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SALAMANKA. 21.2. Główna Na froncie madryckim został od-
kwatera powstańcza podaje: Na iron party atak wojsk rządowych pod
cie aragońskim zajęto kilka wiosek. Vacia. Strącono 3 samoloty nieprzy-
Nieprzyjaciel został zmuszony do jacielskie, 2
opuszczenia Bibel del Rio, gdzie WALENCJA OSTRZELIWANA
zajmował silne, uiortyfikowane po- OD STRONY MORZA
zycje. Na polu bitwy pozostało prze- _ WALENCJA. 21.2. Korespondent
szło 100 zabitych i obiity materiał Havasa donosi, iż w pobliżu Cullera
wojenny, w odległości 50 km. na południe od.
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„Otwarcie 3-go międzynarodowego konkurs
Walencji, słychać było odgłosy sil-

im. Fryderyka Chopina | Зя
nej kauonady, Według przypuszczeń WARSZAWA. 21.2. Dziś w po:

łudnie w sali Filharmonii odbyło się
uroczyste otwarcie 3-go międzyna-
rodowego konkursu im. Fryderyka
Chopina, pod wysokim protektora-
tem Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej. Dostojnego protektora tej wiel-
kiej manifestacji kulturalnej repre-
zentował na otwarciu konkursu p.
minister W. R. i O. P. prof, W. Świę-

korespondenta, byiy to strzały po-
ce z okrętów wojennych.

SYTUACJA POD MADRYTEM
"PARYŻ. 21.2. Havas donosi z!

Avila (po stronie powstańców): W|
ciągu dnia wczorajszego wojska rzą-
dowe bombardowały pozycje po-
wstańcze na południowym odcinku
ironiu madryckiego, Zwraca uwagę

ieckiegodA
"Pogorzelski z Sokół, kierownik

Niezwykły rabunek w Nicei
NICEA 20.11 W dniu wczoraj-

szym dokonano w śródmieściu Nicei
napadu bandyckiego, wzorowanego
na metodach gangsterów amerykan-'
skich. Dwóch. zamaskowanych ban-
dyjtów z rewotwerami w ręku zaata--

głównych ulickowało na jednej z
miasta kasjera banku i zrabowało
mu milion 350 tysięcy franków. Po

dokonaniu rabunku bandyci wsiedli!
do samochddu, gdzie oczekiwał ich|
wspólnik i zbiegli. Przedsięwzięte |
przez policję poszukiwania w okoli-'
cach Nicei nie dały dotychczas żad-|
nego rezultatu. Sensacyjny tenna- |
pad wywołał w całym mieście ol-'
brzymie wrażenie.

Jeszcze pięciu narodowców w Berezie
Po zwolnieniu 17 lutego z Berezy

Kartuskiej 5-ciu działaczy Str. Nar.
z pow. wysoko-mazowieckiego, w
Berezie rzebywa jeszcze 5-ciu
członków Śtr. Nar. z pow. wysoko-

а ), 4 mianowicie: Jan

wiatowy wydz. organizacyjnegoŚcr.
Nar. (już po ża drugi = Berezie),
wywieziony do obozu izolacyjnego w
dniu 8 stycznia br.; Stefan Žukow-
ski, sekretarz zarządu powiatowego,

Prace na linji kolejowej Śląsk—Gdynia
Dnia 25 bm. odbędzie się w War-

szawie posiedzenie komitetu dyrelk-
cyjnego Towarzystwa Kolejowego
Francusko - Polskiego, Będą tam о-
mawiane przygotowania -do przyję-
cia od zarządu kolei polskich eksplo
atacji magistrali węglowej oraz zo-
stanie ustalony plan wydatków wy-
nikających z podjęcia nowych robót.

|dzie otworzona.inwestycyjnych.
Druga emisja w wysokości 540

milionów irs. będzie zużyta na skoń-
czenie inwestycji na magistrali wę-

HAEARRSS OSSLOEMSTS AS IлоNorwida,

: KONGRES B. KOMBATANTOW W BERLINIE

Kanclerz Hitler w rozmowie z delegatami na kongres b. kombatantów,sta.
| m czasów wojny światowej.

w Wysokiem Mazow., Antoni Tybo-
rowski — wywiezieni w dn. 11 stycz

akcja nowej artylerii ciężkiej, a
zwiaszcza działa rosyjskiego, wy-
puszczającego kolejno, jedno po dru-
gini, cztery pociski. Baterie powstań
cze bez trudu zmusiły artylerię rzą-
dową do milczenia. Lotnicy stwier-
dziii wybuchy po stronie rządowej.
Jak sądzą, wyleciał w powietrze ma
gazyn amunicyjny, Po południu rzą-
dowa artyleria iekka zajmująca po-
zycję na szosie wiodącej do Walen-
cji w pobliżu Vallecas była również
zmuszona do milczenia. Poza zwykłą
strzelaniną i kanonadą artyleryjską
na tym odcinku nie zaszło nic waż-
nego. Wielu żołnierzy, milicjantów
rządowych poddało się, przynosząc

 

brońi rynsztunek.

eva ideta e ZROZOWETRE.

Akcja P.P.S. w Łodzi |
Wobec niezatwierdzenia przez|

Ministra Spraw Wewnętrznych Nor-
berta Barlickiego na stanowisko pre

nia br., młody ziemianin ppor. rez.
Stanisław. Skrzeszewski, wywiezio-
ny w dn. 12 stycznia br., oraz lgna-
cy Kaliszewski ze wsi Racibory pow.
wysoko-mazowieckiego, wywieziony
w dn. 22 stycznia br.

Wszyscy ci działacze wywiezieni

 
zostali po głośnych zajściach w Czy- zyłdenta miasta, wojewoda  łódziki
żewie i okolicy. wyznaczył na dzień 25 b.m. posie-

dzenie wyborcze Rady Miejsk. ce-
lem dokonania nowego wyboru pre-

' zydenta.
| W związku z tym w oficjalnym
|onganie PPS „Łodzianin*, ukazała
się enuncjacja, że PPS dokona
nownie wiyboru Norberta Barlickie--
go na prezydenta miasta, chcąc w
ten sposób zakiemonstrować swą o-

glowej. Będzie rozpoczęta budowa
odnogi Siemkowice — Częstochowa,
długości około 25 klm., która połą-
czy ośrodek przemysłowy Częstocho
wy z Bałtykiem. Zostanie położony pozycję.
drugi tor na linii Siemkowice—Kar-|

Zakończenie procesusznice, oraz Karsznice a Inowroc- |

ław i Nowa Wieś Wielka — Kapuś- prof. Piniego 0 dzieta

Norwidaj
cińgka, dzięki czemu cała linia bę-

Proces między Miriamem-Przes-

Prócz tego Towa-
z zakupi od kolei polskich|

ta myckim, a prof. Pinim, oskaržonym
0. naruszenia praw autorskich do

ór ruchomy aby całkowicie objąć

został zakończony

eksploatację tej linii.

wyrokiem ostatecznym Sądu Naj-
wiylższego.

'. Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok
II instancji, skazujący prof. Piniego

„na 1000 zł. grzywny, zniósł nato-!
miast prof. Piniemu karę dodatkową
czyli t. zw. pokutne,

›° Krwawe zajście
| w Warszawie

W. sobotę w godzinach rannych
,w Warszawie przed domem nr. 3 w
Alei 3 Maja przechadzał się jaikis'
;podpułkownik, patrząc co chwila:
| niecierpliwie! na zegarek. Н

Około godz. $-ej wyszedł z tego'
| domu zamieszkały tam kpt. Włady- |
„sław Szumara. Podpułkownik pod-|
' szedł doń i strzelił z rewolweru. Ku-|

"Ila ugodziła kpt. Szumarę w pachwi-;
"nę, kapitan upadł na zieśnię. {
„ „Sprawca strzelania zawrócił wte-'
,dy i spokojnie jął się oddalać. Н
i a odgłos strzału przechodnie.
jprzystaneli. Jakiś major podszedł do
„pułkownika i zatrzymał go. Przyby-'
lja policja, wezwano rėwniež žandar-
„merję wojskową.  Ranionego kpt.
„Szumarę odwieziono do szpitala
| Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.

Strzelającym okazał się Lucjan
; Galiński, podpułkownik w stanie

MA, zoom. zamieszkały w Wilnie.
;Za
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ochodzenie prowadzi żandar- Ż
merja. ZĘ:

łałspeł

tosławski. Przybyli poza tym na u-
roczystość: p. minister komunikacji
płk. Ulrych, członkowie korpusu
dyplomatycznego, _ przedstawiciele
władz rządowych i miejskich.

Po przemówieniach powitalnych
odbyła się prezentacja uczestników

Min. Goer
Dublet

Fremier Goering przybył z Biało-
wieży do Kossowa Poleskiego i roz-
począł polowanie w okolicznych la-
sach. W sobotę w godzinach popo-
łudniowych mimo- deszczu udało się
Goeringowi upolować 2 rysie strza-
łem dubłetowym. W ten sposób po
trzech latach wysiłków Goering zdo

jełnić swoje marzenia i to w spo
bardzo efektowny:
Towarzyszący Goeringowi gen.

sób

konkursu. Dyr. Wieniawski odczyty-
wał nazwiska w koiejności  alfabe-
tycznej reprezentowanych w kon-
kursie krajów.

Dwie młode pianistki japońskie,
z których jedna przybyła specjalnie
z Tokio, ubrane były w kimona ja-
pońskie. Wszystkich uczestników
konkursu publiczność witała okla-
skami.

Nie wszyscy uczestnicy konkursu
przybyli na czas do Warszawy. M.
in. część grupy francuskiej pozostała
jeszcze w Haryżu, uczesinicząc w
tamtejszym konkursie im. Fauze.

Po 10-minutowej przerwie roz-
poczęły się audycje konkursowe,

ing poluje
do rysi

Fabrycy zastrzelił jednego rysiai
jednego dzika. Wan. Uoerin$ wraca
bezpośrednio z Poiesia do berlina.

W. Białowieży, po wyjeździe gen.
Goeringa trwa w dalszym ciągu.po-
lowanie reprezentacyjne. _ Frzybył
do Białowieży marszaiek Rydz-Smi-
śły. W. Białowieży bawią równocześ
nie gen. Kasprzycki, gen. Łamowski,
komendant giówny P. P. i gen.
Skwarczyński z Wilna. :

Dekalog nienawiści
„Kurier Warsz." zamieszcza ko-

respondencję na marginesie procesu,
który toczy. się w tej chwili przeciw-
ko ukraińskim terrorystom w Rów-
nem. Rozprawa przyniosła sensacyj-
ne dokumenty, świadczące o sposo-
bie wpajania przez Ukraińców jakiu
nienawiści w duszę młodzieży. Do
nich należy t. zw. wyznanie wiary.
— Przytaczamy w całości ten deka"
log nienawiści:

„Ja duch odwiecznych żywiołów, któ-
ry cię chronił od tatarskiego potopu i po-
stawił na granicy dwu światów, by tworzyć
nowe życie.

1) Zdobędziesz państwo ukraińskie, al-
bo zginiesz w walce o nie.

2) Nie pozwolisz nikomu splamić na-
szej siawy i czci.

3) Pamiętaj o wielkich dniach naszych
wyzwoleńczych zmagań.

GIMNASTYKA PORANNA

y na pancerniku angielskim „Royal

4) Bądź dumny, ześ spadkobiercą wal-
ki o sławę trójzębu Włodzimierza (herb
„państwowy* Ukraińców). :

5) Pomšcisz šmierė wielkich
Gontów, Żeleźniaków, Biłasów,

6) nie zawahaj się popeinić największej
zbrodni, gdy tego wymaga sprawa.

7) O sprawie nie mów z tym z kim
można, lecz z tym z kim należy.

8) Ani prośba, ani groźba, ani tortury,
| aui śmierć nie zmuszą cię wyznać i zdra-
dzić swoich tajemnic,

| 9) Nienawišcią i podstępem będziesz
, witał wrogów naszego narodu.
| - 10) Będziesz dążył do rozszerzenia gra-
, nie i bogactwa Ukrainy drogą przyniewala-
| nia obcych”.

W ten sposób wpaja się niena-
| wiść w najmłodsze pokolenie ukra-
jińskie, Nienawiść do Polski, której
icą obywatelami.

rycerzy
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ano go w. Komendzie Mia- Najmłodsi uczniowie szkoły maryna rskiej podczas swej pierwszej podró-

Sovereign" czas por.

śimnzstyki.



"i słuszności

“wa.
„rządku w państwie.

- się do wszystkich,

Deklaracija płk. Adama Koca :
Dnia 21 lutego 1937 r. o godz.

17.30 pułkownik Adam Koc ogłosii
przez radio następującą deiklarację:

Dnia 24 maja 1956 roku Marsza-
łek Edward Smigly - Rydz przepro-
wadził w mowie swojej głęboką a-
nalizę sytuacji 'w Polsce i wskazał
zadania, które przed — вро!еслей-
stwem polskim stoją, i cęle, jakie

musimy osiągnąć. Wskazał „drogę,
na ktorej napewno możemy dorów-

nać naszyjm sąsiadom. Jest to spra-

wa zorganizowania woli ludzkiej.

„Jak można organizować państwo—
mówi Marszałek Smigty-Rylsz — jak

można myśleć o uzdrowieniu czego-

kolwiek w państwie wtedy, kiedy

się nie ma tej zorganizowanej,
jednolicie kierowanej woli.

„W. imię czego trzeba ją organi-

zować?'
„Uważam, że jedynym naszym

hasłem, które może być tym pionem

moralnym, jest hasło obrony Polski".

„Chodzi o ujęcie tego programu

szerzej. „W tym programie wszyst-

ko się znajdzie, znajdzie: się droga

wyjścia z naszych stosunków gospo-

darczych, znajdzie się droga, która

nas doprowadzi (do wyzwolenia sił
moralnych i twórczych w narodzie,
do skupienia ich, do wytworzenia

nowych wartości, których nam tak
bardzo potrzeba”.

"Takie były wskazania Marszałka
*Śmigiego-Kydza.

Fosfuszni nakazowi patriotycz-

nego obowiązku i mając dobrą wolę

służenia jaknajlepiej Ujczyźnie, za-

bieramy głos i zwracamy się do tych

w narodzie, którzy chcą być świado-
mymi współtwórcami teraźniejszości
i przyszłości Polski. !

Zabieramy głos, mając głębokie
poczucie prawości naszej inicjatywy

obranego przez naszą
myśl kierunku. -

Życie narodu ma swą duchową
ciągłość, która trwa poprzez stule-

cia, stanowiąc istotną zasadę histo-

rycznych jego przeobrażeń, Każde

„dziś” ma swoje „wczoraj! 'i swoje

„jutro“.
Jakiež jest polskie „dzisiaj“?
Polska dzisiejsza jest dziełem Jó-

zefa Piłsudskiego. On wytworzył jej

«zasadnicze elementy moralne i ma-
terjalne, dokonując tego w niezwy- |

„kle trudnych warunkach wojny i na-
. stępującego po niej pokoju. Žbudo-

wał państwo, będące nieodzowną

potrzebą dla narodu, chcącego Żyć i
. wypełnić swą misję dziejową.

Nasz pogląd na najważniejsze za-
gadnienia i nasze zasady, wytycza-
jące drogę ku jutru:

1) Normę naszego wewnętrznego
życia stanowi Konstytucja Kwietnio

Jest ona podstawą ładu i po-
Ukracając sa-

mowolę dawnego sejmowladztwa,

„zapewnia państwu silną i sprężystą

władzę. i
2) Drugim ważnym, charaktery,

„stycznym i dodatnim elementem na- swe obowiązki w stosunku do pań-

szego dzisiejszego życia państwowe-
go jest armia. Marszałek Piłsudski

„ zalkochał ją nadewszystko. |
Jesteśmy świadkami wyjątkowe-

go na tle dziejów Polski zjawiska.
Oto armię otacza miłość i szacunek
całego społeczeństwa, które rozu-.
mie jej rolę i konieczności, związa-

„ ne, z obroną państwa.
Marsżałek Śmigły-Rydz wskazał

na ideę obrony państwa, zwracając
którzy tej idei

chcą służyć, Zespolenie skoordyno-
waneżo wysiłku. pod tym sztanda-
rem umożliwi naszemu pokoleniu

RATREPZEZZASTREET ТЬ

POPISY CYRKOWE W BERLINIE
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radcze:

wyikonanie ogromnego zadania, wy-

nikającego z konieczności:

aj Odrobienia istniejących ciągle

jeszcze pod względem gospodarczym

i cywilizacyjnym szkód, wyrządzo-

nych nam przez zaborców.

b) Zagwarantowanie naszej Oj-

czyźnie spokojnego rozwoju i pew-

ności jutra wśród niepewnej atmo-

steryj świata.

3) Państwo jest jedyną formą pra-

widłowego i zdrowego bytu narodu.

Nie ma tedy sprzeczności pomiędzy

interesem narodu a interesem pań-

stwa.
4) Naród polski związał się du-

chowo na progu swego cywilizacyj-

nego rozwoju z Katolickim Kościo-

łem i stwierdził niejednokrotnie

przynależność do niego bohater-

stwem przelanej krwi. Naród polski,

w olbrzymiej większości katolicki,

przywiązany jest do swego Kościoła,

dlatego Kościół Katolicki winien
być otoczóny należytą opieką, W

stosunku do innych wyznań stoimy
na stanowisku określonym w kon-

stytucji.
5) Zyjemy w okresie przemian

gospodarczych i społecznych. Jaka-

kolwiek oderwana od życia lub też

jednej grupie a nie caiošci społe-

czeństwa. siużąca doktryna gospo-
darcza czy społeczna, nie może być

dla nas odpowiednia, ani pożytecz-

na. 8
Komunizm w założeniach swych,

celach i metodach, jest tak obcy, du-

chowi polskiemu, że w Polscej nie

ma iala niego miejsca. Polska komu-

nistyczna przestałaby być Polską.

Myśmy odrzucili komunizm na po-

lach bitew 1919 i 1920 roku. Polska

musi się rozwijać bez wstrząsów i

gwałtów, wprowadzających zawsze

państwo w groźną sytuację.

Powiedzieliśmy już, że siła obron-

na państwa  wiywodzi się w prostej

linii z dobrze zorganizowanego i kie-

rowanego życia tego państwa. Wy:

maga ona nietylko zasobów moral-

mych, lecz i materialnych. Wymaga
ona dobrze zorganizowanego, biją-

cego silnym tętnem życia gospodar-

czego, wymaga dobrej organizacji

i intensywnej pracy wszystkich war-
sztatów polskiej produkcji. |

Żachowując zasady własności

prywatnej, jako też przedsiębior

czości prywatnej jednostek, państwo

musi mieć prawo wpływu na harmo-

nijny rozwój całokształtu produkcji.

Społeczna struktura Polski opie-
ra się w swiych podstawach na sze-

rokiej masie robotników i włościan.

Od losów tych warstw ich dobrobytu

jako też kultury f poczucia obywa-

telskiego zależy w ogromnym  sto-

pniu harmonijny rozwój Polski i jej

przyszłość. O tym pamiętać musi
kierownictwo państwa.

Krzewienie nienawiści klasowej

jest obce duchowi polskiemu. Każdy
rzetelny pracownik i wykonujący

stwa, jest pełnowartościowym  oby-
watelem.

Państwo otacza opielką inicjaty-

wę pryjwatną i ustala zasady, za-

pewniające właściwe warunki dla

-. skiej”.

nego kredytu dla potrzeb włościań-
stwa.

$) podniesienie oświaty i wyro-
bienia obywatelskiego ludności wsi.

Ale te wszystkie środki nie usu-
ną w całości przeludnienia wsi.

Wzmożenie naszego życia gospo-
darczego, rozwój miast oraz prze-
mysłu, handlu i rzemiosła muszą
umożliwić części ludności wiejskiej
odpływ ze wsi i znalezienie warszta-
tów pracy i środków egzystencji.

1) Rozwój miast, intensyfikacja
życia miejskiego, rozwój rzemiosła,
przemysłu i handlu polskiego, nie
tylko umożliwią odpływ nadmiaru
ludności ze wsi, ale również w spo-
sób wybitny przyczynią się do likwi-
dacji talk dotkliwego bezrobocia.

Wzmoženie polskiego mieszczań-
stwa odegra w życiu naszym nie, tyl-
iko wielką rolę gospodarczą, ale i
kulturalną.

8) Kultura polska w nauce, sztu-
W ce i obyczaju winna być wyłkładni-

kiem geniusza narodowego.
Nauka polska, czerpiąc z ogólno-

ludzkiego skarbca i (dodając do nie-
go swe zdobycze, powinna znaleźć
swój bezpośredni, przyrodzony, cel w
poszukiwaniu i dostarczaniu dla na-

rodu i państwa nowych elementów
bogactwa i siły.

Literatura i sztuka mogą wyjpeł-
nić swe wysokie posłannictwo tylko
w oparciu o właściwości i potrzeby
ducha golskiego.

* Nauka, literatura i sztuka
pojęte, będąc źródłem duchowych i
materialnych wartości narodu, win-

tak :

ny być przez
troskliwą opieką.

9) Wytyczną naszą w stosunku
do mniejszości narodowych jest chęć
bratniego współżycia obywatelskie-
go na tej ziemi, za którą w ciągu

wieków przelewaliśmy krew, zakła-
idając ogniska cywilizacji i broniąc
ich przed zalewem  barbarzyństwa.
Zdajemy sobie sprawę z odrębności,
stanowiących różnicę między nimi a
nami. Uznajemy te odrębności, jak
długo nie godzą w interesy państwa,
io ile nie są rozmyślnie wyzyjskiwa-
ne dla wznoszenia między nami mu-
ru chińskiego i gruntowania niena-
„wišci.
, . W stosunku do ludności żydow-
skiej stanowisko nasze jest następu-
jące: zbyt wysoko cenimy poziom i
treść naszego życia kulturalnego,
jak również porządek, lad i spokój,
bez którego żadne państwo obejść
się nie może — abyśmy mogli apro-
bować akty samowoli i brutalnych
odruchów antyżydowskich, uchybia-
jących godności i powadze wielkie-
go narodu. Zrozumiały natomiast
jest instynkt samoobrony! kulturalnej
© naturalną jest dążność spoleczen-

państwo otoczone

stwa polskiego do samodzielności,
gospodarczej. Tembardziej jest to

zrozumiałe w okresie przez nas prze

żywanym, w okresie wstrząsów eko-

nomicznych i finansowych, gdy je-
dynie głębokie poczucie obywate

skie, otiarność w stosunku do pań-

stwa i bezkompromisowe związanie

z państwem swego życia i mienia

mogą mu umożliwić wyjście z tych

wstrząsów м stanie nieosłabionym.

Formułując nasz pogląd na dzi-
siejsze położenie Polski i wyłuszcza-

jąc ramowo nasze najbardziej kar-
dynalne zasady, określające kieru-
nek, w jakim chcemy prowadzić pra-

cę, wyciągamy rękę do tych wszyst-
kich, którzy, podzielając nasze za-
patrywania, chcą przystąpić do

wspólnego wysiłku. Wyciągamy rę-

kę ponad płoty i mury, które w rze-

czywistości czy w wyobraźni dotych
czas dzieliły, naród.

Czas najwyższy skupić wytrwały,
codzienny wysiłek, by każdą energię

wyzyskać najekonomiczniej i najra-

cjonalniej. Nie wolno tracić czasu,

bo gdzieindziej od dawna już za-
rosły trawą dróżkiiścieżki ideowych

sobicpanów, a natomiast rozlega się

żelazny krok potężnych i dyscypli-
nowanych szeregów, prowadzonych
(jedną wolą, ku jednemu celówi. |

Płk. Koc czeka na zgłoszenia
Już istnieje biuro

Pol. Ag. Tel. komunikuje, że

utworzone już zostało biuro nowej
organizacji płk, Koca i że organiza-

nowej organizacji
cje oraz poszczególne osoby mogą
się zgłaszać ido biura.

МИа ока па podstawie badań nd św. tune
W. piątek 19 bm., w sali Śniadec-

kich U. S$. B., wygłosił dr. St. Kar-

wowski odczyt pt.: „Męka Pańska.

na podstawie badań nad św. Cału-

nem z Turynu w świetle nauki lekar
Miarą żainteresowania się

odczytem była frekwencja, która Wy
niosła ponad 700 osób. Prelegent za-

znajomił słuchaczów z rewelacyjny-

mi wynikami badań nad św. Cału-
nem, w którym złożono Chystusa
Pana do grobu. Badania te były ри-
bliczności polskiej omalże zupełnie

nieznane.

HISTGRIA ŚW. CAŁUNU.
Św. Całun jest to płótno o roz-

miarach 4,36 m. na 1,10 m., znajdu-

jące się w kaplicy katedralnej w. Tu-

rynie i stanowiące własność królew-

skiej rodziny włoskiej. Płótno to

czczono zawsza jako całun w który
było. owinięte ciało Chrystusa, Pana

po złożeniu go do grobu i wskutek

tego było ono wważane za jedną z

największych relikwii.

Całuna nie jest znana, wiemy: tylko,
że znajdował się on w Bizancjum,
skąd po zdobyciu przez  Krzyżow-

ców Konstantynopola został _praw-

dopodobnie przewieziony do Francji,

Niestety, dokładnie historia św.

stąd w r. 1578 dostaje się do Włoch
jako prezent ślubny jednej z księż-

niczek i od tego czasu znajduje się

już bez przerwy w Turynie pod kon-
trolą czynników kościelnych.

ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNE
Gołem okiem na całunie dają się

zauważyć ślady krwi, która wsiąkła
w płótno, oraz niewiyraźny dwukrot-

„ny zarys postaci. Nauka zaintereso-

„wała się św. Całunem po raz pierw-

szy w r. 1898, kiedy Całun siotogra-

fował w czasie wystawy sztuki ikoś-

cielnej w Turynie adwokat Secondo
Pia. Przy. badaniu okazało się, że na

kliszy zamiast negatywu powstał po
zytyw. Pozatem wystąpiły na kliszy
rozmaite szczególy  niedostrzegalne

na płótnie gołem okiem. Wystąpiły
one na kliszy tworząc obraz postaci,

jej ran, a nawet odtwarzając rysy
oblicza.

REWELACYJNE WYNIKI BADAŃ

Specjalne badania przeprowadzo-
no dopiero w roku 1931, kiedy św.

| Całun był wystawiony z okazji ślubu

"włoskiego następcy, tronu, Powołano
wówczas dwie specjalne komisje, w

skład których weszły i osoby świec-

pracy rąk i użyteczności kapitałów..wpzissywzii oSA LITE TO

Rekolekcje wielkopostne inteligencjiStosunki między pracodawcą a

pracownikiem muszą się pod kontro

lą i naciskiem państwa w tensposób
ułożyć, aby zapewnić warsztatom

racjonalne warunki produkcji, a rze-

szom pracowniczym pewność jutra i

stopniowy, ale stały wzrost pozio-
mu życia. :

6) Zagadnienie wsi — jest jednym
z najważniejszych i najtrudniejszych

zagadnień w Polsce, *

Obecne położenie wsi nie jest
objawem przejściowym.

Na dzisiejszy stan wsi złożyły się
liczne lata i liczne przyczyny.Ź te-

go wynika, że jeden jakiś zabieg lub

środek mie potrafi poprawić tego
stanu. Konieczne jest zastosowanie

całego zespołu środków zaradczych,
która dopiero razem, działając rów-
nocześnie i w sposób skoordynowa-

"ny, dałdzą w rezuliącie inny układ 37 zł.
strukturalny wsi.

Widzimy następujące środki za-

a) w dążeniu do przebudowy: na-
ego ustroju. ' rolnego — znaczne

 

|zwiększenie sumy globalnej włościań
i Przebudo-skiego posiadania. й

rzśprowadzić w spo-wę tę należy prz
sób racjonalny” i
obniżenia naszej.

   

   
  
   

pracja.
> kultury: rolnej.

d) zracjonalizówanie zbytu pro-

celowy, unikając* Niż KE
4Solnej. „poszukujące Szekspira”,     dukcji oraz udoskonalenie jej wy-

miany. : >

> : | e) stawowe przeciwdziałanie dal-

Cudowny koń „Wania”, którego В
pisy oryginalne wzbudzały = šciaūskiej, * ‚

szemiu rozdrabianiu własności wło- 'dziami: J. Andrzejewskiego,

katolickiej

| Koło Wileńskie- Związku Inteli-

- gencji Katolickiej organizuje rekolek

cje wielkopostnedła inteligencji ka-

tolickiej w dniach 15 — 21 marca

* włącznie. RCIE

Konferencje rekolekcyjne wygło-

si ks. kan. J. Woroniewski z Brzu-

_ Cement
| Pomimo slałych zapowiedzi wal-

"Ki z kartelami, kartele istnieją i pro-

sperują. Ostatnio rolkuwania cenni-

(kowe kartelu cementowego ‘Сорго-

wadziły do podwyższenia ceny ce-

mentu z 35 zł. — 36 zł. za 100 kg. na

Zwyżkę tę tłumaczą

Nowy numer „PROSTO Z MO-

STU* przynosi na czele interesuące

'rozważania Czernika p .t. „Dramaty
wspomnie-

nia mec. Hofmokla - Ostrowskiego z

; więzienia mokotowskiego w którym

go osadzono za zwrot użyty w mo-

wie obrończej podczas prócesu re-

odakcji „Prosto z mostu”, dalszy ciąś

(ankiety „Jaką najciekawszą książkę

przeczytałem w-r. 19367 z odj "R
„ Baj-

kowskiego, J. Kisielewskiego, K. L.

echu, f) organizacja EA i dogod- ; Konińskiego, K. Irzykowskiego, K.

w Wilnie
chowiec k/Lwowa — wybitny mów-
ca i konferencjonista.

Konferencje odbędą się w godzi-
nach wieczornych w kościele OQ:0.
Franciszkanów.

Szczegóły podane będą do wia-
domości publicznej później.

zdrożał
nie koniecznością racjonalizacji pro-

, dukcji i kosztami niezbędnych inwe-
stycyj przyj remontach zakładów i t.
p. Rzecz zrozumiała, iż podwyżka
najważniejszego surowca budowlia-
nego, odbije się na kosztach kalku-
lacji robót publicznych, jak i pry-

cementow- watnych budowli.

 

kowości wydawnicze
Makuszyńskiego, dokończenie stu-
dium K. Sołtysiaka „Naród w Koś-
ciele". Artykuł polemiczny Zb, Ja-
sińskiego w sprawach polskiej litera

„kie, a którym przewodniczyli Kar-
dyinalowic Verdier i Foscat. Doko-
nano nowego zdjęcia i po dwukrot-
nych badaniach spisano akt nota-
rialny, Na kliszy wystąpił ponownie
pozytyw zamiast negatywu, zaś
wszjyjsikie szczegóły lazięki lepszej
technice fotograticznej wyszły je-
szcze dokładniej, Wynik badań nad
św. Calunem uderza przedewszyst-
kiem nadzwyczajną zgodnością tych
badań przeprowadzonych ze ścisłoś-
cią naukową, z relacjami Pisma św.
o męce i śmierci Zbawiciela.

Z punktu widzenia lekarskiego i
chemicznego odbicie ciała Chrystu-
sa Fana na płótnie, całunu powstało
skutkiem działania oparów amonia-
kalnych jakie wydziela każde ciało
po śmierci, Dziatanie tych oparów
na przesiąknięte  aloesem płótno
przczyniło się do rozłożenia aloe-
su na dwa barwne składniki — na
nierozpuszczalną alotynę i na roz-
puszczalną i ciemniejącą pod wpły-
wem wody aloinę. Z części ciała bar
dziej wypukłych opary działały in-
tensywniej i w ten sposób powstał
zarys postaci Pozatem klisza po-
zwoliła wytłumaczyć cały szereg
wątpliwości jakie miała nauka le-
karska w związku z męką i śmiercią
Zbawiciela. 1. Ślady biczowania: Na
odcisku plec widać oprócz licznych
śladów biczowania rózgami około
80 niedużych ranek ich
przez biczowanie t..zw. flakrumRo-
manum, co ddpowiada wymierzanej
zwykle przez Rzymian liczbie 40
uderzeń 2. Śladyj korony cierniowej:
Wiele obfitych śladów krwi z ran z
tyłu głowy wskazuje, że powstawa-
ły one przez przyciśnienie korony
cierniowaj do głowy przez krzyż.
3. Co było bezpośrednią przyczyną

' śmierci Chrystusa Pana? Ukrzyżowa
| ni żyli na krzyżu nieraz o kilku do
kilkunastu dni. Pan Jezus umarł po
jtrzech godzinach. Według hipotezy
(dr. Hynikka Chrystus Pan zmari od u-
duszenia naskutek tężca mięśni klat
ki piersiowej i przepony brzusznej.
Wskazuje na to wiyraźnie na ploinie
obraz stężałych w charakterystycz-
nej postawie stóp. 4. Rana w boku:
Pismo św. podaje, że po przebiciu
włócznią boku Chrystusa wypłynęła
ikrew i wojda, Fakt ten był dla świa-
ta naukowego niezrozumiały. Dopie-
ro badania idr. Barbata wykazały,
że u osób umierających w ciężkiej
agonii, wytwarza się w worku osiet-
dziowym większa ilość surowicy.
Włócznia przebijając bok, przebiła

tury marynistycznej, bogaty dział re również worek osierdziowy co spo-
cenzyj (Miciński, Dobroczyński, Wi. | wodowało wypływ krwi i surowicy.

towski, Frycz, Radziukinas,Bajkow-|
ski, Mikulowski, Regamey), felieto- |możliwy tylko przy

Rezultat powyższych badań był
zastosowaniu

ny W. Wasiutyńskieśo „Cyganeria najnowszych metod naukowych. W.
polityczna” i Karola ..skiego „ryżo- |ten sposób współczesna nauka coraz

wą szczotką”, wiersze K. I. Gałczyń częściej poddając rewizji różne nie-

skiego i: A, -M. Swinarskiego « oraz. zgodne z religią twierdzenia, docho-

przeglądy tygodniowe. jdzi do wyników, które całkowicie
DY: i potwierdzają założenia wiary. ce

 
 



 
 

 

   

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15 po cenach peopagandowych —
powtórzenie sztuki Wł. Fodora p. t. „Ta-
jemnica lekarska”.

Od jutra wraca na afisz szekspirowska

komedia „Poskromienie złośnicy” w świet-

nem wykonaniu zespołu z pp.: Wieczorkow

ską i Szymańskim w rolach głównych.

„Amna Christie" znakomita sztuka 0-

statniego laureata nagrody Nobla, będzie

najbliższą nowością teatru i ukaże się w

sobotę bież. tygodnia, w inscenizacji Wi.

Czengerego, w nowej oryginalnej oprawie
dekoracyjnej W. Makojnika z pp.: Detkow-
ską - Jasińską, Wieczorkowską, Siezieniew
skim i Staszewskim w rolach głównych.

— Studenci uwagal Wszyscy którzy do- ,
tądnie byli — a chcieliby jednak zobaczyć
wesołą komedią Szekspira „Poskromienie

złośnicy” w doskonałej oprawie scenicznej,

z udziałem najlepszych sił aktorskich Te-,

atru na Pohulance, zgłosić się mogą pobi- |

lety w dowolnej ilości i jakości, w-$ cenni-
ką akademickiego, dzisiaj od 19—20 do la-
kalu A .Z, S$. W innym terminie bilety wy-

dawane nie będą. ;

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy
Z. Lubiczówny. „Księżniczka  biękitu“ —

ostatnia premiera z muzyką Michała Józe-

fowicza zdobyła sobie sukces prawdziwie

zasłużony, dzięki bardzo melodyjnej muzy-

ce, dowcipnej treści i barwnej oprawie sce-

nicznej.

Jutro po raz ostatni „Brodway”.

Balet Joossa w Wilnie, Jak było do
przewidzenia zapowiedź występów słynne-

go w całym świecie zespołu baletowego Jo-
osa, wywołała żywe zainteresowanie. Ze-
spół ten, składający się z 30 osób, wśród

których wyróżniają się dwie niezwykle u-

talentowane holenderki: Noelke de Mosa i
Atty van den Berg, — wystąpi 26, 27 i 28

b. m. w teatrze „Lutnia”. Repertuar skła-

da się z 10 baletów, które wykonane będą

z towarzyszeniem dwuch fortepianów. Bi-
lety już są do nabycia od 11 — 9 wiecz.

— Teatr Lit. - Art. „Nowości”,

IUCZCZENIE DZIAŁALNOŚCI
Michała Józefowicza

20 b. m. odbyło się uroczysie
uczczenie 50-ietniej dziaialiności mu-
zycznej wiimianina Mucnaia JOLeiO-
wicza, Wykiauowcy, dyrygenia i kry
tyka „ro urugim akcie OpErELKI juDi-
lata p. ©. „NsięŁMiCZKA DiękilU , liCZ=

nie zebrana pubiicznosc w ieauze
„Lutnia gorąco us«iaskiwaia auvora-

jubuata.

Na wsiępie tej uroczystości woje-|
м/оаа BUCIAIISKI W IMiEIIU MZECZY-

pospolitej za zasiugi, poiozone: na po
vu muzycznym, uuesorowai Micnaia
Jozeiowicza zi0tym KrZyzem Zasiugi.

4 kolei przemawiali: w imien.u
miasta wicęprezyaent  UroazicK1,
ayr. Kychiowsiki 1 Wyieżynski, adwo
kat Lngiei, prot, hkouraa uorski —
w imiemiu isady Wiienskich Łrze-
szeń Artystycznych, dyr, ketry w

| anieniu Foiskiego iKadia i inni, cha-

ODE

| KOWSKiej,

rakteryzując wszechstronną działal-
ność jubiiata i życząc dalszej owoc-
nej pracy. я

Uroczystość jubileuszowa zakoń-
<zyia się ouczytaniem depesz z ży-
czemiaui, m. iu. Z kidiharmoni kra-

śiąskiego l-wa Muzycz-
nego, оа dyrekiora nacz. Foskiego
Kaua  Skarzynsklego i innych Oraz
przceiuówienieia juDuala,

x

Ž utworow Michała Józefowicza,
bardziej znanyca i często wykony-
wanych, wymienić naieży: „„donaLĘ
skrzypcową d-aur', „Arakowiaka” i
„4 anoich szkiców. £ dziaiainości
muzycznej wspomnieć naieży przede
wszystkim © wygioszeniu 1DU OdCZy-
tow muzycznyci z rozgiośni Poiskie-
go Kadia w Wilnie,

ЕМА
CENTRALI CHRZEŚCIJANSKICH ZWIĄZKÓW ORAZ ODDZIAŁU

W intencji uproszenia u Boga
biogosiawieństwa dla Ojczyzny, by
minęży ciężkie czasy kryzysu i bez-
robocia oraz о pomyślny rozwój
Chrześcijańskiego ruchu robotnicze-
$0 1 rzemieślniczego, wa
„czwartek i piątek (24, 25 i 26 lutego
b. r.) o goxizinie 20-ej (8-ej wieczór)
w kościele Św. Ducha (po-Domini-
«ańskim) odbędą się Rekolekcje
Wielkopostne dla członków i sym-
patyków Chrześcijańskich Związków
1 (hddziaiu Katolickiego Stowarzy- | jcu. Związ.
szenia Mężów im. św. Józeła,

Nauki wygłaszać będzie Kapelan
1

środę, '

|KATOL. STOWARZYSZENIA MĘŻOW iM. ŚW. JÓZEFA W WiLNIE

liirześcy. Związków Ksiądz
Aieksander Mościcki.

Pierwsza nauka będzie wygłoszo

Mgr.

5 ej wieczór.
W. niedzielę 28. lutego wspólna

Msza św. i Komunia św.
Wszystkich członków, sympaty-

ków i tych, którzy praśną, by nasta-
ły tepsze czasy, na wiyżej wymienio-
ne ćwiczenia duchowe zaprasza

Centrala Chrześcijańsk

Oddziai Katolickiego Sto
waizyszenia Mężów im. św. Józeia.

pamiec „Koba i Tkaec*-, KOMUNIKAT WIL. CHORĄGWI HARCERZY
Polskie Radio Wilno

Poniedzialek, dn. 22.11 1937 r.

6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka, Dzien. por. Informacje. Muzyka. Audy
cja dla szkół. 11.30. Audycja dla szkół.

11.57. Sygnał czasu ihejnał. 12.03, Trio sa-
:lonowe Poł „Radia. 12.40. Dzien. poł. 12.50.
Pomyślmy o starych — pog. 13.00, Muzyka
popularna. 15.00. Wiad. gospodarcze. 15.15.
Koncert reklamowy. 15.25. Zycie kulturalne
miast i prowincji, 15.30. Odcinek prozy.

1545 Aud, życzeń dla dzieci. 1615 Czy
mamy także mówić ortograficznie?—odczyt.

16.30, Pieśni ludowe orawskie, 16.50. Uni-
wersytet Jagielloński — odczyt. 17.05. Od-
czyt solistów, 17.30. Platyna — pog. 18.00.
Pogadanka aktualna. 18.10. Wywiad z He-

Ijaszem. 18.13. Wiadomości sportowe. 18.20.

Myślii dążenia młodzieży wiejskiej—odcz.] :
18.50. Umowa 0 dożywocie — felieton.
19.30. Echa minionych lat — koncert.
20.20. X koncert Ormuzu — transmisja z
Konserw. 21.30. Fragment z dialogu „La-
ches czyli o męstwie“. 22.00. Mala ork. Pol.
Radia. 22.55. Ostatnie wiadomošci dzienni-
ka radiowego .

 

1 aktualnych zagadnień Kuiiuty
Sprawy sztuki wileńskiej

Rok bieżący będzie obfitował w

} W. rocznicę  dwudziestopigciole-
cia iarcerstwa na Wiieńszczyźnie
oabędzie się koło Wilna w czasie od
24.М1 — 8.Vii b. r. Jubileuszowy
źiot Harcerzy. Już od grudnia pra-
cuje Komisja Zlotowa. Frzedwczoraj
odbyło się zebranie porozumiewaw-
cze z Komendą tiarcerek, kiore przy
stąpiiy lio wiworzenia wspólnej №0-
misji £lotowej.

Postanowiono

i

zwrócić się do

ście w skiad Komitetu rionorowego.
Pod względem metodyczno - pro-

śramowym. £iot będzie powtórze-
niem tiarców Opaiskich.

KONFERENCJA iINSTRUKTOR-
SKA I ODPRAWA HUFCÓW.

W dniu 6.Ш b. r. odbędzie się
kwartalna konferencja instruktorów
Wileńskiej, Białostockiej i Poleskiej
Chorągwi. Przedmiotem konferencji będą wytyczne pracy
chłopców.

|dimsnii £

szeregu osobistości z prośbą o wej-|

W, dniu następnym odbądziei się
odprawa huicowych.

ZEBRANIE HARCERZY
AKADEMIKÓW,

Dnia 23 b. m. o godz. 20 odbędzie
się w lokalu przy ui. Ostrobramskiej
1 —2 zebranie harcerzy akademi-
ków w celu wznowienia pracy har-
cerskiej w Akademickiej Drużynie
Harcerzy,

ROPZADANAZOESCARORC SAS

Stronnictwo Narodowe
| ZARZĄD OKRĘGOWY.
i Ref, legitymacyjny Okr: Wileń-
|skiego S. N. Saudi iš nie-
| ważne już legitymacje na r. 1936 na-
ieży zamienić na nowe w -
nich sekretariatach Kół.
W Wilnie wymiana odbywa się

|codziennie w lokalu Mostowa 1 oraz
'wewtorki i piątkiod g.18—20 w

starszychlokalu S, N. przy ul. Sołtańskiej 30.
Cena legitymacyj normalna i zł..

/ dla bezrobotnych 50 gr..

 

| niu zmiennym, naogół malejącym,

na wą środę 24 lutego br. ogodzinie| Lourdes.

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda o zachmurze-

lecz je-

szcze z przelotnemi opadami. Nocą i ran-

kiem mglisto.

Po nocnych przymrozkach, w ciągu

dnia temperatura nieco powyżej zera.

Słabe lub umiarkowane wiatry z kie-

runków zachodnich.
Z MIASTA.

— Bazylika może być otwarta na

Wielkanoc. Swego czasu pisaliśmy,
że najrealniejszym terminem otwar-

cia Bazyliki może być pierwszy

dzień Zielonych Świąt. Obecnie,
dzięki postępom robót, wyłania się

możliwość otwarcia świątyni w te:

minie znacznie wcześnie,szym.
się dowiadujemy ze sier najbardziej
miarodajnych, w obecnej chwili za-
równo władze kościelne, jak też i
same kierownictwo robót w kate-

drze, rozważają koncepcję otwarcia
Bazyliki już w pierwszym dniu świąt
Wielkiej Nocy, :
— Biskup z Lourdes przybywa

do Wilna. W połowie marca r. b. do
Wilna przybywa świetny kaznodzie-
ja francuski, biskup z Lourdes mgr.
Piotr Gerbier, który wygłosi odczyt
„O pogłębieniu życia religijnego
wśród młodzieży! katolickiej" oraz
konferencję o słynnych cudach w

Biskup francuski ponadto zwie-
dzi miasto i zapozna się z historycz-
nmi i kościelnymi zabytkami Wil-
na. (h)

SPRAWY SZKOLNE. 
ików Zawod. w Wilniei

— Udział młodzieży szkolnej w
uroczystościach publicznych. Kura-
torium Wileńskiego Okręgu Szkolne
go otrzymało z Min. Oświaty zarzą-
dzenie w sprawie udziału młodzieży
szkolnej w pochodach ulicznych.
Aby nie odrywać uczniów i uczenic
od normalnych zajęć szkolnych, u-
dział młodzieży w publicznych uro-
czyjstościach ma.być w przyszłości
ograniczony. Po za uroczystościami,

+

| s p
"MECZ BOKSERSKI WILNO--BIA-.

ŁYSTOK ZAKOŃCZONY 1i:5. ,
Rozegrany w Wilnie mecz bok-

serski i puhar redakcji „Expressu
| Ilustrowanegomiędzy reprezentacją
j Wilna a Białegostoku zakończył się
niespodziewanym, lecz zdecydowa-
nym zwycięstwem gospodarzy 11:5.
Mecz wywołał w Wilnie bardzo du-
jże zainteresowanie, o czem najwy-
mowniej świadczy nabita publiczno-
ścią po brzegi sala Okr. Ośr. Wych.
Fiz. Prócz stawki puharowej, obie
reprezentacje walczyły o uzyskanie
hegemonii w sie na Kresach Pół-
nocno-Wschodnich. Dotychczas przy
(wilej ten posiaidał w swych rękach
okręg Białostocki. Spotkanie po-
;wyższe dla wilnian posiadało bardzo
ważne znaczenie, ponieważ pięścia-
rze naszego grodu chcieli zrehabili-
tować się za poniesioną w roku ze-
szłym porażkę 14:2. 

MUZYCZNEJ Kronika wilenska
przewidzianemi przez władze szkol-
ne, miodzież szkolna będzie mogła.
brać uaziai w uroczystościach jedy-
nie po uprzeaniem zezwoieniu Kura-
torium. (h)
— ©О odpowiednie zachowanie się

miodziezy szoinej, Ostatnio w Wil
nie siwierazono liczne wypadki nie-
wiaściwego zachowania się uczniow,

W związku z tym, Muratoriuna

Wuieńskiego Ukręgu DSzkoinego za”
lecio ayse«iorom gimnazjow zwięk=

szenie nauzoru naa uczącą się mio-

aziezą poza szkoią. (hj

X KRONIKA POLICYJNA.
— Z parowozowni kolejowej skradzio-

no aparat spalinowy firmy „Pyran'.

— Antoniemu Jutkiewiczowi (Lipowa

32) skradzino zegarek zioty i 210 zł.

— Na kradzieży węgla ze szpitala woj-

skowego ujęto Michała Paszkiewicza (Sto-

larska 2).

— JJ. Gridulowi (Żwirowa Góra) z

mieszkania ktoś kradnie biżuterię, pienią-

dze itp.

— Kazimierzowi Szulikowskiemu (Cheł-

mska 62) niejaki Alfons Tamelewicz grozi

zabójstwem.

Również A. Fiediuszkin (Ułańska 22)

otrzymuje pogróżki z grożbą zabójstwa. Po-

licja wdrożyła w tej sprawie dochodzenie.

— Pobita i obrabowana. Kaz. Kocha-
nowska (Konarskiego 37), przechodząc ulicą

została napadnięta przez swego zięcia i bra

ta, którzy ją ciężko pobili, a następnie zra-

bowali 35 zł. Policja wdrożyła dochodze-

nie. (h)

WYPADKI.
—  Uratowanie tonącego chłopca.

Wczoraj rano na Wilii w pobliżu Zakretu
począł tonąć chłopiec. Prawdopodobnie u-

dał się on na ślizgawkę, przyczym wszedł

na miejsce pokryte słabym lodem, który się
załamał, Chłopca uratowali przechodzący

dwaj rybacy, którzy zanieśli go do pobli-
skiego domu, gdzie udzielono mu pierwszej

pomocy lekarskiej. Chłopcem okazał się
14 letni Adam Siniewicz (Zakret 7). Nie od-

niósi on poważniejszych szkód. (h)

ort.
Wilnianie do zawodów tych wy

stąpili bez najlepszego swego za-
woanika Wojtkiewicza, goście nato-
miast oddali awa punkty walkowe-
tem. Przebieg spotkania był emocjo-
nujący, a poszczególne wauki prowa-
dzone byiy na niezłym poziomie
technicznym. lu należy wymienić w
pierwszym rzęazie waikę laiki (Wil
no) z Mratowiczem, w której wiinia-
nin wykazał naprawaę duże walory
prawicziwego boksera.

MISTRZ W JEZDZE NA LODZIE,
W Chicago mistrz olimpijski w

jeździe figurowej na lodzie! Karol
Schaetter zadebiutował jako zawo-
dowiec w rewii lodowej „zabawy, lo-
dowe 1937 r.'. Wiystęp Schaetiera
przyjmowany był owacyjnie. Schaei-
ier występem tym rozpoczął tournee
po Stanach Zjednoczonych, za które
otrzymał około 50.000 dolarów.
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rzyskiem uciśnionego społeczeństwa,
Gdyby podobna wystawa, o cha-

rakterze retrospektywnym, mogła
by być powtórzoną dzisiaj, to miata-
by ona większy walor naukowy dla
historyków sztuki, ponieważ wów-
czas poprzestano, niestety, na nie-

naszej
skie T-wo. Artystyczne wiele dopo-

możliwie wyczerpującej wystawy re- rządzeniem specjalnej monogralji,
trospektywnej, obejmującej na począ wykazującej zasługi J. K. Wilczyń-

tek prace dawnych рго!езогбу 1 wy- skiego, jako popularyzatora pamią-

chowańców naszego uniwersytetu.tek artystycznych i historycznych,

Oczywiście, talką tylko drogą, nale- przedewszysikiem wileńskich, więc
żałoby perjodycznie zdobywać nie- jest wszelka nadzieja, że i sprawa

pamiętne, dla dziejów kultury este-' mogło, zarówno St. Bułharowskiemu,
tycznej kresów północno - wschod- jak i artyście malarzowi ś. p. Steła-
nich, rocznice, związane przedew- ; nowi Dąbrowskiemu, upatrzonemu
szystkiem z datami  jubileuszowemi ; na kustosza pomienionej wystawy, w
artystów malarzy, którzy, zarówno w ; zgromadzeniu mnóstwa obrazów,
Wilnie jak w innych miastach oraz | których koszta przewozu całkowicie
we (dworach wiejskich pracowali. Zaj przyjął na siebie nasz Komitet Wy-
nim owe okrągłe daty przypomniane stawowy. 'Niestety większość czion-
zostaną na łamach prasy naszej, mu-
simy, przedewszystkiem, podnieść
zasługi tej grupy, gorętszych działa-
czy włosa i oświatowych, =
ra prz zteremia: dziesiątkami lat
api "R ilnie sprawę
pierwszych wielkich wystaw sztuki
pelė, o rozwoju której kulturalny
Wilnianin mógł się jedynie dowiady-
wać z perjodyfcznych wydawnictw i-

|ków rzeczonego Komitetu już: po-
gasła.

| Frzyznać należy, że wszyscy u-
działowcy, stanowiący właśnie Komi
tet organizacyjny tej wystawy pra-
cowali oliarnie i z entuzjazmem. Z
nieżyjących już członków, szczegól-
nie duże tu zasługi położył rotm.strz
Aleksander Dawiiowski inżynier
górniczy, Bronisław Mórawski, Wie-

lustrowanych, jakowe na skutek o-
presji władz zaborczych, w nader|rza Poniatowskiego, urzędnika Wil-
skąpej ilości mogły napływać na kre|Banku Ziemskiego, ś.p. Paulina Kar-
sy nasze. Inicjatorem zorganizowa-|powicza, adwokata i ś. p. Aleksan-
mia odnośnej wystawy artystycznej,|dra Łapińskiego, późniejszego człon-
był, jak wiakdomo, ś. p. mecenas Sta-|ika Zarządu m. Wilna. Z onego Ko-
nisław owski, znany ze swej; mitetu zostali przy życiu: Zygmunt
ofiarności dla spraw kultury narodo- Nagrodzki, Jan Piłsudski, Jan So-
wej. Jakoż w maju r. b. upływa 40 | snowski i Lucjan Uziębło. Obszerny
lat jak została otwartą w Wilnie lokal szkoły technicznego rysunku
pierwsza miesięczna wystawa sztuki dla rzemieślników, dzięki Józetowi
polskiej, zarówno współczesnej, jak Montwiłłowi posłużył za teren dla
i retrospektywnej, a trzeba do dać, 2-ch wystaw z lat 1897 i 1899. Wy-
że w dziale wileńskiego malarstwa, stawy te reklamowane być mogły
grafiki e.t.c. dominowała, przedew- jedynie za pośrednictwem prasy war
szystkiem, retrospektywa miejsco- |szawskieji, oczywiście, za pośredni-
wa. Dzięki wpływom znakomitego | ctwem afiszów i ulotek jedynie w ję-
artysty malarza ś. p. Kazimierza Al- |zykach rosyjskim i francuskim. Wo-
chimowicza, pochodzącego z  Dzi-|ibec poważnej frekwencji publicznoś-
śnieńszczyzny, niegdyś uczestnikajci, wystawy te odegraly rolę zna-
powstania styczniowego, Warszaw-|mienną w życiu kulturalnem i towa-

ie też ważyła i praca ś. p. Kazimie-

opiewa inwentarzu dzieł zaeks-
| ponowanych i na słotografowaniu je-
dynie całych grup wystawowych, a

|nie poszczególnych objektów. Na
szczęście, niektóre przedmioty z
dziaiu sztuki retrospektywnej, w
dziesięć lat potem, znalazły się w
„zbiorach Waleńskich T-w Muzeum
Nauki i Sztuki i Przyjaciół Nauk.
W roku bieżącym, 18 września

przypada 130-sia rocznica śmierci
proiesora dawnego Uniwersytetu Wi
ieńskiego, Franciszka Smuglewicza,
W tymże Wilnie, „w trzy lata po-
tem, w 1810 r. zmarł starszy brat

ny więcej, jako artysta delkorator
scen warszawskiej i wileńskiej za
czasów W. Bogusławskiego i M. Ka-
żyńsikiego. Miejsca wiecznego spo-
czynku tych słynnych artystów nie
są dokładnie znane, jednak co do
Franciszka S$. to pewnem jest, że
śrób jego znajduje się w starych ka-
takumbach cm. Rossy, nie opodal
nagrobka lks. prof. Tomasza Hussa-
rzewskiego, zmarłego w tym samym
1807 roku co i Fran. Smuglewicz.
Oby..prżypomnienie pamiętnych rocz
nic zarówno zgonu zasłużonego pier-
wszego prolesora malarstwa w daw-
nej Wszechhicy Wileńskiej F. Smug-
lewicza, jak i pierwszej wiystawy re-
trospelktywnej, na której figurowały
prace tego mistrza, jak i szeregu je-
go uczniów dałyby impuls wileńskim badaczom sztuki ojczystej, do zorga-
nizowania

zbędny materiał, dla tyle zapoznawa
nego dotychczas inwentarza, mają-
cego stanowić źródło podstawowe
dla historyków odnośnej kultury.
Gouszącym jest naprawdę objaw in-
dyierentyzmu naszego spoleczeń-
stwa, mawet ze sier najoświeceń-
szych, które nie interesują się bliżej
zbiorami instytucyj naszych,które za
"opiekowały się należycie zabytkami
sztuki polskiej, a w pierwszym rzę-
dzie sztuki wileńskie,,że wymienimy
w kolejnym porządku ich powstawa-
nia: zbiory połączonych 1-w Muze-
um Nauki i Sztuki i Przyjaciół Nauk;
zbiory Bibljoteki im. Eust. i Emil.

go; kolekcje gromadzone przy bibljo
tece Jadnoty Ewangielickiej; dalej
zapoczątkowane _ przez dziekana
Sztuk Pięknych U. S. B. i jego do-
radcę, a zarazem współpracowni-
ka muzealnego, znaczne kolekcje za
bytków malarskich i sztycharskich;
ocalałe resztki ciekawych pamiątek
artystycznych po byłem Muzeum Ar
cheologicznem, a uporządkowane
przy Bibljotece Uniwersyteckiej; nie
<o obrazów i grafiki, zdobiących Re-
Iktorat i niektóre wydziały Kojak:
naty) naszej wszechnicy; wreszcie
niedawno zapoczątkowane historycz
ne Vilniana w Muzeum  miejskiem.
Skoro Uniwersytet wil. zajął się o-
becnie intensywnie sprawą zbadania
spuścizny artystycznej po zastužo-
nym wydawcy „Albumu Wileńskie- 

poważnie obmyślanej, a wi przed 17-ma laty, a nawet spo-
go“, która się dostała uniwersyteto-

racjonalnego, już w bliższym czasie
urządzenia, tyle pożądanej wystawy
retrospektywnej, zostanie zrealizo-
wana. lym sposobem uczcilibyśmy
i pamięć nieoażałowanego miłośnika
sztuki wileńskiej, prot. Ferdynanda
Ruszczyca, który przecież, przed
kiikoma laty zorganizował pośpiesz-
nie niedużą wystawę retrospektyw*
ną, w której, oczywiście, mięzabra-
kło imion, tyle przez niego cenio-
nych: Adama Szemesza, Kanuta Ru-
sieckiego, Komerów i innych wy-
|chowauców dawnego uniwersytetu.
Oczywiście, ma projektowanej wy-
(stawie sztuki dawnej w uniwersyte-

Franciszka, Antoni Smuglewicz, zna | Wróblewskich; muzeumbiałoruskie- cie, przedewszysikiem muszą być
jnajliczniej zgromadzone i prace auto
ra „Ziemi”, „Ballady”, „Nec mergi-
tur“ i t. d. Wystawa ta, jakże wspa-
niale, prezentowałaby się w słynnej
„Białej sali”, będącej integralną częś
cią byłego obserwatorium Marcina
Poczobutta, Jana Śniadeckiego i o-
stalniego obserwatora, Piotra Sła-
wińskiego, tej sławnej części wszech
nicy naszuj, która powstała sumptem
Elżbiety z Ogińskich ks. ZE
Ruchliwa nasza Bibljoteka U. S. B.
urządziła już cały szereg wystaw,
związanych z niejednym z uroczy-
stych obchodów narodowych, po-
święconych pamięci luminarzy daw-
nej wszechnicy. Lecz najpierwsza w
r. 1919 była związaną częściowo z
dawną sztuką wileńską.
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Premie

MONUMENTALNE ARCYDZIEŁO
realza j ABLA GANCEA

WIELKA MIŁOŚĆ

BEETHOV
SONATA wroli Harry

KSIĘŻYCOWA "BAUR
ilustracja muzyczna w wykonaniu Paryskiej

Orkiestry Symfonicznej

Nadprogram: Dodatek kolorowy p.t.: Słodka para-
da Najpiekniejszy 2 dotychczasowych kolorówek

„NOWOŚCI| Dziś premiera! Całkowicie nowy
program w 2 cz. i 20 obr. p. t:

W opracowaniu i z udziałem świetnego komika Janusza Ściwiarskiego oraz Waskow”

skiej, Rostańskiej, Małwano i Baletu Kamińskiego 'na czele atrakcyjnego zesp. art.

Nad progr. wirtuoz. popisy gwiazdy Alekssandra Łopuszko, koncertmistrza Polskiego

mu pod. tyt. „Wesoły Kaziuk”.

HELIOS| naturalnych

Wspaniała uczta dla miłośników śpiewu i muzyki. Po

Radia. Nowe bomby śmiechu (dowcipy ilustrowane). Sw. dekoracje Wł.. Zaleskie-

Ni noto-ane pow'dzenie

pierwszy wśWilnie wszechświatowej sławy tenor włoski

 

 

go. Ceny przez cały tydzień propagandowe. Anons: W przygotow. festiwal regionaliz-

Jestem diś gigantyczny film w kolorach

Marlena DIETRICH .

Polskie Kino

Świa Towin|

 

 

 

 

   

«<Hdiety róże |. kolce'"
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BENJAMINO GIGLI -.':-:*cym fitmie

 

 

Gigantyczny e p o s bohatersko-romantyczny

Nieżwycieżony Bill

Gary C00per
Milionowarealizacja CECIL B, de MILLE а’
i Fim o którym mówi cały Świat

| 3 Następny program Kina „HELIOS“

EB sa
Johny WeissmullarCAN"iуМи

Ucieczxa TARZANAMARS

„Żona dwóch mężów”
|która popełniła bigamię.

 
 

Dziś pramiera. Cudowna para kochanków

Kay Francis i George Brenta # :
reżyserił znakomitego Michaela Curtiza
(tworcy „Orła Krymskiego). ,, ena dwóch
mężów — to dramat wielkiej miłośnicy,

Nadprogram: Dodatki.

 

 

 

 

 

POSZUKUJĘ |
ze **z'pracy na przycodzą-|| MIESZKANIA Ż'Fe Wielka 12—19. OGŁOSZENIE O PRZETARGU,

L- rocz 2 = (ŻREĘ Zarząd Miejski w Nowej-Wilejce ogia-

BIURO iaslas i ad вга nieograniczony przetarg nawykonanie

AR „UNIWERSAL“$ POMOZMY i robót ziemnych, murarskich, żelbetonowych,

= 4 — 4, BLiZNIM $ |ciesielskich, dekarskich, stolarskich, ślusar-
tel 22-11, połęca |scesereenooocatase? |-LiCH I malarskich, przy budowie rzeźni w

ak + zee MŁODZIEŃCOWI..| Nowej Wilejce. Oferty należy składać w
do luksusowych. = staja brak jest biurze Zarządu Miejskiego w Nowej-Wilejce

wyprawy i parę zło- do dnia 27 lutego 1937 r., dogodziny 12-ej.

  
 

 

 

p“ 2000000002000000%0030| tych na podróż. Zwra- gdzie, w obecnosci przedstawicieli firm, od-

Ze wzgłedu na wysoką wartość artystyczną fil- 'NAU KA į cami się do czytelni- będzie się, w tymże dniu, komisyjne otwar-

| mu, uprasza się S$zanowną Publiczność a przy- > 3, ków z gorącą prośbą „;o ofert. Wzory ofert i ślepe kosztorysy

bywanie na początki seansów; 4, 6, 8 i 10.15 +|o pomoc. Zgłoszenia z у sp T
Ž 5 „ |kierować do admin. można otrzymać w Zarządzie Miejskim, za

=- „e ° i | „Dziennika Wil.” pod opłatą 12 złotych. Tam że można codzien:

: KUPNO STUDENTKA| |Liracszak“, tumžea-, nie od godz. 11 do 13 otrzymać bliższe in-
i 1 SPRZEDAŽ e Galsai are formacje i przejrzeć rysunki. Do oferty na-

° у USzyKż leży dołączyć dowód wpłaty wadium w

DOM
niemiecki). Własname-| GINIE kupię, można z dłu-

fiem, gotówką do 15
tys. Dzielnica óbojęt-
ma. Oferty kierować:

ul. T. Zana 23-b m. 3

ZŁMKOWA 9
Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregułowane z gwarancją.

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.

l Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne-
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od 9 — 18 p.p.
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toda stworzona prakty-! 5 glod asznej
ką. Zgłoszenia w Adm. spo s “

е aaa biedy inżynier zżo-
„Dz. Ap sub; ,*5.B*', mą i dwojgiem ma-

c: SOS | łych dzieci. O ratu-
1° = -|pek dlą nieszczęśli-
|. STUDENT U.S.B..'wej rodzinyprzezdo-

judziela korepetycji -- starzenie żywności,

 

dom, szyje w/g żur- Litościwym _ sercom
mali po zł. 1.50 dzien- poleca go. CARITAS,
mie.—Kalwaryjska Zamkowa 8.- -
m. 8. — RE

WDOWA 

 

 

wysokości 5% sumy oferowanej.

można wpłacić w kasie Zarządu Miejskiego,

rządu Nr. 50.989. Е

Zanząd Miejski zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta, bez względu na eumę ofe-

rowaną, wydania robót częściowa lub cai-

kowite unieważnienie przetargu.

Burmistrz (--) J.. Rzepiela.

SL a НЕС

BUDOWLANYCH „PRACA POLSKA"

ros: właścicieli nietruohomości o popie-

anie członków | zatrudnianie (ch przy

emontach domów |! innych pracach budow

anych. Poleca mularzy, zdunów, murarzy.

stolarzy, cieśli i t. d. :

Zarząd Zw. Zaw. „Praca Polska“.

Wiiao, al. Mostowa 1. '

p IZ  | "OGLASZAJCIE 5Е
| W „DZiENNiAU WILENSKIM.

Wadium |

względnie przez P.K.O. na konto tut. Za: ›

WIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW |

| Z za kotar studło
ZŁOTE DZIEJE WSZECHNICY ŽAGIEL-

.  LONSKIEJ Ž

i Odczyt z cyklu „Co Polska wniosła do

! kultury”, aš
i Uniwersytety średniowieczne były jed-

"ną ż potęg kierujących życiem tej epoki,

"stały się niemal równorzędne dwóm żasa-

dniczym potęgom: papiestwu i cesarstwu.

Polska nie pozostawała w tyle w tym

potężnym rozwoju życia naukowego.

Wszechnica krakowska, założona prżeż Ка-

' zimierza Wielkiego, wskrzeszoda później

przez Władysława Jagiełłę, zajęła wkrótce

j godne stanowisko w szeregu stynych uni-

wersytetów europejskich, stając się jedno-

cześnie ogniskiem kultury, promióniującym

° да sąsiednie tereny wschodnie.

Znaczenie uniwersytetu krakowskiego

w epoce jagiellońskiej omówi prof. Kazi-

| mierz Hartleb w odczycie p t. „Uniwersy-

tet Jagielloński — wszechniea międzynaro-

dowa”, który nada Polskie Radio da. 2211

o godz. 1650 w cyklu „CoPolska wniosła

do kultury'. _ Odczyt nada Rozgłośnia

Lwowska. ь : :

NIEOCZEKIWANE KONSEKWENCJE

NOWEJ PISOWNI

Ciekawy odczyt Polskiego Radia.

Ostatnia reforma pisowni wywołuje

liczne spory na temat wymowy. Czy pówin-

niśmy w wymowie stosować się również do

prawideł ortografii? Jeżeli jednak będzie-

my ściśle przestrzegać takiej zasady wyrś-

zy staną się często dziwolągami, wymowa

taka będzie niezmiernie razić nasze ucho.

Pisownia jest rzeczą umowy. Może się w

w ciągu lat ulepszyć i zmieniać, ale nie

może zmienić zaśad wymowy danego jęży*

ka, bo mowa ludzka jest stareża od pisow-
ni, jest tak stara jak rodzaj ludzki. Dlatego
też nie wolno mylić zasad pisowni # -zasa-
dami prawidłowej wymowy. :

Na ten temat nada Polskiė Radio 0d-

czyt p. t. „Czy mamy takźe mówić orto-

śraficznie" w opracówaniu proł, Alionśa
Szyperskiego — dB. 22. o godz. 16.15 2

| Rozgłośni Poznańskiej.

PLATOŃSKI DIALOG O MĘSTWIE
. Prof. Witwicki przęd mikroionem.

į „Laches“ należy do najświetniejszych
, dialogów "Platona. Problemem dookoła któ-
i rego toczy się rozmowa, jest pojęcie imę-

istwa, Dwaj  doświądczeni . generałowie
; wspólnie z Sokratesem starali się okr! sliė

|to zdawałoby się tak jasne, a jak się oka-
zuje tak nieuchwytne pojęcie. W dn. 2Ż.II
o godz. 21.00 prof. Władysław Witwicki od-
czyta fragmenty dialogu we własnym do-
"skonatym: przekładzie. śś

TRANSMISJA Z KONSERWATORIUM
Koncerty „Ormuzu” często przeż Pol-

skie Radio transmitowane, posiadają swoją
ustaloną jak dalepszą opinię. Jak zwyklė,
tak i tym razem t, j. 22.11 6 godz. 20.20 po-

i święcony będzie koncert muzyce dawnych
| mistrzów. Mozart'i Jan Krystian Bach, syn
* Jana Sebastiana, obaj przynałeżni styli-
' styczniedo jednej epoki, obaj mający: wiele
cech wspólnych, figurują w programie, Dwa

, kwintety po części na instrumenty dętę o-
raz sonatę na 2 klawesyny wykonają znani

doskonali artyści.
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ARNO ALEKSANDER:

FANATYK
Powieść współczesna

až

Adaptacja Eugeniucza Bałuckiego.

— Jaką karę mogą wymierzyć

za przywłaszczenie przy uwzględ-
bolesna. Jutro lub pojutrze — to
jest po względnym uspokojeniu się—

nieniu okoliczności łagodzących? — cierpiałby bez porównania więcej. A

zapytał po chwili.
— Grzywnę...

przecież to i tak było nieuniknio-
odpowiedział; nel... Ale mówmy o czym innym. Za

Balk. — Chociaż ja bym tego nie za-|raz przyjedziemy! do Bundera. Wie-

stosował, gdybym sądził Śniewskie-
go. Obciąża go bardzo okoliczność,

że będąc jedynym człowiekiem,któ-,
Śniewski całe dziemy mieli czas, chodzi jedynie o dowaniu Borewicza .ry uszedł z życiem,

(cziesięć łat milczał o tym, w jakich,
Mil-|twojej sprawie czas nagli.warunkach zginęta „Aurelia“.

czał z pobudek
nych.
— Tak... masz słuszność... — za-

uważył w zamyśleniu Jarowy. — A
jednak to był straszny moment, kie-
dyś mu powiedział, że nie ma prze-
dawnienia... Nie wiem... ale zdaje mi
się, że należało mu tego oszczędzić...
— Właśnie dlatego powiedziałem,

że chciałem go oszczędzić! — przer-
wał gorąco Balk. — Samo przyzna-
nie się do winy jwż go bardzo zdener
wowało, choć wewnętrznie był pra-
wie zupełnie spokojny. W takiej
chwili ta wiadomość była dlań mniej

ADMINISTRACJA;
CENY OGŁOSZEŃ:

|żować Śniewskiego, resztę
Na to bę-j

czysto  egoistycz-
| muru, abiy dziś jeszcze wyznał w-jaki |

 

my do tai pory, że próbował szanta-
trzeba

mu dopiero udowodnić.

to, by go wsadzić za kraty. Ale w
i Musimy:

zgnębić Bunkera, przycisnąć go:do

sposób się dowiedział o banknotach
angielskich... e
— Sądzę, że sam fakt szantażu

wystarczy... ё
— Nie! — uciął Balk. — Ta oko-

liczność ma wielkie znaczenie. Bun-
der mógł otrzymać pewne wskazów-|
ki od młodego Śniewskiego, Który

dokładne szczegóły, Które mogły być samą drogę — do swojej sypialni,
zaczerpnięte tylko z aktów sprawy. skąd zabierał jakiś przedmiat i znów
innymi słowy: aibo.ty jesteś winien,
albo Bunder czytał akta Borewicza.

lao stołowego .Tu go kładł do waliz-
Iki, stał chwilę nieruchońmo, patrząc

Jeśli się dziś nie przyzna, to nie przy|tępym bezmyślnym wzrokiem gdzieś

zna się nigdy.
—Przecież to łatwo udowodnić...
— Obawiam się, że jesteś w błę-

dzie. Jeśli się Bunder uprze, to we-
dług mego głębokiego przekonania
nie udowodnimy mu'w żaden sposób,
że jego wiadomości 'o banknotach an
gielskich pochodzą z aktów sprawy.
Uważam, że Bunder wcale nie jes
głupi i rozumie doskonale,że przy-
znanie się do czytania aktów równa-
toby się samoosikarżeniu... w zamor-

— A jeśli się uprze, to wszyscy
będą nadal wierzyłi, že zdradziłem
ta.emnicę służbową...

Balk uścisnął go za ramię.
-— My nie uwierzymy, Tomku —

powiedział z naciskiem. — Oprócz
tego mam nadzieję, że zmusimy Bun-
(tera do mówienia.., No, już jesteśmy
na miejscu...

XXIV.
Bunder palkował walizki. Staty

w przestrzeń, potem odwracał się po
woli, znów szedł do swego pokoju,
przygarbiony i zmęczony. Pakował
walizki jak człowiek, uważający tę
czynność za zupełnie zbyteczną.

Na stole tliło w popielniczce do
połowy wypalone cygaro. Unosił się
z niego błękitny dymek, układający
się pod abażurem lampy w równe
cienkie warstwy. Cygaro pozostawił
lekarz. Rozpalił ja i pociągnął kilka
razy podczas krótkiej: rozmowy
Bunderem, udał się następnie do cho
rej, a odchodząc o nim zapomniał,

Lekarz był bardzo znany, ale mil
czący-1 mrukliwy. Nie: odpowiedział-
by prawdopodobnie, w jakim stanie
znalazł chorą, lecz Bunder go nawet
nie zapytał. Po co? Wystarczyło, że
lekarz unikał jego wzroku i Bunder
zrozumiał, iż się zbliża koniec.

O ó6śmej przyszła Natalia. Chcia-
ła się dowiedzieć, jak się czuje jego
matka, ale nie nie odpowiedział, jak

kot i mrużąc oczy, mruczał usypia-
jąco, na ścianie tykał jednostajnie
stary zegar, cygaro już zgasło.

Natalia chciała mówić, Drżała na
*samą myśl, że ten człowiek może

odjechać i razem z nim zniknie ostat

mia nadzieja na uratowanie Jarowe-
go. Chciała mówić, szukała rozpacz-
liwie twardych stanowcz słów i

inie mogła ich znaleźć. Przyszła po
to, by zrobić ostateczny obrachunek `

iz tym. nieugiętym bezwzględnym
„człowiekiem, z którym od pół roku
"byla zaręczona 1 którego tyleż. czasu

się obawiała. Ten zgarbiony męż-

czyzna o śmiesznie bezrądnych nie-

3

z pewnych rękach, układających rze-

lezy do walizek, był zupełnie Bigo
|dobny ido tego, który w ciągu dłu-
| gich miesięcy męczył ją swojąprzy-
„tłaczającą wyższością i fbezgranicz-
nym samolubstwem: po raz pierwszy
ujrzała w nim człowieka, w którego

piersi też bije serce, i uczucie głę-

bokiej litości zagłuszyło w jej duszy
gniew. i gorycz. . ;

Wstala i zbližyla się do niego. XV
milczeniu i spakojnie — jak gdyby
inaczej być nie mogło — wyjęła
wszystko z walizek i zaczęła ukła

już wyczuł, (że mu policja zaczyna na krzesłach jadalni — jedna duża, gdyby nie dosłyszał pytania. Wów- dać tylko to, co było rzeczywiście

deptać po piętach. Mógł się dowie- druga mała. > : “ czas usiadła przy stole, patrząc, jak potrzebne. * E

dzieć tylko tyfle, ile było trzeba, by Bunder chodził tam i z powro- znosi zupełnie niepotrzebne krobiaz- Se aj x

przydusić ojca. . Natomiast zeznania tem, stawiając zmęczone kroki i po- gi i wrzuca je do walizek, Za jej ple- (De nl i

Oraczowej zawierają zadziwiająco włócząc nogami, odbywał ciągle te cami siedział na fotelu duży szary * A Kx

Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,.z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kw artalnie zł. 7. gr. 50, zagranicą zł. 6—

za 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 dziale ogłoszeniowym za

słowo zł. 0,15, słowo Ałuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelary czne o. 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50%, zniżki, Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. ży >

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego, SWilno, Mostowa 1.
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