulgi.

Szczegółowych informacyj udzie-
lają wszystkie ekspedycje towaro- we na terenie DOKP Wilno.

Gwałt ortograficzny
Artykuł niniejszy był przeznaczony

do tygodnika Prosto z Mostu i narazie
przez redaktora przyjęty. Ponieważ
jednak nie chciano tam się zgodzić na

moje kategoryczne żądanie zachowa-

nia mi mojej pisowni, zmuszony byłem

uciec się do gościnnych łamów Dzien-

nika Wileńskiego, który się lojalnie
stosuje do moich warunków. S$. C

Wyrazu: gwałt — używam w ty-
tule w podwójnem znaczeniu. Chcę

bowiem mówić tak o gwałcie, kitó-
rego użyto przez narzucenie mowie

polskiej nowej pisowni, przed czem

ona się broni i bronić nigdy nie

przestanie, aż ją wreszcie zrzuci; о-

raz o drugim rodzaju gwałtu, o ha-

łasie i gwarze polemiki, które spo-

wodowała tamta decyzja, o hałasie,

polemice i oburzeniach, które wciąż
rosną i potęžnieją.

Oto garść przykładów.

SEJMIK ORTOGRAFICZNY.
Nie tak dawno Tow. Naucz. Szkół

Śrddnich i Wyższych w Warszawie
zwołało specjalny Sejmik Ortogra-

ficzny, na którym p.p. Szober i Irzy-

kowski beznadziejnie przez kilka
godzin bronili tej nowej pisowni

przeciwko zwartej falandze kontr-

mówców, którzy wszyscy, bez wy*

jątku atakowali „te w najwyższym

stopniu nieudolne i nieprzemyślane

pomysły” (słowa prof. Drogoszew-  skiego). A prócz tego uczonego

przemawiali jeszcze pro Pło-E
Prowski Ohelmińsk, _ Niłodarski,

Bzowski i in., wszyscy przeciw, nikt
w obronie tej reformy.

Ale jeszcze więcej, niż ci prze-
ciwnicy nowej pisowni, podkopywał
jej powagę główny niefortunny jej
obrońca, prot. Szober, który się lo-
jalnie przyznawał, że stale od pew-
nego czasu nosi w kieszeni nowy
słownik ortograficzny, do którego
wciąż zagląda, bo... nie umie pisać
wedle wymagań nowej pisowni.

Boć to przecie — tłumaczył
biedny  „heautontimorumćnos* (to
tytuł komedyj Menandra i Terencju-
sza i oznacza człowieka, co jest do-
browolnie katem samego siebie!) —
w zkaniu „chłopak biega wkoło klą-
bu”, wyraz wikoło — napiszemy; ra-
zem, gdy w zdaniu: „chłopak biega
w koło”, ten sam wyraz mamy pisać
osobno. | takich osobliwości jest
kilkaset. (Wszak czerwono-biały pi-
szemy przez łącznik, ale czerwo-
nozłoty razem, bo w pierwszym wy-
padku kolory się nie zlewają, tak
jak w iirugim. — Pisownia Nitscha,
str. 28). Kto to wszystko spamięta?
Noszę tedy słownik. Oto on, pano-
wiel Nie taki znów ciężki. Tyllko
320 gramów. Więc polecam go
wszystkim, kosztuje niedrogo, bo

biedacy lingwiści x głodu umrzeć
mogą.

Tenże Szober oświadczył na o-
wym Sejmiku, że z uchwałami owe-

go Komitetu Ortograficznego trzeba

się było śpieszyć, (ilustracja powyż-

 

wadza wśród swoich członków t.
zw. „regułę trzech“ — wymagania,
które może zastosować u siebie na-
wet najbiedniejszy: 1) przenieść ku-
ry i prosięta z mieszkań do obór czy
sionek, 2) wybielić wnętrze izby
chociaż 2 razy do roku i 3) koniecz-
nie jadać na osobnych talerzach —
od tego nie odstąpimy, Na inne rze-
czy przyjdzie kolej z czasem:
— Pięknie, ale! żeby to tylko zły

stan higieny utrudniał walkę z gru-
źlicą! Bieda, a wraz z tym niedoży-
wianie luldności jest takim samym
sprzymierzeńcem _suchot, jak i
wspólna miska,
— YVowarzystwo i w tym wzglę-

dzie robi co może. Propaguje upra-
wę soi, jako rośliny dwukrotnie bo-
gatszej w białko, miż nawet mięso,
uposażonej w tłuszczi fosfór, no i
doskonale udającej się na naszych
gruntach. Prot. dr. Jan Muszyński
przyrzekł nam swą łaskawą pomoc
i wkrótce asystent Zakładu Farma-
kognozji ruszy na nasze tereny, aby
na miejscu zaznajomić członków
T-wa z uprawą soi, przy tym dla
chętnych nasiona będą rozdawane
w tym roku bezpłatnie, Myślimy
również o zaopatrzenie wsi we włas-
ny. cukier.
— W. jaki sposób?

— Zakiadamy wytwórnię uli i
członkowie T-wa będą mogli naby-
wać je na dogodnych warunkach.
Będziemy (dążyć do tego, aby każdy
gospodarz miał przed swoją chatą
ul, jako własną maleńką fabryczkę
cukru i witamin dla siebie i dzieci.
— (Czy dużo członków posiada

Towarzystwo?

— Dotychczas
rodzin.
— A wjaki sposób Towarzystwo

porozumiewa się z nimi, boć prze-
cież mieszkają ma dość rozległych
terenach?
— Obecnie porozumiewamy się

przez sołtysów, ale myślimy o włas-
nej gazecie ściennej, bądź o dodatku
do pisma popularnego na wsi — za-
leży, na co nas będzie stać.

— Oho ,walka z gruźlicą w po-
wiecie  wileńsko - trockim idzie
ostro! A cóż tam w nieprzyjaciel-
skich szeregach?

— Zdradzimy panom, że, wobec
coraz głośniejszego pogwaru w na-
szej przeciwgruźliczej armii Ikosy-
nierów, w  nieprzyjacielskich obo-
zach zarazy gruźliczej zauważono
objawy popłochu i tendencje odwro-
towe,

blisko 6 tysięcy

bo Związek Wydawców tego wyma-
gał. (Poco to, u licha, było im po-
trzebne?) Natomiast z autorami nie
było potrzeby się liczyć, bo już wy-
dawcy dadzą sobie sami radę z temi
gločomorami!

ANKIETA „TĘCZY“,
A oto inny przykład, wykazujący

całą bezmyślność tej ortograficznej
„reformy”.

Fowsłała ona, jak wiadomo, pod
znakiem  „uproszczenia”, „ułatwie-
nia” pisowni, „aby ją uczynić przy-
datną dla mas“, jak mówił prof.
Otrębskiemu zmarły przed 2 laty
prof, Rozwadowski. Tymczasem cóż
wylkazuje skrzętna analiza?

Oto Tęcza, miesięcznik poznań-
ogłasza ankietę w sprawie tej

pisowni. Odpowiedzi były
bezwzględnie potępiające tę próbę
zamieszania, którą wprowadził ów
smutnej pamięci Komitet Ortogra-
ficzny. Dr. J. Grabowiecki, opraco-
wujący wyniki tej ankiety, ogłosił
rewelacyjny wprost artykuł, wyka-
zujący, iż różnice pomiędzy) nową a
starą pisownią przemawiają wy-
raźnie na korzyść starej. Oto
uwzględnił on w każdej z nich: a)
prawiała ogólne; b) prawidła szcze-
gółowe; c) prawidła, wymagające
zapamiętania pewnej liczby słów; d)
wyjątki, ujęte w regułę ogólną i e)
wyjątki szczególne. Z dokładnej
analizy wynikło, że przeszło dwa ra-
zy tyle prawideł do zapamiętania i
do wylkucia jest w pisowni nowej (I),
niż starej (Il). Oto dokładna tabela:

a b с d e
1351 52 294.:67. 319
П 174 38 219 10 64

ski,
nowej; szych słów prof, Drogoszewskiego!), To znaczy, że jeśli dawniej trze-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
= Pogoda chmurna z opadami w dziel-

nicach południowych, a z rozpogodzeniami

na pozostałym obszarze kraju.
Nocą przymrozki, dniem

kilka stoprii powyżej zera.
Słabnące wiatry z kierunków zachod-

nich.

temperatura

Z MIASTA.
—Bazylika wiłeńska — ośrod-

kiem światła dla całego placu Kate-
dralnego. W związku z regulacją
placu Katedralnego, powstał ostat-
nio ciekawy projekt wyizyskania Ba
zyliki na instalację oświetlenia ca-
łego placu. Według tego projektu
na zniwelowanym placu zniesiono-
by wszystkie latarnie. Gmach kate-
dry zaś ma być tak oświetlony, aby
światło nie tylko ześrodkowywało
się na samej budowli, celem pod-
kreślenia walorów jej architektury,
ale rówinież promieniowało na cały
plac.
W obecnej chwili jest opracowywa  ny ten projekt przez inżynierów-

fachowców. (m)
— Archidiecezjalna pielgrzymka

do Częstochowy. Archidiecezjalny.
Instytut Alkcji Katolickiej 'przystą-
pił do organizacji pielgrzymki na
Jasną Górę. Pielgrzymka ddbędzie
się w dniach od 8 do 12 maja, zapisy
zaś będą przyjmowane tyliko do 25
kwietnia rb. Koszt podróży w obie
strony wyniesie 15 zł. 80 gr.

Będzie to pielgrzymka archidie-
cezjalna. (m)
— Poziom wody w rzece Wilii

w ciągu świąt podniósł się o blisko
40 cm. Przybór ten spowodowały, o-
pady śnieżne i deszcze. (m)

POCZTA I TELEGRAF.
— Zwiększony ruch pocztowo-

paczkowy w okresie świąt. Wi okre-
sie przedświątecznym w urzędach
pocztowych ma terenie Wil. Dyrekcji
Pocztowej panował ożywiony ruch
pocztowy i telegraficzny. Najwięk-
szy ruch zanotowano przyj rozdziale
paczek żywnościowych. Obrót pacz-
ikowy ograniczał się nie tylko do
ruchu lokalnego, lecz również wiele
paczek wysłano zagranicę, przy-
czym najwięcej do Rosji sowieckiej.

ZABAWY

kiejj W. dniu dzisiejszym odbędzie
się w salach mensy akademickiej
przy Górze Bouflałowej 4 zabawa
taneczna przy dźwiękach  doboro-
wej oslkiestry. Początek o g. 22-ej.
Wstęp 1.50 zł., dla akademików 1
zł, Bufet na miejscu.

— Pokłosie powielkanocne. Tegorocz-

ne święta Wielkanocne przeszły pod zna-

kiem zaostrzonego kryzysu, a w  konse-

kwencji małej iłości awantur, bójek, opil-

stwa itp.

W. ciągu świąt w Wilnie zanotowano

zaledwie 15 bójek, 23 mniejszych awantur

na skutek opilstwa, 6 kradzieży oraz 2 cięż-

zra-
i przy

32, gdzie podczas: libacji świątecznej

niono ciężko nożami Horodeckiego

ba było mieć w głowie naogół 505
rawideł, by pisać poprawnie, to o-
ecnie ten, kto chce konsekwentnie

trzymać się nowej pisowni, winien
wylkuć aiż 1089 reguł! I to ma być
„uproszczenie', „ułatwienie” pisow-
ni, jej „przydatność dla szerokich
mas?“ Miast 505 reguł, już przy-
swojonych, zgadzających się prze-
ważnie z żywą mową, aż 1089 pra-
wideł nowych, których wszyscy mu-
simy się nanowo uczyć, acz w bar-
dzo iwysokim stopniu gwałcą one
polską mowę. (Cóż mamy temu się
dziwić, gdy „sam“ Nitsch lojalnie
przyznał, że nie ma językowego
polskiego pocžučia, że np. dźwięk
Tintoretto nie przedstawia dlań żad-
nej językowej trlidności).

Toteż, jak już pisałem kiedyś na
tem miejscu, nikt właściwie konsek-
wentnie tej pisowni nie przestrze-
ga. Jest ona przecież jednym jeszcze
przykładem tego mechanistycznego
formalizmu we współczesnej polskiej
kułturze, który tak bezwzględnie
atakuje Kołaczkowski w ostatnim
zeszycie Marchołta.

NIESFORNI AUTORZY.
A oto przykłady.
Prof, Briickner w ostatnim zeszy-

cie Ruchu Literackiego, który wy-
szedł z druku w połowie marcai jest
cały drukowany (przez jakąś dziw-
ną, niezrozumiałą suggestję) nieste-
ty, nową pisownią, pisze: litungja,
bizantologja (przez — j —), o bojo-
wem przeznaczeniu, o dosłownem
tłumaczeniu, o czem, o niczem, w
pierwotnym brzmieniu. I to wszyst-
ko w artykuliku o półtorej stronicy!
Hłakowiczówna drukuje w Nr. 12

żę Prosto z mostu, (które też nie wie-

— Zabawa w mensie akademic-|

KRONIKA POLICYJNA.| A

kie uszkodzenia ciała: przy ul. Kijowskiej |Ę
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Kronika wileńska
ul. Świerkowej 18 w mieszkaniu Kazimie-

rza Raczyckiego, gdzie jeden ze sprawców

awantury porwał siekierę i rozpłatał nią

głowę gospodarzowi. Raćżyckiego w stanie

ciężkim skierowało pogotowie ratunkowe

do szpitala św. Jakuba,

Na prowincji zanotówano około 50 bó-
jek i awantur, (h)

— Aresztowanie woźnego. Pod zarzu-

tem fałszerstwa aresztowano woźnego Bi-

blioteki im. Wróblewskich Ad. Kotyłowi-

cza. Fałszerza osadzono w więzieniu. (h)

wiino Polskie Radio
Wtorek, dnia 30 marca 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka, Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje.

Muzyka romantyczna. 11,57: Czas i hejnał.

12.03: Ludowe tańce polskie. 12,40: Dzien-

nik południowy. 12.50: Zakładajmy  spół-

dzielnie mleczarskie. 13.00: Muzyka popu-
larna. 1500: Wiadomości gospodarcze.
15.15: Koncert. reklamowy. 15,25: Życie kul-
turalne miasta i prowincji, 15.30: Odcinek

prozy: Lekcja śpiewu — K. Mansiield.

15.45: Muzyka polska. 16.00: Chwilka li-

tewska. 16.10: Rajczak—Krakowiaki, 16.15:

Skrzynka PKO. 16.30: Zespół mandolini-

stów „Kaskada” 17.00: Dni powszednie
państwa Kowalskich powieść. 17.15:

Koncert reklamowy. 17.50: Facecje pana

Zery — monolog. 18.00: Pogadanka aktual-

na. 18.10: Sport na Pomorzu. 18,20: Kon-

cent z objaśnień. 18,50: Pogadanka aktual-

na. Przemówienie Wojewody Pomorskiego

Władysława Raczkiewicza z okazji Tygod-
nia Propagandy Pomorza. 19.00: Czego szu-

kamy w teatrze. 19.20: Muzyka lekka. 20.09

Rozmowa muzyka ze słuchaczami radia.

10.15: Chóry Pomorskie. Dziennik wieczor-

ny. 20.55: Pogadanka aktualna. 21,00: Żarty
muzyczne — aud. 21.45: Utwory Fr. Liszta,
22.20: Portret Przybyszewskiego na tle

jego listów — szkic literacki. 22.35: Muzy-

ka taneczna z Cafe Club.

 

  
Marabut — mędrzec wśród ptaków.

 

dzieć poco przeszło na nową wiarę,
i gwałcąc wyrażną wolę autorów,
drukuje ich artykuły potworną no*
wą pisownią)), lłakowiczówna tedy
pomimo wiszystko drukuje tam poe-
macik o 39 wierszach, gdzie czyta”
my:'w Norwegji, Norwegją, fjord,
Ijordem, o niczem, białemi zębami,
zmyišlonemi kolorami. Jak na 39
wierszy to idość

I inny przykład, W Nr. 10 Myśli
Narodowej w artykule W. Jabło-
nowskiego czytamy: banalnem uczu*
ciem, o czem, na swojem miejscu,
tem arcydziełem, na tem snuciu,
przedewszystkiem, z tem, niema
(razem, gdy nowa pisownia każe
zawsze pisać osobno), legjonista, pa:
rodja, acz: geniusz (2 razy!), wresz-
cie nie z nową pisownią: szla-
chetnymi ideami, odwiecznymi za-
gadnieniami.

Trudno o większy chaos!
W tymże n-rze Myśli Narodowej

Z. Wasilewski pisze niezgodnie z no-
wą pisownią: zagranicą, miljony (aż
3 razy!), wydarzeniem politycznem,
pewnem zdziwieniem, zosobna, co-
prawda, tem zjednoczeniem, tem
mniej, wszystkiemi drogami, różne-
mi czasy, poczuciem nacjonalnem,
zagadnieniem centralnem, dla tego,
dla czego (osobno, gdy, i nowa i daw-
na pisownia każe ten przysłówek
pisać razem!), odrazu, jednem sło-
wem, niczem innem, wielkiem nie-
szczęściem, z całem poczuciem hu-
manistycznem, zpod (przez—-ž—!),
a nawet: pretensionalny (przez—ill).

Alle obok tego w tymże artykule
spotykamy już w zgoczie z nową pi-
sownią: kategorii, akcesoriów, ma-
sonerii, ideologii, Kurier (dwa razy!).

„e. n.) SEZ



 

Nowošci wydawnicze
Ukazal się šwiežo w druku wiel-

kanocny numer „Prosto х Mostu“
objętości 16 stron, bogato ilustrowa-
ny, zawierający artykuły i utwory

Początek o godz. 2-ej
Tylko dziś jutro film dla wszystkich

° ОМА
|HELIO Wieika epopea bohaterów oceanów

| rew na MOFZU нннр
Iwan Mozžuchin +“Nadpr.: 2 aktowa atrakcja koorowa p. t.:

„Wyspa żeglarzy'*
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poleca: М
Wykwintną bieliznę damską | męską. Trykotaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj- 5 GIAŁŁO
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy Skarpetki, Parasolki. Fartuszkt szkolno Sa z

| gospodarcze. FO CEnach wyjątkowo najniższych tal.22-35

$
4! SPRZEDAŻ ||x ais — Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 nowa premiera „Małżeństwo”.
Udział biorą pp: Detkowska-Jasińska, Gór-

ska, Masłowska, Niedźwiecka, Rychłowska,

ul. Jagiellońska 8—21
od godz. 17 do 18, OCHMISTRZYNI

e — poszukuje pracy ėa-
DO SPRZEDANIA |2e*%%e00000000060009 modzielnej do  nie-
dwa łóżka na kana- $ dużego majątku, zna 
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ZAMKOWA 9 ia elki wybór. Ceny 5 —15 minut od cen- lastytut szenia: pod „Roboty
Zegarki szwajcarskie! wyregułowane. „2Biżuteria, złoto, srebro,

Platery nowe fasony.
Reperacje zegarków z gwarancją.
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my 2100 zł, Na Zwie-;U.S.B,, fachowy kore-
rzyńcu, Cena 19.500,| petytor, udziela lek-
w tym długu banko-|cyj z matematyki, fi-
wego 3000 zł, Inform ,zyki i chemii, Ceny
Mickiewicza 46 — 9, przystępne. Zarzecz-
od godz, 34popoł.na 1—5.

kontrolowane przez Stację Oceny Nasion w Wilnie
. poleca

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZY.H
wiino, Zawalna 28, tel 21-48
Cenniki na żądanie bezpłatnie
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Na sezon wiosenny i letni gustowne

koszule, krawaty, pijamy

 

GRAMOFONY i PŁYTY
poleca z tej branży Chrzescl,ańska F-ma

: warzą bieliznę "Su płaszczei. malicka aa „e galanterję, bonżurki
poleca chcześc. w. NOWICK samolotów, wyleciałoKilkanaście

celem prowadzenia poszukiwań za-
ginionego samolotu 72-letniej księż-

ny Bediord,

Wilno, ul. Mickiewicza 6
Tamże przedśw qteczaa wyp zedaż naczyń

trykotaże
Wilno
Wielka 30

= Codziennie nadchodzą nowošci sezonowe
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4RANK BUCK I FERRIN FRASER. ° 26

„Miły ipazury”
Szklanka Garahana szczęknęła

o stół. Ciemność za siatkami roz-
brzęczała się symłonią podzwrotni-
ikowej nocy. Poprzez brzęk dolaty-
wał słabo szum morza, rozbijające-
go się niezmordowanie o pobliskie
wybrzeże.
— Nie wiem, jak «wróciłam do

tykszu i do klubu — opowiadała pa-
ni Randall. — Jeżeli nie straciłam
głowy, to tylko dzięki dumie. Gdy
majż zjawił się później, wesoły i roz-
mowny, udałam również dobry hu-
mor. Po powrocie do domu nic nie
powiedziałam, bo mi było wstyd za

derczego szału. Zanim przybył sikh,
konstabl, i zastrzelił go, polała się
masa krwi. Mówiono, że dostał sza-
łu, bo żuł za dużo baung, Ale ja
słyszałam już o niejednym takim
zajściu i przeważnie chodziło o ko-
biety, Było wśród nich sporo córek
hadžich.

W ciemności błysnęło światło.
Garahan przytknął zapałkę docy-
$ara. Zobaczyłem, że pani Randall
siedzi w wyściełanym fotelu ze
ślicznymi rączkami, zaciśniętymi na
kolanach.
— Nie: pojmuję — mówił powoliniego. Jak wogóle zachowałam to ŻĘ = оЕ 2

dla siebie także nie wiem. Dość, że anais gEA
się nie! zdradziłam. JOY] y '

wybral wlašnie córkę hadżiego.
Zapałka zgasła, Usłyszałem mw2-

stchnienie młodej kobiety.

Cały następny dzień przesiedzia-
łam na werandzie, udręczona i peł-

niego nacierpiałam, a jednak drža- Kangsar, przed tygodniem hadżiego
łam o jego życie. Może go jeszcze Ali, ojca mojej ayah...
kochałam — nie wiem. W każdym | — Tutaj? Co pani mówi?
razie starałam się, żeby rzucił "| — Tak. Poznałam go z wszelką
neo, bo wiedziałam, że tam nie bę- pewnością. Więc musiałam jeszcze
dzie bezpieczny. Udałam więc cho- | coś czuć dla męża, bo natychmiast
robę — tak łatwą dla 'kobiet na pojechałam ido szpitala. Właśnie wy-
Wschodzie i tak często stosowaną. | szedł. Godzinę spacerowałam po ko-
Wyrzuciłam lekarstwo, które mi| rytarzu czekając na jego powrót.
przepisał, błagając, żeby mnie za-|Gdy wrócił, powiedziałam mu, że

Drobne rączki już nie leżały na
kolanach. Osunęły się bezwładnie
„po bolkach, na poduszkę siedzenia,
Drzwi skrzypnęły, w mroku zamaja-
czyła wysoka postać Garahana.
— lnspektor Kirby dzwonił. Nie-

stety, muszę pani zakomunikować
smutną wiadomość. Ciało męża pani
znaleziono dziś przed wieczorem,
pięć mil nad morzem. Nie ma wąt-

brał do sanatorium Craiga, wie pan,
ną wzgórzu za Penangiem,

Zgodził się w końcu, podał się
do dymisji i opuściliśmy Borneo. W
Penangu
mąż dostał posadę tutaj, w Pulo

gdy: znów zaplątał się w romans —
tym razem z białą kobietą.
— Dlaczego pani nie zażądała

rozwodu?
Drobna rączka  zatrzepotała w

mroku jak biały motyl.
— Tutaj tego. rodzaju sprawa wy

wolue skandal. Pan zna stosunki w
niel'cznych, zamkniętych kołach. na odrazy. Potem zaczęłam się bać.

Już ma tyle poznałam charakter
Malajczykėw, że rozumiałam, jakie
niebezpieczeństwo groziło mężowi—
śdyby hadżi, ojciec mojej ayah, do- О
wiedział się prawdy. nie miał żalinych hamulców.Dziwne

Dwa tygodnie przedtem jeden jesteśmy my, kobiety —ciągnęła |
Malajczyk w kompongu dostał mor-|cichym głosem. — Tyle się przez!

— Widocznie nie powiedziałam
|panu, że moja ayah była pięknością
malajską. Pan nie rozumie charakte-
ru mojego męża. Na punkcie kobiet wożów. Będę... będę z panem szcze-

ra, inspektorze. Może, mimo wszyst-
ko, jeszcze go kochałam. Nie wiem...
Muciałam jeszcze coś czuć dla nie-
go, bo...
— Słucham panią?
— Bo spotkawszy tutaj w Pulo,

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwarta

„wyzdrowiałam” szybko i; mknęły się z hałasem. W; mroku za-

Kangsar. Nie upłynęły trzy miesiące, | boya,

| rahana.

' wanie.

Zresztą moja rodzina nie uznaje roz- |

wiem o jego romansie na Borneo i pliwości, że to on.
że tylko co spotkałam A — Ciało?
Zbladł jak papier i... — Tak. — Nie żyje — potwier-

Siatkowe drzwi bungalowu za- | dził Garahan.
— Więc hadżi...
— Właśnie. Mówiliśmy o hadżim.

| Ale nim się posuniemy dalej, muszę
— Tuan, telefon — rzekł do Ga*| zaznaczyć, że (doktór: zginął gwał-

towną śmiercią. Od kuli.
— Od kuli? — wyrzuciła zdła-

wionym głosem. :
daruje?| — Tak. Kirby mówił, że dostał:

| w samo serce, a nie widziałem, żeby
| który hadżi umiał używać broni pal-
nej. Kirby mówi, że gdy go wrzucili
do wody, już nie żył.
— Wrzucili do wodyi?
— Tak. To jakaś podła robota.

majaczyła biała kurtka domowego|

Inspektor położył powoli cygaro
i wstał,

— Przepraszam...
Za chwilę wrócę.

Gdy wyszedł, poczułem skrępo-
Wszak zajrzałem, żeby się

tak wyrazić, przez zakazane okno. |
Milczenie stawało się coraz uciążliw

sze. Czułem, że DZEodezwać. Garahan usiadł i strzepnął na
RE Proszę. pani — zacząłem -__ popielniczkę popiół z cygara, Mówił

niech mi pani wierzy, że współczuję spokojnie, jak na wykładzie w szko-
pani z całego... jle policyjnej.

| (C. d. n.)

Pani

— Dziękuję — odpowiekziała—
Wiem, że pan mnie rozumie. |

   SU

 

Inie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

 

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1 — ra mm. jednoszp, nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ea
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfnowe i tabelaryczne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,
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