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Wielkość epoki i zwycięstwo ducha. 
„Rok 6% dat wielkość nieznaną, wiel 

košė, co do której i teraz świat wątpi, 

zaprzeczają 

  

gdy mówi o nas, wielkoś 

cą wszystkiemu temu, co my o sobie 

ztówimy, wielkość cudu pracy, ogromu 

siły zbiorowej wysiłków woli, sily mo- 

ralnej,, nie treuga Dei szui zbioro- 

wej nie ireuga Dei tchórzów, lecz treu- 

ga Dei łudzi, którzy w wielkiej godzi- 

nie, gdy palec Boży ziemi dotknął, ro- 

sną w olbrzymy olbrzymiej pracy mo 

ralnej“. 

Józet Piłsudski: ,„Rók 1863". 

Zdawałoby się, że dziś, gdy spra- 

wa, o którą walczył Naród w roku 

1863-im tak wspaniale zwyciężyła, 

gdy krwawo zdobyta Niepodległość 

własne, potężne Państwo są tego zwy 

cięstwa znakomitem  zadokumento- 

waniem — kwestja czy powstanie sty 

ezniowe i inne, poprzednie, były po- 

trzebne, czy nie — jest przesądzona 

w sposób najzupełniej pozytywny. 

Zdawałoby się, że niema już nikogo, 

ktoby nie pochylił czoła ze czcią przed 

wszelkiemi wysiłkami zbrojnemi o 

wolność w naszej przeszłości, z któ- 

   1 

rych wywodzi się ponad wszelką wą 

tpliwość nasz ostatni czyn zbrojny 

już w Polsce Niepodległej. A jednak, 

niestety, tak nie jest, Jeszcze nierzad- 

ko od czasu do czasu zakracze jakiś 

kruk, ostatni epigon niewoli, złorze- 

cząc tym niewątpliwym świętościom, 

złorzecząc bohaterstwom i przelanej 

w walce z najeźdźcą krwi ofiarnej, 

złorzecząc gfobom ojców i. dziadów 

w wałce o Niepodległość poległym. 

Nie potrzeba wskazywać palcem tych 

ktė 

   

  

y to mówią. Jest tylko jeden, co- 

raz mniej liczny, odłam w  Polsee, 

Skąd takie głosy dochodzą. Odłam o 

specyficznej ciasnocie umysłowości, 

którego przedstawiciele nie mogą wy 

dobyć się z zamkniętego koła i śŚle- 

pych uliczek swoich miernych dok- 

trynek, wyhodowanych na podstawie 

aawno umarłych idej i fałszywych 

wniosków. 

Mowa, oczywiście, o 

Skąd się bierze ta nieopisana tępota, 

która do dziś uniedostępnia ludziom 

z pod tego znaku zrozumienie, prawd 

tak wielkich i tak oczywistych. Skąd 

na nic niebaczna zaciekłość, nakazują 

ca im przy każdej okazji jadowite 

nienawiścią ataki przeciw tym dla ol 

brzymiej większości narodu tak wiel- 

endecji. 

kim świętościom ? 

Zanim spróbujemy dać na te py- 

lania odpowiedź, scharakteryzujmy 

rok 1863. Bez drobiazgowych wywo- 

dów oraz powodzi faktów i dokumen 

tów. Na ło nie mamy tu miejsca. 

Spróbujmy na podstawie najogólniej- 

szych przesłanek dać krótką, może 

nieco metafizyczną syntezę. Niewąt- 

pliwie bowiem wszystko co było w 

tym roku największe jest właśnie tej 

natury. Są niem olbrzymie wartości 

moralne, wartości duchowe, to o czem 

mówi Józef Piłsudski w swoim lapi- 

darnym, ale jakże potężnym i boga- 

tym w treść, w świetne syntezy histo- 

ryczne, „Roku 1863-im*, szczególnie 

zaś w jednej z tych syntez, którą u- 

mieśliliśmy jako motto przed tym ar- 

tykułem. 

Nazwano wiele 

1863 roku dzieckiem 

Tak rozciągłe jest znaczenie tego ter- 

minu w umysłach wszystkich, którzy 

się jego treścią interesują, że można 

długo i zawzięcie z daną definicją 

r. 1868-go polemizować. Według nas 

— powstanie styczniowe jest dziec- 

kiem romantyzmu, może najściślej — 

„Ody do Młodości”, tego romantyz- 

mu czynu, o którem już kiedyś, na 

innem miejscu naszego pisma pisali- 

Romantyzmu, wynoszącego 

razy powstanie 

romantyzmu. 

śmy. 

wszelkie walory duchowe jednostki 

hidzkiej tak wysoko, jak nigdy przed 

tem może nie były iak wynoszone. 

Dlaczego moc duchowa, nakazująca 

gardzić każdą przewagą materjalną 

nie zwyciężyła w r. 1863-im, to temat 

niezmiernie szeroki, który spróbuje- 

my ująć jedynie w to krótkie wytłu- 

maczenie, że mocy tej było u nas je- 

szcze zbyt mało dla zwyciężenia za- 

równo materjalnej siły wroga zewnę- 

trznego jak i niedostatków moral- 

nych tkwiących wtedy w nas samych. 

Jednym z nich był tenże co i w roku 

1831-ym, — brak wodza. Nie mógł 

słać się nim ani genjalny niemal Ja- 

rosław Dąbrowski, obezwładniony w 

zaraniu wałki, ani Romuald Traugutt, 

przybyły zapóźno. 

„Nie bowiem trudniejszego dla 

historycznej prawdy, jak ogarnąć 

wielkość epoki* — mówi Józef Piłsu- 

dski w tymże „Roku 1863-im*. Nie 

trudniejszego zwłaszcza dla ludzi ©- 

sobliwie małych. Ludzi, którzy ducho 

wą wielkość czynu mierzą skalą do- 

    

raznych skutków materjalnych. Tchó 

rzów i defetystów, osobliwie podat- 

nych psychozie klęski. Egzekucje, Sy 

biry, konfiskaty — żałoba, strach, 

przygnębienie. Na to okres szczegól- 

nego natężenia materjalizmu w ca- 

łej ówczesnej umysłowości, ów sła- 

wetny pozytywizm, który tyle szkody 

przyczynił polskiej sprawie walki o 

niepodległość. W, tej atmosferze, 

owa „siła fatalna" Powstania Stycz- 

niowego, która kiedyś miała uczynić 

z nas ludzi wolnych, te potężne warto 

ści duchowe, które zdołały ..zmusić, 

aby państwo wielkie, mające Ra-swe u 

sługi olbrzymie tysiące żołnierza, ol- 

brzymią technikę pracy państwowej, 

więzienia i baty, rok cały, całe 365 

dni toczyło z wysiłkiem wojnę”) z 

niemi, te wartości zostały na długo 

nie docenione. 

Duchowemi dziećmi tych nastro- 

jów są endecy. Chociaż nie widzimy 

ich prawie wśród odważnych pionie- 

rów i zasłużonych społeczników, któ 

rych było wielu w szeregach „war- 

szawskiego pozytywizmu” to jednak, 

nie przeszkodziło im wziąć cały bez- 

duszny balast materjalizmu, który ten 

kierunek na całym świecie ze sobą 

był przyniósł. Byli socjaliści nawet, 

pózniej w szeregach Narodowej De- 

mokracji zdołali ze swego  socjaliz- 

mu zachować tylko brutalny materja 

lizm tegoż. ; 

Tenże materjalizm dla doraźnych 

korzyści, w rodzaju różnych „ryn- 

ków wschodnich, dla zasady .,wżzbó- 

gacania się*, nakazywał eadecji wszy 

stkie hańbiące kompromisy z zabor- 

eami i rezygnację z walki o Niepo- 

dległość i całą minimalistyczną poli- 

tykę różnych pp. Dmowskich. Grabs- 

kich ete. Nie przeszkadzał on jednak, 

tym lichym politykom i niezdarnym 

dyplomatoni, ale pozbawionym skru- 

pulów demagogom, używania i na- 

dużywania dla doraznych celów wy- 

borczych itp., momentów tak ducho- 

idea narodu i 

  

wych, jak religja, 

  

Te są załem zródła nienawiści, ży 

wionej nawet dziś przez „Stronniztwo 

Narodowe, a raczej  „stronniztwo 

niewoli”, do walki o niepodległość w 

r. 1863. Niewątpliwie, jest w tem i coś 

z niezwykłych namiętności sporów 

politycznych) tego okresu. Coś z 

brzydkich chwytów, dziś dla nas na- 

wet podłości, któremi, zwłaszcza w po 

czątkach powstania walczyli х „Схег- 

wonymi* Wielopolski i jego ludzie, 

oraz „Biali“. Wszystko skostniałe zdo 

ktryneryzowane i wyrażające się w 

tępym uporze powtarzania w kółko 

swoich tez, bez względu nawet na naj 

jaskrawszą oczywistość obecnego ży- 

  

CIA. 

Dziś, gdy w wolnej Rzeczypospoli 

tej możemy swobodnie budować Jej 

i duchową i materjalną wielkość, a 

zagłębiając się w dzieje Powstania 

Styczniowego, nawet dziś jeszcze, po 

14-tu latach niezawisłości państwo- 

wej z zazdrością możemy podziwiać 

i jako wzór sobie stawiać, tę „ogrom- 

ną siłę zbiorowej energji moralnej 

chęci poddania się woli swego włas- 

nego, połskiego rządu” *), wśród ów- 

czesnego społeczeństwa, o której 

wszystkie fakty tego Powstania świa- 

dczą. Jakaż niezmierna moc pokrze- 

pienia, jaka niezmierna nauka z je- 

ge dziejów wypływa. Jak wiele straci 

liśmy jako społeczeństwo, jako naród, 

ulegając wszystkim wspomnianym 

psychozom 

małości niedoli i tchórzostwa, a nie 

korzystając z wielkości którą do nas 

ta epoka przemawia. 

„I gdy raz jeszcze rzucam pyta- 

popowstaniowym, całej 

nie: wielkości, gdzie twoje imię? — 

znajduję odpowiedź: wielkość nasze- 

go narodu w wielkiej epoce 68-go ro- 

ku istniała, a polegała ona na jedy- 

nym może w dziejach naszych Rzą- 

dzie, który nieznany z imienia, był 

tuk szanowany i tak słuchany, że za- 

wszyst 

naro- 

zdrość wzbudzać może we 

kich krajach i u wszystkich 

dów*' *). 

To może dało w wielkiej mierze, 

Józefowi Piłsudskiemu jego wiarę w 

moce duchowe, w genjusz narodu, to 

przekonanie, że jedne i drugi nie ZA: 
wodnie nad wszelkiemi naszemi wa- 

dami wezmą górę. Testament roku 

/ zrozumiał, 

  

63-g0. On jeden, pierwsz 

spełnienie go wziął na siebie i usku- 

tecznił. „On nam dziś ten. testamenl, 

tę siłę fatalną Powslania Styczniowe- 

go tłumaczy: ). 
„Polska trudy ciężkie przeżywa, 

nieraz Połak miota się w trwodze 

] gdy na sennych was uderzą strachy, 

I gdy zbudzicie się w łożu spotniali, 

"1 usłys ie, że drżą wasze dachy 

I lak trzaskają, jak kość, gdy się pali — 
Kiedy was weźmie zimna śmierć pod pa- 

3 chy, 

  

Boga pokaże i przed Nim powali. 

— wtedy wiedzcie: z mogił, z grobów 

63-go roku żywy cień powstaje, cień 

wiełkości epoki, cień Rządu Narodo- 

wego i wtedy mogiły zawołają głosem 

straszliwym: — Idź i czyń!*. 

S. Z. KI. 

Józef Piłsudski: „Rok 1863". *) Jak wv- 

AAC WOJE WOLNE 

  

    

  

Uroczystości 70-lecia 
w Warszawie. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 21 b. 

m. z okazji 70-ej rocznicy powstania 

styczniowego odbył się w stolicy sze 

reg uroczystości. 

Miasto udekorowano flagami o 

barwach narodowych. Zostało odpra- 

wione nabożeństwo w kościełe garni- 

zonowym, odbyło się otwarcie wysta- 

wy Powstania Styczniowego w Muze 

um Narodowem, złożono hołd pro- 

chom nieznanego żólnierza poczem u 

fermował się olbrzymi pochód, który 

się udał przed krzyż Praugutta. Przed 

rzyżem ustawiły się poczty sztanda 

rowe w liczbie kilkudziesięciu. W 

chwili gdy cały pochód dotarł do sto 

ków Cytadeli, gen. Rydz-Śmigły od- 

czytał następujący dekret Pana Pre: 

zydenta Rzeczypospolitej: 4 

Nadaję krzyż niepodległości z 

mieczami poległym i zmarłym pow- 

stańcom z 1863 roku, jako symbol u- 

zmania za ich zasługi w walee o nie- 
podległość Polski. Odznaczenie to win 
no być wywieszene na krzyżu Trau- 

gutta na stokach Cytadeli w War- 

szawie. 
(7 1 Mościeki, Prezydent Rzplitej. 

(7) A. Prystor, Prezes Rady Ministr. 

Po odczytaniu dekretu gen. Rydz - 

Śmigły zawiesił to wysokie odznacze 
nie na krzyżu Traugutta. Wojsko pre- 

zentowało broń, a orkiestry odegrały 
hymn narodowy. z 

Po przemówieniu gen. Rydza-Śmi 
głego szef gabinetu wojskowego Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej płk. Głogo- 

wski złożył u stóp krzyża wieniec 04 

Prezydenta Rzeczypospolitej z napi: 
sem: „Bohaterom 1863 — roku Pre- 

zydent Rzeczypospolitej". 

Min. Łukasiewicz na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Wi dniu dzisiej 

szym p. Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął na audjencji ministra Łuka- 
siewicza. 
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Konferencja Hoovera z Roosereliem w sprawie długów. 
Rewizja za cenę poważnych ustępstw. 

LONDYN. (Pat). W Waszyngto- 
nie odbyła się wczoraj między pre- 
zydentem Hooverem a nowoobranym 
prezydentem Rooseveltem konferen- 

  

cja, dotycząca sprawy długów wojen 
nych. W obradach wzięli również u- 
dział Stimson, Mills, Norman Davis 

i Moley. ` 
Komunikai Bialego Domu, wyd4- 

ny po zakonezeniu konierenceji, stwier 
(iza, że Stany Zjednoczone chętnie 
podejmą z przedstawiciełami Wiel- 
kiej Brytanji dyskusję w sprawie dłu 
gów w początkach marca. Oczywiś- 

st rzeczą konieczną jednoczesne 
rozpatrzenie Światowych zagadnień 
gospodarczych, które interesują za- 
równo Wielką Brytnię, jak i Stany 
Zjednoczone. Postanowiono, že sekre- 
tarz stanu podejmie się tych układów 
z rządem angielskim. Zaproszenie 
amerykańskie, wzywające Anglję do 
wysłania misji do Waszyngtonu w 
celu prowadzenia rokowań zarówno 
w sprawie długów, jak i innych 

  

wszechšwiatowych zagadnień g0spo- 
dsrezych. w których Anglja i Stany 
Zjednoczone sę wzajemnie zaintereso 
wane wywołało w kołach rządowych 

Nie ulega wąt- pewną konsternację 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 
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pliwości, że Ameryka wzamian za u- 
stepstwa co do spłaty długów zażąda 
koncesyj w dziedzinie finansowej i 
taryfowej. Ustępstwa, jakich zażąda 
Ameryka od Anglji, będą dotyczyły: 
1)powrotu Wielkiej Brytanji do zło- 
tego parytetu, 2) zniesienia ceł pro- 
tekeyjnych, ustanowionych w Otta- 
wie. Obydwa te warunki, zwłaszcza 
drugi, są trudne do przyjęcia. Stano- 
wisko, zajęte przez Roosevelta i Hoo- 
vera, utrudnia również zwołanie 
wszechświatowej konferencji ekono- 
micznej, której inicjatorem jest prem 
jer Mae Donald. 

„Daily Telegraph“, który jest or- 
ganem wielkieco przemysłu brytyj- 
skiego, w artykule wstępnym pisze 
między inuemi: Zadowolenie Anglji z 
powodu zaproszenia do rokowań bę- 
dzie osłabione przez wątpliwości, ja- 
kie wywołuje druga część amerykań- 
skiego komunikatu. Oznacza te,, że 
Ameryka nie ustąpi w Sprawie dłu- 
gów, dopóki nie zrobi z Anglią dobre- 
go interesu w innych dziedzinach. O 
Ne myślą o tem w stosunku do Wief- 
kiej Brytanii, to zapewne projektują 
to samo względem Francji, Włoch i 
innych dłużników, t. zn. eddzielne ro- 
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Zamordowanie premiera państwa 
mandżurskiego. 

SZANGHAJ (Pat) Premjer nowego 
państwa mandżurskiego zginął skut- 
kiem wybuchu bomby. Ambasador ja 

poński został w ezasie wyka” ©'ę- 
ko ranny. 

Opinia rektorów i profesorów 
o projekcie reformy ustroju szkół akademickich. 

WIARSZAWA. (Pat). Komisja oświatowa 
Sejmu zebrała się dziś na. obrady nad projek 
tem o szkołach akademicki Obecni byli 
minister Jędrzejewicz i wiceminister ks. prof 

Żongołowicz. 
Prezes Akademji Umiejętności prof. Ko- 

stanecki ustosunkowuje się nega i Е 
chodzi o obecny projekt. Ze stanowiska nau 
ki chodzi mówcy o harmonję między mio 
dzieżą, ministrem i nauką. . 

Rektor prof. Sierpiński opowiedział s'ę 
przeciwko ograniczeniu samorządu szkół a- 
kademickich, twierdząc, że może to wpłynąć 

ujemnie na rozwój nauki. 
Prezes konferencji rektorów prof. Ku- 

trzeba podnosi, że projekt obecny wychodz: 
z założenia, iż samorząd uniwersytetów jes: 
zu szeroki i że profesorowie nie są w sła- 
nie podołać swym zadaniom, a również, że 
władza ministra jest za bardzo ograniczona 

a ponieważ jest on za szkolnictwo odpowie 

        

dzialny, władza jego zatem powinna bvć 
zwiększona. Mówca podkreśla, że ustawa 
d do wzmocnienia autorytetu ministra 
i rektora. Rząd stara się podnieść autorytet 
władzy wowej, Niewątpliwie w Polsce 
tego autorytetu bardzo brakuje, zdaniem jed 
nak mówcy nowe przepisy muszą się stos)“ 
wać do życia, autorytet zaś musi należeć ua 
turalnie do ministra, lecz musi być równe- 
iniernie rozdzielony. 

Przechodząc do omówienia 
dzieży mówca podkreśla trudności, jakie c:x 
iu profesorskiemu sprawiaj arzysze- 
nia akademickie. Zazmacza jednak, że ueta 

a miesłusznie stosuje polecenia dobre dla 
niłodizeży gimnazjałnej — do młodzieży un - 
wersyteckiej. 

Rektor prof. Ujejski domaga się zgody : 
corozumienia między planami i posunięcia 

mi Ministerstwa a opinją profesorów. 
Prof. Chrzanowski omawia projekt n- 

stawy z punku widzenia Politechniki i przy 
szłego rozwoju gospodarki i przemysłu. 

Prof. Kamil Stefko u że w porów- 
naniu ze stosunkami przedwojennemi nb. w 
Avstrji ustawa dała hardzo szeroki zak : 
działania uniwersytetom. Mówca jest przeka 
mania, że ustawa nie uszczupli órwnież na 

szęj wolmości. 
Od początku Państwa Polskiego czujemy. 

że władze państwowe są życzliwe i popiera 
Ją naukę, a teraz będziemy mieli ustawę 
która odci profesorów. 

Profesor Zygmunt Czerny ze Lwowa zs 
znacza, że nie jest tak źle jak to niektórzy 
chcieli przedstawić, Jakoby wszędzie aje 
ciało profesorskie było przeciwne tej usia- 
wie. Jeden wy ł przytłaczającą większoś 
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cią głosów oświadczył za koniecznością 
szybkiej i gruntownej reformy i nie 
dząc w poszczególne paragrafy wyraził s 
ze ogólnemi wytycznemi projektu. Olbr 
mia kampanja prasowa informowała fałszy 
wie, podpisane były t. zw. czcigodne nazwie 
ska naukowców dlatego ,że nie tnteresowa 
li się oni sprawami ustrojowemi i adm'ni 
stracejnemi, może za szybko pewne jakieś 

twierdzenia wypowiadal*. 
Wytyczne nowego projektu są kompro- 

misowe, a kto o tem wątpi, niechaj przejrzy 
nową włoską ustawę uniwersytecką i przy- 
glądnie się jak wygląda ustawa bezkompra 
misowa, Podstawowe ideje naszego projektu 
nie wnoszą żadnej radykalnej zmiany. Ne- 
słuszna jest opozycja przeciw mowej 
cepcji rektora. We Francji rektor jest mia 
mowany i ma autorytet. 

Profesor Wialek-Czarnecki podkreślił, że 
musimy znaleźć zasadniczy pumkt wyjścia 
na który się wszyscy zgodzi Tym punktem 

będzie szacunek dla woln nauki, przed 

      

   

  

   

  

którym wszystko inne, nawet racja stanu, 

muszą ustąpić. Ale z tej samej zasady mów 

ca wysnuwa konkluzję dyametralnię prze- 

ciwną, aniżeli prezes Akademji i panowie 

rektorowie bowiem po dłuższem uzasadn + 

niu twierdzi, że zarówno ze względów nau- 

kowych, jak i dlatego ażeby uniwersytet ne 

stał się terenem rozgrywek politycznych, re 

forma umiwersytetów w myśl programu rza- 

а. i 
Po wyczerpaniu dyskusji posel Kornecki 

(Klub Narodowy) postawił wniosek o korty 

ruowanie obrad w tem samem gronie, 

Przewodnicząca posłanka Jaworska po- 

dała wniosek ten pod głosowanie. Winios-k 

odrzucono. Przewodnicząca złożyła serdecz 

ne pdziąkowanie zaproszonym gościom i 

ekspertm za ło, że zechcieli wziąć udział w 

obradach, poczem nieczłonkowie komisj: © 

puścili salę. 

  

   

    

ой : 

Powrót min. Szembeka. 
WARSZAWA (Pat). Podsekretarz 

stanu w ministerstwie spraw zagrani 

cznych Szembek powrócił dziś do 

Warszawy i objął urzędowanie. 

Ambasador Patek jedzie 
do Polski. 

OWY YORK (Pat). Wezoraj p 

ambasador Rzeczypospolitej Patek od 

jechał parowcem „Paris“ na krótki 

pobyt do Polski. 

  

Wszystkim, którzy przyjęli udział w uczczeniu pamięci 

BRONISŁAWY 
POHORECKIEJ - LELESZOWEJ 

i okazali współczucie, a w szczególności ks, Profesorowi 1. Świrskiemu oraz p. 

Profesorowi Į. Muszyńskiemu, Dyrektorowi Oddziału Farmaceutycznego U. S. B. 

składa najserdeczniejsze podziękowanie 

    

MĄŻ 

  

Cena 15 aroszy 

kowania celem zawarcia korzystnego 
interesu z każdym z nich. Gdyhy 
wszechświatowa konferencja ekono- 
miezna nie była zwołana, to byłaby 
to procedura rezumna i zupełnie 
wskazana. Skoro jednak głównym ce 
lem konferencji jest właśnie znalezie 
nie fermuły powszechnej, która była 
by przyjęta przez wszystkich w celu 
usunięcia  barjer, utrudniających 
wszechświatowy handel, to powstaje 
pytanie, czy konferencja nie będzie 
przesądzona w sposób niekorzystny, 
o ile Stany Zjednoczone zwiążą spra- 
wę długów wojennych ze sprawami 
ekonemieznemi. 

Rok 1863 w Wilnie 
O ile nie pozostało prawie tradycji 

i śladów wojny 1830 roku, która się 
rozegrała poza murami Wilna i nie- 
szczęsną bitwą w Ponarskich górach 
zakończyła wyprawę opieszałego Gieł 
suda skierowaną ku zdobyciu miasta, 
atakowanego przez Chłapowskiego i 
Rołanda, o tyle 63 rok jest Powsta- 
niem które odbiło się na calem poko- 
leniu, na dwóch pokoleniach. Za dłu- 
gie były potem wygnania, za długie 
karania, że by o tem nie pamiętało 
ówczesne pokolenie. Żałobą opłynęio 
Wilno od dzieci do starców ubierano 
się czarno, łzy płynęły pod Ostrą 
Bramą i Franciszkanami, zmięszane 
z modlitwą i patrjotycznemi pieśnia- 
mi. Płakać i modlić się, oraz szyć kon 
federaiki było zdaniem jednej częś- 
c. niewiast a inne spełniały odpowie 
dzialne obowiązki kurierek, adjutan- 

  

    

   

    

   

    

  

   
    

   

      

       
     

   

  

   

  

    

    

  tow sztabowych, wywiadowczyń i by 
ły pomocniczą armją walczących w 
     losach braci, mężów, ojców. narzecze 
nych. : 

Towarzyszyły im wiernie zdaleka 
zaopatrując w żyv.ność nosząc listy 
i broń bieliznę i żywność w dzikie 
ostępy, odwiedzając w więzieniach, 
biorąc ślub ze skazanymi na katos- 
ge, jadąc z nimi na Sybir, by dolę 
skazańcom osłodzić. Czarno ubrane, 

zadumane tęsknie anioły powstańcza, 

grolgerowskie panienki, wydają się 
nam jak z innego świata istoty. A 
przecież to babki lub prababki dzisiej 
szych wysportowanych, jędrnych w 
trykotach atletyczek. Jakby też znio- 
sły te dzisiejsze rekordzistki 50 stop- 
ni mrozu jakiegoś Wierchojańska czy 
Ustiuga, albo Irkucka, warunki tam- 
tejsze, bez poczty, bez kulturalnych 
rozrywek, w towarzystwie golonych | 
głów okutych w kajdany katorżni- 
ków, z których każdy był bohaterem 
ale i często człowiekem wykolejonym 
rozgoryczonym, zrozpaczonym do о- 
stateczności, Trudno dzisiej 
koleniu wytłumaczyć te pos 
przecież trzeba żeby o nich miało po | 
jęcie, nie przez martwe wiadomości 
wpierane w głowy rozwichrzone ży- 
wołnemi sprawami, ale przez serce i 
oczy, skierowane do patrzenia na tam 
te zdarzenia bardziej realnie, bardziej 
z bliska. 

Można to uczynić. W rozmaitych. 
trasach wędrówek po mieście czyby | 
nie opracował ktoś dla dziatwy szkol- 
nej, właśnie w tej epoce wspominków 
wędrówki po Wilnie śladami pow- 
stania, Od 14-tówki na Antokolu (ko- 
szary wojskowe), do więzień Franci- | 
szkanów, Dominikanów i Misjonarzy, 
gmachy sądów, gdzie czytano wyroki 
śmierci, miejsca wyruszenia na wy- 
gnanie, którym to zdarzeniom towa- 
rzyszyły zawsze mimo znęcań się i | 
szykan policji wielkie Humy współ: | 
czujących, odprowadzających aż za 
rcgatki rodzin i publiczności. Miejs- 
ca prowadzenia na stracenie, Plac Łu- 
kiski i mogiły. Wyliczałoby się nazwi- | 
ska i opowiadało młodzieży: To było | 
tu, a to tam, ot na tych schodach w 
murach uniwersytetu zaaresztowano | 
Konstantego Kalinowskiego co się 
jrzezwał  dźwięcznie: Witożeniee, 
tam, Sierakowski mieszkał: ówdzie | 

ofiarna rodzina Dalewskich, z których 
czterech braci, Franciszek, Aleksan-- 
der, Konstanty, Tytus, oddali się cał- 
kowicie dla sprawy wolności, a siostra | 
ich była tragiczną zoną Sierakowskie- | 
go. W 14-ce siedział hr. Starzeński i | 
Limanowski i innych tylu, tędy pro- 
wadzili ks. Iszorę i Laskowicza na 
stracenie, tam mieszkał Murawjew, tu | 
grzebano straconych. 

Ozyłyby stare mury wiłeński 
przemówiły, nauczyły czegoś innegi 
niż dzisiejsze sensacje. 

  

  

   



    

K U RJ E R 

Trudno do ładu z ks. Ładą. 
„Kurjer Poranny* podaje: Przed , 

sądem okręgowym w Łomży prefekt 
Seminarjum Naucz. Ženskiego, ks. 

Łada oskarżył 18 nauczycieli tegoż se 
minarjum i 
Lomžynskiego“, p. Konstantego Pio- 
trowskiego w związku z wydruko- 
wanym w tem piśmie listem zbior:- 
wym tych nauczycieli, piętnującyjn 
„destrukeyjną* działałność ks. Łady 
na terenie szkoły i zrywającym wszei- 
kie z nim stosunki koleżeńskie i towa 
rzyskie. 

Przewód sądowy wykazał, że nie 
może być mowy o  jakiemkolwiek 
„prześladowaniu „wiernych* prefek 
towi uczenic-sodalisek, z których ża- 
dna nie otrzymał stopni niedostate- 
cznych, a w następstwie, jak się wy- 
reził obrońca, „przestawił ławy oskar 
żenia i obrony*. Okazało się, że ks. Ła 
da był inicjatorem szeregu niestosow- 
nych wystąpień / uczenic-sodalisek 
(chodziło o gimnastykę w przepiso- 
wych kostjumkach — słynna „kwest- 
ja” łomżyńska...), że umiał w dziwny 
sposób aktualizować lekcje religji, a 
w organizacjach religijnych na terc- 
nie szkoły opowiadać o ,,prześladowa 
miu wiary* przez resztę nauczyciel- 
stwa i t. p. Że (zeznanie św. Drew- 
nowskiego, nacz. wydz. w Kuratorjum 
Warsz.) zasypywał kuratorjum me- 
morjałami, które były conajmniej 
«przeczulone* i bezpodstawne, że 
rozsnuł przy pomocy uczenie „wier- 
nych*' sieć szpiegowską, a na lekcjach 
odczytywał /„Wolnomyśliciela* pod- 
kreślając, że redaguje go „brat adju- 
tanta Marszałka Piłsudskiego” (zeza. 
św. Chabrowskiej, absolwentki se- 
minarjum i nauczycielki), że wresz- 
cie cała jego działalność była „pedazo 
gicznie szkodliwa* i wprowadzała 
fermenty (św. b. dyrektor semin. i wi 
zyłator kurat. warsz. p. Liskowackij. 

Dwudniowy proces  zorjentowal 
oskarżycieli, że kiepsko z ich atuta- 
mi, to też sami prosili o łagodny wy- 
miar kary. Tymczasem wyrok sądu 
okręgowego nietylko oskarżonych u- 
niewinnił, ale uznał, że przeprowadzi 
fi eni dowód prawdy, a od ks. Łady 
zasądził 20 zł. kosztów sądowych i 
koszty postępowania w sprawie. 
Cóż można więcej? 

Dlaczego o tem piszę? Sprawa jest 

        

redaktora „Przeglądu 

„prowincjonalna* i ma charakter 
„przyczynkarski“. Ten przyczynek do 
całości stosunków jest jednak dość 
specyficzny i na pewne znane argu- 
menty może być właściwem „ale*. Po 
ziem nauczycielstwa polskiego, jak 
na niesłychanie trudne warunki, w 
jakich się ono znajduje, jest wysoki i 
wznosi się stale. Coraz łatwiej o szko 
ły wprost przykładne, o atmosferę pe 
dagogiczną nietylko bez zarzutu, ale 
przyjemną. Prawdopodobnie da się 
to samo powiedzieć i o prefektach 
szkół, a jednak jeśli coraz trudniej 
znańe argumenty* poprzeć ilustra- 
Ja jakiegoś wyskoku młodego i go- 

rącego nauczyciela, to wcale nie brak 

najrozmaitszych „ale* w guście łom- 
żyńskiego. Zważmy tylko: osiemnaś- 
cie podpisów kolegów: w prasie i to 
przeciw duchownemu, jednolity tenor 
zeznań najrozmaitszych Świadków, 
wyrok wreszcie — —wszystko mówi, 
że musiało w tem seminarjum być 
ciepło... 

Najsmutniejsze, że mamy tu prze 
cie do czynienia z zapewne dobrą wo 
lą. Prefekt chciał ostrzec przed wol 
nomyślicielstwem, chciał skromności. 
chciał wiedzieć o powierzonych mu 
pupilkach. Skutek: szpiegostwo, insy 
nuacje, histerja, szerzenie niemoralno 
ści przez rozważania nad obcisłością 
strojów gimnastycznych i t. d. Co się 
musiało dziać w umysłach tych — nie 
wielu zresztą — „wiernych* uczenic, 
które stały się zausznieczkami, które 
poczęły patrzeć na swych nauczycie- 
li jak na prześladowców wszystkiego 
co wzniosłe, religijne, przyzwoite, któ 
ro naczono egzaminować argusowem 
okiem (kilkunastoletnie dziewczęta!) 
wypukłości na strojach swych koleża 
nek na gimnastyce..., które na zebru- 
nia sodalicji chodziły jak do kata- 
kumb... 

Nie, mało jest dobrej woli, by być 
dobrym  katechetą-pedagogiem! Bv 
wszelkie przejawy życia oświetlać w 
imię pewnych prawd, trzeba znać nie 
tylko te prawdy, ale i te przejawy. 
Naprzykład trzeba samemu nie dostu 
wać rumieńców na widok ćwiczące- 
go z piłką czy przy drabinkach od- 
dzialu. Myśl pedagoga winna być czy 
sta i klarowna, pozbawiona jakieg:- 
kolwiek fanatyzmu i kompleksów, 

  

   
    

  

   

  

    

    

  

Ratujcie zdrowie! 
wagi lekarskie stwierdziły, że 75% 
wstaje z powodu obstrukcji. 

i tworzy złą przemianę materji. 

dobrym środkiem  przeczyszczającym, 

i pobudzają apetyt. 

głowy, wyrzuty i liszaje. 

wyleczonych.   

  

Najsłynniejsze 
Światowe po- 
chorób po- 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 

ułatwiają 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
'grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badznie, Ber- 
linie, Wiedniu. Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

CENA 1/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

  

Stała Praca 

Akwizycyjna 
Wyroby złote I srebrne 

NA RATY. 
Zbyt łatwy, zarobek zł. 
300,— mies Akwizytorzy 
(także niezawodowi) w ca- 
łej Rzeczypospolitej po- 
szukiwani. Kaucja niewv- 
magana. Oferty: „ETER- 
NITAS“ Sp. z o. o 

Warszawa, B M ul. Hor- 
tensja 6.     

  

  

ROSE TOK S ASKA 

WACŁAW GIZBERT - STUDNICKI. 

W dniu 1 lutego 1933 roku 
w sali 

Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 32 

     
   
  

Młodzież wileńskiego okręgu szkolnego 
w r. 1863. 

(Ustęp z IV rozdziału przygotowanej do druku większej pracy p.l.: „Walka 
o szkołę połską na terytorjum b. Wielkiego Księstwa Litewskiego pod zaborem 

rosyjskim"), 

Przed powstaniem 63 r. młodzież 
nie wyłączając dzisiejszej Litwy i kre 
sów białoruskich, była w przeważa- 
jącej większości polską. Personel 
nauczycielski był równiez przeważnie 
polski. 

Według danych oficjalnych ') 
dzień 1 stycznia 1864 r.. kiedy z | 
śród ogółu sauczycielskiego ubyło 31 
Polaków, było Rosjan fprawosław- 
nych) tylko 1/3, 2/3 stanowili kato 
albo Interanie w wi:k ci żonaci z 
Po'kaani i społonizowa ii. 

/_ Szkoła w kraja Północno-Wseliod 
nim. według słów Mipwidowa była w 
r 1868 polską — - co do składu aauczy 

i zes cv d» swego dueha i 
, słaazwifa jakby dalszy ciąz 
Gza:* rvski:go i jego współ 

ów, była też więcej polska 
jJska « pod wzgłędem naucza- 

nia przedmiotow. Pomijając już tv. 
że nauczyciele Poluey na swoich lek- 
cjach (szczególnie historji i literaturvi 
dawali polskie zabarwienie narodowe 
mówili więcej o Polsce, hiż o Rosji 
(do czego były przystosowane i same 
podręczniki >), znalaz” w murach za- 

        

  

    

   

     

  

  

    

kładów naukowych szerokie zastoso- 
wanie język polski. 

O rozszerzeniu i wpływie naucza- 
nia języka polskiego (wprowadzone- | 
go do szkół w r. 1865”) jako przed- 
miot nieobowiązkowy) na kierunek 
średniej szkoły w wileńskim okręgu 
Miłowidów cytuje *) nast. ustęp ze 
sprawozdania urzędowego z r. 1864 
J. P. Korniłowa, kuratora okręgu. 

„Język polski, jako oddzielny 
przedmiot ńauczania, wprowadził do 
zakładów 'naukowych silny pierwia- 
stek polonizacji. Chociaż wykład te- 
go przedmiotu ograniczał się według 
programu do kursu gramatycznego, 
jednak zajmując się w klasie czyta: 
niem łepszych polskich autorów, nie- 
którzy nauczyciele znaleźli możliwem 
wykładanie i historji literatury poł- 
skiej z tym poglądem, jaki oni uwa- 
żali za najpotrzebniejszy rozszerzyć 
w sferze uczącej się młodzieży. Z kla- 
sy języka polskiego mowa polska 
przeszła niepostrzeżenie * („mało po 
mału) i na inne przedmioty; wielu 
nauczycieli objaśnienia swoich przed 
miotów dawało po polsku; język ten 

  

   

czem nie każdy człowiek „zaeny* mo- 
że się pochwalić, zwłaszcza, że za: 
ność może bvć również „parafjań;- 
ka“. 

I tu jest sedno rzeczy. Na najbar- 
dziej odpowiedzialne stanowiska mu 
s: być najsolidniejsza selekcja. Co 
gdzieindziej ujd — tu nie ujdzie, 
A niestety wyżej podane błędne rozu- 
mowanie sprawia, że dość często zda- 
rzają się wypadki takich szkodliwych 
poczciwców. Przecież—może bardzo 
dalekie — analogje znało doniedawna 
i Wilno szkolne. Zrozumiałe, że naj- 
silniej zareaguje tu zawsze kolega-nu 
uczyciel, który z głową pełną najnow 
szych osiągnięć pedagogicznych, pe- 
łen zapału i wiary „nie zniesie, żeby 
mu ktoś bruždzit“... Ot i historja go- 
towa. 

Jest jednak ktoś dla kogo warto 
o tych sprawach myśleć pozytywnie. 
To dzieci. Dzieci. które przecież do- 
rosną, ale jakie? A zwłaszcza, jeśli 
chodzi o młodzież seminarjalną, o 
przyszłe pokolenie wychowaców. 
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Obchody 70-rocznicy 1863 roku. 
Akademja w Ognisku K.P.W. 

Staraniem Zarządu Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Wilnie | 
Ogniska Kol. w niedziełę, dnia 22 stycznia 
1933 г. о! i A į      

      

rocznicy Powstania Styczniowega 
ademji obejmuje: Program z 

1) Zagajenie, 2) Hymn Narodowy w wyż 
uaniu orkiestry Ogniska Kol, 3) Historvcz 

owy prof. Topór -- 
eJdn tówka „W. kate 

zespołu amatorskiegu 
ctwem p. M. Bielec 

owy pod dyr. p. A. © 

   
   

        

    

Ogniska pod ki 
Dział konce 

awskiego. 

Początek punktualnie o godzinie 19. 

'Wktęp wolny dla wszystkich. 

rk WZ. M.R.P. 
Zrzeszenie 

Przemysłow 

podaj do wiadomo iż w d 

godzinie 18, w lo Resursy Rzem. (P 
ta 2) odbędzie się Uroczysta Akademja z о- 

Powst i 
tą przez Oddz. 

na Konarskiego. 

Mttęp walny. fSzałnia 10 gro: 

ERA SSRS 

Pamiętaj o bezrobotnym! 

       

Młodzieży 
Wilensk    

        

  

ksz 
   

         8 
ZMR. 

  

Zebranie w obronie zagrożonych wileńskich 
gobelinów katedralnych. 

  

Jak bardzo Wilno kocha swoje pamiątki 
tego dowiodło wczorajsze zebranie zorga 
zoewane przez Radę szeń Artystygznyc 
w lokalu Zw. Literatów w murach pohaz 

zebrało cały reg Z 
zych przedstawicieli społeczeń 

    

    
   

    

   

    

        

ki, poczem prof. 
yto gobelinach. ka 

  

Gobelin katedry wil. z daru K. L. Sapiehy 
Autor kartonu wedle referatu prof. M. Mo 

relowskiego A. van Diepenbeck, wykona» 
/ znakomitem atelier J. van Zenn:! 
Przedstawia króla Salomona przy 

ątyni. 

    

     
   

   
   

  

„ przedstawi 
tak znaczną 

iedralny: 

wartość, 9 
lepszych w tej epoce w c 

  

ropie i 
się na     wiąc wspaniałą wysuwa jącą 

tego rodzaju zbiorów, kolskeję. 

Po odczycie, ilustrowanym b. 
iprzezroczami nastąpiła dysk     

  

  

  

    

  

ego, prof. Staniewicza na przew. 
niczącego. Z kolei p. przewod 
sił do prezydjum pp. Iwaszkiewiczową 
Rostkowską, posła Dobosza, sen. Jundziła, 
mec. Krzyżanowskiego, prezydenta Maleszew 

skiego, Nagrodzkiego, prof. Rydzewskiego | 
prof. Slendzińskiego. 

Następnie rozpoczęła się bardzo żywa 
cbfitująca niekiedy w wiełce sensacyjne m 
menty dyskusja. której. niestety z braku 
miejsca streszczać mie możemy. Stwierdz'my 
tylko, że dla wszystkich zebranych stalo sic 
nienaruszalną. oczywistością, że to „wasze 
molladium“, jak prof. Stan nazwał @ 
beliny katedralne, nie może być wywiezione. 
Dar Kazimierza Lwa Sapiehy, znakomitego 

  

  

   

   

    

   

  

    

męża, 

  

    

     

  j rezoltej: 
vbisku 

władzom 

  

rządówym м М 
Zebranie 4 į 

    

    Drugi gobelin z tejże serji \ 

mych twórców południowo niderlandzkich co 

poprzedni. Przedstawia Botsabe przed kró- 

tem Dawidem. Dar K. L. Sapichyg @! 

dry wileńskiej między r. 16860—1665. 

a kate       

  

Nr. 18 (2559) 

Rok 1363. 
(Wspomnienie dzieciństwa). 

  Wśród ruchu, u, szumu wywołane 

go w starym dworze podlaskim obecnością 

kilkudziesięciu ludzi, składających partję pow 

stańczą, pod dowództwem Szaniawskiego, by 

łego pułkownika wojsk rosyjskich, stali opar 

ci o dwa przeciwne uszaki otwartych drzwi, 

powsłaniec i dziewczyna. W: jas 

rach chłopca i czarnych warkoczach dziew- 

czyny łamało swe blaski zachodzące słońce 

i buchający na ogromnym kominie ogień 

przy którym gotowano, pieczono, smażono, 

by karmić odchodzących. 

Chłopiec mówił: „Pamno Julciu, pocałuj 

lu: szczęście, wszak idę na pierwszy bój”. 

— Panie Bolku pamiętaj, tam kule ca- 

łują. 

— Zapomnieć chcę. Choć jeszcze Moska- 

RAT Y O. AAOPODAOSORESORSE, 

weterani roku 1863-90. 
Na terenie województwa wileńskie 

go zamieszkuje 8 weteranów 1863-go 
roku należących do wiązku Stowarzy 
szenia Weteranów, mającego swą : 
dzibę w Wilnie. Prezesem stowarz, 
szenia jest p. Stanisław Jodko, zamie 
szkały w Wilnie przy ulicy Sieraków 
skiego 25. 

P. Jodko urodził się w roku 1847 
w folwarku Pietraszui pow. lidz- 
kiego. W powstaniu brał udział jaso 
16-lelni chłopak, zaciągając się w sze 
regi powstańcze z ławy szkolnej z kil 
ku kolegami. Po powstaniu ojciec j 
go zesłany został na Sybir, majątek 
skonfiskowano. 

Drug jących w Wilnie wetera 
nów ma 93 lata. Jest to Franc. Li- 
pień, pochodzi pow. wilejskiego. 
brał udział w bitwie pod Wladykaini 
nad Wiłją. Oddział jego został rozbity 
wskutek zdrady chłopów mie 
wych. Raniony w tej bitwie i wzięty 
do niewoli zostął następnie zesłany 
do gubernji woroneżskiej, gdzie prze 

8 lat. 

Pozostali weterani zamieszkują 
na prowincji, są to: Edward Czernice- 
ks — Landwarow, Władysław Kodź 

lek Poniatow: Yzna, pow, 
mołodeczański, Bonifacy Rutkowski 
— folwark Notna pow. święciański, 
—- Maciej Znamierowski — kołonja 

stuny gm. żyrmuńska. pow. i 

W Oszmianie przy ul. Holszański.j 
18 mi a weleranka powstania 
1863 roku Ewa Komarowa, która bra 

ła czynny udzia! w wałkach o wol- 
NOŚĆ. 

Na Litwie kowieńskiej koło Szyr- 
wini, położonych tuż nad granicą pol 
ską mieszka 8-my weteran należący 
do Stowarzyszenia Weteranów w Wi! 
nie Mikołaj Klimaszewski, kióry 
jest=wujem JE. biskupa Michulkiewi- 
CZA. 

gwa 

  

   
   

        

   

        

   

    

   

  

  

  

     

          

  

  

Na Towarzystwo Przeciwgruźlicze. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 21 bm 

w Teatrze Wielkim wystawiona zo- 
stała staraniem Rodziny Urzędniczej 
opera Pucciniego „Turandot'* Przed- 
sławienie zaszczycił swą obecnoś         

  

Nie zawiera meraji. n zkodliwy, 
o subtelaym miłym zanachu, do- 

skonzle matuje cerę. 

    

Pod protektoratem Pana Prezesa Rady Ministrów 
Jaśnie Wielmożnego Pana ALEKSANDR 

BAL MO 
był stale używany w klasie w rozmo- 
wach uczni z nauczycielami, inspek- 
torami i dyrektorami pochodzenia 
polskiego; język ten wszedł wreszcie 
na posiedzenia rad pedagogicznych, 
na których już zaczęto omawiać kwe 
stję konieczności wprowadzenia w 
3-ch albo 4-ch niższych klasach gim- 
nazjalnych nauczania wszystkich 
przedmiotów, nawet i języka rosyj. 
„skiego po polsku”. 

Inny współczesny Kornilowowi 
działacz rosyjski, piszący „w końcu 
6-go dziesięciolecia z Wilna o polskie 
młodzieży w zakładach  naukow; 
kraju Północno-Zachodniego, stwier 
dza, że nawet młodzież rosyjska w 
gimnazjach rzadowych -wileńskiega 
okręgu szkolnego nietylko tam się 
nauczyła „władać Świetnie polski 
językiem, ale nawet w mowie ros; 
skiej nabierała zwrotów polskich 
polskiego akcentu'*). Poza tem w bibl 
jotekach uczniowskich stale się znaj 
dowały znaczne zap książek pol- 
skich, z których utzniowie korzystali 
bez przeszkody. Czytańie w murach 
zakładu poetów polskich i historyków 

  

  

    

  

  

    

  

  

uważało się za rzecz tak zwyczajna, 
że na to nie zwracano nawet uwagi. 

  

podczas kiedy znajomo literatury 
rosyjskiej ograniczała się tylko do za 
zajęć w klasie... Rządowe szkoły ro- 
syjskie wyrobiły młodzież szkolną 
na takich Polaków którzy niechętnie 
tylko z musu słuchali wykładów po 
rosyjsku i oczekiwali z dnia na dzień. 
że wreszcie przy zbiegu szczęśliwych 

  

„stania i pr 

        

      
5 

okóliczności zostanie zniszczona ostat 
nia przeszkoda na drodze do spolsz- 
czenia zupełnego szkoły”. , 

Te Świadectwa nabierają waloru 
jeżeli dodać do nich takie fakty, jak 
wyludnienie się szkół w okresie pow- 

ypomnieć 0 masowym 
udziale miodzieży szkolnej w manife- 
stacjach przedpowstaniowych i w sa- 
mem powsłaniu. 

Z braku dokumentów. z których 
stał Miłowidow w swojej pracy 

iai młodzieży w powstaniu” (zv- 
stały one w znacznej części, a miano 
wicie większość akt t. zw. „oddziału 
politycznego” " kancel wileńsk. 
gen.-gubernatora ewa uowane), da- 
jemy tu głos autorowi wyżej wymio- 
nionej broszury, opartej na źródłach 
śrchiwalnych. : 

Pan Miłowidow pisze: „Nie mó- 
wiąc już o byłych uczniach tej szkoły 
(t. j. szkoły wileńskiego okręgu, obej- 
mującego w swym czasie gubernie 

ieńską, grodzi 
ską i mohylowską) 

        

  

   

    

     

  

  

  

      

  

" studentach wyžszych zaklad6w nauko 

  

wych, ktėrzy mieli dobrze zorganizo- 
wane kółka rewolucyjne *) (które wer 
bowały dla powstania zwolenników w 
stolicach państw oraz byli odważ- 

  

   

  

« nymi czynnikami, dostarczającymi z 
zagranicy literaturę rewolucyjną i 
transport broni, uczniowie średnich 
zakładów naukowych (na miejscu) 
wykazali najbardziej czynną (samuju 
dejatelnuju) pomoc ruchowi rewolu- 
cyjnemu. Już w r. 1861 Komisja Śled- 

   

  

  

A PRYSTORA 

  

Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki 
Obecni byli premjer Prystor z mai- 
żonką, marszałek Senatu Raczkie- 
wiez, ministrowie, przedstawiciele dy 
plomacji i wyżsi urzędnicy państwo- 
wi. Gałkowity dochód z przedstawie - 
nia zasili kasę Warsząwskiego T-wa 

Przeciwgruźliczego. 

Odznaczenie Stanisławskiego 
MOSKWIA. (Pat). Znakomity reżyser ro 

syjski, założyciel Teatru artystycznego w 
Moskwie IK. Stanisławski odznaczony zosta! 
okazji siedemdziesiątej rocznicy swych uco 
dzin, niezależnie od orderu „Czerwon-g. 
Sztamdaru'; o którego nadaniw donoszono już 
— dodałkowo tytułem „ludowego artysty re 
publiki". 

  

  

  

de na mnie kuli 

upomnę się. 

I poszli. Lecz jeszcze nie minęli bramy. 

gdy piętnastoletni Janek padł matce do nóg 
ze słowami: 

— Pozwólcie, idę z nim! 

A ojciec trzymając drżącą rękę na jego 

głowie mówił: 

— Błogosław matko! Może i to dziecko 

przyda się Polsce. 

Więc kreśliła mu krzyżyk na ezole, uś- 
cisnęła bez łzy i włożyła medalik z relikwia 
mi na szyję. Fuzyjkę jakąś miał już na ra- 

mieniu. 

Wyszli. Noc zapadła. Nie kładł się nikt 

Wie dworze ezuwano. 

Włkrótce doszły echa bitwy, toczącej się 

© wiorstę od dworu. 

Wiszyscy jego mieszkańcy byli na dzie- 

dzińcu. Schodzili się starzy, poważni gospo 

darze ze wsi, a przykładając głowy do ziemi 

mówi 

Źle z naszymi. 
Nam, dzieciom, kazamo iść spać. Słyszałem 

Jak matka mówiła do ojca: 

— Karolu! Jeżeli Moskale przyjdą, spalą 

dwór! 

nie uleli. Wrócę pamiętaj, 

    

Nie bój 

dzieci przez okno do ogrodu powyrzucam. 

Nie czekając spełnienia tej obietnicy, w 

koszuiinie wymknąłam się na kuchenne pod 

wórze, gdzie moja była niańka coś siekała 

w korycie. 

Zaczynał się Świt, gwiazdy jeszcze stały 

na niebie. 

się — była odpowiedź — 

   

  

ch biją! 

I wtedy usłyszałam 

pie. y wykład astronomįji. 

„Bacz na niebie i ta malaja hramadka i 

amadka i te try kasary idut, ta    wełyka h 

idut nszym pamahaty“. 

miała nie; Ale ani wielka, ani Ё 

nie pomogli. y 

    

ani k ze niebi 

Złe b 

tę mały oddział, a okazała się cała rota pie 

choty. 

     

  

informacje. Miał eskortować pocz   

  

I choć dawni 

le od dzisiejszego, jednakże o wiele przewyž 

szało dubeliówki powstańców. Partja poszła 

ze "uzbrojenie dalekie by-     

    

w rozsypkę, zasadzka się mie powiodła. Po 

woli zaczęli powstańcy powracać do dworu: 

ciągle padało pytanie: „A wódz? A pułkow 

nik?” 

I przy 

legł! 
I ci silni, niefrasobliwi, co przed chwilą 

  

1 nareszcie odpowiedź: — о- 

  

szli w b 

chem pr 

    

ak na połowanie strasznym szle 

ęli tę wiadomość. 

— Nie męska rzecz płakać, panowie. Zgi 

nął Szaniawski -— jest Lewandowski, — pad 

ła z twych ust matko nominacj 

była dobrze obmyślana, bo aztwierdzono ją 

milczeniem i Lewandowski poprowadził part 

je w wiadome sobie bory. Tym razem Mos 

kale do dworu nie przyszli, eskortowali poc. 

tę do miejsca przeznaczenia, rannych zabic 

rając, jako jeńców. Ojciec z ludźmi poje- 

thai na pole bitwy. Przywieźli czterech po 

ległych, między nimi Bołka*). Janka nie 
było. 

I ustawiono cztery lrumny ma środku u- 

nickiej cerkiewki, białe bluzy przepasane 

im trójkolorowemi szarfami, a na wiekach 

białych sosnowych trumien, umieszczone 

cierniowe korony. Stali odkryci, w złotycła 

kędziorach Bolka łamało znów słońce swoje 

promienie, a na czołe jego, jak duża mucha, 

była ezarna od kuli płama. Więc wrócił 

lecz nie upomniał się. Wtedy to pocałowałaś 

go sama Julciu raz pierwszy i ostatni. Trzech 

innych nazwisk nie znano i rodzin na pogrze 

bie nie było, lecz nie brakło Wam ni parcie 

rzy mi łez. Chowała Włas cała wioska, a wiel 

ka była. bo zwała się Dołha. 

A. Makowska. 

i widocznie     

      

  

  

Bolesław Głowacki, krewny Bołesła- 

wa Prusa, 

— Peczątek o godzinie 22-ej — 

cza dla spraw politycznych wykryła 
że uczeń gimnazjum wileńskiego Wil- 
kowski zbierał w swojem mieszkaniu 
kolegów, tworzących kółko rewolu- 
cyjne, zajmował się pisaniem zakaza- 
nych wierszy, broszur, nauczaniem i 

śpiewaniem takich hymnów, które 
erzał w swoim zakładzie nauko 
ję 

Pierwsze demonstracyjne nabożeń 
stwo żałobne w Wilnie po zabitych w 
Warszawie (.,pięć ofiar* z marca st. 
st. 1861 r.) było przeprowadzone przy 
udziale uczących się. Na wiosnę t»- 
goż roku uczniowie gimnazjum wi- 
leńskiego, korzystając z napływu tłu- 

mu pątników do Kałwarji (pod Wil- 
mem), rzucili proklamacje albo wkła- 

dali je potajemnie do kieszeni włoś- 
cian *), 

8 maja w wileńskim kościele ka- 
tedralnym z powodu Święta św. Stani 
sława podczas uroczystej mszy po raz 
pierwszy był odśpiewany hymn Boże 
coś Polskę. Głównemi osobami czyn- 
nemi w demonstracji byli studenci *. 
jeden z nich zagrał na organie, inni 
zaś utworzyli chór i zaczęli śpiewać, 
d' nich przyłączyły się kobiety i uczą 
ca się młodzież **). Wileńsey policjn 
ci donoszą, że mie mogą się pokazy 
wać na ulicy bez podlegania public: 
mym obelgom, nawet połączonym z 
obrazą czynną. 21 maja tłum uc7- 
niów (do 200) przy zebraniu się wiel- 

kiej liczby ciekawych wyprowadził 
dwóch policjantów z dziedzińca gim- 
nazjalnego. 

  

roz 

        

   

        

Zaproszenia i bilety u W-nych Pań 
Gospodyń w cenie zł. 6.— 

Członkowskie i akademickie zł. 4,— 
przy kasie w dniu Balu. 

"VTAT TENISAS TNN TS TESINIO, 

23 maja uczniowie urządzili poś- 
cig za policjantem, рейхШ się za nim 
po ul. Wielkiej z krzykiem i gwizda- 
niem, rucali kamieniami. Donosząc o 
tem, policja oświadczyła generał-g:i- 
bernatorowi, że jej niebezpiecznie po 
kazywać się obecnie na ulicy. W. I. 
Nazimow zaproponował zamknąć za- 
kłady naukowe '). 

  

  

  

(Dok. nastąpi). 

Przypisy. 
Z powodu wywiezienią do Rosji znacznej 

archiwum politycznego b. kancelarji 
gubernatorskiej musiałem w tej ora 
kujące źródła archiwalne czerpać ż 

pracy A. Milowidow. 3 
1) А. Milowidow. 

    

  

    

  

stie molodeži 

w mjatežė 18 
im. reforma móćstnych u: 

'ch zawedenij. Wiilno 1903. 

Str. 18 i do niej odsyłacz: Nauczyc'i 
aresztowanych za udział w powstaniu byt: 
3: "Б z powodu politycznej ni. 

(neblagonadeżnosti) 6, przepadło e 

     
     

  

  

           
wieści 2. 

Do dnia 1 stycznia 1864 r. z liczby nau- 
czyc'eli 391 było katolików 239, łuteran 39, 

mych 118. Korniłow. Pamjat: . 
Murawjewa str. 4—%5. 

|] Miłowidow podaje tu w odsyłaczu: - - 
prze podręcznik historji Zdanowicza; i 

ęcznik geografji Danjela (Smotri ! 
Ministerstwa Магойп. Proswćszczenija 1302 
god“ Nr. 8 V — 33). 

*) Dnia 26 kwietnia st. st. 1856 r. (Shi 
nik Prawi sporjażenij Min. Narodn. P 
swóćszczenija II, NNr, 102, 1933 į 277, Poz- 
wolenie na wykład języka polskiego w żeń- 
skich zakładach naukowych. Sborn. III. Nr. 
159. 

Kiedy w r. 

  

    

     
   

     

    

           

1863 minister oświaty i kura
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m, 2 
IEŚCI ! OBRAZKI Z KRAJU 

РЕ 

  

Niezwykła historja miłości 
17-ietniego chłopca do 30-letniej wdówki. 

Niezwykle ciekawy wypadek zdarzył się 
onegdaj w zaścianku Staniszki gm. niewia- 

- rowskiej. 17-letni Stanisław Kolanko zako 
chai się w 30-letniej Wiktorji Borysewiczo 
wej, wdowie po sołtysie. Kolanko oświadczył 
się Borysewiczowej z zapewnieniem, że „a 
poślubi za kilka lat, a obecnie żąda, by go 
kochała. Oświadczyny chłopca, Borysewiezo 

va potraktowała humcrystycznie i zapewni 
ła żartem, że kochać go będzie. 

  

   przyjechał w swaty 39-letni Michal Ledz! 
ko, bcgaty włościanin z sąsiedniej wsi. O 
przyjeździe Ledzianki dowiedział się Kolan 
ko, Wfkroezył więc do izby i zapytał w ja 
kim celu przybył Ledzianko do jego narze- 
<zenej, a gdy gospedarz oświadeyzł, iż przy 

był prosić 0 rękę Borysewiczowej ehłopak 
rzucił się na niego z siekierą. Wi iak о- 
bezwładnił chłopca odebrał siekierę i w о- 

Śei Bcrysewiezewej „wsypał* mu kil 
ka razów rzemicnieru — żartując, iż po „ta 

kiej łaźni* Gdechee mu się kochania, 
Chłopak po otrzymaniu razów szybko ©- 

   

      

* 

puścił izbę, pobiegł czemprędzej do stodoły 
skąd wydostał „obrzezankę* i już ze strzel 
bą wpadłszy do izby strzelił do Ledzianki ra 
niac go śmiertelnie w głowę, poczem esłu 
piałeż Berysewiczowej pod groźbą lufy re- 
wclweroewej kazał usiąść w sanie czekające 
na Ledziankę i pognał konia przez wieś. O 
przytomniawszy B. poczęła wzywać ratun 
ku. Krzykami zaalarmowała wieśniaków, htó 
rzy zarządzili pościg. Oszalaly ehlopiee po- 
€zął cstrzeliwać się. Jedna z kul zraniła w 
nogę 35-letniego Józefa Miehałowskiego. Pu 
wystrzeleniu wszystkich naboi chłopiee rzu 
cił się na Borysewiczową z ckrzykiem „jeśli 

ie chcesz być mćją, — nie będziesz niez: 
i począł ją dusić*, Silniejsza jednak 

ryscwieczcwa napastnika zrzuciła go z sań 
i skierowała się do wsi. Upokorzeny Kołanko 
pobiegł d lasu tu na rzemenu usłwałiii m 
pobiegł do lasu i tu na rzemieniu usiłował 
powiesić się, łeecz zdjęto go nieprzytomnego 
nlckowano narazie w domu psd strażą. O 
wypadku powiadomiono policję i włałdze 

śledcze. tei 

    
   

  

   

Przekradajac sie przez granice pad! 
ofiarą wilków. 

W dniu onegdajszym podczas obechcdu 
odcinka granicznego Rybniki koło Radosz 
kawiez patrol graniczny zauważył stado 
wron zajętych żywo jakąś ueztą. 

Gdy patro! zbliżył się do miejsca. gdzie 
j y się ptaki znałazł w Śniegu zwłoki 

;żezyzny lat ckcłe 4%. Przy trupie leżało 
zxwiniątke składające się z pary bielizny, 
ręcznika i skarpetek, W” kieszeni burki zaa 

    

lezicno metrykę na nazwisko Juijusza Tere 
szonka mieszkańca wsi Tukerczy rejon ba 
rysewski, Tereszonek miał oedgryzione rece 
i podrapaną twarz, oraz wyrwany bok. Wi 
Gocznie w czasie zamieci Śnieżnej zamierzał 
dosta ćsię na teren pełski łecz napadnięty 
przez wilków został zagryziony na Śmierć, 
gdyż żadnych ran od kul na ciele trupa nie 
znaleziono. 

Tajemnicza głowa w bryle lodu. 
mMiezwykłego odkrycia dokonali wczora: 

włościanie pracujący przy wyrębie lodu na 
jericrze Dereń kcło Ostrowea. Mianowieie 
robotnik Adam Łubniewicz w bryle zauwa 
żył głowę tudzką O odkryciu Łubniewiez p 

wiadomił resztę robotników, którzy niez- 
włocznie powiadomili ednośne władze. 

Przeprewadzone pierwiastkowe dochodze 
nie nie zdołało ustalić do kogo należała gło 
wa. Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Dukszty. 
KONI JSW A OŚWAATOWA. 

Oświato- 
s ia rb. w Du 

Boa Roe Oniatówa. Obrady by 
ty poświęcone zagadnieniu organizacji pra 

aszkolnej na terenie tut. gminy. Pods 
wygłosił p. 

'hnej w 

  

  

  

          
dzedzinie 
'koły pows. 

M ref 

Niemczyk, 
Duksztach. Po refe 
i imteresująca dysku 
szereg probiemów, dotyczących oświa 
mej w tut. dowi I; 
formy oświaty pozasz olnej, 
Się szereg wniosków. 

Na konferen b 
działu szkola 
Młodkowski, inspektor szkolny p. Balun, 
przedstawic'ele KOP-u ganizacyj społeczu ' 
—oświatowych i nauczycielstwo z całej gm 
ny. 

Inicjatywa gminneł Komisji Oświatowej 
tórej przewodniczącym jest p. Szejko (wójt 

gminy duksztańskiej), zasługuje na szczegćl 
me uznanie * podkreślenie. B. Ów. 

Gierdanie 
(gm. hoduciskiej). 

PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE. 

Winin 14 stycznia rb. w tut. wsi została 
©degrana w 3 aktach komedja pt. „Jak kap- 
Tal Szczapa wykiwał śmierć". Przedstawie. 
nie zorganizował zespół am torski Koła Mła 
dzieży pod reżyserją miejscowego kierown'- 

ka szkły p. A. Szwałki. 
Na prze i byli obecni goś 

Hoduciszek, miejscowa i z да 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa 

zna dla młodzieży wiejskiej. Praca o0$- 
wiatowa w Gierdaniach posuwa się w szyb 
kiem tempie naprzód z korzyścią dla spułe 

gg zeństwa i państwa. Widz. 

"Wykrycie nieprawnie posia- 
danej broni. 

Na terenie gm. zaleskiej we wsi Mirowi 
ze w domu Jana Kreszowieza znaleziono 
kilka karabinów i dwa rewolwery. Kreszo- 
wiez broń tę ukrywał przed władzami. Po- 

    

      

    
   

    

    
w której por 

   

   

  

   naczelnik wy 
echnego KOSW. p. 
becni: 

  

      

    
  

   

х 

     
    

   

  

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiawicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA Ss; ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE 5Р. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

  

tor wileńskiego okręgu ks. Śzirinskij — Śy 
chmatow, uprzedził Komn'lowa, že język 

polski „polonizuje“ zakłady naukowe, nastą 
pił dn. 1 sierpnia st. st. 1863 r. rozkaz ce- 
Sarski „nie obsadzać wakansów nauce 
języka polskiego w zakładach nanko 3 
Wileńskiego Okręgu Uważając to rozpo 

rządzenie za półśrodek, Murawjew polecił 
%uratorowi dn. 4 kwietnia 1864 r., aby > 
względów politycznych zaprzestać ! 
nia języka polskiego we wszystkich średn 
zakładach naukowych, jak ło już przeprowa 
dzono we wszystkich szkołach powiatowych 
i ludowych. 

u 

  

  

   

Pozostawało uczynić to samo w stosun- 

  

   
     

do pyywatmych zakładów naukowy. 
w których maskutek Najwyższego rozkazu 
(8 lutego 1854 r.) wykład yka polskiego 
zoslał usunięty, a następnie dnia 28 m 

   
1858 roku na wniosek kuratora wileń 
okręgu barcna Wrangla na nowo wprowańz: 
mo. Naskutek rozporządzenia  Murawjew: a 
wykład tego przedmiotu skasowano, Dnia 
dipca to rozporz 
rza zatwierdzone: 
Tenże cytuje A 
kanc. wileńsk. 
1872 i* 

    

  

   
a Oza: 

gen. CE a     

        

   
   

    
    

i pod ‚ 
hiwum Państwowem w V 

1914 ewakuowane do R 
samego Korniłowa w 

   
    

  

   

njali gr. M. N. Murawjewa. 

sy Šou Russkij Wóstnik 1869 r. 
"styczeń str. 1 Pols molodeż w 
uczebnych zawed. Bap. raja. Art 

ał przedrukowany DW „Bra 
   

    
ustupki polonizmu w 

ach Sćwero — Zapadn. k 
ue 

zaweden 

    

   

   

    

338—358 w t. II Szelkowicza: Sborni 
raz — jasnjajuszczich poł'skoe delo po ot- 
noszeniju k Zapadnoj Rossi. Wilno, 1887. 
t. I. wyszedł w r. 1885. 

5 cz Miłowidewa: Akta wydziału 
Polityezn. neel. wił. gen. — gubernatora 

Wr. 73 (ewakuowane). 

    

  

   

    

     

  

    

  

nadto na terenie gminy znalezieno u innych 
włceścian kilka karabinów, strzełb i rewol 

werów. (e) 

Z pogranicza. 
SPORTSMENI WYSIEDLENI DO 

POLSKI. 
Na c©dcinku Kołosowe wysiedlono х gra 

nie Resji dwóch Czechów rzekomo globtre- 
terów. Są tc H. Mićka i z. Pósse, którzy przed 
miesiącem przez Łotwę dostali się do Rosji 
sowieckiej. Mićka i Pósse wałęsali się 00 
terytcrjam Białorusi sowieckiej i odwiedza 
jąe instytucje sowieckie zbierali datki na 
dalszą podróż. Gdy znaleźli się w komisar 
jacie GPU. zatrzymano ich, poczem przywie 
ziene do Niegorełoje i wysiedlono. 

CZESCY 

  

  

  

KUR JE R WURDE NOS" 

Posiedzenie Wileńskiej Grupy Regionalnej 
"' "Posłów i Senatorów B.B.W.R. 

W poniedziałek” *23 b. m.“ Odbė- 
dzie się pierwsze w tym roku posiedze 
nie Wileńskiej Grupy Regjonalnej Po- 
słów i Senatorów BBWR. Na porząd- 
ku dziennym posiedzenia m. i. zosta- 
nie poruszona sprawa programu 
działalności w roku bieżącym oraz 
projektowanego w najbliższym cza: 

sie„Zjazdu Kierowników Sekretarja- 
tów Powiatowych oraz Zjazdu Rady 
Wojewódzkiej BBWR 

Posiedzenie Grupy odbędzie się w 

lokalu Sekretarjatu Wojewódzkieg» 
przy ul. Św. Anny 2—4, Początek o 
godz. li-ej rano. 

  

Pracownicy samorządowi w obronie 
zagrożonych gobelinów wileńskich. 
Pracownicy samorządowi m. Wil 

na złożyli wczoraj do rąk JE. ks. Ar 
cybiskupa Jałbrzykowskiego następu- 
jący memorjał: 

Do Jego Ekscelencji Arcybiskupa- 
Metropolity Wileńskiego. 

Pacownicy samorządowi m. Wil- 
na podczas prób dziejowych i zama- 
chów na całość świątyń naszych, we- 
spół z całą ludnością, w miarę sił i 
możności, bronili wiłeńskich pamią- 
tek. Kiedy władze okupacyjne nie- 
mieckie postanowiły zrabować miedź 
na SO: naszej Bazyliki, nikt z pra 

0 i ich nie ważył się po 

djąć święłokradzkiej ręki po dobro 
świątyni. Nawet robotnicy obcego wy 

   

      

znania i robotnicy-Żydzi, pomimo gro 
źby utraty chleba i kar, nie dali się 
zmusić do haniebnego czynu i oku 
panci musieli sprowadzić ludzi zdale- 
ka, a pracę ich niecną strzec siłą 
zbrojną. 

W tej stanowczości ludności wiłeń 
skiej odbiło się przywiązanie do ma 
cierzy świątyń naszych i bezcenna mo 
1ulna siła, która zdecydowała w okre- 
sach niewoli o przelrwaniu i zwycię- 
stwie. 

Dziś wobec groźby wywiezienia + 
skarhca katedralnego bezcennej i ja 
ko dzieła sztuki i jako pamiątki, kole 
kcji gobelinów, ofiarowanych ku oz- 
dobie przybytku bożego, które całe 
Wilno przywykło widzieć dawniej 
stale wiszące w prezbiterjum kated- 
ry, później w dnie uroczystości kos- 
cielnych, zwracamy się do Waszej 
Ekscelencji z gorącą i usilną prośba 
o odwrócenie grożącego niebezpieczeń 

stwa. 

Wartość arty 

   

czną gobelinów po 

  

dali jaż inni. bardziej Świadomi i 
kompetentni; nam pozostaje zwrócić 
uwagę na moralną szkodę jaka by wy 
nikła i bezpośrednio przez zubożenie 
katedry jak i pośredni gdyby lud о- 
glądał jaką ujmę czynią o ni nie 
abcy, a swoi, co byłoby tragicznem 
podważaniem wypróbowanej odporna 
śe ludu naszego w. obronie swoich 
świątyń. 

  

  

Ufamy i wierzymy, że Jego Ekscc- 
lencja zarządzi umieszczenie w pra- 
sie oficjalnego komunikatu, obrazu- 
jącego faktyczny stan rzeczy w celu 

kojenia wzburzonej opinji pub- 
mes, 

Następują liczne podpisy. 

   

  

Jubileusz pracy pisarskiej 

prof. Marjana Zdziechow- 
skie: o. 

W związku z 50-leciem pracy pi- 
sarskiej Marjana Zdziechowskiego, 
które upłynęło w roku 1932 z inicja 
tywy Uniwersytetu Stefana Batorego 
oraz Związu Literatów Polskich w 
Wilnie zapadła decyzja uczczenia za 
sług jubilata w lutym r. b. 

Wyłoniony w tym celu komitet w 
składzie JM. rektora Opoczyńskiego, 
dziekana prof. Glixellego, prof. Man 
freda Krydla, p. Wandy Niedziałko- 
wskiej-Dobaczewskiej i p. W. Piotro 
wicza ustalił, że dnia 15 lutego br. od 
będzie się „Środa. autorska jubilata 
w Związku Literatów, następnie w 

dniu 18 lutego —— uroczysty wieczór 
v auli kolumnowej USB., poczem — 
zebranie towarzyskie. 

Sprawa rewindykacyjna 
w Sądzie Najwyższym. 

Dnia 11 stycznia rb. w Sądzie Najw: 
szym była rozpatrywana skarga kasacy 
Rzymsko-Katolickiej Kurji Biskupiej w Piń- 
sku od wyroku Sądu Apelacyjnego w W:lnie 
o umorzeniu sprawy z powództwa wymi 
nej Kurji do Poleskiego Konsystorza Di 
wnego o cerkiew i ziemię parafji Bogda 
ka Djecezji Poleskiej. Interesów Kości 
Prawosławnego bronili: adwokat warszawsk: 
p. Z. Rymowicz i adwokat piński p. W. 
Smig Wyrck zostanie ogloszony dn'a 
25 cznia rb. (P. I. P.). 

   

  

   
   

  

   
    

      

  

  

Rezbudowa portu w Gdyni. 

  

    

Na zdjęciu naszem widzimy wielki w*x 

dukt żelbetowy wybudowany na molo węz3 

lowem w porcie w Gdy. 

  

, przeznaczony dla 

  

Całkowita rehabilitacja płk. Hertla. 
Epilog sensacyjnej Sprawy o rzekome radużycia. 

HISTORJA ROZPOCZYNA SIĘ. 

W roku 1929 w Kasie Chorych m. Wilna 
i pewiatu nie wszystko odbywało się po 
myśli władz eentralnych tej instytucji ubez- 
pieczeniowej, dlatego też wyznaczono kosti- 
sarza Zarządzającego w osobie p. pułkowni 
ka Kazimierza Hertla, który miał spełnić 
w niej rolę skutecznej miotły na. wszelkie 
niepożądane chwasty. Pułk. Hertel pozosta 
wał na tem stanowisku od 1 stycznia 1930 
roku do 1 kwiełnia 1931 roku, aż do chwili, 
kiedy na zarządzenie wladz centralnych przy 
była de Wilna Komisja Rewizyjna i w wy- 
niku swych prae zaskarżyła p. płk. Hertla 
do prokuratury o dokonanie całego szeregu 
wykrcczeń służbowych i t. p, które miały 
przynieść Kasie Chorych około 40,600 złotych 
strat. 

UPÓR KASY CHORYCH. 

Skargę Kasy Chorych na pułkownika 
Hertla badali kolejno trzej sędziowie śŚled- 
czy i po rozpatrzeniu dostarczonego im mater 
jału dowedcwego umorzyli ją, eo znałazłe 
aprobatę u prokuratora. Kasa Chorych jed 

  

nak nie dała za wygraną i złożyła prośbę do 
Sądu Okręgowego o wszezęcie sprawy i a 

pozwolenie na wystąpienie jej w charakte- 
rze oskarżyciela posiłkowego. Sąd Okręgo- 
wy na posiedzeniu tajnem prośbę tę odrzu- 
eli. Włedy Kasa Chorych adwolała się do 
Sądu Apekeyjnegc, Który na posiedzeńiu 
niejawnem postanowił sprawie nadać bieg, 
a Kasie Chorych zezwolił występować w 
charakterze cskarżyeleła posiłkowego, ogra 
niezająe jednak akt oskarżenia de jednego 
momentu tł. } do zarzutu, że płk. Hertell 
za pcdróż, cdbytą autem służbowem, wysta 
wił rachunek, w którym podał koszta bile- 
tów kciejowych. Obrońca płk. Hertlla _ało 
żył sprzeciw przeciw temu orzeczeniu Sadu 
Apelacyjnego do Sądu Okręgowego, który też 
sprawę umorzył znowu. Kasa Chorych 7a- 
apelowała i Sąd Apelacyjny postanowienie 
Sąd. Okr. uehylił, nadając bieg sprawie. w 
ten sposób sprawa ujrzała wreszeie wczoraj 
salę sądową. 

©О CO OSKARŻA KASA CHORYCH? 

Pułkownik Hertell wyjechał 17 lipea 1931 
roku do Warszawy autem Powiatowej Kasy 

  

Przy Il-aj Klinice Wewnętrznej U. S. B. na Antokolu 
otwarta została 

PORADNIA KLINICZNA 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU 
PRZYJĘCIA: we wtorki i soboty od 9 ej do 12 ej i we czwartki od 5-ej do 6-ej 

OPŁATA: 32zł. za poradę pierwszą i 1.50 za następne łącznie z badaniem 
laboratoryjnem i rentgenowskiem. 

akta jak Wyżej Nr. :6 * УЙ odsyłaczu: 
(również ewakuowane do Rosji). 

®) Autor ćytuje tu Wóstnik Sćwero 
padnoj Ross: 1868 r. I księga 2 oddział str 
20. 

„Wiestnik Sėvero — Żapadnoj Rossii* z 

Ża    

  

1868 r. nie znajduje się w Wililnie ani w Bb! 

jotece Uniwersyteckiej, ani w bibljotece przy, 
Archiwum Państwowem. 

„W. Sborniku dokument6ėw muzėja grafo 
M. N. Murawjewa, wydanym w Wilnie w r 
1906 pod redakcją A. Bóleckiego, znajduje 
się na XXXIX str. i XL wstępu pióra A. B'r- 
leckiego z powołaniem się na akta oddzia 
politycznego kancelarji wileńsk, gen.-guber 

i Rasgółómia 161 
1860 ukoń ki 

    

    

   szniewskiego, który w r 
gimnazjum wileńskie i Witko j 
niewski wspólnie z Witkowskim starali 'ę 

rzemieślników przez bezinteresaw 
ich czytania i pisamia etc. Kólko 

miało dość znaczną (dowol'no znaczite!lno> 
liczbę członków, pomiędz innymi 

sludentów Wieryhę i Kurniewicza. 
Witkowskiego i Wiszniewskiego ocz 
mie mogło powstrzymać fermentu rewolucyj 
nego, szczególnie pomiędzy młodzie 

*, Akta wydziału politycznego kanc. w 
gub. r. 1861. r. 23 (ewakuowane do R»- 

    
   

     

    

   

    

    

  

10) Nazwiska sludentów, pierwszych orz 
nizatorów demonstracji (Bolesław Limanow- 

Benedykt Dybowski, Wiktor Pas 
Aleksander Zełwerowicz. hr. 

Ksawery Korowa), jej prz 

         

       

  

ski, 
Ty szkiewicz, 

  

      

  

i korespondencja władz w sprawie tej mom 
stracji i przebyw c e stluden- 
tów z akt urzędowych ide „Sbor 
nik dokumentow muze Murawjewa NN. 
36, 43 i 46“. 

1) Akta wydziału polit. kanc. gen.-qah. 
r .1861 Nr. 23 (ewakuowane). 

оер 

    

Pokaz trzonu w palu beto- 
nowym przy Bazylice. 

Dziś — w niedzielę, o godzinie 17 
na placi robót przy portyku Bazyliki 
odbędą się ogłędziny i zbadanie trzo: 
nu wywierćdnego w betonowym ра- 
lu wskazany w di: 15 bm. przez ks. ke 
biskupów, przedstawicieli władz z p. 
wojewodą na czełe i członków komi- 
teiu ratowania Bazyliki, celem spru- 
wdzenia struktury, mocy i wytrzyma 
łości wykonanych pali. 

Uprasza się o przybycie na godzi- 
nę powyższą wszystkie osoby, które 
były obecne przy wyznaczeniu pala 
w dniu 15 bm. jak również przedsta- 
wicieli prasy, członków komitetu ra- 
towania Bazyliki i panów inżynierów 
interesujących się tą sprawą. 

    

"Dzisłejszy „wieczór 
powszechny” Sekcji Kultural- 
no-Oświatowej Rady Woje- 

wódzkiej BBWR. 

Siedemdziesiąt lat mija od chwili, 
gdy garstka rycerzy-powsłańców 

chwyciła za broń, by z kajdan niewoli 
wyzwolić Ojczyznę. 

Dziś właśnie, by uczcić Ich pamięć 
Sekcja Kulturalno-Oświatowa BBWR. 
urządza we własnym lokalu (Św. An- 
my 2—4) o godz. 18-ej (6 wiecz.) „wie 

czór', na który złożą: się słowo 
wstępne, odczyt okolicznościowy z 
przezroczami, deklamacje i występy 
orkiestry dętej 

Chorych i zabrał w tę podróż swą żonę. 
Z Whrszawy powrócił 2 Olipea tymże au 

tem, przywożąe syna. Za podróż tę pobrał 
275 złetych, kwitując odbiór pieniędzy na 
szablonowym rachunku, na którym była wy 
mienicna podróż koleją, klasa i diety, W. 
akcie oskarżenia, sporządzonym przez mee. 
Andrejewa, czyn ten zakwalifikowany jest 
jako nieprawdziwe przedstawienie okoliez - 
ncśei podróży w celu osiągnięcia osobistyeh 
korzyści, a następnie zarzuca się płk. Hert- 
1owi podjęcie tej sumy w celu przywłssz- 
czenia. 

PUŁKOWINIK HERTELL WYJAŚNIA. 

Płk. Hertell oświadcza, że 17 lipea 1930 
roku wyjechał do Warszawy służbowo. na 
wyraźne wezwanie władzy centralnej, która 
wyraziła nawet chęć, by przyjechał autem 
słażbowem, bo z Wlarszawy miał zabrać do 

Wilna dwóeh wysokich dygnitarzy. Stwier 
dził także, że, ponieważ wyjeżdżał z ramie- 
nia Kasy Chorych miasta, a użył samotho 

du Kasy Powiatowej, to też po podjęcin 
pieniędzy za podróż zwrócił Kasie Powiato 

wej kcszta, jakie z tytułu tej podróży po- 
niosła, Rachunek o treści „kolejowej* wy- 

stawił, ponieważ nie przywiązywał do tega 
żadnej wagi, było to przyjęte nawet, a tem 
bardziej, że, jak przypuszeza, poszezególne 
rubryki tego rachunku wypełniła potem ja 
kaś inna ręka. 

Do Warszawy w lę krytyczną podróż 
służbową zapresić go miał pan Grahowski. 

Na zakończenie swych wyjaśnień pik. 
Hertell podkreśla, że cały proces i upór Ka 
sy Chcerych ma pobudkę o wyraźnem 74- 
barwieniu pelitycznem, 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW. © * 
Płk. Herteli, szukaiąe przyczyny pow- 

stania procesu, oświadczył, że nia krótko 
przed skandalem zarzucił pp. Nowakows- 
kiemu i Gradowskiemu pewne uchybienia 
służbowe i zakemunikował 0 tem p. Gra- 
bowskiemu w Warszawie. Wikrėtee tež 00- 
tem do Wilna przybyla Komisja rewizyjno 
na czele z p. Nowakowskim. 

Świadek Grabowski zaprzecza, že miui 
mieć jakąkolwiekbadź rozmowę na temat 
przyjazdu płk. Hertla do Wiarszawy. 

Świadek Raczko natomiast twierdzi, że po 
przyjeździe z Warszawy mówił z p. Gradów 
skim (ob. Dyr. Kasy Chorych) i ten zapy- 
tał go czy przyjechali z Warszawy dygnita: 
rze. Sąd skenfrantował dyt. Gradowskiego 
z p. Raezko. Dyr. Gradowski zaręczył, że 
nigdy wególe nie rozmawiał z p. Raćzko. 

Świadek Biszlajtis, b. buchalter Kasy Cha 
rych, zeznał, że Komisja Ministerjalna spra 
wiła na nim wrażenie tendeneyjnie usposo 
bionej de ludzi prorządowych. 

OSKARŻENIE I OBRONA. 

Adwckat Andrejew w mowie oskarżyciel- 
skiej starał się wykazać że pik. Hertell nie 
jest bez winy. Mówił długo i pięknie, z wy- 
jątkowym tajeniem. na eo zwrócił uwagę 
cbrońca mec. Szyszkowski starając się pew 
nemi i skutecznemi argumentami osłabić 
zarzuty mee. Andrejewa. 

Sąd po krótkiej naradzie ogłosił wyrok 
uniewinnisjący płk, Tertla. Włod. 

2 OOOO aa 

Helena Romer 
Tutejsi, Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

= Swoi WSIE: Nowele .wyd. L. Cho- 
miński, Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
| Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, 

Wyd. L. 
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ruchu kołowego. Wiadukt oddany będzie do 

użytku z wiosną r. b. 

   

Przy eierpieniach serea i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek 
tycznych, naturalna woda gorzka „Francisz- 
ka-Józefa* zapewnia łagodne wypróżnienie 
bez nadwyrężania się. aZlecama przez iekarzy 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 22 stycznia 1933 r 

10.05: Transm. nabożeństwa; 11.58: Czas: 
12.10: Kom. meteor.; 12.15: „Organizacja lecz 
nietwa w Kasie Chorych* — odczyt; D. c. 
poranku; 14.00: Djalog konkursowy; 14.20: 
Koncert; 14.40: „Jak korzystać z podrętrni 
ków o hodowli zwierząt” 
Audycja dla wszystkich: 

(płyty); 2) 

— odczyt; 15 00: 
1) Muzyka polska 

„Dawne pieśni wojeńme*; 3) Mu- 
zyka; 4) „Jak mnich franciszkanin z pach 
wynalazł* — pogad.; 5) Muzyka; 6) , 
prowincji*; 16.00: Audycja dla dex 
16.25: „Wspomnienie z walk powstańczych 
w r. 1863" — jednego z uczestników; 16.40. 
Koncert; 17.00: Koncert; Komunikaty; D. ©. 
koncertu; 17.05: Program na poniedziałek; 
18.00: Muzyka lekka; Wfiad. bieżące; D. ©. 
muzyki; 19.00: Litewska audycja Fteracka: 
19.15: Rozmaitości; 19.55: Słuchowisko; 20.59 
Transm. z Sali Śniadeckich na Uniwersyłe "< 
S. B. w Wilnie uroczystej inauguracji Akade 
mickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego; 20. BE 
Koncert; 21.05: Wjiad. sportowe; 21.15: D. 
koncertu; 22.00: Muzyka  tameczna; 22.55: 
Kom. meteor.; 23.00: Muzyka taneczna; 23.46 
Komunikat, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 stycznia 1933 r. mnie 
11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14, Koncert 7cs 
połów wokalnych (płyty). 15,15: Giełda rol 
nicza. 15,25: Audycja dla dzieci. 15,35: Utwe 

ry Gercheina. (płyty). 16,25: Francuski. 
16,40: „Dlaczego jest tyle międzynarodowych 
konferencji” odczyt. 17,00: Koncert ka- 
meralny. 37.80; Romuikaty, 17,83. Recitai 
śpiewaiczę, 17,55: Program na wtąrek. 18,00; 

Muzyka lekka. Wiad. a ce, D. ©. muzyki. 
18,40: „Osadmictwo miemieckie nad morzem 
w rozwoju historycznym* — odczyt litew 
ski. 18,55: Rozmait. 19,00: Codzienny ode!nek 
powieściowy. 19,10: Rozmaitości. 19,15: Rom, 
sporłowy. 19,30: „Na widnokręgu* 19,45“ 
Pras. dz. radj. 20,00: Operetka. Wiad. spor 
towe. D. c. operetki. Dod. do pras. dz. radj. 
Dalszy ciąg operetki. 22,00: Skrzynka techn. 
22,15: Muzyka taneczna. 22,55: Kom. meters 
23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 22 stycznia 1933 r. 

9.00: Transmisja Nabożeństwa ze Lwowa; 
15.00: Koncert zespołu „Oktet Blaschks“; 
20.00: Włoskie pieśni ludowe w wyk. Pols- 
kiej (Kapeli Ludowej pod dyr. St. Kazurv; 
20.20: Koncert popularny pod dyr. J. Ozimiń 
skiego, E. Bandrowska - Turska (sopr.), prof 
L. Ursiein (akomp.) W przerwie: wiadomo 
ci sportowe. ` 

PONIEDZIALEK, dnia 23 stycznia 1933 > 

    

    

      

  

    

  

  

  

15.85: „Skrzynka Pocztowa“  —dr. M. 
Stępowski; 15.50: Płyty gramofonowe; 19 20: 
„Skrzynka Pocztowa Rolnicza* — inž. Wa: 
ław Tarkowski, 

NOWINKI RADJOWE. 
WISPOMNIENIA R. 1863, 

Dzisiaj w miedzielę. jako w 70-rocza'cę 
Pówsłania Styczniowego nadaje Polskie Rad 
jo szereg audycyj okokicznościowych. A. 
mianowicie o godz. 16,25 usłyszymy odczyt 
p. Karola Koźmińskiego, który wskrzesi w 
swej prelekcji postać wodza Romualda Tra- 
ugutta, dzi rżącego ster rządu marodow. aga 
w Osi ich najcięższych miesiącach, zan m 

męczeńs. śmiierć na stokach cytadeli wa: 
szawskiej nie przerwała jego żywota. 

Po tym odczycie 0: godz. 16,40 nadany zo 
stanie koncert, na którego program złożą się 
pieśni z czasów 1868 roku. I wreszcie 0 g. 
19,25 wykonane zostanie przed mikrofonem 
słuchowisko Blizińskiego p. t. „Dzika róża” 
noprzedzone słowem wstępnem Romana Zrę 
bowicza. 
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Teatr „Lutnia. 
„Róże z Florydy", operetka Lio Falla. 

Tekst Wilnera i Erha' dta. 

Niedola emigrantów rosyjskich 
znalazła chętnych ilustratorów w qso- 
bach cudzoziemskich autorów powieś 
ciowych i scenicznych. Pociągała ich 
egzotyczność tła, niezwykłość sytua- 
cyj, dramatyczność perypetyj. Pocią - 
gnęła też i autorów libretta opere:ko- 
wego. Czy właściwie? Akcja operetki. 
z natury rzeczy nasycona niera: gro- 
teskowością, nawet pożądaną tu kary 
katuralnością wyrazu, jest chyba naj- 
mniej odpowizanim terenem do roz- 
wijania tych właściwości na temacie, 
wymagającym bardziej dyskretnego 
podejścia do rzeczy. A przytem dla 
nas ten koloryt rosyjski nie jest tak 
oszałamiającą nowością, jaką jest dla 
bardziej zachodnich Europejczyków. 
Autorzy libretta do „Róż z Florydy* 

  

     ulegli jednak pokusie tej egzoty 
Muzyka Leo Falla, bardzo wartoś 

* ciowa, nawiasem mówiąc, skrócona, 

kolorytu tego bardzo niewiele vwpro- 
wadza;.ma jednak znamiona roboty 
nieszablonowej, rytmicznie jest wy- 
razista i pełna ciekawych momentów. 

Element muzyki pod kier. p. Ko- 
chanowskiego znakomicie był wspie- 
rany na naszej scenie przez element 
ruchu i barwy: pp. Tatrzański, jako 
ryżeser i Hawrvłkiewicz, jako autor 
dekoracyj stworzyli doskonałe tło dla 
arcywesołych typów i sytuacyj. Tu 
zaś artyści zespołu operetkowego du- 
li, co mogli, ze swych talentów. Wiec 
p. Kulezyckiej dostała się rola, w któ 
rej mogła dać odpowiednie ujście swe 
mu przyrodzonemu liryzmowi w 

grze i Śpiewie, a Śpiewać miała co, bo 

kompoży tor wyposażył rolę Iryny 
Naryszkinej w partję wokalną o po- 
kroju poważnym i pełnym nastrojo- 
wości. Postać Iryny w wykonaniu p. 
Kulczyckiej ujmowała wdziękiem 
prostoty i serdecznością tonu; p. Dem 
bowski tym razem mniej miał 
pola do popisu wokalnego, grał prze- 
cież że zwykłą elegancją młodego 
miłjardera; p. Szczawiński ma stale 
niewyczerpany zasób humoru i wer- 
wy, i potrafi zawsze wprowadzić do 
Każdej sceny element udzielającego 
się widzom ożywienia; tak samo p. 
Gabrielli jest bardzo sympatyczna 
przez zawsze trafne zastosowanie ko- 
micznego zacięcia, kierowanego do- 
brym smakiem. Panu Tatrzańskiemu 
za jedyną scenę, w której występuje 
w akcie 3-cim, należałby się cały pa- 
negiryk: pomimo, że epizod pijacki 
do oryginalnych nie należy, dopro- 
wadzał widzów do paroksyzmu Ser- 
decznego śmiechu. 

Ogromnem urozmaiceniem wido- 
wiska były tańce układu p. Moraw- 
skiego, oraz konkurs piękności, w któ 
rym „Miss Polonia'* miała uroczą od- 
twórczynię w p. Goreckiej: słusznie 
też zmuszoną była do bisowania swe- 
go tańca, oddanego z wielką finezją 
gestu i Ślicznie miarkowaną zama- 
szystością. 

Do tych wszystkich pochlebnych 
stron wystawienia „Róż z Florydy" 
należy dodać szczegół niemałomów- 
ny: piękne kreacje z dziedziny kra- 
wieckiej, zwłaszcza damskie. Jest ta 
zresztą zgodne z ustaloną juź staran- 
nością, z jaką przeważnie wystawiane 
są operetki na scenie teatru w „Lut- 

sę 
ni. 

"TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulanee. Dziś w 

niedzielę dnia 22 bm. po raz drugi świetną 
komedja współczesna o zagadnieniu społe"z 
nem ./Mademoiselle* Deval'a, w wykonan*s 
czołowych sił zespołu z Jadwigą Zmijewską 
na czele. Premjera wczorajsza tej sztuki * 
jej przyjęcie przez publiczność — wróży jej 
długotrwałe powodzenie. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś da« 
22 stycznia arcywesoła afrsa amerykańska 
doby ostatniej „Cały dzień bez kłamstwa”, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP, w Wiinie, Dziś w niedzielę dańa 

22 styczńia w Pińsku odegrana zostanie tra- 

gi — komedja Gabrjeli Zapolskiej „Panna 

dis“ 5 Treną Ladosiowną, Edwar- 
dem Giińskim, Sabą Zielińską, O. Trembiń- 

ską, WL Stanisławską,, M.. Koczyrkiewiczem. 

B. Loedlem i Z, Elwickim w rolach naczej. 

nych. 
Jutro „Panna Maliczewska* w Łunińcy. 

— Teatr Muzyczny Lutnia, Występy J. 
Kulezyekiej. Dziś odbędą się dwa przedsta- 
wienia. Po południu o godz. 4 ukaże się pa 
raz ostatni wielka rewja tradycyjna „Yo — 
Yo“ z udziałem całego zespołu artystyczneg» 
Ceny miejsc znižone. Wieczorem 0 £godz- 
8,15 ciesząca się wielkiem  powodzeni.rt 
«wspaniała operetka Falla „Róże z Florydv*, 
która zyskała ogólne uznamie prasy i publice 
ności. Wykonanie tego oryg) jnalnego utworu 
miżycznego stoi na wysokim poziomie arty. 
stycznym. Nowe efektowne dekoracje i boga 
ta wystawa tworzą całość ujmującą i godia 
widzenia. Reżyserował M. Tatrzański. Zniżk” 
ważne. Wi obu przedstawiemiach bierze u- 
dział znakomita artystka Janina Kulezy: 
Jutro w poniedziałek „Róże z Florydy". -— 
Wszystkie bilety sprzedane. 

a 

wysna na której znalą 
sekret wieczne| młodości. 
Podróżnik amerykański Karol  Trega. 

który spędził sześć miesięcy na wyspie Ka" 
ly (archipelag malajski) znanej pod nazwa 
„Wyspy Raju”, zapewnia, że kobiety na tej 

liwej wyspie znają sekret wiecznej mł» 
. Matrony 60-letnie są tak zgrabne i 

świeże, że trudno je odróżnić od młodych 
wcząt. 
Na czem polega sekret kobiet z „Wyspy 

Raju*?  Trego sądzi, że młodociana cera 
mieszkanek wyspy pochodzi stąd, iż kilka 
razy dziennie śpią one jedną lub dwie godzi 
ny,a „ponadto trzy i cztery razy dziennie ką 
pią się w rzece. (Kobiety z „Wyspy Raju” nie 
znają żadnych kosmetyków poza olejk'em 
kokosowym, którym natłuszczają swoje wł» 
sy. Znają również erotyczny wpływ niekto 
rych ziół, z których odwar dają pić sws'm 
mężom. Trego usiłował się dowiedzieć, co { 
za zioła, ale bez skutku. (i. n.). 

  

    

  

     

   



  

KRONIK 
Į Dziš: Wincentego. 
pa Jutro: Hdefonsa. 

| 

| 
| Wschód słońca — a. 7 m.31 

| ace — 4-4 m.04 || Zachėd | 
  

S;estrzoženia Zailadu Motaerologį! U.S.B. 
w Wilnie z dnia 21/1 — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 
Temperatura średnia  — 159 ©. 

: najwyższe — 137 C. 
: najńiższa — 18! C 

"Opad: | i 
Wiatr: półn.-wsch. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: chmurno, śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 22 stycznia 1933 r. według PIM. 
Chmurno z rozpogodzeniami. Silny mróz 

(mocą do 25 st). Umiarkowane wiatry 
wschodnie. 

OSOBISTA 
— Pan Kurator O. S. Wileńskiego K. Sze 

łągowski odleciał w dniu 21 bm. samolotem 
do Wiarszawy w sprawach służbowych. 

Z UNIWERSYTETU 
— Wieczór ku ezei Wyspiańskiego. Za- 

rząd Powszechnych Wiykładów Uniwersytec 
kich urządza w niedzielę dnia 22 styczn:a 
br. o godz. 19 w auli kolumnowej USB. —-- 
Wieczór Uroczysty ku czci Wyspiańskiego 
х następującym programem. 

1) Odczyt prof. dr. Manfreda Kridla: —- 
„Sztuka poetycka Wiyspiańskiego". 

2) Odczyt prof. Stefana Srebrnego: „Rola 
terenów w dramatach Wiyspiańskiego". 

3) Deklamacje: „Gdy przyjdzie mi *р 
świat porzucić" — wygłosi p. Jerzy Kowzaa 
(Koło Polonistów UŚB.) i „Wesoły jestem 
wesoły — wygłosi p. Zygmunt Ostrowsk 
(Kało Połonistów USB.). 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— S$. K. M. A. Odrodzenie komunikuje, 

że w niedzielę dmia 22 bm. o godz. 16 w lo- 
kalu Koła Prawników odbędzie się zebranie 
dyskusyjne z referatem kol. Leonarda F 
rowajczyka pt. „„Materjalizm filozoficzny na 
tle współczesnej fizyki”. Goście mile w'- 
dziani. В 

GOSPODARCZA 
— Zlikwidoewanie zatargu w garharniach 

wileńskich. Jak się dowiadujemy w dnin 20 
stycznia 1933 r. odbyła się w Okręgowym Ti 
spektoracie Pracy, pod przewodnictwem Ok 
ręgowego Inspektora Pracy p. Leszczyńsk 'e- 
go, konferencja w sprawie likwidacji zatargn 
pomiędzy właścicielami garbarń wiler sh, 
a zatrudnionymi w nich pracownikami, na 
*le cennika płac w garbarn'ach wyrabia'ą- 
cych wyłącznie skóry podeszwowe. 

Po dłuższych” debatach, wobec rozbieżnoś 
«i stanowisk, strony wyraziły zgodę oddać 
spór do rozstrzygnięcia Okręgowemu Inspek 

torowi Pracy, który zadecydował obniżen> 
płac robotników w gran*cach od 2 do 17 pra 
cent w zaležnošci od kwalifikacyj. 

„Pozatem strony postanowily zróżniczko- 

    

  

       

      

wać cennik na: poszczególne roboty wykony- 
wane w każdym dziale, określając jedno- 
cześnie cenę za każdą z tych robót. 

Za podstawę przy zróżniczkowaniu cen 
nika na poszczególne, roboty, przyjęto mak 
symalną ich ilość wykonywaną dotychczas v 
poszczególnych oddziałach garbarń w 
skich. Sprawa ta ma być załatwioma najpóź 
niej do dnia 3 lutego 1938 r. 

O ile na tem tl wynkną  jakieklwiek 
bądź rozbieżności, strony wyraziły zgodę cd 
dać punkty sporne do rozstrzygnięcia Okrę- 
gowemu Inspektorowi Pr którego dex 
obiestrony zobow'ązały się podporządko 
Ze względu na pomyślny wynik tej kon 
rencji, garbarnie zostaną uruchomione w na) 
bliższy poniedziałek t. j. dnia 23 stycznia ! 
w składzie robotników, którzy pracowal do 
dnia 10 grudnia 1932 r. (U). 

Z KOLEI 
— Bawi w Wlilnie komisja Główna In 

spekcji Komunikacji z Warszawy z głównym 
inspektorem komunikacji inż. Wfesławem 
Bączalskim na czele, dla dokonania lustracji 
agend Dyr. Okr. Kolei Państwowych w Wil 
nie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wiłeńskie Towarzystwa Filozoficzne. 
Na ziebraniu naukowem dnia 23 stycznia bi. 
(poniedziałek) © godz. 8 wiecz. w Semina:- 
jum Filozoficznem. Uniwersytetu prof. dr. 
Marjan ius wygłosi odczyt pt. „Hege! 
w Polsee*. Wstęp dla członków Towarzyst 
%а i wprowadzonych gości. 

— (o to jest krzywica? Wit środę dnia 
25 stycznia 1933 r. o godz. 6 wieczorem w 
Ośrodku Zdrwia u elka Nr. 46, »Ibe 
dzie się odczyt dr bko Potopow'eza pt. 
„Go to jest krzywica (Choroba Angielska" 
Wistęp bezpłatny. 

  

   

   
   

  

  
     

   

  

   

  

     
   

      

  

RÓŻNE. 
— Kursy Sanitarne Polskiego Czerwonego 

Krzyża. Wikrótce rozpocznie się VII Kurs 
dla sióstr pogotowia sanitarnego Polskiegn 
*Gzerwonego Kr: 

Podania o przyjęcie na kurs przyjmuje 
i informacyj o warunkach przyjęcia kandyda 
tek udziela Sekcja Sióstr P. Ć. K. (Tatarska 
5) codziennie od godz. 10 do 12. 

— Ze stałej wystawy sztuki, Wystawa 
gwiazdkowa obrazów Art. małarzy w'leń 

    

   

skich przy uł. Wielkiej 32 zbliża się ku kon 
cowi. Aby dać możność szerszym warstw"m 

zeństwa zwiedzenia wystawy, Dyrek* 
yła ceny — wejścia do 2 0gr. 
awa otwarta codziennie od 11 van“ 

do 8 wieczór.” 
— Muzeum Sztuki Współczesnej owa! le 

jest dła zwie cych w czawartki i nie- 
dziele oraz w eta od godz. 11 do 15. Mu- 

zeum m ę na I piętrze Pałacu Repre 
zentacyjnege — wejście z dizedzińca, 
sze drzwi. Wistęp 20 groszy, wycieczki h-7 
płatnie po zgłoszeniu się u dyżurnego w Mu 
zeum, W” inne dnie zwiedzać można Muzeum 
po uprzedniem zgłoszeniu się do Konserwa 
tora Lorentza (tel. Nr. 7). 

— Bezrobocie. Podług ostatnich danvch 
ma terenie Wfilna znajduje się obecnie 5679 
bezrobotnych. 

W stosunku do tygodnia - poprzedniego 
bezrobcie zwiększyło się o 39 osób. 

    

  

   

     

  

    

    

  

   

  

  

  

KU RJ E R 

SPORT 
WYNIKI MECZU BOKSERSKIEGO GROD- 

NO — WILNO. 

Który się odbył w dniu 21 stycznia 1938 
r. w sali Okr. Ośrodku WIF. w Wilnie pezed 
stawiają się następująco: 

REPR. GRODNA 

Waga musza 
Sznitkes (Makabi) — — Bagiński (Pogoń) 

Walka nieciekawa, Bagiński wygrywa zde 
cydowanie, Sznitkiesowi b. ataku 5 @а!> 

go przegrywa. W pierw rundzie walka 
słaba, a dopiero w ostatniej rundzie Bagiń 
ski zwycięża na punkty. 

Waga kogucia 
„Jerzy“ (Cresovia) — — „Zyk* (Pogoń) 

Whlka więcej ciekawsza i Zyk wygrywa 
w dużym stopniu ma punkty, jest w znacz- 
nie lepszej formie od Jerzyka. 

Waga piórkowa 
Perelstein (Makabi) — — Łukmin 

Włalka bardzo ciekawa, Łukmin byt tech 
nieznie bardzo dobry i wygrywa zdecydowa: 
nie na punkty. Perelstein jest silny na cio- 
Sy i zapowiada się bardzo dobrze. 

REPR. WILNA 

  

   

  

  

   

Waga lekka 
Jonas (Makabi — — Mateiukow 

Matciukow va w pierwszej run 
dziesi w pierws minucie. 

Waga p. średnia 
Surmacz (Cresovia) — Mirynowski   

Walka miezbyt ciekawa, gdyż Mirynows 
ki napotyka na słabego z Grodna i w dru- 
giej rundzie wygrywa KO technicznym. 
Waga Średnia 
Rubin (Makabi) — — Poliks 

Poliksza bardzo dobry techni 
ło wygrywa na punkty. Poli 

   znie i śma 
a wykazał 

          

drugą walkę po Łukminie na tym meczu. 
Waga p. ciężka 
Żukowski (Cresavia) — — Minikow (ŻARSI 

Żukowski wytrzymał, gdyż nie dał się 
wykończy przez Mimikowa. Ogólna walki 
średnia. Siły równe. 
Waga ciężka 
Lesiak (Cresovia) — — Zawadzki (Pogoń) 

Lesiak w 1 i 2 rundzie jest dobry, broni 
się przeciwko atakowi Zawadzkiego, lecz 
Zawadzki w trzeciej rundzie wygrywa zde- 

cydowanie KO technicznie. 
Ogólny wynik 15:1 dla Wilna 

Jedynie walka Minikowa nie doprowadzi 
ła do zwycięstwa ogólnego. 

'Poziom za dodat Wilna w stosunku 

do Grdna wysoki. Zawodnicy Grodna Na 
mimo słabszej techniki ambitnie, starają sę 

dotrzymać każdego ciosu. 
W] ringu sędziował p. Kłoczkowski bardzo 

qobrze. Organizacja zawodów dobra. 
Publiczności przeszło 1000 osób. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
MŁODY SYMULANT. 

Błocki Wacław (z-k Komendancki 3) do 

niósł policji, że 10-etniemu synowi jega 
Henrykowi, przy zbiegu ulic Nowogródz- 
Kiej i Makowej, nieznani osobnicy wyrwali 
z rąk skórzaną teczkę bronzową z 5 podrę 

cznikami i kilku zeszytami, łącznej wartości 
20 zł. Wiszczęto w tej sprawie dochodzenie 

i wkrótee ustalono, że nie podobnego w sto 
cie nie miało miejsca. Syn Błockiego pozo- 
stawił teczkę z książkami prze: 
nie na ślizgawce w murach Francis 

i bojąc się kary ze strony ojca zmyślił, że 
jacyś osobniey teczkę mu zabrali, 

  

   

  

  

BĘTYTTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYVYVYYVYVYVYYYY*ZĄ 1 s 

Ё Kaa wek. 5| Ur. Zeldowicz | DF: Woltson Akuszerka 
WĘGIE „Progress“ KOKS koksow. į = ' > Choroby skórne, miatowska 

3 | Choroby skórne, wener., weneryczne, rzeprowadziła si 

BRYKIETY н. м. 2! nmrządów moczowych; i moczopłciowe PiE 
. : Ž| od g. 9—1 i 5—-8 wiecz.| Wiłeńska7, tel. 10-67 SA, 

w szczelnie zamkniętych i zaplombow. wozach 3 и a Aa (róg Mickiewicza) 
E loco piwnicy dostarcza į Dr.Zeidawiczowa Kea ido 3 kz eta 

Przedstaw. Handlowo-Przemyst. i BSE Akuszerka 1 wś Kursko adis 
-, narz z 8 WZ : KOŁA 

W od g. 12—2 i 4—6 wiecz. ' br je > 
M. D E U L L, ilno i Mickiewicza 24 tel. 277 Maja LAKNOTWY į 
Biuro: Jagielioūska 3, tel. Šu ž 7 3 tt: Je Z ki 

Składy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 4 a a ` pe me od 9 d0 7 wi. a V 
уу a Kasrtanow: 4 

iš SATA H Kenigsberg ca ZOB Ni mo. ak "edia i teorja) 
o Francuski 

Ch y skórne, SK 
` Ar Akuszerka Angielski 

t moczopłci we, Niemiecki 

  

  

Kpt. MIECZYSŁAW |B. LEPECKI, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

DOKTÓR 
Janina 

Piotrowiez-Jurczenko 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wiłeńska 34, I! pięt:o 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

  
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 
aa lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

KUPIĘ 
okazyjnie i tanio fu'ro 
damskie (foki lub dachę) 
Oferty do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3—1 

      
ul. Ś. Ignacego 9 m.10 
w bramie na lewo. 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z wygod. 
odremontowane, 
wejście frontowe, 

od zaraz do wynaję- 
cia przy ulicy Tatar- 
skiej 20. Dowiedzieć 
się tamże u właścic. 

    

WILL. E. Na. K. Nr. 18 (2559) 

DZIŚ Premjera! Coś nowego dla Wilna! Arcydzieło radości życia i czystej sztuki film. 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN Niech żyje wolność! 
  

EA W mistrzowskiej realizacji najgenjalniejszego mistrza reżysera RENE CLAIRE'A. 
Dźwiękowość bajeczna! - Technika zdięć niebywała! — Wyjątkowo ciekawa treść! — 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Seanse'o g. 4, 6, 8 ; 10.15, w dnie świąt. o 2-ej 

z Philipem Holmesem i 
Dźwięk. DZIŚ! Borysem Carlowym. aga REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Tragedja tęsknoty 
za słońcem i miłością 

Na scenie: 

Ludzie za kratami 
Obrazki wyrwane z życia: 
TAŃCE (Radwan ! Rymkiewiczówna), 

„Ludzie przed kratami”. 

ŚPIEW (Skorukówna). | 

nadziejny poryw ku wolności 
ludzi żywcem pogrzebanych 

| Na1-szy Seans 
ceny zniżone. 

  

р 2151 
i Jeanette Mac Donald 
w swej najnowszej kreacji 

t1msęk. Kino - Teat: 

HELIOS 
Wiwńcka 38, tel. 9-26 

  

Największa sensacja ekranów prod. 

KOCHAJ MNIE DZIS 
Najnowsze piosenki. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

CENY POPULARNE 
1933 r. 

Na |-szy seans ceny zniżone, 

  

Najulubieńsza para kochanków Maurice Chevalier 
Reżyserja Roubena Mamouliana 
(twórcy 

Film, o którym mówi Paryż i mówić będzie całe Wilnol 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10:20 

„Dr. Jekyll i Mr. Hyde“) 

  

AMtw'ęk. Kino - Teatr | DZIŚ! Największa 

hollywood 
Ń ekiew. 22, tel. 15-28 

Rekordowa obsada: 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Bźwiękowe Kino DZIŚ! Śmiech i humor! 

ASINO 
Vielka 47, tei. 15-41. 

i najsłyn- 
niejsza sensacja doby obecnej 

Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach 

Początek o godz. 4, 6, B i 10'i15. w dnie świąteczne o godz. 2-e). 

RAJSKI PTAK 
Režyserji K. Vidora 

Od jutra dawno niewidziana 

Dolores Del Rio 
Podziw! 

niała 100% polska komedja dźwiękowa p.t. 
tychczasowe komedje polskie. 

SZANGHAJ-EXPRES 

Wspa- 10, DLA MNIE 
W rol. gł.: 

Arcydzieło dźwiękowe znakom. 
reżysera 

MARLENA DIETRICH, Anna May Wong i najwytworn. gwiazdor ekraru Clive Brook. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Józefa Sternberga- 

która przewyższa pod względem hu- 
morystycznym 

Kazimierz Krukowski, Mankiewiczówna, Walter i Wesołowska 
NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy Flejszera i tygodnik Foxa. 

jak artystycznym — @- 

Początek o gėdz. 4, 6, 8 i 10:15 
  

Dźwięk. Kiao-Teatr 

światowid Film, który poruszył cały 
ml. Mickiewicza 9. minionej wojny. 

DZIŚ! Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe osnu- 

te na tle głośnej powieści E, Remarque'a pret 
świat i przemówił do wszystkich serc i dusz. 
W rolach głównych: Lewis Ayres, Luis Wolheim i Slim Summeryle. 

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
Wierne realistyczne odźwierciadlenie 

  

DZIŚ! Naipotęžnjejszy 
polski 100% film dźwięk.- 
śpiewany i mmówiony p t. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
dlekiew. 11, tel. 15-61 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

snęło sumieniem świata   DZIŚ! Arcydzieło, które de: 

Niebezpieczny romans 
Bogusław Samborski, Eugeniusz Bodo, Adolf Dy msza, Kazimierz Krukowski 3 inni 

SZARY DOM wszystkich czasów w 
(Krwawy bunt więźniów Sina-SIng). 

12 akt. 
Beery, Lewis Stone, tejla Bre i Robert Monfoaomery. NAD PROGRAM: Nailersza i najzabawniejsza 

para komłków w największej kreacji p. t. Flip i Flap I S-ka Asekuracyjna. 

W rol. gł.: kuszące 
piękna Betty Aman, 
Zula Pogorzelska, 

W rol. gł.: 

  

PRZEBÓJ SEZONU NA ROK 1933 

CAŁA EUROPA MA GŁOŚNIKI 
Oferujemy wyłącznie w celu spopularyzowania na 

szej firmy wśród licznych rzesz radjoamatorów. 

Zamiast Zł. 400 — tylko ZŁ. 175 
Trzylampowy odbiornik „Non Plus ultra 3“, naj- 

nowszej udoskonalonej konstrukcji, odbierający WSzy- 
stkie europejskie stacje na głośnik nadzwyczaj czysto 
i głośno. Zakres fal od 200 do 2000 metr. Zmontowary 
w eleganckiej nowoczesnej skrzynce mahoniowej In). 
dędowej z pierwszorzędnych części składowych. Ob 
sługa nadzwyczaj łatwa. Do a tu dodajemy pei- 
ny komplet niezbędnych akcesoryj a mianowicie: 2 
lamipy oszczędnościowe, 1 lampę głośnikową, głośnik 

'4 biegunowy odtwarzający wiemmie i czysto. wszelkie 
głosy i muzykę, w pięknej skrzynce skomplet odye- 
wiednio do skrzynki aparatu, I akumulator 25 amp. 
godz. 1 baterję anadową na 100 V i komplet mater- 
jału antenowego. Gwarancja pisemna, dwuleti 
Instrukcja bezpłatna. 

Zaznaczamy, że podana cena jest najniższa, wy 
jątkowa na czas ograniczony. Radzimy zatem sxa 
ee z tej miebywałej dotychczas okazji. Przy tax 
bowiem niskiej cenie tąki odbiornik winien znalcże 

    

  

    

    

  

   
   

się w każdym domu, szkole, związku i instylieji 

publicznej. 
Dla miejscowości posiadają ć elektr. po 

lecamy taki sam odbiornik z w» sanym głoś 
mikiem na prąd zmienny 220 V (akumulator i bater 
ja zbyteczne). Cena kompletu zł. 225. — 

Za sprawne działanie tych aparatów otrzymujeroy 

  

mnóstwo podziękowań. Na żądanie wysy spis 
osób wyrażających nam swe podziękowan 

(Zamówienia wysyałm odwrotnie wyłącznie za 
tyłu pobraniem 'pocztowem po otrzymaniu 25 zł. 

łem zadatku. 

Adresować: „„Radjofot”, Lwów, ul. Kołłątaja 8. 
Telefon Nr 106-11 > 
  

> JEDYNY W WILNIE 

POLSKI SKLEP OZDÓB WOJSKOWYCH 

ARTYKUŁÓW PODRÓŻY i SPORTU 

„LECH“ ul. Wielka 24 
polecy uwadze Pp. Narciarek i Narciarzy: 

Ubrania narciarskie sukien. od najnow. mod. zł. 25.— 

Narty. wiązania, kijki, buty, komplet Baby” , 10 — 

Wiatrowki zł 18.—  Nauszoiki wełn. zł. 1.75 

Bluzy kolorowe „ 10.— Rękawice brezent. „ 2.50 

Czapki narc, „ 2— Skarpetki wełn. „ 3.25 

Spodnie sukien. „ 12.— Czapeczki. szale 
wela. (kompl.) „ 6.50 

Kožuszki narciarskie. 

Sankt 1—2—3 osobowe I dziecinne z oparciem.   

  

głoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

dostarczenie i ułożenie lodu w lodowniach 
Szpitali Miejskich i Rzeżni, w Halach i Ryn- 
kach oraz w ogrodzie po-Bernardyńskim 
(kawiarnia) 

Oferty ze wskazaniem ceny za lód w 
kawałku, który powinien mieć 7| ctm. dłu- 
gości, 36 ctm. szerokości i nie mniej 18 ctm. 
grubości, należy składać do 25 go stycznia 
1933 r. 
Ustny przetarg odbędzie w tymże dniu 

o godz. I0.ej rano w lokału Wydz. Zdrowia 
i Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna 
(ul. Dominikańska 2, oficyna). 

Stający do przetargu powinni złożyć ka- 
ucję w wysokości 100 zł. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie infor- 
macyj o warunkach przetargu uskutecznia 
się w Wydz. Zdrowia i Op Społ. (pokój 2). 

Magistrat m. Wilna. 

CZYTELNIA IM. ADAMA MICKIEWICZA 
"została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 

na ulicę Zamkową Nr. 26 

Czynna od ||—6 wiecz. 

ODCISKI 
zgrubiatą, skorę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez: 
powrołnie znonyod 4 wieku 

'KLAWIOL 
FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA 

AS, „ADKOWALSK!“, wARSZAWA 

  

    
         

      

Oi vukn 3 Istnioje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
rptalne t ga» | 

3 kredenay, В 
szały, łóżka 1i.d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO,Ę 

ś dogodayi: wrnokach 

   

I NA RATY. 
NADZSZŁY NOWOŚCI. 

8324 

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki, po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

  
  rew ФФФ 

i WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
wł. 6. Lewin, Święciany Wiieńskie 

Nowości powieśc. i naukowe. Abonoment | zł. 
Zamiejscow. daje się za tę samą opłatę 2-3 ks. 
Urzędnicy państwowi alpiiwatitibsz ба     
  

Sprzedają zptekiiskła- | 
dy apteczne. į 

EKO ZD ACZ IKRNCZE NZ 

Kupię 
kasę ogniotrwałą 
w -dobrym stanie 
Łaskawe oferty pro- 
szę skierowywać do 

Zarządu Okręgu 
Związku  Nauczy- 
cielstwa Polskiego 
w Wilnie ul. 3-go 

Maja 13 m. 7. 

Maszyna do pisania 
i inne pozustałe rzeczy 
tanio do sprzedania w b. 
lombardzie — Biskupia 4 

  
  

12 

NA KOŃCU ŚWIATA. 
Stary milezał przez chwilę. po- 

żem ctągnął dalej: 
— Niech pan wyjdzie na brzeg, 

podczas burzy i wiatru, a usłyszy pan 
nawoływania biednej matki, która 
straciła dziecko '). 

— Tak — dodała Jasmin, córka     

Sanchezą, — wszyscy słyszeliśmy już 
nieraz, jak topielica wołała głośno: 
Cucao!.Cucao! I dlatego właśnie na- 
zywamy zatokę — Cucao. 

— To bardzo smutna historja —- 
rzekłem — ale powiedźcie mi jeszcze, 
co to właściwie to Cucao znaczy. 

- Tego nie wiemy — rzekł San- 

chez. 
— Może tak właśnie nazywało się 

ta dziecko? — zapytałem. 

  

—- Może, panie, tak się nazywało, 
ale my tego nie wiemy. 

Sanchez i Jasmin byli prawdziwą 
skarbnicą starych legend i bajek. 
Oprócz opowieści o „złotym wilku” 
usłyszałem jeszcze opowieść o: Pin- 
'koju i jego żonie Pinkoi, starych boż- 
ksch pogańskich, mieszkających w 
morzu, w towarzystwie wielkich stad 
rvb; o złośliwym Manta, który dla za 
bawy wciąga kąpiących się pod wo- 

dę i topi, o podwodnym okręcie Ca- 
leushe, kierowanym przez czarowni - 
ków, oraz wiele, wiele innych cieka- 

wych mitów. 
Straszliwe burze. wiatry, deszcze, 

wciąż nawiedzające wyspę sprawiły, 
że mieszkańcy jej stali się jednym z 
najzabobonniejszych narodów na 

  

świecie. Wysłuchiwanie przez długie 
ciemne wieczory dziwacznego zawo 
dzenia wichru, ryku fal morskich i 

monotonnego głosu spądających kro 
pel deszczu nie mogło nie wyryč šla- 
du na psychice tego ludu pierwotne - 
go. To też Chiłota widzi we wszyst- 
kich zjawiskach przyrody to, czego 
oczywiście niema. Wywrócenie drze - 
wa przez wicher, to dla niego wido- 
my znak kary za to, że drzewo nie 
chciało dać schronienia jakiejś isto- 
cie dobrej, przypływy i odpływy mo- 
rza są na to aby ludzie rodzili się i u- 
mierali; gdyby ustały ludzie 
przestaliby się rodzić i umierać, o ile 
na morzu jest cisza i ich maleńkie ża 
glówki stają bezradnie daleko od brze 
gu. to znaczy, że św. Wawrzyniec 
gniewa się, trzeba odmówić do niego 
litanję, a wiatr znowu pocznie dąć; 
gdy ryby nie chcą iść do sieci — 07- 
nacza to, że pewien stary bożek po- 
gański wymaga ofiary, Wysłarczy 
wówczas naciąć drobnych gałązek, 
przeciągnąć je nad płomieniem i roz 
rzucić po morzu w tem miejscu, gdzie 
się zaciągnęło sieci, a natychmiast da 
)а się łapać masowo i chętnie. 

Przez kilka dni słuchałem tych 
opowieści i tem mniej śpieszyłem się 
na połowanie, ponieważ przez cały 
czas nie opuszczała domu piękna Jas 
mina, której oczy były czarne i świe- 
cące jak asfalt ulicy w wielkiem mieś 
cie. 

   

Namówił mnie wreszcie syn San- 

   

   
  

cheza, dziarski chłopiec imieniem Ar- 
rńando, abyśmy udali się na te łowy. 

— A na co, Armando, będziemy 
pełowali? — zapytałem. : 

— Gdyby pan zgodził się na wy- 
dry morskie, to moglibyśmy wyru- 
szyć jutro rano. : 

— Dobrze — odrzeklem — zga- 
dzam się na wydry morskie, tylko nie 
zgadzam się wyruszać podczas desz- 

czu. 2 
Armando wyszedl na chwilę przėd 

chatę, a powróciwszy rzekł: 

— Jutro będziemy mieli pogodę. 

ROZDZIAŁ VII. 

Niefortunne połowanie. 

Nie jestem myśliwym *„zawoła- 
nym. Właściwie mówiąc, to nawet 
wcale nie mam żyłki myśliwskiej. 
Myśl o tem, że istnieją łudzie, którzy 
wybierają się na weekend na wieś 
poto, aby zastrzelić kilkanaście napół 
dzikich kaczek, czy też napółswoj- 
skich zajęcy —— wprawia mnie zawsze 
w zdumienie. Co do mnie nigdy nie 
uczuwam w sobie żądzy zabicia. In- 
na rzecz jednakże, gdy potrzebne mi 
jest mięso, czy skóra... Wtedy staję 
się myśliwym i poluję. Wtedy dopie- 
ro polowanie wydaje mi się celowe. 

Hołdując takim zasadom nie wy- 
bierałem się na polowanie z nazbyt 
wielkim entuzjazmem. Jednakże chęć 
poszczycenia się zdobyciem cennej 
Skóry egzotycznego zwierzęcia, zdo- 
łała wykrzesać ze mnie nieco zapału. 
W każdym razie nie rozmyśliłem się 
w osłatniej chwili, i obdarowany 

  

przez Jasmin sutem śniadaniem ru- 
szyłem z Armandem w drogę 

ZNICZ Wilno» Biskupia 4, tel. 3-40 

Był właśnie jeden z rzadkich na 
Chiloe pogodnych dni. Słońce, jakby 
zdziwione widokiem rzadko oglądune 
go lądu, zdawało się błyszczeć stokroć 
jaśniej, aniżeli w krajach, w których 
jest codziennym gościem. Drzewa i 
krzewy uradowane ciepłem i światłem 
przyczaily się, w niemym zachwycie 
i bały się nawet drgnąć, aby nie spło 
szyć tego cudownego zjawiska —— 

ca. 

  

   

  

     Kroczylišmy sobie ražuo. 
lu, Armando — na przedzie. Hcież 
prowadziła skrajem lasu wzdłuż za: 
toki. Po godzinie uczułem się nieco 

zmęczony. 
— Czy my łuk .lłago będziemy je- 

szcze maszerowali? — zapvialem. 

- Nie — odrzekł Armando -— te- 
raz minienty dom quintanv, a w pał 
godziny później znajdziemy się już na 
miejscu, gdzie wydry lubią przeby- 

wać. 

    a 

I znowu sz śmy szp wzim krokiem 
po wąski, į ścieżynie, na której słońce 
isucało poprzez liście drzew mnóst- 
wc koronkawych wzorów. 

W pewnej chwili uslyszadem po- 
dzirzany szelest, a %1:a zaroślanii mi 
snęło mi coś, co aq= wu, było zwie- 
rzęciem. 

„S$: 
wi, aby zaczeka”, 
nątem się w las. 

Szelest wciąż dochodził z jednego 
miejsca. Robiło io wrażenie, jakby 
jakieś stworzen.» wolno dreptało w 

jednem miejscu, łamiąc suche gałąz- 
ki i liście. Starałem się iść jsk naj- 
ostrożniej, aby swej przyszłej ofiary 
nie przestraszyć. Wolniutko. na pal- 

  

   

— dałem mms Armando- 
a sam ostrożnie wsu 

  

cach, z odwiedzionym kurkiem u ka- 
rabina zbliżałem się coraz bardziej 
do miejsca, w któręma niewątpliwie 
znajdowała się jakaś „zwierzyna“. 
Wreszcie szelest był juź tak bliski, że 
stanąłem i począłem pilnie wypatry- 
wać jego sprawcy. Przez kilka chwil 
widziałem przed sobą tylko splątany 
wał roślinności, ale — gdy uspokotlem 
się nieco — dostrzeglem jakiś niewie! 
ki cień, poruszający się wśród krza- 
ków, nie mogłem oczywiście 10701. 
znać zdaleka, co to mogło być za 
zwierzę. Może złoty wilk —— przebie- 
gło mi przez myśl... Nie było czasu na 
namysły, a tem bardziej na podchodze 
nie bliżej, celem rozeznania „.prze- 
ciwnika*.. W każdym razie nie j*st 
to człowiek — pomy ślałem i wymie- 
rzyłem broń do zwierzęcia poprzez 

krzaki i liście, 

Karabin wojskowy polskiej fabry 
kacji, który miałem ze sobą w podró. 
ży, huknął tak głośno, że aż sam się 
przestraszyłem. 

Biegiem poskoczyłem na miejsce, 
gdzie powinna znajdować się ofiara. 

Pod niewielkim krzakiem, na zry- 
lej dokoła ziemi, leżała niewielka, 
czarna Świnka. Kula : przebiła ją 
wzdłuż i natychmiast pozbawiła mi- 
łego żywota. 

— To niewątpliwie pekari, albo 
świnia pižmowa — mruknąlem do sie 
bie i począlem nawolywač Armanda. 

Ale jeszcze przed nadejściem Chi- 
loty opadły mnie pewne wątpliwoś- 
ci, co do rodzaju zwierzyny, nad któ- 
rą stałem właśnie dumnie i bohater: 
sko. Że nie była ło świnia piżmowa 
mogłem przekonać się bardzo łatwo. 

     

     

  

  

  

    

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

A więc — pekari? Dlaczego jednak. 
bydlę nie miało charakterystycznyeh 
dla tego zwierzęcia białych pręg na 
szyd?,, 

Poczułem nagle. że na czoło wy- 
stąpił mi pot. 

—Hm, czyżby... —. 

Tymczasem rozległ się tuż koło 

mnie trzask 
chwili wyłonił się z zarośli Armando. 

— Trafił pan? — pytał już zdale- 

ka. 
— Trafiłem. 

Chiłota huknął donośnie z radości. 
<— A ©0, pan zabił? 

Ba, żebym to wiedział — od- 
rzekłem niepewnym głosein. 

Jakto? ® 

— Popatrz sam. й 

Armando rzucił okiem na świnkę, 
potem na mnie, potem znówu na świa 
kę, aż wreszcie zapytał przestraszo- 

  

nym głosem: 
— To, pan zabił? 

— Tat — mruknąlem, podejrze- 
wając najgorszą rzecz, jaką może spot 
kać myśliwego. 

(Die. A.) 

    ') Później już dowiedziałem się, że iš 
gendę tę przywiązują też do jeziora Cytas 
poołżonego w południowej części wyspy. —- 
Ponadto w legendach na całem Chiloe pow 
tarza się, że dawni Chiloci wierzyli w węd- 
rówkę dusz, które musiały przepływać to 

jeżioro aby dostać się ma tamten świat. Nie 
<czuję się kompetentny by legendę o złotym: 
wilku umiejscowić bądź ma zatoce bądź na 

jeziorze. 
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Tragedja. 
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