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Dnia 8 kwietnia 1932 roku, wo-
bec groźnego stanu fundamentów i
ścian gmachu, bazylika Wileńska
została zamknięta, a nabożeństwa
ikatedralne przeniesiono do ргоКа-,
tedrainego kościoła św. Jana. Ża
trzy dni skończy się pięć lat od tej
chwili. Dziś ujrzymy prastarą świąty
nię katedralną wzmocnioną, zabez-
pieczoną i w odnowionej szacie,

Kompetentni mówią, że tenden-
cją kierowników technicznych i ar-
tystycznych byio i jest doprówadze-
nie bazyliki do stanu poprzedniego,
oczywiście, do tego stanu, w jakim
ona byia po przebudowie wediuś
projektów proiesora architektury w
Aikademji Wileńskiej, Wawrzyńca
Gucewicza, aprobowanych przez
znawcę i mecenasa sztuki, Biskupa
Ignacego-Jakóba księcia Massaiskie- |
go, doprowadzonych zaś do końca
przez biskupa Jana Nepomucena
Kossakowskiego kosztem samego
Biskupa, Kapituły i kilku  ołiaro-
dawców.

Przy tej okazji warto przypom-
nieć kilka wybitniejszych momen-
tów z dziejów Matki kościołów wi-
leńskich, obecnej Bazyliki Metro-
politalnej.

W rok po swoim chrzcie król
Władysław Jagiełto zjechał do Wil-
na i po urzędowem obaleniu pogań-

stwa, założył na dolinie księcia

Świntoroga, gdzie był ołtarz groźne-

go Perkuna,. świątynię katolicką,
którą dnia 4 maja 1387 roku Biskup
gnieźnieński  bBodzanta (Bodzęta)
poświęcił pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej, Najśw, Maryi Pan-
ny, św. Stanisława BM. i św. Wia-
dysława króla.
w Niedzielę Starozapustną (20 lute-

go), król wysłał posłów do papieża
Urbana VI, z Biskupem poznańskim,
Dobrogostem z Nowego Dworu, naj
czele z prośbą o podniesienie zbudo-
wanego w Wilnie kościoła do god-

ności katedry biskupiej i kanonicz-
ne
nawróconym kraju. Dn. 18 kwietnia
1388 roku Papież wydał bullę, któ-

rą podniósł Wilno do rzędu miast, a

kościół wileński do godności ka-
tedry biskupiej, na którą zamiano-
wał, jako pierwszego Biskupa wi-

leńskiego, ks. Andrzeja herbu Ja-

strzębiec, bisikupa tytularnego Sere-
tu na Mołdawii.

Pierwotna świątynia katedralna
była dość skromna, całkiem oczy-

wiście odmienna od dzisiejszej, roz-

miary jednak miała prawie te same;

z frontu miała trzy okna, w których

były zawieszone czwony, a na szczy

cie dość stromego dachu wznosiły
się trzy spiczaste wieżyczki, Ta

świątynie w sierpniu 1399 roku spło-

nęła razęm z zamkiem  wielkoksią-
żęcym, wkrótce jednak kosztem W.

Księcia Witolda i jego żony Anny

została odbudowana w stylu go-

tyckim i pokonsekrowana w czwar-

tą Niedzielę po Wielkanocy 1407 r.

Katedra: Witoldowska też spło-

nęła w pożarze ogólnym miasta w

roku 1530; odbudował ją Biskup

Jan z książąt litewskich. Budowni-
czy, rzymianin, Bernard Zenobi,
znacznie ją rozszerzył, po stronie

południowej wznosząc nową ścianę
na nowych fundamentach.
Tak odbudowana świątynia prze-

trwała do 'roku 1610. Dn. 1 lipca
1610 roku powstał w mieście strasz-

liwy pożar, który ogarnął całe mia-

sto. Spaliła się również katedra, tyl-

ko kaplica św. Kazimierza ocalała

w sposób prawie cudowny. Odbudo-
wę katedry ukończono dopiero w
roku 1632 za Biskupa Abrahama

Woyny, który ją uroczyście pokon-

sekrowal. N świątynia miał: НЕ
в LL ея Od Lewi, b. radny Liberman,kiem inny wygląd zewnętrzny.

frontu wznosiły się dwie e

Jeszcze przed tem, |

założenie biskupstwa w nowo-|

  
   

Wilno, Poniedziałek 5 kwietnia 1937 r.

Wobec otwarcia Bazyliki
Pomnik wieków wraca do swej świetności

„wieżyczki o dwu kondygnacjach, w
wieży południowej umieszczono ze-
gar. Północna wieża wkrótce została
„zniesiona. Е
‚ -, Nowemu zniszczeniu uległa ka-
tedra za najścia moskiewskiego. Dn.
10 sierpnia 1654 roku książę Cho-
wański, wódz moskiewski, zdobył
„miasto i wymordował około 25.000
| mieszkańców. Katedra została za-
,mieniona przez najeźdźców na staj-
„nię i straszliwie zniszczona. Dopiero
w roku 1662, po wygnaniu Moskali,
powróciła do Wilna Kapituła kate-
dralna i przystąpiła do oczyszczenia
i odnowienia świątyni. Odnowienie
polecono murarzowi Janowi Salwa-
dorowi. Koszta poniosła w znacznej
części Kapituła katedralna z Bisku-
pem Jerzym Białłozorem wespół.
W roku 1702 splondrowali kate-

drę Szwedzi. Znacznie też ucierpiała
ona przy pożarach w latach 1741,
,1748 i 1749. Do gruntownej restau-
jracji przystąpił dopiero. Biskup Mi-
|chał Zienkowicz (1730—1762), Przy
„tej restanracji już zauważono, że
„wielkie szkody świątyni przynosi
woda, która zwłaszcza przy powo-
dziach i roztopach wiosennych pod-
janywa fundamentyi przyczynia się
do wilgoci w całym gmachu. Restau-

| racja w całości nie doszła do skutku,
śdyż wkrótce po jej rozpoczęciu
upadła wieża zegarowa nad kaplicą

' Imienia Maryi, przebijając sklepienia

(i grzebiąc pod gruzami kilku księży
i wiernych. Po- zawaleniu się skle-

' pienia kościół został zamknięty i do-
| piero w roku 1777 ówczesny Biskup
i Wileński, Massalski przystąpił do
| gruntownej przebudowy, która zo-
stała ukończona -zaledwie w roku
1801 w tym kształcie, w jakim ją
widzimy obecnie, Późniejsze remon-
ły i odnawiania nie wprowadziły
żadnych: zasadniczych zmian.

Jalk widzimy z tej pobieżnej hi-
storji maszej Bazyliki, dzieje jej to
dzieje naszego kraju. Zdobiły ją daw
niej bogate pamiątki, pomniki kró-
lów, znakomitych mężów w dziejach
naszego narodu i bogatych w zasłu-
gi osób duchownych i świeckich
Wiele z tych pamiątek zostało do
naszych czasów, ale znacznie więcej
zginęło. Najdroższą atoli pamiątką
jest sama świątynia i jej skarb - re-
likwje św. Kazimierza Królewicza,
który na swym tronie panuje nasze-
mu krajowi, promieniując cnotami i
zachęcając do umiłowania Wiary
Ojców naszych, Ojczyzny wolnej po
latach ciężkiej niewoli i do ćwicze-
nia się w cnotach, któremi On za-
jaśniał na ziemi naszej. Niechże to
otwarcie ponowne świątyni katedral
nej dla chwały Bożej przyczyni się
do wzmocnienia w nas wiary i oży-
wienia cnót chrześcijańskich.

- M, P—cki. 
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Ofensgoa na froncie baskijskim
rozwija się

BERLIN, 4.4. W tych dniach u-
"kazał się w prasie niemieckiej prze-

gląd sytuacji wojeńnej w w Hiszpa-

nii. Jego cechą charakterystyczną

jest ton pełen rezerwy. „Nachtaus- |

gabe“ zamieszcza artykuł swego
hiszpańskiego wysłannika Studnitza,
Czytamy tam m. in.: „Należy zacze-

ikać, czy olensywa gen. Mola uwień-

ćzona będzie sukcesem, przy równo-

czesnych rokowaniach z przewód-

cami reparatyzmu baskijskiego, któ-

re prowadzi ten giętki generał-dy-
plomata.
ofensywie są raczej pomyślne, Ocze-

kiwana od kilku tygodniofensywa

przeciw Madrytowi, nie przyniosła

większych zmian: zdobyto Guadala-

jara i tym samym przecięcie dróg,
prowadzących stamtąd do Guenza i
Walencji. -« Gen. Franco stoi obecnie

przed najważniejszym problemem:

brakiem prawdziwie wyszkolonych

żołnierzy. Wódz powstania hiszpań-

skiego, po 8-miesięcznej walce zaj-

miije wprawdzie 2/3 kraju, należy

jednak pamiętać, iż są to prowincje

słabo zaludnione, przeważnie rolni-

cze. Wojska rządowe dysponują na-

tomiast wielkimi zasobami ludności,
miastami i wielkimi portami oraz
większą możliwością dowozów.

POWAŻNE REZULTATY AKCJI
AVILA, 4.4. Mimodyskrecjigłów-

nego dowództwa wojsk powstań-
szych, panuje ogólne przekonanie, że

|ASKS ISIITS T I iI II IOT

POZNAŃ, 4.4, Śmiertelne szcząt-
ki śp. Karola Szymanowskiego przy-

| były dziś o 4-ej rano na dworzec w
Zbąszyniu. Na peronie, udekorowa-
nym zielenią oraz flagami narodo-
wymi i żałobnymi, oczekiwała dele-
gacja Stowarzyszenia Muzyków Pol-
skich.

Z wagonu niemieckiego delegacja
Stow. Muzyków Polskich przeniosła
trumnę do przygotowanego wagonu-
kaplicy.

TOKIO, 4.4. Agencja Domei do-
nosi, że według dziennika „Kokumin
Szimbun“, rząd Hayaszi jest jakoby
zaskoczony słabym powodzeniem
kampanii, zmierzającej do zorgani-
zowania stronnictwa rządowego. Na-
głe rozwiązanie parlamentu wytwo-

składać się będzie
Łódzkie dzienniki żydowskie,

wychodzące w języku polskim, przy

noszą zgodną, niewątpliwie inspiro-

waną wiadomość, o kandydatach i

podają osobowy, choć niekompletny
skład przyszłej raty miejskiej z no-
minacji.

Wiśród wymienionych jako przy-
szłych ojców miasta figurują: sen.

Algajer, dyr. Berkowicz (wielki prze
mysł, dyr. izby rzem. Kopczyński,
wiceprezes izby przem.-handl. Fid-

ler, (wieczny kandydat na radnego z

że Glatyński (ZZZ), prezes

‚ N-u dyr. Michelis, b. radny Ichok
Raabe, Po- gonowski, Rybicka, dr. Tochterman,

O godz. 12,35 pociąg ruszył w
stronę Poznania,

O godz. 14,10 wjechał na dwo-
rzec stolicy Wielkopolski, udekoro-
wany zielenią, chorągwiami © bar-

wach narodowych i czarną krepą.

W chwili wjazdu zagrzmiały kotły

miejskiej orkiestry symfonicznej w

posępnym rytmie marszu żałobnego
Chopina.

Na peronie zebrał się komitet
miejscowy uczczenia pamięci Karo-

LITI i OAENKIEA За

Rząd japoński nie może stworzyć
nowej parcii

wołało takie oburzenie wśród istnie-
jących stronnictw politycznych, że

| nawet i członkowie tych stronnictw,

| którzy byli skłonni do opuszczenia

|ich i przysiąpienia do nowego stron-

|nictwa, wolą obecnie przyłączyć się
frontu antyrządo-| do wspólnego

wego.

 

„Bejrat' miasta Łodzi
Zz czionkow „Ūzonu“
„posei Wadowski, dr. Tomaszewski

JA im
| Jak wynika z powyższego rada
! przyboczna składać się będzi z osób

które przed paroma dniami oficjal-

| nie zgłosiły akces do O. Z. N-u.

| Wobec rozwiązania - obecnej ra-
|dy socjalistycznej, zachodzi obecnie
| pytanie co się stanie z kandydatami

|trzech socjalistycznych wiceprezy-

|dentów, wybranych na drugim po-

| siedzeniu rady równocześnie z Bar-

lickim, który dwukrotnie wybierany
|nie uzyskał zatwierdzenia, podczas,

|gdy Szewczyk, Dratwa i alczak
do tej pory „wiszą w powietrzu”.

^

niertęlne szczątki 6. q. Karola Szymanowskiego
przybyły wczoraj przez Poznań doiżWarszawy.._:

la Szymanowskiego, przedstawiciela
władz, reprezentanci świata nauko-
wego, kulturalnego i artystycznego,
jastytucyj i zrzeszeń z pocztami
sztandarowymi, na dalszych zaś pe-
ronach były ustawione szpalery ze
sztandarami związków kombatanc-

kich, cechów,
harcerstwa.

Po przemówieniach wniesiono do
wagonu-kaplicy wieńce i naręcze
kwiatów.

Fołączone chóry męskie zainto-
nowały utwór Feliksa Nowowiej-
skiego -,„do Ojczyzny”.

Wagon-kaplicę przyczepiono na-

Ostatnie wiadomości o tej|

korporacyj, szkół i

pomyślnie

rezultaty operacji wojskowych na
(froncie biskajskim są daleko bardziej
,poważne, niż doniosty o tym komu-
nikaty oficjalne.

Wczoraj umocnione zostały przez
powstańców nowe pozycje na zbo-
czach wzgórza Amboso, które jest
barazo ważnym punktem strategicz-
nym. O świcie liczne ciężkie samo-
loty powstańcze rozpoczęty bombar-
dowanie pozycji saiiarao

;,BOMBARDOWANIE DURANGO,
MADRYT, 4,4, Samoloty powstań-

cze bombardowały wczoraj po poiu-
dniu Durango. Szkody są bardzo
znaczne. Zniszczeniu ulegio szereg
budynków. Są liczne ofiary w lu-
dziach.

KLĘSKA CZERWONYCH ...
POD DURANGO. о:

AVILLA, 4.4. Korespondent Ha-
vasa donosi, że dzień wczorajszy
przeszedł wyjątkowo -spokojnie. .na
wszystkich odcinkach frontu, z :wy-
jątkiem frontu biskajskiego. Dokoła
Madrytu i na „odcinku Gudalajara
toczył się tylko pozedynek artyle-
ryjski, zaś piechota nie podejmowa-
ła żadnej akcji. Kolumny powstań-
|cze, działające w okolicach Duran-
| go, umacniały tylko swe pozycje, nie
starając się posuwać dalej. Silne о4-

rza, które służyć będą zabazę do
dalszych kroków zaczepnych. Woj-
„ska powstańcze na tym do-

|tarły do drugiej linii obronnej prze-
ciwnika, która prawdopodobnie jest
ostatnią linią obronną przed Duran-

rango. Oddziały rządowe próbowały
dwukroinie podejmować kontrataki
|na stoki góry Ambono, opanowane

(wczoraj przez powstańców. Kontr-

ataki te zostały odparte z olbrzy-
miemi stratami dla przeciwnika
przez artylerię, ustawioną na sąsie-
dnich wzgórzach.

IDyplomecja Włoch
działa...

PARYŻ, 4.4. „Oeuvre* twierdzi,
iż Włochy zamierzają w najbliższym
czasie zaproponować Rumunii zawar
cie układu podobnego do podpisa-
nego ostatnio paktu włosko-jugosło-
wiańskiego. &

4ADATANKKIA S"WEZYRA

| WYSOKIE DOMY ZNIKNĄ
Z MIAST CHIŃSKICH.

stępnie do pociągu warszawskiego,

który o godz. 14.55 opuścił dworzec,

udając się w dalszą drogę.

WARSZAWA, 4.4. Dzisiaj wie-

czorem przybył do Warszawy wagon

żałobny, wiozący trumnę ze zwło-

kami ś.p. Karola Szymanowskiego.

Q godz. 19.55 wagon-kaplica po- ;
woli wjechał na stację. Wiciszy roz-

sunięto boczne drzwi wagonu i uka-

zała się skromna dębowa trumna, ;

spoczywało kilkanaście ©

wieńców. Wnętrze wagonu tonęło?
na której

w kwiatach. Chór, z towarzysze-

niem orkiestry, odśpiewał dwa frag-
menty z mszy K. Kurpińskiego „roz-

sądź nas Boże” i „Baranku Boży”, $,

poczem modły nad trumną odprawił $

ksiądz Plewko-Plewczyński, przyja-

ciel zmarłego kompozytora, w asyś-
cie duchowieństwa.

Trumnę złożono na karawanie, na

drugim karawanie złożono wieńce i

ikondukt, poprzedzany przez ducho-

wieństwa, ruszył ul. Chmielną, Mar-

szałkowską, Al. Jerozolimskimi, No-

wym Światem do gmachu konserwa-

watorium na ul. Okólnik.

Tam trumnę ustawiono na kata-

falku i wszyscy zebrani klęcząc od-

mówili „Zdrowaś Maria" za duszę i powietrze, ś.p. Karola Szymanowskiego.

 

| Zarząd miasta Peiping (Chiny) za-

| bronił wystawiać kilkopiętrowe bu-
dowle. Zakaz umotywowano tym, że

wysokie gmachy zabierają światło

Na zdjęciu gmach ban-

|ku przy przymusowej rozbiórce.



Ciągle žie w Gdansku
Nic dobrego nie zapowiadało się Rozumowanie to jest nietylko z socjalistycznej w Volkstagu, ale jest

w Gdańsku po ostatnim załatwieniu gruntu błędne, ale wręcz przewrot- to tylko wynikiem nieprawnego roz-
zatargu, ku któremu parł rozmyślnie ne, jak niestety wszelkie dzisiejsze porządzenia Senatu z 8-go lutego
i wyzyiwająco nacjonal - socjalistycz- jpojęcia prawno-polityczne nacjonal- r. b. o unieważnienie mandatów po-
my zarząd wolnego miasta, gwalcąc
konstytucję i lekceważąc uprawnie-
nia Wiysokiego Komisarza Ligi, jed-
no i drugie nie bez szkody dla praw
Polski. Nieprawdopodobne porozu-
mienie p. ministra spraw zagranicz-
nych Becka, jako pośrednika, z Se-
natem gdańskim, z dnia 10-go stycz-
mia 1937, utrwaliło nacjonal-socja-
lizm w przekonaniu, że może robić,

co mu się podoba, a zalecało Wiyso-
kiemu Komisarzowi powściągliwość
we włkraczanie w t. zw. sprawy we-
wnętrzne wolnego miasta. Wpraw-
dzie Komitet Trzech w Genewie, z
p. Edenem jako sprawozdawcą, nie
pogodził się z takim załatwieniem, a
sprawozdanie jego, które stało się
uchwałą Rady Ligi z. 27-go stycznia
1937, naprostowało sprawę w duchu
wytknięcia naruszeń konstytucji i
uznania praw Wysokiego Komisarza,
ale taki przebieg sprawy, ujawniają-
cy jakłby obojętność Polski, powoła-
nej w pierwszym rzędzie do czuwa-
nia nad nietykalnością stanu praw-|
nego u ujścia Wisły, nie powściągnął
zapędów gdańskich.

Nowy. (Wiysoki Komisarz Ligi,
prof. Karol Burckhardt, przybył do
Gdańska w początku marca r. b., a
wówczas na łamach głównego pisma|
nacjonal-socjalitycznego w Rzeszy, |
„Voelkischer Beobachter' (nr. 65)
piórem p. Wilhelma Zarskiego, głów
nego znowuż dziennikarza nacjonal-
socjalistycznego w Gdańsku z „Der
Danziger Vorposten'* p. Fostera, wy-
łożono mu na powitanie taki pogląd:|

Mocarstwa zwycięskie widziały

możliwości zatar$ów, w które Gdańsk siłą

rzeczy, wskutek okoliczności, mógł popaść
z o wiele silniejszym sąsiadem, Polską, więc

stworzyły urząd Wysokiego Komisarza, ja-
ko rozjemcy w sporach między Gdańskiem

a Polską... Mocarstwa te musiały się też
obawiać, iż wobec rozbicia stronnictw w

Gdańsku mogłoby nie znaleść się większo-

ści dla uchwalenia konstytucji bez nacisku

-zewnętrznego czynnika, więc podporządko-

"wały sporządzenie konstytucji współdziała-

niu pierwszego Wysokiego Komisarza, oraz,
ze względu na zabezpieczenie ustroju pań-

stwowego, przeniosły też na dalszych Wy-

sokich Komisarzy czuwanie nad życiem kon

stytucyjnym.. Artykuły 102 i 103 Traktatu
Wersalskiego należy pojmować jako posta-
nowienia zabezpieczające przeciw  możli-

wym naporom Polski na Gdańsk oraz jako
podstawę działań zabezpieczających, które
Rada Ligi musiałaby podjąć, gdyby zatargi

"wewnętrzne naraziły na szwank istnienie
wolnego miasta Gdańska nazewnątrz. Otóż
niebezpieczeństwo, iżby stosunki między

Gdańskiem a Warszawą mogły zaostrzyć
się w zatarg, nie istnieje od trzech lat, a

Liga została zwolniona i usunięta ze swego

stanowiska pośrednika. Z drugiej strony,

 

 
dzięki stanowisku rządu nacjonal-socjali-

stycznego, przeciw któremu właśnie wystę-
pował poprzedni” Wysoki Komisarz, nastało
zupełne uspokojenie wewnętrznego stanu

sprawy, opierający się na większości rząd
nacjonal-socjalistyczny zdobył sobie zau-
ianie niemal całej ludności, tylko stojące na

boku jednostki bez godnego uwagi zastępu

zwolenników odmawiają współpracy, nowy
Wysoki Komisarz, na podstawie warunków,

jakie nałożyło jego działalności ostatnie

posiedzenie Rady w Genewie, nie może

odczuwać obowiązku, by być ich adwoka-
tem...

socjalisty gdańskiego. Okazuje wię,
Wysoki Komisarz miał mieć, według
tego poglądu, zadania jednostronne i
skierowane przeciw Polsce. A tym-_
czasem Gdańsk, jak wiadomo w“
pierwiszych postanowieniach Konfe-/
rencji Pokojowej, z marca 1919, miał
być całkowicie włączony do Polski,'
Gdy zaś następnie zmieniono to w.
duchu utrzymania wolnego miasta z
wyraźnym celem zapewnienia jed-
nak Polsce wolnego dostępu do mo-
rza, Oraz z przyznaniem Polsce: w
art. 104-tym traktatu bardzo waż-
kich i rozległych praw: w Gidańsku,
Wysoki Komisarz powołany jest o-
czywiście do czuwania nad rzeczy
wistym wcieleniem w życie tych u-
prawnień Polski. I zawsze tak było,
a dzisiejsze bardzo wykrętne rozu-
mowania nacjonal - socjalizmu w
Gdańskiu świadczą tylko o złych za-
miarach, które zresztą ujawniają się
od trzech lat w działaniach.

Dalekie od prawdy jest też twier-
dzenie o rzekomym uspokojeniu we-
wenętrznym w Gdańsku i przechy-
lenie się prawie całej ludności ku
nacjonal-socjalizmowi, W; wyborach
z kwietnia 1935 opozycja, mimo na-
cisku rządzących, zdobyła około
40 proc. głosów i miejsc, a od tego
czasu także tylko nacisk tam działa,
a nie przechylanie się ludności ku
rządzącym. W. połowie marca r. b.
oznajmiono o przejściu trzech po-  słów z opozycji do grupy nacjonal-

selskich przez większość, co znowu
gwalci Konstytucję. A w czasie
świąt ostatnich zawieszono ponow-
nie katolicką „Danziger Volkszeit-
tung" na pół roku. Wiysoki Komisarz
będzie miał aż iza dużo roboty w rze-
komo  uspokojonym
Gdańsku, broniąc go przeciw bez-
prawnemu tam narzucaniu wyłącz-
ności jednego obozu, jak w Rzeszy.
W wielki czwartek, 25-$0o marca

r. b., rozpoczęły się rokowania pol-|
sko-gdańskie, mające na celu urze-
czywistnienie- & zw. porozumienia
ogólnikowego polsko - gdańskiego
ze stycznia 1937, jako odnowienia u-
mów: z r. 1933 w sprawie korzysta-
nia z portu i praw ludności polskiej
w Gdańsku. Przygrywki do tych na-
rad w „Danziger Vorposten“ p. For-
stera z Rzeszy są pomrukami, w
których niema cienia uznania, że
Polska jest w Gdańsku u siebie.
Więc i tu, w razie potrzeby, Wysoki
Komisarz Ligi odnajdzie swój zakres
działania.

Pogląd gdański, streszczający się

wewnętrznie j :
; barnia.

 

CRACOVIA REMISUJE Z ŁKS.
W Łodzi w meczu o mistrzostwo Ligi,

Cracovia zremisowała z ŁKS 1:1 (1:1).

POGOŃ LWOWSKA ZREMISOWAŁA
Z  GARBARNIĄ.

W niedzielę rozegrany został we Lwo-
wie pierwszy w tegorocznym sezonie mecz

|ligowy między krakowską Garbarnią a Po-
gonią. Mecz zakończył się wynikiem bez-

bramkowym 0:0, Mecz stał na bardzo sła-

bym poziomie, Drużyną lepszą była Gax-

KLĘSKA WARSZAWIANKI
W KRAKOWIE.

Na inaugurację sezonu ligowego w Kra-

kowie, odbył się w niedzielę mecz piłkar-

karski między Wisłą i stołeczną Warsza- wianką, w którym wicemistrz Ligi Wisła

rozgromiła Warszawiankę w stosunku—5:0
(2:0). Zwycięzcy przeważali przez cały czas

zawodów, grając dobrze we wszystkich li-
niach. ё = PB

WARTA WYGRYWA Z TRUDEM
Z HCP 9:7.

Mecz o drużynowe mistrzostwo Polski
| w boksie pomiędzy drużynami Warty i HCP
zakończył się zwycięstwem Warty 9:7, —
Mecz powyższy miał nadspodziewanie cie- kawy przebieg, Warta, która wystąpiła do

w tym, że wszystko jest w porządku| tego spotkania bez Sipińskiego oraz Ja-
w Gdańsku, gdy nacjonal-socjalizm
zmierza do zagarnięcia wyłączności
na swą rzecz w wolnem mieście, by!
potym przyłączyć je do'Trzeciej
Rzeszy, oraz że nie należy przeszka-
dzać temu pięknemu stanowi: rzeczy,
musi się spotkać z najbardziej sta-
nowczym oporem. —

Stanisław Stroński,

rockiego, natrafiła na b. silny opór ósemki
*"HCP i wygrała spotkanie, po zaciętej wal-
' ce, w nieznacznym stosunku 9:7.

W spotkaniu tym zespół HCP ustępo-
wał Warcie tylko brakiem odpowiedniej za-

' prawy i rutyny. Pod względem bojowości,
skuteczności i ambicji zawodnicy klubu fa-
brycznego górowali bezwględnie, Sędzio-

wał na punkty p. Słabicki z Warszawy, któ

ROZETARYTRO OOP Z POK  I оНЕС  ISN TOZOTZSZÓDZODODZDYGÓOOTZYKOOOOOZKÓRSE.

„Skończy sie.na usunięciu z Polski”
Proces oghetto ławkowe na Politechnice lwowskiej

Przed Sądem Okręgowym we bie ich sąsiedztwa, powinni tozro-, Gimjpla. Przypominał sobie tyliko,
„zumieć i nie wciskać się między mło że po wiecu „ktoś mu położył rękęLwowie odbyła się pierwsza rozpra-

wa w procesie przeciw 7 studentom.
Politechniki Lwowskiej Polakom,
oskarżonym o pobicie Żydów, usu-
wanie ich z sal wykładowych, o u-
dział w zbiegowisku oraz '©0 opór
władzy. Chodzi tu o zajścia, które
rozegrały się w dniu 23 październi-
Ika ub. roku po wiecu w sprawie re-
legowania stud. Szustkiewicza za
rzekomą obrazę Bartla. Rozprawa
odbywała się przed sędzią jednostko
wym dr. Majkowskim w dużej sali
sądu przysięgłych. Jako obrońca
oskańżonych studentów występował
adw. mag. Dominik Miaciejko.

Prokurator obszernie wypytywał
oskarżonych 0 sprawę podziału
miejsc na salach wykładowych. Osk.
Nowotarski oświadczył, że polska
młodzież akademicka dąży; do zupeł-
nego odosobnienia się od Żydów,
którzy są elementem demoralizują-

i destruktywnym. Oskarżony:cym :
Mitis przytaczał wypadki oszustw
popełnionych przez Żydów przy
egzaminach,
Niezmiernie charakterystyczne by.

ły zeznania świadka prof. inż. Kazi-
mierze Sucheckiego, dziekana wy-
działu rolniczo - leśnego, który! na
pytania prokuratora odpowiada, że
awaniury o miejsca wywoływali Ży-
dzi, którzy wprost pchali się na miej
sca zajęte przez młodzież polską.
Świadek widząc to zwrócił Żydom 

RADJOODBIORNIK

uwagę, iż skoro Polacy nie życzą so-

I i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE:

Michał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja 'ładowanie akumulatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO

  

ROWERY i CZĘŚCI.
TYYYYYYYTPYYYYTYYYYYYYVYYYYYYYYY

Kresy nie pozostają w tyle
OŚRODKI, KTÓRE PRZODUJĄ W WALCE Z ŻYDOSTWEM,.

Niewątpliwie do  najaktywniej
zwalczających żydostwo ośrodków: w
Grodzieńszczyźnie, należą wieś Ko-
ścielna i miasteczko Hoaża, które to
miejscowości położyły już  po-
ważne zasługi w akcji unarada-
wiania handlu polskiego.

Nie licząc istniejących już kilku
sklepików chrześcijańskich, sklepi-
pików sprzedających nie tylko arty-
kuły  kolonialno-spożywcze, lecz też
żelazo, galanterię it. p. materiały,
trzeba wspomnieć przedewszystkim
otym, że mieszkańcy obu tych miej-
scowości postanowili, że dopóty nie
spoczną, dopóki ostatni żyd nie opu-

ści granic powiatu. [zdaje się, chiwi-
la ta nie jest zbyt odległa, bo już w
60—70 proc. handel znajduje się w
rękach polskich. Prócz tego zaś, o-

jstemo; jak donoszą z prowincji, po-
wstały tu 2 nowe placówki chrze-
ścijańsikie, mianowicie: spółdzielnia i
mleczarnia. Spółdzielnię uruchomili
wieśniacy, którzy, wprawdzie zebra-
li małą kwotę, lecz, mimo to, inte-
res dobrze się rozwija. A nowoza-
łożona mleczarnia szybko staje się
ośrodkiem, który zaczyna już zaczy-
ośrodkiem, który zaczyna już kon-
centrować nabiał z całej okolicy, (m)

dzież polską. Dziekan Suchecki o-
świadczył ponadto, że nie uważa
postępowania młodzieży polskiej za
zdrożne, lecz wręcz przeciwnie za
zrozumiałe. Takie rzeczy działy się
przed wojną w Wiedniu i świadek
|jalko student był dumny z tego, że
siedzi na ławce polskiej, a nie prze-
znaczonej dla Niemców lub Cze-
chów. Natómiast nie może zrozu-
mieć, dlaczego Żydzi wstydzą się
siedzieć osobno.

Z 10 świadków Żydów nie zjawił
się na początku rozprawy ani jeden.
Dopiero o godz.
korytarza znaleziono świadka M.

siku

Sanacyjny „Kurier Czerwony!”
pisze:

„Ministerstwo W. R. i O. P., w
porozumieniu z władzami bezpie-
czeństwa publicznego, postanowiło
mie dopuścić do żadnych zajść na te-
renie uczelni. Przewidywane jest
również, że w razie potrzeby policja
otrzyma specjalne uprawnienia.
Wśród młodzidży rozeszła się nawet
pogłoska, że możliwe jest częściowe
zawieszenie autonomii w sensie znie
sienia przywileju eksterytorialności.

Dalsze postanowienia ze strony

Polskie Przyrodnicze T-wo Pe-
dagogiczne organizuje w dniach 2—
6 maja r. b. w Warszawie I-szy ogól-
nopolski zjazd nauczycieli przyrody.
Termin zjazdu zbiega się z jubileu-
szem 10-lecia istnienia Towarzystwa
będącego jednym z najstarszych zrze
szeń nauczycielskich.

Program zjazdu, poza częścią 0-
ficjalną, obejmuje następujące refe-
raty: „Wartość biologii w naucza-
niu“ prof. K. Czerwiński, : ,„Najnow-
sze poglądy na ewolucjonizm, „Wy-
brane zagadnienia z teorii dziedzicz-
nošci“ — prof. L. Hirszłeld, „Siły! me
chaniczne ustroju ludzkiego, lub z
dziedziny  palentropologii — dr. E.
Loth prof. U. J. J, „Mineralizacja
kultury współczesnej” — dr. J. Le-
'wiński, prof. U. J. P. i

Poruszone i omówione też zosta-

CIESZYN, 4,4, Dziś popołudniu
odbył się tu pogrzeb ś.p. dr. Włady- sława Michejdy, burmistrza miasta

12-tej w zakątku |

 

na plecach, ale lekko”, sprawcy jed-
nak nie poznaje. Oświadcza, że Ży:-
dzi dlatego bronią się przeciw osob:
nym ławikom, gdyż wiedzą, że skoń-
czy się na usunięciu ich z Polski.
Ponadto „względy  ogólnoludzkie'*
każą im zajmować miejsca wśród Po
laków.

Kiedy obrońca pyta świadka, co
to są za względy ogólnoludzkie,
świadek po dłuższych wywodach
dochodzi do winiosku, iż skoro Pola-
cy nie chcą siedzieć razem z Żyda-
mi, powinni... sami odejść.
W celu odnalezienia reszty świad-

ków rozprawa została odroczona.

 

Wyższe uczelnie a ...policja
Rozporządzenie ministra szybko zrealizowano

Min. W. R. i O.P. nastąpią z- po-
|cżątkiem przyszłego tygodnia.

„ABC” tak komentuje pośpiech
| władz:

„Ten niespotykany pośpiech
władz w likwidowaniu stowarzyszeń
akademickich da się jedynie wytłu-
maczyć dążeniem do przeprowadze-
nia wszystkich prac przed otwar-
ciem wyższych uczelni, które ma na-
stąpić już w poniedziałek. Jest to
zrozumiałe ze względu na nastroje
wśród młodzieży”.

Zjazd nauczycieli przyrody
odbędzie się w dn. 2—6 maja w Warszawie

ną następujące zagadnienia meto-
dyczne:

„Analiza wytycznych programów
gimnazjum i szkoły powszechnej”,
„Programy licealne" doc. :
Ehrenteucht wiz. M. W. R. i О. Р.,
„Przygotowanie nauczyciela biolo-
ga, jako wychowawcy współczesne-
$o człowieka” — dr. A. B. Dobro-
wolski prof. W. W. P., „Ogniska
metodyczne biologii" — A. Dziu-
rzyński kier.ogn. w Krakowie, „Eks-
perymenty _metodyczne”, „Historia
natczania  przyrodoznawstwa'
doc. dr. H. Raabe.

Podczas zjazdu nastąpi otwarcie
wystawy metodycznej, książki przy-
rodniczej oraz pomocy szkolnych, a
luczestnicy zjazdu zwiedzą instytucje
naukowo - badawcze i dydaktyczne, 

Pogrzeb dr. Michejdy
Cieszyna i zasłużonego działacza na-
rodowego.

sport.
rego rozstrzygnięcia były we wszystkich
walkach sprawiedliwe, Nie mógł natomiast
zadowolić tym razem sędzia p. Kazimierz

Derda, który wyraźnie, w niektórych wal-
kach, krzywdził zawodników HCP.

WARTA MISTRZEM BOKSERSKIM
POLSKIL

W niedzielę zakończyły się zawody

bokserskie o drużynowe mistrzostwo Pol-
ski. Mistrzostwo, zgodnie z oczekiwaniami,

zdobyła znowu Warta. Niespodzianką było
zajęcie drugiego miejsca przez IKP, który
zepchnął Okęcie na trzecie miejsce w ta-
beli.

NOJI WYGRYWA BIEG „KURIERA
POZNAŃSKIEGO",

Do biegu na przełaj, organizowanego
przez POZLA o nagrodę wędrowną „Kurie-
‹а Poznańskiego”, stanęło w kategorii se-

nierów i juniorów 164 zawodników na 233

zgłoszonych. Trasa biegu w kat. seniorów

wynosiła ok. 4.500 m, a kat. juniorów ok.

2,000 m. W kategorii juniorów zwyciężył
Paszek z Dziedzic (Śląsk), w czasie 8:23,8

sek.

W biegu seniorów Noji

istrej walce, w czasie 13:09,8.
wygrał, po

BIEG RASZYN—WARSZAWA STAŁ SIĘ
OLBRZYMIĄ PROPAGANDĄ SPORTU

POLSKIEGO.

Zorganizowany przez Polskie Radio bieg
Raszyn—Warszawa wywołał szalone zain-

teresowanie, gromadząc na całej trasie nie-

przebrane tłumy. Na mecie na pl. Józeja
Piłsudskiego kilkadziesiąt tysięcy osób za-

pełniło olbrzymi plac i wszystkie przejścia,
tak że oddziały policji z trudem utorowały
drogę zawodnikom. Bieg zgromadził ogó-
łem 7 drużyn, z których każda wystawiła
35 zawodników. Dystans biegu wynosił ok.
22 km. Pierwszy bieg ukończył Kusociński
(Warszawianka), witany owacyjnie przez

tłumy. Kusociński zapewnił w ten sposób
zwycięstwo Warszawiance, w ogólnym cza-

sie 1:02:27 sek., 2) Polonia — 1:03:51,6 sek,

3) PZL.

Po biegu komisja sędziowska zdyskwa-
lifikowała drużyny Warszawianki i PZL, za
przekroczenia regulaminowe, przyznając
pierwsze miejsce Polonii.

PRZEGRYWAMY Z AKADEMIKAMI
BELGIJSKIMI.

W niedzielę wieczorem na krytym ba-

renie YMCA w Warszawie, rozegrano mecz

pływacki między akademickimi reprezenta-

cjami Belgii i Polski.
Zwycięstwo odnieśli akademicy belgij-

scy 18:17.
—

Nowošci wydawnicze
Nowy zeszyt „Przeglądu Lniarskiego“.

Organ Towarzystwa Lniarskiego w Wil-

nie — „Przegląd Lniarski“, rozpoczął już
ósmy rok swego istnienia, pełnego słusznej

walki o samowystarczalność włókienniczą
Polski.

W. kolejnym zeszycie „Przeglądu Lniar-

skiego” (zeszyt 1, rok VIIL wydawnictwa)

na specjałną uwagę zasługują, następujące

artykuły: „Ramowa ustawa o preferencji

dla krajowych surowców włókienniczych i
oleistych wzmoży siłę obronną Polski“ —

z przemówienia w Sejmie posła inż, Cze

sława Dębickiego — wiceprezesa Towarzy-
stwa Lniarskiego w Wilnie; „Perspektywy
tegorocznych zasiewėw Inu“ — J. Jagmi-

na; „Rozwój i przyszłość problemu Iniar-
skiego w Niemczech” — J.J.; „Stan włó:
kiennictwa Italii w świetle wystawy włó

kienniczej w Forli“ — T. L.; „Kanianka w

Inie“ — Br. Paciukanisówny; „Uprawa ko-

nopi podolskich na Wileńszczyźnie" — inž.

T. Zankowicza; „Przyczynek do poznania
włókna lnianego, produkowanego w Polsce,
częšė III.“ — J. Jagmina, oraz bogata kro-
nika krajowa i zagraniczna.

LSDMSSUB

Kronika telegraficzna
** W. dniu dzisiejszym legat papieski

W.|msgr. Borgonzoni wręczy królowej włoskiej
Helenie „Złotą różę”.

** Arabowie palestyńscy postanowili -
wysłać delegację na koronację nowego kró-

la Anglii.
** W dniu wczorajszym odbyły się w

Wiedniu wielkie demonstracje zwolenników

Habsburgów. — Demonstrantów rozproszyła

policja.

** W teatrze narodowym w Sofii od-
była się premiera „Dziadów'* Mickiewicza.

** W. dniu wczorajszym, jako ostatni z

dyplomatów, opuścił Addis-Abebę poseł
francuski Bodard.

** Sędzia, prowadzący sprawę przeciw-

lko „Francuskiej Partii Społecznej”, uznał,

że nie ma podstaw do jej rozwiązania.

'* W/ podziemiach kopalni „Niwka”, w

Sosnowcu, zawalił się szyb, powodując

smierć 2 górników.

* Znana artystka warszawska p. Gor- wryńska, wypadła wczoraj z autobusu na pl.
Teatralnym w Warszawie i nadwyrężyła s0*

bie kręgosłup. :
eh



 

 

Jak pracuje Polski CzerwonyKrzyž
na Wileńszczyźnie

Pracujący od szeregu lat w Wil-|
nie i na Wileńszczyźnie Polski Czer-  wreszcie organizacji

rozwijania społecznej i
kół młodzieży

lej akcji

wony Krzyż otrzymał ostatnio nowe|P.C.K. Rozwija się ją przedewszyst-
ramy organizacyjne.

Praca zasadnicza P. C. K. idzie w
kierunku szkolenia pogotowia sani-

kiem za pomocą różnych kursów, a
w pierwszym rzędzie kursów z dzie-
dziny obrony przeciwgazowej i z za-

tarnego nie tylko na wypadek woj- | kresu pracy sekcyj sanitarnych. A
ny, ale również w czasie pokoju, da-

 

List do Pana Boga
„Mamusia ma nas/siedmioro"

Urząd Pocztowy Wilno 1 otrzy-
mał list przepisowo ofrankowany i
zaadresowany niezgrabnem dziecin-
nem pismem: „List do Pana Boga".
List ten komisyjnie otwarto w Dzia-
le niedoręczalnych przesyłek u. p.
Wilno 1 celem stwierdzenia adresu
nadawcy, w którym znaleziono na-
stępującej treści pismo:

„Kochany Boziu. Zwracam się
do ciebie z wielką prožbą i wyslu-
chaj mi Boziu jesteśmy, bardzo bied-
ni. Mamusia nas ma wszystkich
siedmioro, a Tatuś nas opuścił. Już
drugi roczek i przychodzi święto
wielkanocne a my nic nie mamy ani
bucików ani ubranko ani żywności.
To my Bozi prosim we trzech ja
Hela osim lat uczęnnica szkoły po-
wszechnej, klasa druga i moje bra-
cisziki Ryś ma sześć latek i Izydorek
dwa latka

Helena Kuncewiczówna
Wilno zaułek Szwajcarski 3—%6"

Walne Zebranie
 

Urząd Pocztowy Wilno 1, Dział
Niedoręczalnych Przesyłek skiero-
wał ten list do Instytutu „Caritas“.

Instytut Caritas w (Wilnie, otrzy-
mawszy wspomniany wyłżej list wy-
delegował swego członika do zbada-
nia sprawy. Znalazł rzeczywiście
rodzinę, złożoną z matki i sześciorga
dzieci w ostatniej nędzy w maleń-
kiej izdebce z jednem okienkiem po-
między zabudowaniami bez widoku
na świat. Matka jak może dostać ja-
kąś pracę, wychodzi z domu zamy-
kając dzieci, z których najroztrop-
niejsza jest owa mała uczennica He-
la z II oddziału, która nie: widząc
znikąd ratunku i zmiłowania, napisa-|
ła list do Bozi. Ojciec kontuzjowany
w czasie wojny zapadł na chorobę
psychiczną, wyszedł z domu w nie-
wiadomym kierunku i nie wrócił.

O ratunek dla głodnych i nagich
dzieci prosi gorąco Caritas, ul. Zam-
kowa 8, tel. 14-74,

Stow. Opieka Polska
nad rodakami na obczyźnie

Zebranie odbyło się 18 marca r. b.
Sprawozdanie kasowe wykazało po
stronie przychodu 319 zł. 65 gr., po
stronie rozchodu 316 zł. 54 gr.
Saldo na 1 kwietnia 19373 zł. 11 gr.

Dzięki wysiłkom ks. superiora
Rzymełki, otworzył się oddział Sto-
warzyszenia Opieka polska nad ro:
dakami na obczyźnie w Turmoncie,| ki dziesięciokilowe —-
przez który wyjeżdża i wraca na
Lotwę i z Łotwy cała nasza emigra-
cja sezonowa.

Z powodu braku środków, nowych
książek nie można było kiupować,
lecz książki, podręczniki i czaso-
pisma zaofiarowane przez społeczeń
stwo, szkoły oraz stowarzyszenia,

 

Bóg zapłać, — uporządkowano i ro-
zesłano, — a mianowicie:

Zagranicę posłano pięć paczek
pięciokilowych i jedną dziesięcioki-
lową, przeważnie książki i podręcz-
niki, (Na kresy wschodnie posłano
27 paczek, razem 103 kilo. Uniwer-
sytetowi ludowemu dano dwie pacz-

przeważnie
czasopisma i podręczniki, Przed
Bożem Narodzeniem wysłano zagra-
nicę 25 opłatków ozdobionych jodło-
wemi gałązkami i 25 obrazów Kró-
lowej Jadwigi, które otrzymano od
Głównego Zarządu. Pism urzędo-
wych napisano 11, — otrzymano 10.

Płatnej siły Stowarzyszenie nie

którym 'wyrażamy na tem miejscuposiada już od kilku lat i Zarząd

gorące podziękowanie i serdeczne spełnia całą pracę własnemi siłami.

 

Organizacja wielkiego jarmarku w Słonimie
Jarmark odbędzie się w listopadzie b. r.
SŁONIM. Z inicjatywy lzby Rze-

mieślniczej w Nowogródku i Zarzą-
du Miejskiego 'w Słonimie zawiązał
się tu komitet organizacyjny, które-

dziełów przemysłu i handlu Słonim-
szczyzny.

Czas trwania jarmarku  określo-
no na dni 3, a termin otwarcia usta-

$0 zadaniem jest urządzenie wielkie- ||ono na miesiąc listopad 1937 r.

$0 jarmarku, połączonego z pokaza-

mi poszczególnych działów  rolni-

ctwa i hodowli zwierząt gospodar-

skich, wyrobów  rzemieślinczych —

z jędnieniem poszczegėlnyich

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

Jarmark ten ma zapoczątkować
stałe doroczne tangi w Słonimie, któ
re niewątpliwie przyczynią się do
podniesienia i ożywienia życia gospo
darczego miasta i powiatu.

7

Gwałt ortograficzny
POST - SCRIPTUM.

Już po napisaniu całego powyż-
szego artykułu otrzymuję z Alkade-
mji Uimiejętności Oświadczenie Pre-
zydjum Komitetu Ortograficznego
wobec artykułu proi. J. Otrębskie-
go w „Šrodach Literackich“ (Kra-
ków 1937, drukarnia U. J., str. 6).

Oświadczenie to jest wielce cha-
rakterystyczne. Właściwie nic z te-
go, co jest istotą broszury prof. O.,
ono nie prostuje. N. p. prof. O. by-
najminiej nie twierdzi, że credo prof.
Rozwadowskiego (o którem piszę
obszernie) miało być wyrazem prze-
konań К. О. „jako całości”, czy jego
„śrupy”. Dość, że to byla opinja
prof. B., prezesa K. O. i tylko o tem
pisze prot. O.

Podobnież twierdzi on (str. 5), że
w K. O. nie było osób, zajmujących
się ortograłją „ze strony teoretycz-
nej”, t. zn. naukowej, co bynajmniej
nie przeczy Oświadczeniu, które
zapewnia, że ten i ów członek K. O.
zajmował się nią „w pracach popu-
larnych“', a to nie to samo, co prace
naukowe, Dziw, że tego tacy uczeni,

jak prof. proł. Nitsch, Szyszkowski,
Kleczkowski, Lehr-Spławiński i Kle-
mensiewicz nie pojmują.

Zupełną nieporadność i całkowi-
te nieorjentowanie się w charakite-
rze takiego ciała, jak ów K. O., u-
jawniają podpisani (patrz wyżej)
autorowie Oświadczenia. Wszakże
rzecz taka, jak zmiana ortografji, o
ile zwłaszcza zahacza o wymowę
(patrz wyżej) może dotyczyć tylko i
wyłącznie faktów już dokona-
nych w życiu, faktów, prze-
ciw którym nikt, a 'w każdym razie
nikt poważny, już nie oponuje, Są-
dzę, Iže to winno być aksjomatem.
Pisałem zresztą już o tem obszernie
w artykule: Orto-, czy też kako-
graija? Tak np. było we Francji, gdy
się reformowało pisownię czasowni-
ków, lub w Niemczech, śdy w takich
wyrazach, jak That, Theil 'wyrzuca-
mo —h— itp. Ale normalna parla-
mentalna forma głosowania (czyli
50proc. +1 głos), na tego rodzaju
Komitetach jest absurdem. Tu decy- dować należy o zmianach, jeśli nie

tego rodzaju sekcje istnieją dziś w
Wilnie przy wszystkich urzędach,
bankach i nawet przedsiębiorstwach
prywatnych, słowem wszędzie tam,
gdzie na wypadek ataku gazowego
grozi największe niebezpieczeństwo.

Na terenie Wileńszczyzny pracu-
jje 12 oddziałów P. C. K. W ciągu
r. ub. przeprowadziły one szereg
kursów, na których 'wyszkolono 27
kierowników dla. poszczególnych
sekcyj, 72 instruktorów i 177 przy-
szłych członków drużyn ratowni-
czych. Prócz tego, społeczny kurs
informacyjny wysłuchało 107 osób,
a ikurs dla absolwentów U, S. B, —
305 osób, w tej liczbie wielu farma-

|ceutów i aptekarzy, Również wielki
nacisk kładzie się na ciągłe szkole-

| nie personelu szpitalnego, a głównie
sióstr,

Z inicjatywy insp. mjr. J. Kor-
| czyńskiego w 1936 r. zorganizowano
na terenie Wileńszczyzny stałe po-
sterunki ratownicze (drogowe), któ-
|rych zadaniem jest niesienie pierw-
|szej pomocy oiiarom wypadkówi
| katastrof samochodowych. Posterun-
ki te są rozsiane na całej Wileń-
szczyźnie, kieruje zaś nimi 300 wy:
szkolonych  dozorców drogowych.

| Mimo, iż stosunkowo od niedawna
istnieją, udzieliły już pomocy w 24

' wypadkach. Do tej również akcji
P.C.K. posiada samolot, który znaj-
duje się zawsze przygotowany do
do startu na lotnisku „w Lidzie

Niewątpliwie spośród wszystkich
działów pracy ma P.C.K. najlepiej
zorganizowaną akcję walki z jaglicą,
występującą nagminnie bodaj we
wszystkich powiatach Wileńszczyz-
ny. Akcja ta jest oparta na trwa-
łych podstawach. Prócz kolumn prze-
ciwjagłiczych bowiem, które co roku
są wysyłane na tereny, dotknięte
najbardziej tą straszną chorobą, od
paru lat pracują na prowincji 3 sta-
łe punkty, nowocześnie urządzone i
odpowiednio wyposażone w medy-
kamenty. Wir.ub. owe punkty udzie-
liły pomocy w 47.828 wypadkach
zachorowania na jaglicę, dokonując
3136 operacyj, przy czym 837 osób,
aby mogły wytrzymać operację, mu-
siano wpierw dożywiać. Istnieje też
izba chorych, która w r.ub, udzieli-
ła pomocy 3608 osobom, operując z
tego 151 ciężko chorych, zagrożo-
nych ślejpotą. Poza tym, w więk-
szych ośrodkach miejskich woj. wi-
wileńskiego istnieją oddziały oczne
P.C/K., które udzielają pierwszej po-
mocy w wypadkach zapadnięcia na
jaglicę. Owe ośrodki udzieliły swej
pomocy 21 tys. osób.
Równolegle ztą akcją P.C.K. roz-

wija akcję zwalczania gruźlicy. W
okręgu wileńskim, podzielonym na
odpowiednie rejony, pracują22 przy-
chodnie przeciwgruźlicze, łącząc wy-
siłki z Tow. do walki z gruźlicą,
Przychodnie są urządzone nowocześ-
nie, mają też do swej dyspozycji sa-
mochód rentgenologiczny, który, gdy
zachodzi potrzeba bezwłocznego za-
stosowania promieni Rentgena, na-
tychmiast udaje się na miejsce wy-
padkiu.

Na zakończenie należy podkreś-,
lić, że P.C.K. w Wilnie zrzesza 7371 |
członków. Jest to liczba b. pokaźna!

 
„ dzielę.
| wczorajszego sporządziły 9 protoku-

  m. r. S.

 

jednogłośnie, to olbrzymią kwalifi-
Ikowaną większością, 90 czy 80 proc.
we wszystkich innych wypadkach
bezwzględnie pozostawiając stan
obecny. Tymczasem autorowie tego
Oświadczenia piszą: „Ostatecznie u-
piate musiały przecież zapadać
(zwykłą) większością głosów”! (77).

Otóż to jest, mojem zdaniem, na-
iwiność aż przerażająca, Ale nietyll-
iko naiwność. Jest to takłże brak o-
bycia z faktami natury psychicznej,
brak elementarnej kultury humani-
stycznej. Przecież, jak piszę gdzie-
indziej, „sam fakt, że cośjest,
ma swą wagę niezmierną. To, co
jest, ma nieskończenie większą
wartość od tego, co być może.
Przecież sama nawet konwencja z
biegiem czasu znamiennie się prze-
kształca i staje się tradycją,
t zn. ogromną siłą cyłwilizacyjną,
cementującą i formującą społeczeń-
stwo. Stąd nawet rzeczy, instytucje
i zwyczaje o wątpliwej wartości
(nawet przesądy, jak mówi de Mai-
stre, a za nim nasz Rzewuski) mogą
być usuyane tylko na rzecz norm
bezwzględnie, niezaprzeczalnie wyż-
szych, lepszych, nigdy zaś równie
wątpliwych”. Przecież trzeba zupeł-
nie inaczej postępować w sprawach
nagłych, które muszą być regulowa- 

DZIŚ otoarcie Buzyliki
wczoraj zakończono przygotowania

Dziś o godz. 10 z rana nastąpi
otwarcie Bazyliki Wileńskiej. J.E.|
ks. Arcybiskup-Metropolita Romuald
Jałbrzykowski odprawi pierwszą, po
6 latach Mszę św.

Podczas nabożeństwa, kazanie o-
Ikolicznościowe wygłosi J.E. ks. bis-
Ikup-suiragan K. Michalkiewicz.

Po Mszy św., Arcypasterz udzieli
wiernym błogosławieństwa Przenaj-
świętszym Sakramentem, po czym
z odśpiewają „Boże coś Pol-
skę”.

Przygotowania do otwarcia świą-
tyni zostały zakończone dopiero
wczoraj wleczorem. Zgodnie z na-

 

szą informacją, przedwczoraj usunię-
to sprzed portyku irontowego par-
kan drewniany oraz oczyszczono
część placu między dzwonnicą
a portykiem, umożliwiając przede
wszystkim dostęp do świątyni przez
drzwi frontowe,
W związku z dzisiejszą uroczy-

stością, wczoraj przybyło wiele о-
sób z bliższych i dalszych okolic
Wilna, aby wziąć udział w uroczy-
stościach.

I tak w południe przybył pociąg
popularny z Lidy. Dziś z rana przy-
'byw taki pociąg z N. Święcian. (m)

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. dzielnicach północno - wschodnich

wschodnich chmurno, z większymi rozpogo-

godzeniami w ciągu dnia, poza tym prze-

ważnie chmurno, z drobnym deszczem,

zwłaszcza na południo-zachodzie kraju.

Temperatura bez większych zmian.

Umiarkowane wiatry z południo-wscho-

du i wschodu.

WIADOMŚCI KOŚCIELE,
— Zwiastowanie N. M. P. Ze

względu na to, że uroczystość Zwia-
stowania N. M. P. wypadła w roku
bieżącym w Wielkim Tygodniu, ob-
chód został przeniesiony na dzień
dzisiejszy, t. j. na poniedziałek
przewodni. (m)

Z MIASIA.
— Protokuły za handel w nie-

Organa P.P. w ciągu dnia

łów kupcom i handlarzom żydow-  skim, za uprawianie handlu w nie-
dzielę. (h)

— Roboty na ulicy Trockiej, Z
dniem dzisiejszym na ul. Trockiej
rozpoczylnają się roboty przy ukła-
daniu nowej nawierzchni. Ulica ta
zostaje zamknięta dla ruchu koło-
wego. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
—Kradzież 500 złotych. St, Tumaniec

powiadomiła policję, .e niejaki Antoni Tar-

szyl skradł jej 500 zł, podczas zabawy.

— (Obława na przestępców. Podczas

przeprowadzonej wczoraj obławy na oprysz

ków, policja zatrzymała 19 osób. Nie oby-

ło się bez oporu. W piwiarni znanego „pro-

fesora zlodziejskiego“ Lipmana Solecznika

(oczywišcie — żyd) jeden z obecnych zło-

dziei nie -pozwalił się wylegitymować i usi-

łował uderzyć bagnetem olicera policji.

Gdy mu to się nie udało rzucił się do uciecz

ki. Został jednak schwytany na ulicy Zam-

kowej. Broniąc się zajadle, odgryzł palec

jednemu z policjantów. (h)

15 komunistów wiieńskich
wysłano do Berezy

W dniu wczorajszym wyruszył z,
Wilna do Berezy nowy transport ko-|
munistów.

Izolowanych jest osób 15, w

większości żydów, m.in. niejaki Grze
gorz (?) Brun, prezes żydowskiego
Koła Medyków st. U. S. B. (h)

E)

Rewizja w związkach żydowskiej lewicy
Wczoraj policja przeprowadziła

rewizje w poszukiwaniu bibuły wy-
wrotowej w szeregu związków za-
wodowych żydowskich. M. in. zre-

 

widowano lokale związków Meta-
lowców, Przemysłu odzieżowego i
użyteczności publicznej. (h)

 

Przeciw sekciarzowi
Ludność katolicka wsi Bnosto-

wica Mała zwróciła się do władz
duchownych z prośbą o pomoc w
usunięciu niej. p.
kursów stolarskich dla młodzieży

wiejskiej przy szkole powszechnej
w Brzostowicy.

Autorzy petycji podają, że Kot
Kota, kierownika |jest tanatycznym baptystą i wpływa

ujemnie na wychowanie młodzieży.

Dożywianie dzieci w pow. dziśnieńskim
GŁĘBOKIE. Powiatowy Komitet

Pomocy Dzieciom i Młodzieży w
Głębokiem organizuje punkty doży-
wiania dzieci we wszystkich ośrod-
ikach gminnych powiatu dziśnieńskie
go. Dożywianie to będzie prowadzo-
me niezależnie od akcji dożywiania,
prowadzonej przez Powiatowy Ko-

,wie zmiany pewnych norm, już by-
tujących, na inne nieznane, niewy-
praktykowane. Wszakże nawet w
parlamentach do zmiany konstytu-
cji np. jest potrzebna mie zwykła,
lecz właśnie kwalifikowana więk-
szość, a to w imię zasad powyż-
szych, bo w razie braku zmiany w
tym lub owym szczególe, pustki nie
będzie, pozostaną normy dawne,
Sam jestem zdecydowanym zwolen-
nikiem parlamentaryzmu (napisałem
nawet w nr, 260 Dziennika Wileń-
skiego w r. 1930 artykuł O rzekomej
dewaluacji parlamentaryzmu, arty-
ikuł nota-bene skonfiskowany przez
cenzurę), ale przenoszenie jego za-
sad do życia kulturalnego uważam
za kompletne barbarzyństwo. Nie-
stety jednak, do rozumienia tych
spraw nie dorosła większość człon-
ków Komitetu Ortograficznego i re-
wolucyjny ferment, przyszczepiony
na pniu  Akademji Umiejętności
przez Rozwadowskiego, snadź tkwi
tam głęboko, że członkowie K. O.
po dziś dzień zdaje się nie rozumie-

ją, na jak mylnych zasadach zbudo-
wany był cały Komitet Ortograficz-
ny. To telż takie wydał owoce!

Na końcu potężna sensacja! Oto
chyba kto jak kto, ale twórcy i o-
brońcy zasad nowej pisowni, winni ne z dnia na dzień, a inaczej w spra- ją znać i przestrzegać, Tymczasem  

mitet Pomocy Zimowej Bezrobot-
| nym. W! poszczególnych ośrodkach
| gminnych zorganizowane kuchnie,
gdzie dzieci będą dostawały raz
dziennie gorącą strawę. Na miesiąc
kwiecień przeznaczono w tym celu
kwotę zł. 2.285.

*

odrazu na pierwszej stronie Oświad-
czenia czytamy: objektywnie, przez
—j-, jak wół! A przecież i tu nowa
pisownia każe pisać: —i—H (Pisow-
mia Nitscha, str. 125 i 170). A teraz
niech czytelnik osądzi: Co warta
taka pisownia, której nie opanowali
jeszcze w rok po jej opracowaniu ci
nawet, co byli i są jej wyznawcami,
ba, twórcami? I to jeszcze w szczup-
lutkiem pisemku właśnie w obronie
tej swojej pisowni!l! Zaiste, trudno o
większe jej zdyskredytowanie!

Wilno, dn. 16 marca.

Przypisek.  Otrzymuję właśnie
(i. IV) list od prof. Pigonia, zdecy-
dowanego przeciwnika nowej orto-
śrafji, co stwierdził jeszcze na jesie-
ni 1936, że jednak obecnie, z niezro-
uumiałych zresztą powodów, stara
się stosować do wymagań nowej pi-
sowni. Toteż ortogratja owych arty-
kułów w Myśli Narodowej nie jest
jego własnością, lecz zecera i korek-
tora. Oto jeszcze jeden przyczynek
lo chaosu, w który nas pogrążył Ko-
mitet Ortogaliczny. Išcie: bellum
ominium contra omnes! Poco, naco
to było komu potrzebne? I czyż nie
lepiej było się oglądać na Francuzów
lub Anglików, niż na Białorusinów i
bolszewików?

atakowi
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Teatr I muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

i jutro o godz. 8,15 w. współczesna sztuka

„Małżeństwo w premierowej obsadzie

zespołu z pp. Niedźwiecką i Szpakiewiczem

w rolach głównych.
W przygotowaniu pod reżyserią dyr.

Szpakiewicza nowa premiera teatru, ar-

cydzielo J, Słowackiego „Mazepa”,

— Teatr mużyczny „Lutnia”. Występy
J. Kulczyckiej, „Księżniczka błękitu” po

cenach propagandowych, Dziś grana będzie

piękna op. M. Józefowicza „Księżniczka

błękitu”, Jutro również po cenach propa-

gandowych z występem J. Kulczyckiej gra-
na będzie wesoła op. Stolza „Taniec szczę-

ścia”.

Polskie Radio Wilno
Poniedziałek, dnia 5 kwietnia.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka, Dzien-
nik poranny. Informacje i giełda rolnicza.

Muzyka poranna. Audycja dla szkół 11.30

Audycja dla szkół. 11.57 Czas i hejnał.
12,03 Mała Ork. Z. Górzyńskiego. 12.30 Od

warsz! do. warsztatu, audycja. 12.50

Dzienaik południowy. 13.00 Muzyka popu-

larna. 15.00 Wiadomości gospodarcze. 15.15

Płyty. 15,25 Życie kulturalne miasta i pro-

wincji, 15.30 Codz. odc. powiešciowy, 15.45

Płyty. 15.50 Nagrobki mówią, felieton. 16.00

Muzyka jazzowa. 16.15 Skrzynka językowa.

16.30 Koncert ork, mandolinistów. 17,05

Związki gospodarcze Śląska z Pomorzem,

odczyt. 17.20 Recital śpiewaczy Wiktora

Stottsa. 17,50 Znakomity botanik Marian

Raciborski. 18.00 Pogadanka aktualna. 18.10

tu

  

| Przemówienie Kierownika Okr. Urzędu W.

F. r P, W. Lublin. 18.15 Wiadomości spor-

towe. 18,25 Rzemiennym  dyszlem, 18.35

Wędrówki muzyczne. 18.50 Najważniejsze
odmiany ziemniaków rakoodpornych. 19,00
Audycja żołnierska „Kulawy Franek". 19.30

Na morskiej fali 10.15 Recital skrzypcowy

Ignacego  Weissenberga. 20.45 Dziennik

wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00

Wieczór literacki. 21.30 Chór Juranda, 21.55

Koncert symioniczny. 22.55 Ostatnie wia-

domości dziennika radiowego.

Z za kotar studio
Ostatni moment,

W poniedziałek minie ostatni dzień za-

pisów па sześciotygodniowy kurs robót
ręcznych dla Pań, który z inicjatywy Pol-

skiego Radia zorganizowała Rodzina Woj-
skowa, Kurs ma bardzo bogaty i niezwykle
praktycznie zestawiony program. Wykłady

prowadzone będą w godzinach wieczoro-

wych.

Opłata za cały kurs tylko 10 złotych.

Opłaty przyjmuje Rodzina Wojskowa w lo-

kalu kursu, ul. Biskupa Bandurskiego 4
(Żeńska Szkoła Zawodowa).

Idziemy po szczęście.

Szczęście, to rzadka rzecz. A już bar-

dzo rzadko oglądać można szczęście,, tań-

czące. Nic więc dziwnego, że „Taniec

szczęścia interesuje tak szerokie rzesze

radiosłuchaczy,

Zainteresowanie 40 łatwo będzie można

zaspokoić, zakupując bilet wstępu na przed

stawienie, organizowane przez Rozgłośnię

Wileńską w teatrze „Lutnia* we wtorek,

6 kwietnia. Bilety po cenach rekordowo

niskich nabywać można w Księgarni Za- 
wadzkiego, przy ul. Zamkowej od 12—13

i'od 17—19. Szatnie bezpłatne.
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„Ałyipazury”
VIIL w Jolo, stolicy Wysp Zulu z kolek-

Całe lata. cją rzadkich ptaków w powrotnej|
drodze z Zamboangi do Singapore.

Wschód nastraja człowieka wy-
czekująco. Nigdy nie wiadomo, cze-
go się tam spodziewać. Szukając

jednej rzeczy, można natrafić na coś

zupełnie odmiennego. Nigdy nie my-

ślałem, ze zestrzelę z drzewa jasną

panterę, a tym bardziej, że znajdę

dwa cenne kocięta i to gdzie, jak

gdzie, ale pod drzewem. Nie śniło

mi się również o dziwnym widoku,

jaki miałem ujrzeć z Billem Man-
leyem na morzu Zulu.

Urok nieoczekiwanego ogarnia
człowieka za każdym przybyciem na
Wschód. Doświadcza go się z lekka
w wielkich miastach — Kalkucie,
Bombaju, Singapore, Hong Kongu,
na wielką zaś skalę w dżunglach
wnętrza Nepalu, Burmy i półwyspu
Malajskiego: Ale amatorom silnych
wrażeń, stałe grozy i niepewności
polecam śliczne wyspy, rozsiane na
wodach morza Zulu, tego pięknego
zakątka oceanu na północ od Bor-
neo, a na zachód od Mindanao z ar-
chipelagu Filipińskiego.  

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem dod.

Rzecz nie w tym, že tam się coś
dzieje, lecz w tym, że te dziwne
wody każą się wciąż czegoś spo-
dziewać. Głębina morska zieje ta-
jemnicą, ciemne nadbrzeżne dżungle
zieją tajemnicą. Żeglując po tym mo-
rzu, wspomina się, że tutaj była
ostoja dawinyich, malajskich piratów,
zaciekłych diabłów, którzy z kris-
sami w zębach wdzierali się na han-
dlowe skunery i czteromasztowce i
brali je siłą. Wydaje się, że lada
moment z za najbliższego przylądka
wynurzy się malajska prau o kwad-
ratowym żaglu, z brzozowym olbrzy
mem na dziobie, pełna mieczów, roz
migotanych w oślepiającym — тог-
skim słońcu, i zwali się prosto na
nasz statek.

Ale nie ma strachu! Wszystko to
skończyło się, gdy sułtan Zulu ze
względów handlowych, a pod na-|
ciskiem europejskich flot  wojen-
nych, zadecydował, że jego wyspy
nie nadają się na kryjówki dla pira-
tów malajskich i borneońskich. Jed-  

nak bujne, dzikie wyspy dotąd bu-
dzą dreszcz przestrachu. Niezbada-
na dżungla, spuszczająca się na sam
skraj morza, zdaje się kryć w sobie
tajemnicze niebezpieczeństwa.

Kilka lat temu zatrzymałem się

Alego zostawiłem na północnym wy-
brzeżu Borneo z resztą kolekcji. Za-
mierzałem zabrać go z Sandakanui
jechać ze wszystkim do Sińgapore i
do mojego obozowisika.

Cieszyłem się na tę podróż, bo
doprawdy trudno o piękniejsze mo-
rze, a ponieważ .znałem większość
szyprów małych -staatków, kursują-
cych po morzu: Zulu i wzdłóż pół-
nocńiego wybrzeża do Singapore,
przyjemność zapowiadała się tym
pewniej.
ledwie wstąpiłem na pokład nie-

wielkiego parowca — nie większego
od prywatnego jachtu — od mostku
zznuczał głos szypra:
— Proszę tu do mnie na gins

Ling! °
Wszedłem po drabince i potrząs-

ręliśmy się za ręce. Szyper nazywał
«ię Bill Manley. Odbyliśmy już ra-
zem wiele podróży. Mimo siwyc
włosów i zniszczonej twarzy miał

h|rzyśste jak kryształ. Widok z pokła-

jak parowa maszyna pod pokładem.
— Dokąd to, Frank? :

Powiedziałem, że jadę zabrać z
Sandakanu Alego i zwierzęta i jego
statkiem pociąśnę z tym wszystkim
do Singapore.

— To sobie odpoczniesz — rzekł.
Między Jolo i Singapore zatrzymu-
jemy! się w dziesięciu portach. Po-
winniśmy użyć cribbage igin sling.

Użyliśmy, a nadto ja zużyłem bar-
dzo potrzebnego wypoczynku. Na
tych małych statkach odpoczywa
się siłą rzeczy, chyba że szyper sku-
si na karty i gin sling, ale nawet
szyprowie mają czasami dość gry w
karty. Sypia się na leżaku na otwar-
tym pokładzie z południowymi
świazdami nad głową, przy cichym
plusku morza, obijającego się o
dziób. W dzień również siedzi się na
pokładzie — pod płócienną zasłoną
i wodzi oczami za przesuwającymi
się cicho zielonymi wyspami, któ-
rych zarośnięte dżunglą pobrzeża
budzą ciekawość i wabią.

Podróż najpiękniejsza na świecie,
ale wyjątkowo tylko odbywają ją
turyści Wody tego morza są przej-

du w dół przypomina jakieś fanta- młode błyski w oczach, z których
wyglądała mądrość i serce wielkie,

 Głębinystyczne okno wystawowe.
ukazują korale ró-błękitnych zatok

Sania GAI # SIS,

omu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą tl, 5—-

żowe, zielone i niebieskie we wszel-
kich dziwnych kształtach, urobio-
nych przez naturę i tysiące koloro-
wych, leniwych rybek, które, prze-
pływając, rzucają na czarodziejskie
dno morskie krągłe cienie.

Wyspy są tak urocze, że widok
ich zapiera dech w. piersiach. Białe
smugi nadbrzeżnych piasków, po-
znaczone liniami piany morskiej, a
dalej gęsta, bujna dżungla — bambu-
sy, palmy, palmy kokosowe i płata-
ny w przepychu karmazynowego
kwiecia, od którego wylbrzeża stoją
w ogniu!

— Ładnie, co, Buck? — rzekł
jednego dnia kapitan Manley, za-
trzymiując się koło mojego leżaka.
— O, tak! Aż się dziwię, że kapi-

tan nie rzuca tej balii, a ja zwierząt
i nie osiedlamy się na resztę życia
gdzieś w tym raju.

Manley uśmiechnął się szeroko.

— Bo nam brak charakteru —
odpowiedział. — Trzeba odiwagi, że-
by tu siedzieć i gwizdać na resztę
świata.

— Wiem. To
trzymania.

— Zdarzają się wyjątki, ale bar-
dzo rzadkie.

rzecz nie do wy:

(D. e. n.)
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CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym za

*głowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ra wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50%: raiški Administracja xastrzega

sobie prawo zmiąny terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. :
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