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KRÓL STEFAN BATORY, WIELKI MĄŻ STANU I WÓDZ ZWYCIĘ: 
SKI, ŚWIETNY HUMANISTA, W R. 1579 UNIWERSYTET W WILNIE ZA- 
ŁOŻYŁ, WŚRÓD BURZY I POŻOGI WOJNY WZNOSZĄC POMNIK ŻYWY 
WIECZYSTEGO POKOJU I ROZPALAJĄC OSTATNIE OGNISKO, ŁACIN: 
SKIEJ KULTURY NA DALEKICH TAJEMNICZYCH KRAŃCACH NIEZNANE. 
GO WSCHODU. į 

WILEŃSKA WSZECHNICA ODDALONA BEZMIERNĄ PRZESTRZE- 
NIĄ OD NAJBLIŻSZYCH UCZELNI ZACHODU W KRAKOWIE, W PRADZE 
I W WIEDNIU, SAMOTNA A JEDYNA PRZEZ TRZY PRAWIE STULECIA 
NA BEZKRESNYCH RÓWNINACH MIĘDZY MORZEM CZARNEM, KASPIJ- 
SKIEM I BIAŁEM Aż POZA ŚNIEGIEM WIECZYSTYM POKRYTĄ SYBER- 
JĘ, SKUPIAŁA W SWYCH MURACH ZARÓWNO. NAJPRZEDNIEJSZYCH 
POLSKICH MĘŻÓW NAUKI I CNOTY, JAK SKARGA, ŚMIGLECKI, ŁĘCZYC 
“KI, SARBIEWSKI, POCZOBUT, LELEWEL, BRACIA ŚNIADECCY, JAK MI- 
STRZÓW WYBITNYCH Z BRYTANII, FRANCJI, ITALJI, GERMANIA, BO: 
SGRAVE, GILIBERT, SARTORIS, CAPELLI, FORSTER, GRODDECK, FRAN- 
KOWIE, A PROMIENIE ŁACIŃSKIEJ KULTURY RZUCAŁA W DALEKIE 
'KRAINY WSCHODNIE POZA DNIEPR I DZWINĘ. : 

W TYCH PROMIENIACH ROZKWITŁY NAUKI I SZTUKI PIĘKNE 
POWSTAŁY LICZNE W KRAJU SZKOŁY, WYSZLACHETNIAŁY UMYSŁY 
I SERCA UCZNIÓW I WYCHOWANCÓW I WZNIOSŁY SIĘ DO TAKICH 

administracji 228 drukarni 262. 

Dzisiejszy numer zawiera 8 siron 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
x» ARANOWICZB — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, - 
ACE > Bufet wz = ki | 

! — Księgarnia T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — Ksi ia T- a DABROWICA „(olsie) — Księgarnia K. Malinewskiege OSZMIANA 2 Księgaraie Ni opa с 
GŁĘBOKIE — Aiowy е SN PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
DONE Kuęgasnia Toe om eni EL EJ Szkolnej. 

ii I $ — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. ST. ŚWIĘCIANY a ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Kwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rusk". 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michal st 2 R 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24 Е. @ 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, Ro 3 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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GA W BIEGU DŁUGICH STULECI: UNIWERSYTET WILEŃSKI WYDAŁ 

NAJWIĘKSZYCH WIESZCZÓW NARODU ADAMA MICKIEWICZA I JULJU- 

SZA SŁOWACKIEGO, TWÓRCÓW TAKIEJ MIARY JAK JÓZEF IGNACY 

KRASZEWSKI. 
CZYNEM .PRZEMOCY W-ROKU 1832 ZAMKNIĘTY, ROZDARTY 1 

ZNISZCZONY, PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI POWOŁANY 

  

ZNOWU DO ŻYCIA W R. 1919 WOLĄ WODZA NARODU „JÓZEFA PIŁSU: 

DSKIEGO, UNIWERSYTET WILEŃSKI OD LAT DZIESIĘCIU ODNOWIONY 

I MŁODZIEŃCZY DO NOWEGO DŹŻWIGA SIĘ ŻYCIA, WIĄŻĄC WIELKĄ . 

DZIEJOWĄ PRZESZŁOŚĆ ZE SZCZYTNEM POSŁANNICTWEM DOBY O- 

BECNEJ W DZIEDZINIE NAUKI I KULTURY LUDZKIEJ. 

GDY 350 LAT UPŁYNĘŁO W ZMIENNYCH ŻYCIA KOLEJACH, PO- 

STANOWILIŚMY UCZCIĆ OBCHODEM UROCZYSTYM 10. X. TRUDY I 

ZNOJE DAWNYCH MISTRZÓW NASZEJ WSZECHNICY, WYWOÓŁAĆ I 

OŻYWIĆ ŚWIETNĄ PRZESZŁOŚĆ MINIONĄ. 

PONIEWAŻ LUDZI NAUKI CAŁEGO ŚWIATA KOLEŻEŃSTWO ŁĄ- 

CZY I PRZYJAŹŃ WAS, MĘŻOWIE UCZENI ! ŚWIETNI, O NASZEJ URO: 

CZYSTOŚCI POWIADAMIAMY | < 

BĄDŹCIE ZDROWI. REKTOR UNIWERSYTETU. 

* X. CZESŁAW FALKOWSKI. 

ORZECZENIEM NASZEM I SENA [U > х 

SAN. 8 LIPCA 1929 R. SZCZYTNYCH LOTÓW, JAKIE DUCH LUDZKI RAZ JEDEN TYLKO OSIĄ- 

Uroczystości wileńskie związane 2 

Uniwersytetem Batorego, jego przesz: 

łością i chwałą, są nietylko aomowem 

świętem nad Wilją i Niemnem. Akty 

serdeczne całej koiski świadczą, że 
pamięć jest żywa. Uniwersytet wileń* 
Ski był przecież kolebką największe- 
go poety, którego Niebo zesłało naro- 
dowi w czasach tragicznych. Ani fila- 
retów, ani filomatów-nie można zapom= 
nieć: W powietrzu jest jeszcze szum 
romantycznej Ody do Młodości, która 
gdziekolwiek jest czytaną, lub rozpa- 

miętywaną budzi odnowa prometejskie 

porywy. Przez pryzmat tej Ody, oko 
zawsze podświadomie szuka Wilna i 
wielkiego baroku nakształt białych 
chmur w powietrzu. Ze zdumieniem 
oko ta odkrywa bujność i szał przyro- 
dy pod Wiilją, wszystko w takiem miej- 
scu, gdzie trzebaby się raczej pustyni 
spodziewać. 

Drogę na Litwę otwarła Polsce nieg- 
dyś król. Jadwiga, wielka ta święta, któ 
rej prochy — relikwje na Wawalu, tuż 
przy wieikim Ołtarzu, w miejscu czy- 
tania najwyższych wskazań Ewangelji 

Huminacje wewnętrzne kazały Jad- 
widze oddać klejnoty, aby synowie, jak 
w erekcji wskrzeszonego Uniwersyte- 
tu krakowskiego powiedziano terrorum 
nostrum Lythuaniae zamienili się w sy 
nów światła. Tak jest dosłownie na- 
pisane „in lucis filios'. W tych wyra- 
zach czyż nie jest obecnym duch kró- 
lowej, której testament wykonywał 
Jagiełło, a która dzięki swojej ofierze 
osobistej przyczyniła się do stworze* 
nia olbrzymiego państwa, w  którem 
wielka część ludności grzęzła jeszcze 
w grubych obyczajach nieznanych już 
w Krakowie. 

Troska o Litwę cechuje Kraków, 
który jakże prędko pocznie zbierać 
owoce w Unji horodelskiej. Pomyśleć 
bakałarze z Wilna, Gieranon lub Ejszy- 
Szek w Krakowie, niedźwiedzie wśród 
arystokratycznych paniąt Małopolski i 
Wielkopolski, Kilka pokoleń przyby* 

BATORY 
zk icz Wy p EH 

szów z puszczy i oto mocarne tigury 
nakształt takiega Tabora, który wraca 
do Wilna i zamienia to miasto na jakiś 

„Nowy Krakow“, strzelisty, gotycki, 

jak ten nad Wisłą, także murem Oto: 

czony, 
Fo Uniwersytecie Jagiellońskim, 

przyszła w Polsce kolej na ten drugi 
wileński odprysk Europy i Krakowa 
rzucony daleko na Wschód. 

Już nie cisza przed burzą, jaka by: 
ła za Jadwigi pod Grunwaldem ale pex- 
ny, demoniczny huragan wojny. Uro- 
dził ten Uniwersytet. Przygotowywała 
się wyprawa na Moskwę. 

Nie na krińcach bavorforu.i oparł 
się wielki król, jak Jadwiga lub Jagiei- 
ło. Nie na seratickości, nie na cuaow- 
nym uśmiechu i słodyczy uczni św. 
Franciszka, wobec których  poganom 
tajały serca. Były inne czasy 1 groź- 
ne pomruki dokoła reformacji. Epoka 
wymagała innych żołnierzy, przedew- 
szystkiem karności, która była w zako- 
nie Loyoli w Chrystusowej milicji. Bato 
ry fundował Uniwersytet na Jezuitach. 

powołując wyższą uczelnię w Wilnie 
tworzył odrazu cytadelę mającą nieść 
światła na wszystkie nowe tereny, kto“ 
re dostawały się przez Rzeczpospolitę, 
w granice Europy, jej prawd jej postu: 
latów, jej kodeksu własności i honoru, 
jej wierzeń i ukochań. 

Powoli, w ciągu wieków, krok za 
krokiem wypracowywał sobie Uniwer- 
sytet drogę, aby jak kwiat paproci roz* 
kwitnąć w Świętojańską Noc, która 
dała nam Mickiewicza. 

Z zapału, z pracy, z tej ramię do 
ramienia, zespołowej przyjaźni, i sza- 
lon j młodości urodził się ten Uniwer- 
sytet pracujący dla Polski. Moskiew- 
ska ręka czyhała, aby jednem uderze- 
niem pięści czarowny kwiat przetrącić. 
Gdyby nie Czartoryski posypałyby się 
płatki znacznie wcześniej niż tego wy- 
magał Los. 

Ktokolwiek kiedy pomyśli nad tem, 
w jaki sposób Europa tu na Wscho-- 

dzie rozszerzała swe duchowe zdoby: 
cze, ten na drodze rozmyślań swoich 
znajdzie Akademję wireńską wciąż 
sprawnie pracującą, „chwilami niemal 
pod powierzchnią, nawet zupełnie pod- 
ziemnie. Niech ten, kto rozmyśla, pa” 
mięta, że nawy Uniwersytet rozpoczy* 
nał swą misję wśród pełnej anarchii 
umysłów. Mroki od wewnątrz szły wte” 
dy i swarliwość polska wraz z pychą 
rodziły pomieszanie języków. Podstawa 
naszych ojców, która cementowała 
państwo, spajała, łączyła, prowadziła 
wśród ofiar nawę Kzeczypospolitej 
znajdywała się w niebezpieczeństwie. 

Uniwersytet wileński od swego po- 
czątku przeciwdziałał anarchji. Nawet 
wtedy spaała ta najstraszliwsza rzecz, 
która się nazywa Kasatą zakonu, 'a któ- 
ra była zbrodnią Europy 18 wieku i 
z którą to kasatą chciano w Wilnie 
zgładzić za jednym zamachem uniwer- 
sytet. Znalazła się grupa dawnych wy- 
chowanków, heroicznie pozostająca na 
posterunku, dopóki Komisja Edukacyj- 
na nie wzięła wszystkiego w opiekę. 
Gdyby nie ta garstka, nie byłby może 
Uniwersytet rozbłysnął goręjącemi og- 
niami, które zapalał był później Gro* 
dek, kiedy mówił o Grecji, Borowski, 
kiedy mówił o Kochanowskim i Lelewel 
kiedy mówił o całym świecie, wszyst- 
kich epokach na drogach asYatar. Z 
zamknięciem uniwersytetu zapadły te 
ciemności, które z Litwy zrobiły naj- 
straszliwszy krąg gehenny polskiego. 
życia aż do czasów niemal wczoraj- 
szych. 

Marszałek Piłsudski bez jednej 
chwili wahania, zapatrzony w arcana 
imperiorum naszego narodowego bytu 
wskrzeszając Uniwersytet, zmuszał w 
jednej chwili przeszłość do zawrócenia 
z powrotem na drogi, po których to- 
czyła się ongiś. ; 

Jest jakaš tragiczna ironja w tem, 
że równocześnie z tym Uniwersytetem: 
mającym wrócić na miejsce naczelne 

ERYGUJE 
ziem W.Ks. Litewskiego, Sejm był 

straszliwie skastrował ciało Rzeczypo- 

spolitej, adcinając od żywego mięsa 

Mińszczyznę. Kiedyś przed 1 rybunałem 

historji stanie ta sprawa daleko ciem- 

niejsza niż wszelkie Targowice, kiedy 

z nienawiści dla wielkiej. własności 

wszystko uczyniono aby poaważyć 

egzystencję Wilna i wielki cudotwor 

czy wpływ tego miasta na wszystkie 

ziemie za Niemnem. Piłsudskiego 

wzrok orli — aquila rapax dostrzegł 

Wilno jak i Kraków: warsztaty pracy 

duchowej. Zrozumiał, że Lwów i Poz: 

nań są natury handlowej, jeden w kie- 

runku Morza Czarnego i Azji, a drugi 

Bałtyku i Oceanu. Rzeczpospolita two- 

rząc z Warszawy centralę odpowie _ № 

dzialną za całość musi poruczyć go: 

spodarczć i duchowe wzloty innym 

stolicom, skoro Polska ma być  Jed- 
uością z Wielości... 

W tej wielkiej konstrukcji ma Wil- 
mo swą rolę, którą przeznaczenie zawo 
nasuwa. Z za Dniepru lały się ciemno* 
ści za lwana Groźnego i za Piotra 
Wielkiego. Dziś leją się bez maski au: 
tychrystusowe ciemności. 

Jak rozprószyć ciemności i jakie 
znaleźć odtrutki? Najstraszliwsze zwąt: 
pienie, kiedy człowiek traci wiarę w 
moc serca i światła. Ziemia wyrabia 
trucizny i ziemia wyrabia słodycze i 
leki. 

Uniwersytet wileński po dziesięciu 
lat gruntowania zaczyna zakorzeniać 
się w ziemię i czuć fundament pod no- 

gami. : 

Jeżeli sprowadza popioły Lelewela 
to na to aby powiedzieć, że nie uważa 
głosu wielkiego nauczyciela Mickiewi” 

cza za przebrzmiały. Uczeń mógł się 

wzbić nad całą Polską, aby potem spo” 

czywać obok królów na Wawelu. 

Sakralne zaś będą popioły nauczy- 

<iela samego domu, z którego mają 

wylatywać dalej orlęta. 

Mieczysław Limanowski.  



  

DAWNE Cc Z 
Kiedy przy uroczystym nastroju w 

odrodzonem Państwie Polskiem obcho- 
dzimy jubileusz wskrzeszonego po od: 
zyskaniu Wilna Uniwersytetu Wileń: 
skiego, niech wolno mi będzie sięgnąć 
wstecz w przeszłość "i przypomnieć 

- rolę, którą Uniwersytet Wileński*) od: 
grywał i która skutkami swemi daleko 
poza granice Korony i Litwy sięgała. 

Król Stefan Batory, jeden z najwy: 
bitniejszych mężów stanu na' tronie 
polskim, rozumiał, jakiem "niebezpie: 
czeństwer. zagraża Polsce szybko w 
potęgę rosnąca Rosja; zdawał оп so- 

        

"bie sprawę, że kwestja rosyjska jest 
dla Polski ważniejszą od kwestji tu: 
reckiej i tatarskiej i.że nie rozwiązana 
rzez Polskę, może pociągnąć utratę 
iem Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

Ukrainy,. Wołynia i Podola, a nawet i 
upadek Polski: bo сая 

'__ Dlatego też korzystając z wewnę: 
trznego przesilenia, które przechodzi- 
ła Rosja, za jego czasów, dążył do 
umocnienia potęgi Polskiina Wschodzie 
tak, aby jei-zanewnić stanowczą prze 
wągą nad Rosją i samą Rosję wciąg” 

  

  

  

*) Najlepszą dotychczas monografją o 
Uniwersytecie Wiłeńskim jest 3 tomowa pra- 

— са W. Bielińskiego p. t. „Uniwersytet Wileń- 
ski“. A = 3 

        

| KAZIMIERZ LECZYCKIL 
de ge. u а z Ё 

__ Przekrój historyczny“ rzeczywisto- 
ści polskiej wykazuje trzy generacje. 
Generację konspiracyjną (ojcowie na: 

_ szej Niepodległości), generację wojen: 
ną (my sami), geńerację powojenną 

; Jak młodsze rodzeństwo — nasze 
dzieci)», s. RE 

__ Młodzież U. $. В. należy do pod 
rubryki = „generacja przejściowa” 
pomiędzy pierwszą i drugą generacją i 

_ do 3ej,.o której duszy wolałbym, iżby 
_ głos zabrał ktoś młodszy odemnie. W 
- każdym: razie o ile drugie 10 lecie bę 

dzie sprawozdaniem z pracy już. wy- 
łącznie Ilej generacji, I e należy jeszcze 

_ w lwiej częścisdo tych pierwszych. 
“| Uniwersytet Wilenski wskrzeszony 

  

   

    

     

    

  

z pomocą Marszałka Józefa - Piłsud-. 
skiego ipod Jego opieką zostający, w: 

  

   

  

   

kolebce at Sałata, był dziec 
kiem wojnyćw przeciwieństwie do     

skich znajdował się na terenach wojen 
nych. W składzie swoich słuchaczy 
skupia przeważnie młodzież dotkniętą 

klęską rewolucji, wygnańców z Miń- 
 szczyzny, Kijowszczyzny i. Kowień: 
 szczyzny, uchodźców -z lntlant reemi- 

_ grantów z Rosji. Połowę słuchaczy. płci 

    

  
  

nąć w orbitę wpływów polsko-litew- nak dobrze, że w tej walce Polska nie: ski w ówczesnej swej postaci 
skich, podobnie jak to już poprzednio 
Jagiellonowie uczynili z ziemiami biało: 
ruskiemi i ukrainnemi. 

Batory — jak wiadomo —. planu 
swojego nie zdołał zrealizować, ale 
myśl jego nie poszła w niepamięć, bo 
jeszcze w wyprawie na Moskwę za 
czasów Zygmunta Hł przebija zdrowy 
instynkt masy -szlacheckiej, odczuwa: 
jącej (pomimo *smutnych. - objawów 
warcholstwa) instynktownie, że Rosja 
przy swych olbrzymich zasobach po 
opanowaniu wewnętrznego przesilenia 

  
* Portret Marszałka Piłsudskiego, pędzia mistrza Ludomira Siendziń- 

skiego, zawieszony w auli Kolum-nowej Uniwersytetu. Zdjęcie art. 
a 7 fot. H. Skurjata. 

będzie. chciała odgrywać rolę dominu- 
jącą, w śródkowej Europie, dlatego dą* 
żyć będzie do okrojenia i osłabienia 
Polski, aby Polska nie stańowiła dla 
niej zapory. w ekspansji politycznej na 
Zachód. Polityka cara Aleksego Mi- 
chajłowicza, Piotra Wielkiego i Kata- 
rzyny Il dowiodła, że te przewidywania 
nie były mylne. ` 

Rozumiejąc dobrze, iž punkt cięž“ 
kości polityki polskiej leży na Wscho: 
dzie, starał się Stetan Batory przenieść 
stolicę państwa z Krakowa bardziej na 
Wschód, a sam najwięcej w Grodnie 
przebywał. 

„ Męžny król i szczęśliwy wojownik, 
jakim był Stefan Batory, wiedział jed- 

męskiej stanowią. mundury wojskowe, 
rekonwale ;scencj, urlopowani —studen 
ci — ochotnicy, urzędnicy wojskawi. 

Walki toczące się na froncie, stają 
się tlenem dla pracy społecznej i na 
terenie Uniwersytetu i na wsi. Dziś 
możnaby sądzić i to zupełnie słusznie, 
iż nie było rzeczą praktyczną ze strony 
Narodu Polskiego, jednocześnie budoó- 
wać i pokój i wojnę. Byłoby może rze” 
czą bardziej praktyczną powołanie pod 
sztandary wszystkich od 16 do 60 lat. 
W owym jednak czasie nacja Polska 
150. lat pozbawiona możności tworze- 
nia, tknięta była eksplozją twórczą i 
budowała wszystko ad parków artyle- 
rji, aż do żłobków i ochronek dziecin-- 
nych. ERU 

W tej esksplozji tworzenia pryma* 
wera słuchaczy U. S. B. wzięła czynny 
udział. Walki frontowe, niepewność i 

<że u pierwszych duszę narodu 

"chodu pod wpływem 

па garść pionierów sędziwych i mło: których ścierania się powodują zacię* 

— nie należą do obowiązków 

tylko siłą oręża może walczyć i wpły 
wy swe na Wschodzie utwierdzać; zda- 
wał on sobie dobrze sprawę, że obok 
wpływów .czysto politycznych wielką 
ro'ę odgrywają także wpływy kultural 
ne i że te wpływy kulturalne zbliżają 
do siebie i z sobą wiążą narody i że 
naodwrót odmienna religja, odmienne 
wpływy kulturalne mogą nawet naród, 
etnicznie jednolity, rozbić na dwa od 
rębne, nieraz sobie wrogie narody; wy- 
mownym tego. dowodem są Chorwaci 
i Serbowie, mówiący jednym językiem, 
a jednak sobie całkiem obcy, dlatego, 

utor' 
mował katolicyzm i kultura . łacińska, 
u drugich prawosławie i kultura onjen 
talno-bizantyjska. Także w ówczesnej 
Rzeczypospolitej Polskiej (obejmuj 
cej Litwę i Koronę) dawała się spo. 
strzegać podobna rozbieżność. : 

Polska etnograficzna ciąžyta do Za- 
katolicyzmu i 

kułtury zachodnio europejskiej; żywioł 
ruski, prawosławny, przepojony. kultu: 
rą bizantyjską, ciążył przeważnie ku 
Wschodowi, w .stronę Konstantynopo- 
la. Żywioł litewski pod wpływem ka* 
tolicyzmu przechylał się bardzo silnie 
na stronę kultury zachodnio europej- 
skiej, zbliżając się tem samem do Po: 
laków. W owych jednak czasach sza- 
la poczęła się coraz bardziej przechy: 
lać na niekorzyść kultury bizantyjskiej. 

Upadek Konstantynopoła (1453) 
sprawił, że wygasło nieinal całkowi: 
cie to ognisko starej, dostojnej, cho 
ciaż już nieco kostn.ejącej cywuizacji; 
uczeni bizantyjscy chronią się na Za 
chód, do Włóch 1 przyczyniają się do 
silniejszego rozkwiu budzącego się 
tam renesansu, patrjarchat zas kon 
stantynopolitański popada w zależność 
od lurków i ogranicza się” do ciasnej 

polityki ochrony stanu posiadania swej 
cerkwi i ochrony Greków wobec rzą- 
dów tureckich. Na Zachodzie tymcza 
он JUUŁI лр о2 „emija Łyuie pizemy 

 słowe najpierw we Włoszech, a potem 
w innych 'krajach; wpływy renesansu 
widoczne są nietylko w dziedzinie lite- 
ratury i sztuki; w polityce zaznacza się 
on dąžnošcią do skonsolidowania pan 
stwa pod kierownictwem monarchy 
absolutnego, w dziedzinie moralnej re 
nesans wywołuje zachwianie sumienia- 
mi, w dziedzinie religijnej na północ 
ой А1р daje impuls do reformacji, prze 
ciwko czemu niebawem przychodzi 
silna reakcja pod nazwą kontrreforma* 

cji. ; 5 
Prądy. renesansu przychodziły do 

Polski etnograticznej z Zachodu, z 
Włoch bezpośrednio lub za pośredni- 
ctwem Węgier i humanizm miał swych 
przedstawicieli w Akademji  krakow- 
skiej i stąd musiały się prądy renesan* 
su przedostawać się dalej na Wschód, 
do Ziem W. X. Litewskiego i do Ziem 
ukrainnych Korony. Wielu z pomiędzy 
sziachty W. X. Litewskiego wyjeżdża 
do Krakowa albo jeszcze dalej zagra- 
nicę, aby studjować „humaniora' przy: 
swoić sobie tak wówczas cenione pięk- 
no formy literackiej i nią w kraju bły- 
szczeć, ale przyswoiwszy sobie tę for: 
mę czuje, że możliwą ona jest przy ję: 
zyku łacińskim, że wreszcie język pol- 
ski już pokonał trudności formy i że 
obok łacińskiego można się nim posłu 
giwać jako językiem literackim, że jed: 
nak język białoruski, czy czerwonoru- 

dych, w podartych paltach, żywionych 
miesiące całe amerykańskiemi konser- 
wami fasolowemi Cioci Imci. 

Ale jako już rzekłem U. S. В. — 
babo kilkomiesięczne posiadało potrój 
ny kapitał rezerwowy: opiekę Marszał- 
Ка Piłsudskiego, „tlen, ofiarność okr. 
wojennego, wielkie tradycje Uniwersy ' 
tetu Czartoryskiego. Te trzy pierwiast- 

"ki zapewniły mu szybki rozkwit. 
Dzieje narastania życia naukowego, 

zwiększania katedr, napływ profesorów 
mego 

pióra. Mam zamiar skreślić tu tylko 
wewnętrzne życie organizacyjne mło 
„dzieży U.S.B. i — o ile potrafię — jej 
sylwetkę duchową. 

ŻYCIE IDEOWE. 

niebezpieczeństwa , jutra =— były, jak, „_ Pwórcy'i organizatorzy " „Zrzeszeń: 
zwykle tlenem dla rozpoczynającej się młodzieży ideowej* na Uniwersytecie 

i т 

wszystkich innych Uniwersytetów Poł-, 

pracy. Życie akademickie wybuchło tak U. S$. B. (Młodzież Narodowa, — Мю- 
szybko i sprawnie jak praca:w całej <dzież postępowa, Zw. Młodzieży Socja* 
Połsce za tych niezapómniańych lat. _ listycznej, Organizacja Młodzieży Na- 

Uniwersytet Wileński w dniu swo* rodowej, Odrodzenie, później po roku 
ich urodzin był zaopatrzony w dwie. 1921, Młodzież Wszechpolska, 'Nieza* 
rzeczy: wielkie tradycje i dobrą Wolę, :leżna Młodzież Narodowa, Młodzież 
począwszy od swego wielkiego , żało: Mocarstwowa i t. d.) byli przeważnie 
žvciela; _ dosostatniej. na“ Huma- wychowańcami organizacyj: młodzieży 
nistyce koleżaneczki ... Pozatem.- nic, szkolnej w Wilnić;, Kownie, Mińsku, 
avi pieniędzy, ani prowjantów, ani. Kijowie. Wnosili więc już'do życią or- 
książek; ani profesorów, ani słuchaczy... ganizacyjnego pewną wprawę i pewne, 

„ Ot-Betleem rzucone pod front, żdane bardziej już wyrobione przekonania, 

  

3 žadną 
miarą do tego się nie nadaje*).«Litera- 
tura religijna, budząca w owym czasie 
bardzo wiele zainteresowania, posłu* 
guje się dla tem skuteczniejszej propa- 
gandy nietylko językiem polskim, ale 
niekiedy także i litewskim, poważna 
jednak literatura religijna jest tylko w 
-języku łacińskim, polskim lub niemiec- 
kim. Literatura polityczna posługuje 
się albo językiem ł'acińskim (Frycz- 
Modzewski) albo polskim (ńp: Orze- 
chowski „piszący po: polsku i po łaci: 
nie). Z tych wszystkich przyczyn coraz 
częściej Białorusini i.Litwini W. X. Li- 
tewskiego oraz. Rusini z Ziem ukraiń- 
nych- poczynają posługiwać się języ: 
kiem polskim zamiast* białoruskiego, 
widząc w nim język-dla nich po ojczy* 

ą stym najbliższy a mający. już swoją 
literaturę religijną, polityczną, poczję i 
t:d. Sam Orzechowski, z pochodzenia 
Rusin, pisze po polsku a podpisuje się 
gente Ruthenus, natione Polonus. Po 
soborze Trydenckim i po założeniu za- 
konu Jezuitów rozwija się na Zacho 
dzie z wielką siłą kontrreformacja i 
stąd. przychodzi ona do Polski, zwal- 
czając skutecznie protestantyzm. Pod 
wipływem kontrreformacji rozpoczyna 
się masowe przechodzenie na katoli- 
cyzm /protestantów i to nietylko tych, 
którzy poprzednio z katolicyzmu ale 
także tych, którzy z prawosławia na 
protestantyzm przeszli, co więcej na- 
wet cerkiew grecka (prawosławna) w 
granicach Państwa Polskiego poczyna 
ulegać wpływowi. katolicyzmu, a wy 
razem tego będzie doprowadzona do 
skutku niebawem po założeniu Akade- 
mji wileńskiej miańowicie w latach 
1590—1596) Unja brzeska między 
Rzymem a cerkwią grecką w Polsce. 

Zwycięstwo protestantyzmu nad 
prawosławiem a potem katolicyzmu 
nad /protestantyzmem wydobywa te 
kraje z pod wpływu moralnego Bizan 
cjum a poddaje je wpływowi moralne: 
$u-Rzymu, co-w owych czasach gorą- 
cej] Wiary jest rzeczą-nieżyniernie — dO 
niosłą. . 

Za ostatnich 
na porządku dziennym życia publicz 
nego sprawa reformy państwa w du- 
chu renesansu t. j. skonsolidowania 
państwa pod monarchą absolutnym; 
rzecznikami tej myśli w Polsce. byli: 
Kallimach i królowa Bona, a później 
znajduje ona swych przedstawicieli 1 
w literaturze politycznej . (Frycz Mo: 
drzewski) i polityczno-religijnej (Skar- 
ga); program tych reform został jed: 

Jagiellonów "stanęła 

chodem  wspólnością idei religijnych, 
politycznych i kulturą intelektualną za” 
czerpniętą z renesansu, a posługującą 
się językami polskim i łacińskim. 

Pod wpływem tych wszystkich czyn 
ników rdzenni Polacy, Litwini i Ru- 
sini poczynają się stapiać automaty- 
cznie w jeden naród, przeniknięty te- 
mi samemi aspiracjani  politycznemi 
i tą samą wspólną kulturą. 

Pomimo tego jednak nie można za- 
pominać, że zetknięcie się z tą kulturą 
było dostępne: tylko dla najzamożniej- 
szych t. j. dla tych, którzy mogli swych 
synów wysyłać zagranicę lub choćby 
tylko do Krakowa a nawet dla średnio- 
zamożnej szlachty W. X. Litewskiego 
było to już niedostępnem. W dodatku 
wyjazdy na studja zagranicę do Nie- 
mi.c przyczyniały się bardzo do sze* 
rzenia się: protestantyzmu w kraju. W 
tych warunkach Jezuici zakładają w 
Wilnie w latach 1578 — 1589 Aka- 

nak tylko częściowo przeprowadzony . 
(wojsko kwarciane za ostatnich Jagiel- 
lonów, piechota łanowa i reforma są- 
downictwa za Batorego); walka o prze 
prowadzenie tych reform podzieliła ca* 
łą warstwę szlachecką Korony i Litwy 
bez względu na pochodzenie polskie 
litewskie czy ruskie, na dwa obozy, je- 
den skupiający tych, którzy z krółem 
chcieli pracować nad przeprowadze- 
niem koniecznej reformy, drugi obej- 
mujący . tych, którzy chcieli bronić 
istniejącego stanu rzeczy a w szcze- 
gólności swych przywilejów i do re- 
iormy niedopuścić. 

W ten sposób Polacy i Rusini, tu- 
dzież Litwini, złączeni zostają z Za- 

  

*) Język litewski. jeszcze przed unją z 
Polską przestał być językiem dworu Jagiel 
lionów i językiem urzędowym, a miejsce to 
zajęło jedno z narzeczy białoruskich. 

te walki ideowe, podniecane / jeszcze 
atmosferą ogólno-polską. i europejską. 
zacięta walka” wszystkich przeciwko 
wszystkim — 0 ile chodzi o sumienie, 
przyjaźń, koleżeństwo i altruizm, o ile 
chodzi o życie osobiste — jest cechą 
tych niezapomnianych. lat prymawery 
uniwersyteckiej. Pomimo *'"* zacię- 
tych sporów, podniecanych niedawno 
panującą chorobą rewolucyjną i poli 
tycznemi walkami generacji konspira- 
cyjnej, młodzież wileńska potrafiła 
stworzyć i utrzymać dwie wielkie or: 
ganizacje ogólno-akademickie: repre' 
zentacyjną „Radę Młodzieży Akademic- 
kiej”, na czele której stanął znany on“ 
giś na bruku mińskim działacz ze sto* 
warzyszeń młodzieży — Tadeusz Kier- 
snowski i Bratnia Pomoc z wielce za- 
służonym Stanisławem  Kulesińskim, 
obecnym. urzędnikiem Min. W. R..i O. 
P. na czele: E : 

Rok 1920 przerywa działalność-or - 
ganizacyj ideowych, 
wych oraz kiełkującej pracy naukowej 
i społecznej. DAS ` 

. -№емсюеюпе 

ZUW Rz AM 

samopomoco““ 

do armji niedobit-" 

Portret j. M. rektora Czesława 

demję Wileńską, obejmującą na razie 
ty'tko wydziały humanistyczny i teolo* 
giczny. Król Stefan Batoty zatwierdza 
założenie Akademji i wyposaża ją w 
liczne przywileje. Założenie tej” szkoły 
w Wilnie, t. j. w samem centrum W. 
X. Litewskiego uczyniło te studja do- 
stępne dla szerokich warstw średnio- 
zamożnej szlachty i dla wileńskiego 
mieszczaństwa, a tem samem ułatwiło 
niezmiernie: rozszerzenie się na Litwie 
wpływów kulturalnych łączących ją 
z Koroną i Zachodem Europy, liczne 
zaś iundacje np. fundacja Bursy Kor- 
sakowskiej dowodzi, że społeczeństwo 
wielką myśl 0.0. Jezuitów oraz 
Króla Stefana Batore go zrozumiało i 

  

przyczyniły się jednak na równi z woj: 
skami regularnemi do opóźnienia wzię- 
cia Wilna o dzień jeden, co dało moż- 
ność ewakuacji znaczhej części «ma: 
jątku państwowego wielomiljonowej 
wartości. ё 

Ale oto kończy się wojna i nastają 
pierwsze lata pokoju. Liczba słuchaczy 
zwiększa się 10 ciokrotnie z powodu 
napływu młodzieży zwolnionej z woj- 
ska. Życie wewnętrzne Uniwersytetu 
rozrasta się — i przeinacza zarazem. 
Walki ideowe słabną, rozwija się nato- 
miast życie naukowe. Jednocześnie 
ciężka walka o byt uintensywnia ruch 
samopomocowy (Akademicka  Spół- 
dzielnia Wytwórcza zaincjowana przez 
kol. Teodora Nagurskiego.). W latach 
1926, 1927 i 1928 znowu walki ideo- 
we stają się bardziej ożywione. Autor 
jednak szkicu niniejszego jest już za- 
nadto daleko od życia uniwersyteckie* 
go i pozostawia co do tego pióro intod- 
szym = Jesi 

“, PRACA SPOŁECZNA, 
--Dzień pracy przeciętnego inteligen- 

  

ta polskiego składa się jak wiadomo z ki cywilów, organizują Akademicką 
į plus Legję, Ochotniczą przy partyzanckim 8 godz. dnia „pracy zawodowej, 

oddziale słynttego rotmistrza Dąbrow: k'ikogodzinny bezpłatny, dodatek spo- 
skiego. (organizatorem tym był o ile łeczny. Bifans tych dodatków .społecz- 

starało się przyczynić do jej urzeczy- 
wistnienia. Założenie Wydziału huma- 
nistycznego dowodzi, że Król Batory, 
zamierzał szerzyć na Litwie to, co po” 
ciągało wówczas wszystkie umysły t. j. 
kulturę umysłową i estetyczną humani- 
zmu. Obok tego wykładano na wydziale 
humanistycznym przy interpretacji 
Arystotelesa naukę o państwie a tem- 
samem zaznajamiano słuchączy z po- 
litycznemi prądami renesansu, dążące- 
mi do skonsolidowania państwa w du- 
chu nowożytnym. Powierzenie  Aka- 
demji Wileńskiej jezuitom i utworze- 
nie w niej Wydziału teologicznego do- 
wodzi, że Stefan Batory stał na stano- 
wisku ściśle katolickiem i że w katoli- 
cyzmie widział moralną podstawę tu- 
dzież spójnię Państwa Polskiego. Wy- 
składy w Akademji Wileńskiej odbywa- 
ły się po łacinie, a Akademja — jak 
wspomniałem — prowadzona była 
przez Jezuitów, mających skutkiem 

Falkowskiego, pędzła Ludomira 
Słendzińskiego. Zdjęcie art. fotogr. H. Skurjata. 

centralistycznej swej organizacji wy- 
bitne piętno zakonu uniwersalnego, 
Mimo to jednak Aikademja Wileńska 
przyczyniła się niezmiernie do spoloni-. 
zowania W. X. Litewskiego, przez, to, 
że ułatwiała rozszerzenie się kultury 
zachodnio-europejskiej, która tutaj od* 
graniezała od Wschodu 'a — jak to wy- 
żej przedstawiłem — wiązała z Ko: 
roną; wymownym dowodem tej spon- 
tanicznej polonizacji jest fakt, że języ- 
kiem urzędowym W. X. Litewskiego w 
chwili Unji z Polską był jeden z djalek- 
tów białoruskich i że władza w aktach 
urzędowych języka tego- używa, a mi- 
mo tego w życiu język ten powoli za- 

(dalszy ciąg na stronie 3-€j. 

oświata, opieka nad żołnierzem, praca 
wśród młodzieży robotniczej), brali $. 
p. Leon Mackiewicz i Jan Tarwid, Wła 
dysław Kamiński obecny poseł na 
Sejm, niżej podpisany, Stanisław Cioz- 
da, H. Zasztowt-Sukiennicka, J. Jankow 
ski, B. Resiecki-i wielu inn., których 
nazwiska wyleciały mi już z pamięci. 
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O.ile jednak chodzi o 8 mio go- 
dzinny dzień pracy, to trzeba przyznać, 
że szkielet organizacyj i społecznych i 
państwowych m. Wilna tworzy podów* 
czas młodzież akademicka U. $. В. 
Zwłaszcza w pierwszych latach istnie : 
nia U. $S. B. nie było prawie żadnej 
różnicy pomiędzy Seminarjum uniwer- 
syteckiem, a urzędem państwowym. 
To samo możnaby powiedzieć o praw: 
nikąch i humanistach na prowincji. Z 
małemii wyjątkami były to najbardziej 
ideowe i kulturalne elementy. Takie 
np. Nowe i St. Święciany z pewnością 
tie prędko zapomną o tem, co im. dali 

— | TDarwid,*Maciusowicz, Wł. Arcimo- 
wicz i inni. Wpływ na ukształtowanie 
się życia społecznego i politycznego, 
jakii tu wywarł U.S.B. jest niewątpliwie 
ogromny. i 

Pisałbym panegiryk, którego właś 
nie jaknajmniej potrzebuje młodzież, 
gdybym dał społecznikowania U.S.B. 

się nie mylę kol. Nawieki). Oddział i 
„Legja zostały rozbite w.potyczce z kor: 
pusem Gaja Chańa pod Bezdananii, 

nych mł. U, S. B. o ile chodzi o pracę stopień dostateczny. Niestety w po' 
ludową jest dość słaby. Czynniejszy-równaniu do lat przedwojennych, a 
udział w pracy społecznej („Koła Mł" nawet w stosunku do działalności tych



" skostńienia i panowania szablonu 

nika i ustępuje miejsca polskiemu; 
stąd też w aktach wśród osnowy biało: 
ruskiej dokumentu urzędowego poja- 
wiają się najpierw oświadczenia stron 
w języku polskim (nie zaś białoruskim 
jak to było dotychczas), a później już 
cały akt bywa spisywany w języku pol: 
skim, język zaś białoruski wychodzi 
coraz bardziej z użycia. 

Do zwiększenia się wpływu Aka* 
demji Wileńskiej fiemało przyczyniła 
się ta jeszcze okoliczność, że w w. XVI 
i z początkiem w. XVII mogła się ona 
pochlubić pierwszorzędnemi siłami: 
Rektorem Akademji był X. Skarga, je- 
den z głównych szermierzy Unji brzes 
kiej i wzmocnienia władzy królewskiej, 
jednym z protektorów ks. Sarbiewski 
a nazwiska te mówią same za siebie i 
świadczą, jak musiał być wysoki po- 
ziom tej szkoły. Nic też dziwnego, że 
w owym czasie wpływy kulturalne 
Polski poczynają sięgać poza granice 
Państwa Polskiego, mianowicie na 
Wschód da Rosji: „ułożenie czyli ko: 
dyfikacja cara Aleksego Michajłowicza 
w r. 1649 wykazuje silne wpływy Sta- 
tutu Litewskiego Ill, książka polska 
świecka rozpowszechnia się w Rosji, 
i to nawet wśród duchowieństwa pra- 
wosławnego; ówczesna poezja w me 
tryce wykazuje silny wpływ języka i 
metryki polskiej, malarstwo rosyjskie 
owego czasu pod wpływem zachodnim 
agodzi swą bizantyjską sztywność 
dążąc jednak do zachowania majesta- 
tu i posągowości; w czasie wyprawy 
Dymitra Samozwańca okazuje się, że 
bojarzy rosyjscy są przychylnie uspo- 
sobieni dla myśli politycznego zbliże: 
nia się do Polski, a jedynie duchowień- 
stwo prawosławne chce za wszelką 
cenę takiemu zbliżeniu przeszkodzić z 
obawy przed Unją kościelną; jeszcze 
znacznie pózniej, mianowicie za cza- 
sów carowej Anny sziachta rosyjska 
prosiła o wydanie przywilejów, wzoro* 
wanych na przywilejach szlachty pol- 
skiej. Ta ekspansja kulturalna była 
jak wiadomo dziełem nietylko Akade- 
mji Wileńskiej, lecz także Akademii 
Kijowskiej; a nawet wpływ tej ostat 
niej na Rosję był znacznie silniejszy 
od wpływu Akademii Wileńskiej, któ: 
ra z powodu swego katolickiego cha- 
rakteru i kierownictwa przez Jezuitów 
nie mogła mieć takiego wpływu przy 
ciągającego na prawosławną Rosję, 
ale i wpływ Akademji Wileńskiej był 
niewątpliwie poważny; do zwiększenia 
się zaś tego wpływu przyczyniło się 
znacznie odstąpienie Rosji za czasów 
jana Kazimierza Województwa Smo- 
ido tego w życiu język ten powoli za- 
nika i ustępuje miejsca polskiemu; 
i»ńskiego, przenikńiętego już w owym 
czasie kulturą, promieniującą z  Uni- 
wersytetu Wileńskiego. 

Obok pierwotnych wydziałów hu 
manistycznego i teologicznego pow- 
stają później na Akademji 44 ilenskiej 
wydziały prawniczy i medyczny (r. 
1041), ale już pod koniec XVII wieku, 
— wedle ogólnie przyjętej opinji — 
szkoła ta poczyna widocznie padać. 
Upadek Akademji był niewątpliwym 
faktem, a przyczyną jego były wojny. 
za Jana Kazimierza, które Wilnu i W. 
X. Litewskiemu dały się ciężko we zna: 
ki, oraz utrata kontaktų naukowego Z 
zagranicą, zwłaszcza z Włochami i 
Niemcami co musiało doprowadzić do 

w 

nauczaniu. Nie można się jednak oprzeć 
przypuszczeniu, że sąd o upadku Aka- 
demji Wileńskiej jest zbyt surowym; 
przyczyną tego sądu był jednostronny 
prawie wyłącznie humanistyczny kie- 

samych działaczy */ uniwersyteckich w 
latach konspiracyj. szkolnych, nie tyle 
stan samej pracy ile stan entuzjazmu 
był o wieie mniejszy. Złożyło się na 

40 kilka przyczym łatwych do  wytło- 
iaaczenia. Primo cała owczesna mło- 
dzież akademicka pracując, zarobkowo 
w tych że samych organizacjach spo' 
iecznych i państwowych była. przecią- 
żona wogóle pracą. Secundo, pocho- 
Uząc przeważnie z rodzin ziemiańskich, 
kiórych ludowości z czasów przedwo- 
Jennych rewolucja zadała cios straszny, 
zniechęcili się co wrażliwsi studniarze 
do haseł demokratycznych wogóle. 
rertio 4-letnia przerwa wojenna w -ru- 
chu umysłowym i artystycznym wyt- 
warzała powszechną do tego ruchu tęs 
knotę. 

Nie wiem, jak się ruch społeczny 
dzis przedstawia. Gdyby go jednak je- 
szcze nie było, byłoby bardzo žie. 
źwłaszcza młodzież pochodzenia ludo- 
wego, powinna wskrzesić tradycje Fi: 
lomatów w stosunku do naszej wsi, 
która już uczy się cała, ale jeszcze nie 
cała czyta. ° 

RUCH LITERACKO NAUKOWY I WY- 
DAWNICZY. 

O ile ruch społeczny przedstawia 
się dość słabo w pierwszem 10-leciu 
U. $. B. o tyle, sądząc z treści i szat 
wydawnictw U.S.B. ruch literacko-nau* 
kowy, artystyczny i wydawniczy wy: 

  

  

runek studjów *) w Akademji Wileń* 
skiej w tym czasie kiedy nauki przyrad- 
nicze na Zachodzie czyniły ogromne po 
stępy i kiedy w uniwersyt. na Zachodzie 
poczęto je w coraz szerszej mierze 
uwzględniać: w tych warunkach pro- 
gram jedrtostronnie humanistyczny Aka 
demji Wileńskiej musiał wydawać się 
rażącem zacofaniem d va ludzi olśnio- 
nych zdobyczami wiedzy przyrodniczej. 

Powoli jednak w samem społeczeń 
stwie przygotowuje się reakcja; pomi- 
mo smutnych pozorów „pomimo niskie 
go poziomu życia politycznego, wywo 
łanego demagogją sejmową i osłabie- 
niem władzy królewskiej, pomimo li 
cznych przykładów hulaszczrego 2у- 
cia i lekkomyślnegó trwonienia fortun 
na zbytki, coraz większe grono osób 
zdaje sobie sprawę z niedomagań życia 
publicznego, z potrzeby reform polity < 
cznych, 'a w szczególności wzmocnie- 
nia władzy oraz z potrzeby podniesie- 
nia oświaty. Wyrazem tej ostatniej dą- 
żności była samopomoc społeczeństwa, 
zmierzająca do wypełnienia braków 
Akademji Wileńskiej, a na pierwszem 
miejscu należy tutaj wymienić wspa* 
niałą fundację ks. Puzyniny (r. 1755) 
na założenie obserwatorjum  astrono" 
micznego. 

Obok tego stworzenie Komisji edu- 
kacyjnej: było wyrazem troski władzy 
państwowej ©0- podniesienie oświaty, 
i wyrazem zmienienych zapatrywań na 
zadania państwa w tej dziedzinie, al- 
bowiem dotychczas państwo sprawami 
temi się nie zajmowało i troskę © 0$- 
wiatę pozostawiało Kościołowi lub osa- 
bom prywatnym.. Komisja edukacyjna 
zabrała się do reformy nauczania w 
Polsce, między innemi do reformy Aka- 
cemji Wileńskiej, która aż do r. 1780 
pozostawała pod kierownictwem O.0. 
Jezuitów. 

Pomimo kasaty zakonu ' Jezuitów 
niewiele się zmieniło w tej starej szko- 
le, jak ta trafnie wykazuje Ś. p. Prof. 
Ludwik,Janowski-w swej pięknej pracy 
o Uniwersytecie Wileńskim; Akademja 
Wileńska przekształcona zostaje 
w prawdzie przez Komisję edukacyjną 
na świecką Szkołę główną W. X. Litew 
skiego ale większość profesorów Aka* 
demji Wileńskiej w owym czasie sta 
nowili ci sami, sekularyzowani Jezuici, 
którzy wykładali tam jeszcze poprzed- 
nio przed kasatą zakonu. Usiłowania 
Komisji edukacyjnej szły w tym kierun* 
ku, aby podnieść poziom Uniwersytetu, 
usunąć profesorów mniej wykwalifiko 
wanych, a na ich 'miejsce sprowadzić 
Siły jak najlepsze. Rozbiory Polski prze 
rwały prace Komisji edukacyjnej. Szko 
ła główna W. X. Litewskiego prze 
kształconą zostaje w r. 1797 na „Szko* 
1 główną wileńską”, ale rezultaty prac 
Komisji edukacyjnej musiały być po 
ważne, gdyż — iak to również wyka£ wersytetu skutkiem 

zuje Ś. p. Prof. L. Janowski w swej 
pracy — znaczna część profesorów 
tejże Szkoły głównej weszła w skład 
ciała nauczycielskiego nowego Uniwer 
sytetu cesarskiego zreorganizowanego 
w r. 1803 i ozdobionega całym szere- 
giem nowych wybitnych sił naukowych 
sprowadzonych z zagranicy. 

Dzieje Uni wersytetu. Wileńskiego 
z lat 1803 — 1832 oraz historja jego 
zamknięcia w*r. 1832 są zbyt dobrze 
znane, aby je tutaj trzeba było przy: 
pominać. Zaznaczyć jednak należy, że 
zamknięcie Uniwersytetu w r. 1832 nie 
było przerwaniem ciągłości tradycji ani 
też zniszczeniem wielkiego dorobku 
  

*) Wydział medyczny, założony w r. 
1641, nie wszedł w życie. 
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nie niż na innych Wszechnicach pol- 

zz 

daje się być o wiele bogatszym w Wil- (Wydział Humanistyczny , najmłodsza 

moralnego i kulturalnego tej przesław* 
nej szkoły. 

Pomimo zamknięcia: Uniwersytetu, 
utrzymaną została w Wilnie Akademja 
medykochirurgiczna, zamknięta dopie- 
ra w r. 1842, oraz Wydział teologiczny, 
który w r. 1842 przeniesiony został do 
Petersburga jako Akademja duchowna. 
Akademja duchowna w Petersburgu 
przetrwała długie lata prześladowań i 
doczekała się wskrzeszenia Polski, a 
wówczas jej profesorowie wrócili z pa- 
wrotem do kraju. Z pomiędzy nich zaś 
cały szereg powrócił do wskrzeszone- 
go w r. 1919 nowego Uniwersytetu Wi- 
leńskiego, wnosząc doń z powrotem 
stare tradycje, z Wilna wywiezione i 
na obczyźnie z pietyzmem  pielęgno- 
wane. 

Znaczna część młodzieży Uniwer- 
sytetu Wileńskiego, chcąc uni knąć 
prześladowań, przeniosła się jeszcze w 
r. 1828 do Dorpatu na Uniwersytet,. 
tam założyła korporację „Polonia“, 
która stanowiła punkt oparcia i ostoję 
dla studjujących tam Polaków. Człon* 
kowie Polonji pielęgnowali na obczy- 
znie tradycje filareckie, wyniesione z 
Uniwersytetu Wileńskiego, a w szcze- 
gólności tradycje honoru oraz umiło- 
wania tego co szlachetne i doczekali 
się wreszcie tej chwili, kiedy Polonia 
po wskrzeszeniu Polski i przywróceniu 
Uniwersytetu Uniwersytetu Wileńskie 
go do Wilna powrócić mogła. 

Obok tego Uniwersytet Wileński 
dostarczył niejednej siły naukowej pó” 
źniej utworzonemu Uninwersytetowi w 
Warszawie, a wielu profesorów Szkoły 
głównej w Warszawie po jej przekształ 
ceniu na Uniwersytet rosyjski pzzenio- 
sło się do Krakowa na uniwer. Jagiel- 
loński lub do Lwowa na uniwersytet Ja 
na Kazimierza, którym około mniej wię* 
cej tego samego czasu przywrócono 
charakter polskich _Uniwersytetów.. 
Ponadto znaleźli się wśród profeso 
rów tych Uniwersytetów ludzie, którzy 
pochodzili z W. X. Litewskiego ukoń- 
czyli Uniwersytet w Dorpacie i zarów* 
no z domu jak z konwentu Polonia wy- 
nieśli tradycje dawnego Uniwersytetu 
Wileńskiego. Niektórzy z nich docze* 
kali się przywrócenia Uniwersytetu Wi- 
leńskiego w r./'1919 i powołani zostali i 
na katedry tegoż Uniwersytetu, przy- 
nosząc z sobą z powrotem do Wilna 
troskliwie pielęgnowane tradycje fila- 
retów. 8 

Z tych przyczyn pomimo przerwy 
w działalności Uniwersytetu Wileńskie 
go w latach 1842 — 1919 nie można 
obecnego Uniwersytetu Wileńskiego 
uważać za Uni wersytet nowy założo- 
ny dopiero przed 10 laty; przeciwnine 
jest on bezpośrednim dalszym ciągiem 
starej Akademji Wileńskiej, założonej 
w r. 1587; przerwa w działalności Uni- 

jego zamknięcia 
była przerwana, wpływ moralny i intel 
lektuałny Uniwersytetu Wileńskiego na 
życie umysłowe Polski występował 
bardzo silnie, przenikając swym du- 
chem ogniska naukowe w Warszawie i 
Krakowie. 

„Dziś po wskrzeszeniu Polski Uni: 
wersytet Wileński przywrócony został 
do życia przez Naczelnego Wodza 
Wojsk Polskich Józeta Piłsudskiego. 
Który z dziwną jakąś intuicją. odczuł 
i zrozumiał wielką myśl Króla Stefana. 
To też obchodząc uroczystą rocznicę 
3501lecia naszego Uniwersytetu zwra* 
camy się z uczuciem wdzięczności da 
Założyciela i Odnowiciela Uniwersyte- 
tu i kończymy starem życzeniem „Quod 
faustum, telix fortunatumque sit! 

„Franciszek Bossowski. 

grupa literacka Wł. Arcimowicz, Buj- 
skich. Pierwsze podwaliny ruchu 'lite- nicki, W. Nowodworska, (Bu. czyk, Ko- 
rackiego na U.S.B., kładzie Juljusz Wir: rabiewicz, Hałaburda i wielu innych, 
ski, z którego nazwiskiem spotykamy którzy niech mi wybaczą brak pamięci. 
się obecnie dość często w  Kurjerze Byłbym niesprawiedliwy wobec 
Warszawskim i Tygodniku Iustrowa Wydziału, którego ongiś byłem dziec: 
nym. Dzięki jego niestrudzonym zabie kiem adoptowanem, gdybym nie 
gom powstaje literacko-naukowe cza: wspomniał o Wydziale Sztuki U. 5. В. 
sopismo Hipogryf, które skupia cały Niestety nie czuję się na siłach szafo- 
szereg utalentowanych piór. (|. Wirski, wania tutaj nazwiskami z wyjątkiem 
sp. Benedykt Woyczyński, Seweryn pierwszych prowodyrów t.j. kol. Jachi- 
Odyniec, Halina Odyńcowa) i t. d. W mowicza, J. Bohdanowicza i Ignacego 
kilka lat później z inicjatywy kol. Alek- Widawskiegó. To samo tyczy się prze* 
sandra Marcinowskiego, a pod jego i zacnego „Koła Medyków* orga- 
niżej podpisanego redakcją powstaje nizatorów i działaczy, którego pamię- 
Alma Mater Vilnensis, (którego to cza- tam kol. Bujwida, p. Helenę Jasieńską- 
sopisma Nr. 8 ukazał się przed paru Sochaczewską, kol. Moksiewiczównę, 
dniami). Wreszcie przed paru laty uka („Koto Przyrodnikow“') i t. d. Žądni 
zują się „Żródła Mocy*, w których bliższych szczegółów niech kupią Nr. 
oprócz nazwisk profesorskich spotyka- 8 Alma Mater Nilnensis gdyż tam ma 
my nazwiska W. Charkiewicz, Łopalew się znależć wszystko. 3 
skiego, Piotrowicza i t. d. 

Osobną kartę w życiu naukowem PUBLICYSTYKA I POLITYKA WILEŃ 
młodzieży U. S£ B. stanowi działalność SKA, A U.S.B. 
kół naukowych. Zrazu nikła w pierw* 
szych latach Uniwersytetu staje się W dziedzmie publicystyki wileń: 
płodna i bogata w latach późniejszych. skiej U. S. B. jest niemal monopolistą. 
Z seminarjów i kół naukowych wyszedł Wszyscy redaktorowie pism wileńskich 
już cały szereg młodych uczonych, a są wychowańcami U.S.B. A mianowi- 
mianowicie: Wiktor Sukiennicki, autor cie: 1) Słowa, (poseł i red. Stanisław 
kilku prac nagrodzonych z dziedziny Mackiewicz), red. Józef Mackiewicz. 
prawa międzynarodowego, Halina Za: 2) Dziennika Wileńskiego — redak'. 
sztowtSukiennicka, Swianiewicz, W. tor Stanisław Kodž, 3) red. Piotr 
Świda, H. Falewiczówna (Wydz. Praw- Kownacki i Kurjera Wileńskiego (K. 
ny), W. Charkiewicz, W. Piotrowicz Wścieklica, Batorowicz) współpracow- 

Jachim Leb 
Szerokiemu ogółowi znany jest Le- 

lewel przedewszystkiem jako wielki 
patryjota, człowiek rządu narodowego i 
przez długie lata przewódca jednego z 
poważnych odłamów emigracji polskiej 
Mniej jest znaną jego działalność nau 
kowa jako uczonego historyka. A jed: 
nak w równej conajmniej mierze zasłu 
żył sobie nią na wdzięczność potom 
ności, będąc niewątpliwie tym, który 
po łożył fundament pod nowożytną hi- 
storjogratję polską. 

Liczba jego prac naukowych jest 
zdumiewająco wielka. Dał wielotomo- 
we dzieła, przedstawiające całokształt 
dziejów Polski. Dał podręczniki czy to 
dziejów powszechnych, czy to historji 
Polski. A obok tego całe mnóstwo prac 
specjalnych, pośród których na plan 
pierwszy wybijają się studja z dziedzi- 
ny numizmatyki i geogratji historycznej 

Jaką jest wartość naukowa 
prac? Byłoby to krzyczącą niesprawie* 
dliwością, gdybyśmy do nich stosowali 
dzisiejsze wymogi nauki historycznej. 
Oceniać Lelewela można jedynie poró- 
wnywując go ze współczesną mu pro- 
dukcją naukową. Współczesnych mu 
Polaków przerastał tak, że wszelkie 
tutaj porównania wydają się zbytecz* 
ne. Postać jego uwypukla się dopiero 
w całej pełni na tle nauki niemieckiej i 
francuskiej. 

W Niemczech jest to/cżas wielkiego 
rozkwitu badań historycznych. Z ini: 
cjatywy barona Steina, wielkiego męża 
stanu niemieckiego, który wycofawszy 
się z życia politycznego poświęcił się 
badaniom, dziejów ojczystych, powstaje 
pomnikowe wydawnictwo p.t. „Monu: 
menta Gerimaniae historica*, które ob” 
jąć ma całość źródeł do dziejów Nie- 
miec, poczynając od roku 500, a koń* 
cząc na roku 1500. Na czas współcze- 
sny Lelewelowi przypada pierwszy 0- 
kres historji tego wydawnictwa, kiedy 
ono pozostaje pod kierunkiem znakami 
tego. Pertza. W ten sposób powstaje no 
wa .metoda badania źródeł historycz* 
„nych. Równocześnie prawie rozpoczy: 
na swoją działalność najznakomitszy 
historyk Niemiec nowożytnych, _ Коп- 
ke. Stawia on zasadę, dziś wydającą 
się zrozumiałą samo przez się, że zada: 
niem nauki historycznej jest nie nau 
czać na przyszłość i sądzić przeszłość, 
lecz poprostu przedstawiać objektyw 
nie stan rzeczy, jaki był. Ale mrówcza 
praca wydawców: Monumentów, i dzia: 
łalność Ronkego nie odrazu odniosła 
rezultaty, W jpierwszej połowie XIX w. 
innego rodzaju historycy, jak Rotteck, 
lub Schlosser, cieszyli się w Niemczech 
największym autorytetem. Ci nie krępo 
wali się w sądzeniu przeszłości i pou- 
czaniu na przyszłość, a czynili to z pun* 
ktu widzenia aktualnej ideologji, stre- 
szczającej się w dwóch hasłach. zjedno 
czenia Niemiec i rządów konstytucyj 
nych. : 

Równie ożywioną była współczesna 
działalność historyków francuskich. Mo 
że z punktu widzenia czysto naukowe- 
go stała ona niżej od niemieckiej. Brak 

było takiego jednolitego, potężnego 
wysiłku jakim było w Niemczech wy” 
dawnictwo Momumentów. Mniej było 

prac monograficznych, a większy pęd 

do przedwczesnych. syntez, na czem 
nieraz musiała cierpieć  gruntowność 
badań. Ale za to a ileż wspanialszą od 
niemieckich, była strona artystyczna 
prac 
walory ich czysto pisarskie! Jak nie- 

  

nicy: T. Nagurski, Swianiewicz,  Za- 
bielski i t. d. Wreszcie stanowisko w 
wileńskiem szrajbowaniu niżej podpisa- 
nego zechcą sz. czytelnicy „„Stowa“ sa: 
mi określić, ‹ 

W Sejmie U. S. B. posiada 5-ciu po: 
słów. Stanistawa Mackiewicza, Mieczy- 
sława Niedziałkowskiego, Bohdana Po- 
doskiego, Kazimierza Okulicza i Wła- 
dysława Kamińskiego. 

STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWO: 
šCIOWE I MIEDZYIDEOWE. 

Pierwsze 10 lecie Uniwersytetu Wi- 
leńskiego narodziło się w epoce wza* 
jemnego wyrzynania się ludów europej- 
skich i klas społecznych. Ta miła at: 
mosfera nie mogła nie oddziałać na 
wzajemne stosunki młodzieży, sprzęg” 
niętej najcudowniejszym złotym łańcu- 
chem młodości, miłości i przyjaźni, łań 
cuchem Alma Mater. Nigdy jednak, ani 
nacjonalizm, który zwłaszcza w pierw* 
szych latach Uniwersytetu był prądem 
panującym wśród wszystkich narodo- 
wości, z jakich się rekrutowali słucha” 
cze U. S$. B. ani radykalizm, posiada* 
jący nie licznych, lecz zaciętych zwo- 
lenników, nie był niekulturalny i co 
najważniejsze nie wpływał na stosunki 
osobiste. Sieć wzajemnej przyjażni, 
rozrzuciła swe pasma, wśród wycho: 
wańców różnych narodowości i róż: 
nych kierunków ideowych. Pomimo 
chwilowych zajść i waśni-te trzy sło- 

tych . 

francuskich, o ileż wybitniejsze - 

  

mieccy historycy szkoły liberalnej, nie- 
wolni byli francu scy historycy od pe- 
wnej tendencyjności. Albo, "jak np. u 
Guizota, szła ta-tendencyjność w kie- 
гилК@ propagowania  monarchji na 
wzór angielski, liberalnej, konstytucyj- 
nej, lecz nie demokratycznej, takiej ja- 
ką starała się w Francji urzeczywistnić 
dynastję Orleańska, po roku 1830, albo, 
jak np. u Michelet'a szła w kierunku ide 
ałów rewolucji francuskiej, republikań- 
skich i demokratycznych. 

Jakże na tym tle wygiąda działal- 
ność naukowa Lelewela? Uczony nasz 
pod względem metodologicznym nie- 
wątpliwie zbliżał się do niemieckiej 
nauki. Wszechstronne posługiwanie się, 
naukami pomocniczemi historji, kryty 
czne badanie źródeł stawiają go pod 
względem gruntowności pracy obok 
najwybitniejszych _ uczonych nie- 

“ mieckich. Tak jak Niemcy, nie dbał 
zbytnio '0 formę zewnętrzną swoich 
prac, język jego i styl często bywa cię: 
żki. Lecz z równą smiałością, jak ucze-' 
ni francuscy porywał się na wielkie 
syńtezy, porywał się, bo musiał, bo ta: 

kich syntez, po za Naruszewiczem, dzie * 
je polskie nie miały. I wprawdzie w ten 
sposób nieraz musiał popełnić pomył- 
ki, lecz torował drogę przyszłym histo- 
rykom, dając im ogolną w dziejach na- 
szych orjentację, na źródłach opartą. I 
tak jak współczesni mu najwybitniejsi 
Francuzi i Niemcy, miał o swoim zawo 
dzi historyka najwyższe pojęcie: sądził 
przeszłość i pouczał na przyszłość. To 
też prace jego są tendencyjne, ale czy- 
nić mu z tego zarzut, to dzisiejsze kry- 
teija przenosić do minionych czasów. 
Ideologja jaką głosił Lelewel, z której 
puiktu widzenia rozpatrywał nasze dzie 
je, byla to ideologija rewolucji francus- 
kiej. Ciśnie się tu i pod pióro porówna- 
nie z Michelet'em. Tak jak Michelet, 
by* Lelewel demokratą i republikani* 
nem, tak jak on był dzieckiem ducho- 
wym rewolucji francuskiej. 

Wysiłek Lelewela nie poszedł na 
marne. Choć następne pokolenia histo: 
ryków polskich nieraz od niego odbie- 
gały, to jedna prace jego były u pod 
stawy ich poczynań. 

  

  

  

  

Na granalowem sklepieniu zegar nad dworcem się palił, BN 
odmierzał czas pod chmurami i pisał sztyletem „amen*, GB 

gwizd przeciął ostro jak nurek zmierzch płynnej nad Wilnem dali, 

dym zachybotał upiorem, poczernił żalem firmament. 

Zielenią wieńców drgnął wagon, stanął na baczność sprężony, 

otworzył usta do krzyku, w publiczność zawołał trumną; aż 

zadzwon:! w ciszy krok warty, wiatr szumnym zgiąt się ukłonem, 
poprzedził szeptem meldunku żyjących zwartą kolumnę. 

"Trumna modliła się bielą, płakała snów amarantem, 

bo teraz miała nad ttumem drogę do grobu niemylną... 

Wiatr pobiegł naprzód przygrywką wielostronnego andante: 

i jednym pchnęciem otworzył 

Popatrz że, Wielki Umarły, wóz Ci ubrano w płomienie, 
boś płomieniami przez życie napróżno w nęce oddychał... ^ 

Czas burze ręką wygładził, syk oszczerstw w modlitwę zmienił, 

pokczyl koście spróchniałe i w Wilnie grób wykuł cichy. 

O, jak daremnie duch błądził... 

» słupem tęsknoty po drogach.. Warszawa... Wilno... Bruksela... 

Hej, szerszy szpaler!.. Ulicą, płaczącą skrami pochodni, 
idzie odpocząć w tej ziemi stęskniony proch Lelewela... 

` Wilno, 

nie pękło. I jakkolwiek wiele jest je- 
szcze do zrobienia na tej drodze, jed- 
nakże udział nietylko słuchaczy naro- 
dowości polskiej w zjeździe byłych wy* 
chowańców U. S. B. zdaje się świad* 
czyć o położonych podwalinach. 

STOSUNKI Z PROFESORAMI. 

Może nigdzie, na żadnej 
z Wszechnic polskich i 

zapewne na niewielu Wsze- 

chnicach Zachodnich, dy- 
stans urzędowy w pierw 
szem  pięcioleciw pomię- 

dzy profesorem i studen- 

tem nie był tak minimal: 
ny. Byłoby najwyższą nie 
sprawiedliwością pisać o 
bogatem życiu Uniwersy- 
tetu Wileńskiego i. nie 

wspomnieć ile do tego 
przyczyniła się profesura 
wileńska poczynając od 
J. M. Rektora Siedleckiego 
i ś.p.pr. Kallenbacha. Sto: 
sunek p.p profesorów do 
studentów, a zwłaszcza pri. 
Parczewskiego, Zdziecho.w 
skiego, Wroblewskiego, Ru 
szczyca prof. Władyczki, 
Zawadzkiego, Kłosa, Kotar- 
bińskiego, Pigonia, Mas- 
soniusa, Limanowskiego i 
tylu innych przypominał 

wa U. S. B. są ogniwem, które jeszcze racz ej stosunek sta rs z.y.ch 

drzwi niewidzialne na Wilno. 

lata... miesiące... tygodnie 

Eugenja Masiejewska. 

przyjaciół niż nauczycieli. 
Nigdzie może 

cie nie przedyskuto 
wano 
w „mie 
rów, nigdzie może atmos 
iera seminaryjna, nie przy 
pominała najiepszych tra 
dycyj wielkiej i prawdzi- 
wej pedagogiki, jak м. 
Uniwersytecie Wileńskim 
To też w dniu pierwszego 
jubileuszu niewątpliwie 
pierwsze i najserdeczniej: 
sze sentymenta w. tamtą 
skierują się stronę i z ust 
wszystkich na zjazd przy- 
byłych jeden zabrzmi o- 
krzyk: = 

* Vivant profesores! 
Vivat Academia! 

ZAKOŃCZENIE. 

naśświe = 

      

  

     
  

  

Artykuł niniejszy jest tylko  zbio- 
rem wsporhnień, nie pretenduje więc 
bynajmniej do odtworzenia całkowite 
go obrazu bogatego życia Wileńskiej 

ty jest nprz. ruch korporacyjny, 
i kół prowincjonalnych, w. kto | 
rym autor nie brał udziału. Nader ską: | 
po jest potraktowany dorobek nauko- 

: (dalszy ciąg na stronie 4-ej), - 
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Alma Mater. W szczegėlnošci pominię- |



  

BORG YU 

Wczoraj i dziś w życiu okademickiem na U.S.5. 
W jednym z pierwszych numerów 

„Almae Mawis Vilnensis'* JM rektor Par 
czewski za temat artykułu wstępnego 
obiera sprawę kontaktu wychowanków 
uiiwersytetu tych, którzy już ukończyli 
ze swymi młodszymi kolegami jeszcze 
studjującymi. W zachowaniu choć w 
części tączności z uniwersytetem przez 

"tych, ktorzy już przeszli do. szeregów 
starszego społeczeństwa JM rektor wi- 
dzi wieiki czynnik wychowawczy dla 
młodzieży akadem. a dla młodych ab- 
solwentów doktorów i magistrów upa- 
truje w nim źródło niewyczerpanej ener 

” gii i młodzieńczości ducna tak niezmier 
nie każdemu w życiu potrzebnej. 

Takie utrzymanie łączności utrwa- 
la ciągłość * tradycji uniwersyteckiej 
wśród akademików sprawia, że zastępy 
młodych, wkraczające do życia akade- 
mickiego nie potrzebują odkrywać rze* 
czy dawno znanych inaczej mówiąc nie 
potrzebują „wywalać pięściami otwar* 
tych drzwi, bo są zbrojne doświadcze- 
niem poprzedników. W praktyce istnie' 
je taka tączność na terenie poszczegó|- 
nych organizacyj. Starsi koledzy w pe' 
wnym stopniu oddziaływują na młod: 
szych jednak ten wpływ często bywa 
jednostronny, rzadziej dochodzi do 
_swiadomego wtajemniczania młodych 
w dawne dzieje Kzeczypospolitej Aka- 
demickiej. Może właśnie dlatego, że 
rzesze akademickie odczuwają potrze: 
bę poznawania własnej przeszłości, typ 
wiecznego studenta cieszy się zwykle 
wielkim szacunkiem. Nie jest to bynaj- 

„mniej hołd dla nieuctwa. 5ą wśród tycn 
_ zwanych wiecznych studentów ludzie 
naprawdę lubiący naukę, i studjujący 
nieraz kilka wydziałów, a przedewszy* 
stkiem co dla nas najważniejsze, szcze- 
rze rozmiławani w życiu akademickiem. 
I nie trzeba nawet posiadać indexu lub 
iigurować w spisach, aby mimo to ten 
charakter 'studenta i zainteresowanie 
zyciem akademickiem zachować na dłu- 
go może na zawsze. Zaledwie dziesięć 
lat minęło od wskrzeszenia uniwersy* 
tetu, a już u nas tyle się zmieniło. Już 
dzis z naszych obecnych kolegów pra- 

_ wie nikt nie pamięta pierwocin życia 
_ uniwersytetu. Chcąc uchylić rąbka ta- 

_ jemnicy wertujemy dawne wydawnict 
wa, przedewszystkiem dawne numery 
„Almae Matris Vilnensis“ lub wprost 
wypytujemy poważnych doktorów i 
mecenasów o to jak tam dawniej u nas 
na USB bywało, a oni również radzi 
niejedno usłyszeć, pytają o różne rze- 
czy, których my już nie znamy i do* 

_ piero z ich pytań poraz pierwszy o nich 
słyszymy. 

Wdzięczna i jakże ciekawa byłaby 
rola historyka bada cza stosunków a- 
kademickich, ale dziś jeszcze może na 
fakie gruntowne naukowe badanie tro" 
chę zawcześnie, a ogarnąć całą histo: 
rję Rzeczypospolitej Akademickiej za 
okres dziesięcioletni na podstawie te- 
go co się przelotnie słyszało ze wspo- 
mnień innych nie sposób. Usiłowania 

_ ujęcia historji stosunków akademickich 
w jubileuszowym numerze „Almae Ma- 

“tris Vilnensis“ siłą rzeczy przejawiły 
się w formie rozdrobionej na sprawo* 
zdania poszczególnych organizacyj. Ze 

'_ sprawozdań tych jednak również trud- 
_ no wyrobić pojęcie a całości ze wzglę: 
„du na ich tragmentaryczność oraz ze 

_ względu na to że tak ważny dział jak 
organizacje ideowe został z braku miej: 
sca i z powodu opieszałego nadsyłania 
sprawozdań przez nie całkowicie pomi- 
nięty i odłożony do następnego nume 
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; Tak więc pozostawiając historję 
' pierwszych lat dziesięciolecia życia a: 

kademickiego na USB tym, którzy z o- 
wych czasów zachowali wspomnienia 
ograniczę się do przedstawienia dzisiej 
szego stanu rzeczy i lat ostatnich. 
"W miarę wzrostu ilości studjują 

cych na USB maleje spójnia łącząca 
ogół studentów z tytułu najszerzej po- 
jetegoa koleżeństwa. Ludzie przestają 

się wzajemnie znać nie tylko na całym 
uniwerku, ale w obrębie nawet poszcze- 
ólnych wydziałów i kursów. Punkt cię 

żkości życia akademickiego koleżeń- 
kiego przenosi się do organizacyj ide: 

owych, naukowych, towarzyskch i spe- 
cjalnych. Z pośród instytucyj i organi- 
acyj łączących całą brać akademicką 

pozostała dziś właściwie tylko „Brat- 
ja Pomoc* bo „Związek Narodowy 
olskiej Młodzieży Akademickiej" z 

Wileńskim Komitetem Akademickim na 
czele nie. obejmuje dość znacznego od- 

 łamu młodzieży i nie jest przez nią za 
reprezentację ogólnoakademicką uwa: 

  

  

  

  

  

wy i artystyczny. Całkowicie pominię- 
ta jest twórczość muzyczna, którą re: 
prezentują przedewszystkiem trzy naz- 
wiska Bronisława Rutkowskiego, Sta* 

_ nisława Węsławskiego i Tadeusza Sze- 
ligowskiego. 

_ Przyjaciele pominiętych zechcą 
więc nie gniewać się na autora, ale 
uzupełnić moje wspomnienia swojemi 
spomnieniami w następnych nume- 

' rach „Słowa”. Przyjaciele U. $. В. ро- 
za granicami Wilna zechcą się łaska- 
wie uradować na widok tego obfitego 
iwodzaju, jaki wydała lat temu dziesięć 

‚ siejba październikowa. ; 
„ Tak, tak „siejba byla w płakaniu, 

ale żniwa w weselu. Przed siedmiu la- 
ty'w swoim pierwszym artykule po* 
święconym U. S. B. (Alma Mater Wil- 
nensis Nr. 1), przyrównałem działanie 
U. W. do działania studni artezyjskiej. 

'ówczas to było jeszcze uważane za 
piękny zwrot stylistyczny, a dziś?! 

  

cy tak liczne że z trudem mogą się od: 
bywać w Sali Śniadeckich, stają się 
wskutek liczebności coraz bardziej ucią 
żliwe i przewlekłe'i coraz mniej twór- 
cze. Daje się odczuwać dążność do zre 
formowania ustroju Bratniej Pomocy 
drogą wyłonienia pierwotnego pośre- 
dniego organu władzy  bratniackiej, 
któryby mógł obradować w m. niej 
licznem gronie. 

Uzasadnieniem tych dążenń jest je 
dnocześnie fakt, że życie akademickie 
dziś już skupia się w organizacjach i 
n ogólnych zebraniach w wielkiej mie 
rze decyduje uprzednie porozumienie 
tych organizacyj niż element tak zwany 
„dziki“ czyli niestowarzyszony. Każda 
sprawa o znaczeniu ogólnoakademic- 
kem rozstrzyga się właściwie we 
wnątrz poszczególnych organizacyj, a 
potem na forum niema już prawdziwie 
rzeczowej dyskusji, a jedynie mierze- 
nie sił, i usiłowanie przeciągnięcia na 
swoją stronę  niestowarzyszonych 
którzy zazwyczaj stanowią ów 
przysłowiowy języczek u 
wagi. Ponieważ tam często działają mo 
menty nieistotne i przypadkowe decy 
zja ostateczna jest raczej wylosowana 
niż wyrozumowana. 

Wśród różnych organizacyj akade- 
mickich niema scisłego podziału kom- 
petencyj wskutek czego np. w tak zwa* 
nej polityce akademickiej zabierają 
głos nie tylko organizacje ideowe ale 

towarzyskie a nawet i naukowe, zgła- 
szając na listy kandydatów do zarzą- 
du bratniej Pomocy własnych człon- 
ków. Dzieje się to wskutek tego, że 
pod żadnym kątem widzenia nie można 
podzielić ogółu młodzieży  akademic- 
kiej całkowicie i bez reszty. Każdy ro' 
dzaj organizacyj posiada w swych sze 
regach zarówno członków innego ro- 
dzaju organizacyj jak i ludzi pozatem 
nigdzie nie zaangażowanych, natomiast 
niema takiego typu organizacyj, które- 
by obejmowały wszystkich bez wyjąt- 
ku. Chcąc przeprowadzić jakąś klasyfi: 
kację bierzemy za podstawę z jednej 
strony cel stowarzyszeń oraz wzajem 
ne wykluczanie się, niemożna bowiem 
być równocześnie członkiem dwóch 
organizacyj o charakterze pokrewnyni, 
a więc naprzykład członkiem naraz 
dwóch korporacyj lub dwóch różnych 
organizacyj ideowych. Co do tego poza 
logicznemi przyczynami istnieją zwy 
kie przepisy i zakony statutowe, one 
są bodaj najpewniejszą wskazówką co 
do typu danej organizacji. 

Dzieląc w myśl powyższych wska- 
zań organizacje na grupy otrzymamy or 

znaczenia jakie przywiązują do towarzy 
skie ii specjalne. Naukowe skupiają w 
swych szeregach największą ilość człon 
ków i posiadają bardzo wiele odcieni 
zależnie od stopnia maukowości i od 
znaczenia jakie przywiązują do tawarzy 
skiego zżycia się członków. Niektóre z 
nich jak rp. „Cech św. Łukasza* na 
wydziale Sztuk Pięknych noszą charak: 
ter zwartego związku i usiłują zaspo* 
koić całość potrzeb swych członków 
nie wyłączając towarzyskich i wycho* 
wawczo - ideowych, inne jak Koło fi- 
lozoficzne noszą charakter wybitnie na: 
ukowy. Centralnym organem tego typu 
organizacji jest „Zrzeszenie Kół Nauko- 
wych'* powstałe w obliczu takich wspól 
nych zadań jakiem jest wydawnictwo 
„Almae Matris'., Organizacje towarzys 
kie liczebnością dorównywują poprze* 
dnim dadzą się podzielić na towarzy- 
sko * samopomocowe jak wszystkie ko* 
ła prowincjonalne i towarzysko - wy- 
chowawcze jak wszystkie korporacje i 
Klub Włóczęgów. O ile w kołacii pro- 
wincjonalnych łączy ludzi wspólne po 
chodzenie, a więc czynnik jeszcze sto- 
sunkowo mało mówiący o tyle korpo- 
racje i Klub Włóczęgów spaja wewnę- 
tr. nie dobór towarzyski i najbliższy ko- 
leżeńsko * przyjacielski stosunek. Są to 
z tego powodu najbardziej zwarte we* 
wnętrznie ugrupowania z pośród wszy- 
stkich organizacyj akademickich. Że 
względu na różnice ideologiczne i oby- 
czajowe korporacje dzielą się na zwią- 
zkowe uznające pojedynek i zjednocze- 
niowe stojące bez zastrzeżeń na grun- 
cie katolickim a więc antyduelistyczne. 
Większość stanowią korporacje zwią- 
zkowe w ogólnej liczbie 8 tworzące 
wspólny organ porozumiewawczy Wi- 
leńskie Koło Międzykorporacyjne. Z po- 
śród zjednoczeniowych należących do 
zjednoczenia Akademickich Korporacyj 

hrześcijańskich istnieje w Wilnie tyl- 
ko , „Conradia“ i Śniadecia*. Klub Włó 

żany. Walne Zebrania Bratniej Pomo- częgów nosi charakter odrębny o tyle, 

RI I ILO A I a DAIKTAI GO KN ADD SAS 
Przejdźcie proszę Ziemie Wschodnie, 
zapytajcie a curriculum vitae  staro- 
stów, sędziów, nauczycieli, lekarzy. — 
Napewno w herbie każdego znajdzie 
się U. S. B, Może dziś jeszcze sieć jest 
zbyt rzadka, ażeby tu i ówdzie nie 
stworzyć nieśmiertelnego eskulapa z 
Obrzydłówka. Może dziś jeszcze nieu- 
chrońność hasła „enrichi ssez-vous* ro- 
robi zbyt wielkie szczerby na filarec- 
kim „dalszym ciągu',, życia mecenasów 
eks-społeczników. Ale studnia artezyj- 
Ska wciąż przecie działa. Działanie 
kultury staje się coraz intensywniejsze. 

1 м najodleglejszych zakamarkach na- 
szej wsi dokąd nigdy dotychczas nie 
docierał promień światła, osiadają lu- 
dzie, którzy je czerpali w Alima Mater. 
A wówczas: wystarczy już tylko pow* 
tórny powiew — recydywa idealizmu 
i kraj zakwitnie tak, jak co roku jesie- 
nią zakwita nam Alma Mater! 

  

że tworzy, sobie całkiem oryginalne i 
nowe toriay towarzyskiego współżycia, 
specjaire zamitowanie zywi to tak zw. 
»Wfioczęg” wycieczek krajoznawczych 
1 w życiu akaaemickiem, akademickiej 
twórczości oryginalnej w. imprezacn 
merze czynny udział: 

, Poza wyżej wymienionemi organi: 
zacjami istnieją jeszcze inne o charak- 
terze specjalnym jak Sodalicje Marjań* 
skie, Akademicki Związek sportowy, 
Chor Akademicki wreszcie  istniato 
przed laty Koło Dramatyczne. Skupia- 
ją one jak widzimy ludzi o specjalnych 
zamitowaniach luo uzdolnieniach i jako 
takie nie podpaaają pod ogólny szemat 
klasyfikacyjny. Można o nich powie 
dzieć tyle, ze się rozwija dobrze 1 stale 
z wyjątkiem «oła Dramatycznego, któ 
re po Kilku na szerszą skalę zakrojo- 
nycn występach w formie bardzo orygi* 
nalnych i ciekawych widowisk „zda- 
rzen” ulicznych umikło zupełnie od ro 
ku. ` 

Jeżeli chodzi o organizacje ideowe 
pominięte zupełnie w jubileuszowym 
iume1ze ,„Almae Matris* to sprawa się 
tak przedstawia: Istnieją: ,„Uorganiza- 
cja Myśli Mocarstwowej", „Miodzież 
wszecnpolska', „Związek Polskiej Mio 
dzieży Vemokratycznej'*, „Związek Mło 
dziezy Ludowej”, „Związek Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej”. Organiza* 
cje te posiadają każda z osobna wła- 
sny pogląd na najwłaściwszą ich zda- 
niem formę rządu i ustroju państwa wo 
bec czego nie sposób im odmówić cha- 
rakteru politycznego, Wszystkie one w 
obecnej formie i pod temi samemi na- 
zwami istnieją stosunkowo od niedaw- 
na. Najwcześniej powstała i zorgani- 
zowała się pod dzisiejszą nazwą ,„Mło- 
dzież Wszechpolska”. Poza wyżej wy- 
mienionemi organizacjami, wylic zone- 
mi w porządku zgodnym z ich ideologją 
od prawicowej poczynając, odrębne sta 
nowisko zajmują narodowe związki a- 
kademickie: białoruski, litewski i u- 
kraiński występujące nazewnątrz je- 

dnolicie oraz Związek Akademickiej 
Młodzieży Zjednoczonej dąży do zbli: 
żenia na terenie akademickim  žywio“ 
łów polskiego i żydowskiego. 

Stowarzyszenie kat. Miodzieży Aka 
demickiej „vurodzenie'* najstarsze z po 
śród organizacyj ideowych o tyle win- 
ne być wymienione osobno, że dąży do 
zatarcia różnic politycznych wśrod mło 
dzieży, drogą wychowania obywateli w» 
duchu katonckim bez narzucania im ta 
kich, lub innych dogmatów  politycz- 
nych. 

Taki jest obraz w ogólnych zary: 
sach życia akademickiego w chwili ©- 
becnej. jednakże nie wystarczy odma- 
iować mechanicznie samo rozczłonko* 
wanie organizacyjne, jakie się na pier: 
wszy rzut Oka da zauważyć. Aby u- 
chwycić ducha i treść, tego co się u 
nas dzieje trzeba rozumieć dążenia 
chwili- obecnej, trzeba z czułości umieć 
chwili obecnej, trzeba z całości i- 
stotne. A tą treść istotną jak dotych- 
czas dawało się wyczuwać przedewszy 
stkiem na tak zw. ..Czwartkach akade- 
mickich“ ma zeszłorocznej „wesołej 
imatrykulacji* i naogół nie w tych po: 
czynaniach, które wyszły z organizacji 
drogą oiicjalną, ale które przejawiły 
się spontanicznie z inicjatywy i nat- 
chnienia ludzi niestowarzyszonych w 
żadnej organizacji a połączonych jedy- 
me wspólnem umiłowaniem, wspólną 
wizją wielkiej, szczęśliwej, zbratanej 
„Rzeczypospolitej Akademickiej”. Dziś 
rozrosła liczebnie Rzeczpospolita na- 
sza rozczłonkowana na mnóstwo orga” 
nizacyj nie zawsze robi wrażenie jedy* 
nej, bądź co bądź całości nie może przy 
zwyczaić się jeszcze do nowych form 
istnienia, ale ufajmy że to okres przej- 
ściowy, że z tych przebłysków, które 
już mieliśmy zaświta nam mie wizją 
ale całkiem realny kształt rodziny aka- 
demickiej USB., kształt jednolity mimo 
tak wielkiej różnorodności. 

Józef Święcicki. 

  

Monarchizm a demokracja 
(ustęp z większej całości). 

„Wstrząsnięta, mówi historyk wło* 
ski Ferrero, przez rewolucję francuską, 
zruszona z podstaw przez  filozoiję, 
rewolucje i wojny XIX w. zasada mo- 
narchiczna utraciła w wojnie ostatniej 
swoje ostatnie podpory; stoimy przeu 
tem samem nieoezpieczeństwem rozbi- 
cia, grożącego cywilizacji naszej, przed 
którem stanął Kzym w wieku Ill, nie 
widzimy bowiem i nie wiemy, аК# т 
nowym autorytetem moglibyśmy z0u: 
rzoną zasadę monarchistyczną zastą 
pić". 

„Jak to, nie widzimy? — podnoszą 
się zewsząd głosy protestu — a de- 
mokracja? Wszak już na samym począt 
ku wojny ogłoszono, że sprzymierzone 
demokracje świata wszczęły walkę, w 
imię najwyższych dóbr ludzkości, prze: 
ciw militaryzmowi niemieckiemu”. Tak 
ale była to zrazu frazesem bezmyślnym, 
potem — bezczelnem kłamstwem. Fra: 
zesowi jednak uwierzyła Warszawa, a 
za Warszawą Polska. Pomimo to by- 
liśmy jeszcze monarchistami za czasów 
okupacji niemieckiej,: ale potem, po o* 
dejściu Niemców i na złość Niemcom 
którzy w akcie 5 listopada 1916 r. wy* 
znaczyli mającemu powstać pod ich pro 
tektoraiem państewku Polskiemu mo- 
narchiczną formę rządu, przekształciliś ‹ 
my się nagle un beau matin w zażar- 
tych republikanów i demokratów. Gdy 
się zaś uwidoczniło, że irazes demokra- 
tyczny był kłamstwem, nie byliśmy w 
stanie zawrócić z drogi, ugrzęzliśmy w 
demokratycznym półbolszewizmie. 

Frazesem, który kłamstwem się stał, 
nazywam wystawienie idei demokraty 
cznej, jako zasady w imię której posta: 
nowiomo państwa centralne zniszczyć. 
Demokratyzm bowiem, jako zasada i 
ostoja ładu, zbankrutował — i zban- 
krutował sromotnie: Rosja tego dowo 
dem. 

Miał swoją wiosnę w pierwszej po* 
łowie wieku zeszłego. Monarchizmowi 
i dynastjom przeciwstawiano w epoce 
1830 — 1848 pryncyp suwerenności 
ludzi, który pojmowano mistycznie, ja- 
ko źródło prawdy i dobra. Suwerenność 
tę proklamowały rewolucje 1848 r. ale 
suwereni nie mieli odwagi wziąć wła” 
dzy w ręce; wziął ją we Francji Napo* 
leon III. W Niemczech zaś parlament 
Frankfurcki, obrany na zasadzie głoso- 
wania powszechnego począł szukać no: 
wegozdla Niemiec cesarza. Klęska idei 
demokratycznej była tak dotkliwą, że 
deprymujące jej działanie na demokra* 
cję i jej prowodyrów daje się widzieć 
w ciągu trzech pokoleń. Skorzystał z 
tego Bismark i rozwiązał, słusznie do: 
wodzi Ferrero, zadanie, nad którem bez 
skutku się trudzili Ludwik XVIII i Ka: 
rol X. Zadanie to czy pytanie streścić 
można w następujących słowach jak 
monarcha kierować ma państwem 
wspólnie z demokracją i zarazem tak, 
aby demokracja była jednak zależną od 
monarchy. Epok ę hegemonji niemiec* 
kiej (1871 — 1914) określić można ja- 
ko. tryumf zasady monarchicznej posłu- 
gulacej się demokracją dla celów swo* 
ich. 

Dziś monarchizm leży powalony; na 
całej linji zwyciężył demokratyzm z gło 
sowaniem powszechnem, które np: 
Flaubert nazywał niegdyś, „hańbą ludz: 
kości* La houte de I'ćsprit humain. 

Bo czem jest demokracja? jest pa 
nowaniem liczby, ale me naa przywiie* 
jem tylko, lecz nad wiedzą i rozumem, 
więc panowaniem jest materji nad du- 
chem, supremacją karjerowiczów — de 
magogów wiodących za sobą spodlone 
agitacją i roznamiętnione masy. [o mó- 
wiąc, nie głoszę nic nowego; powta- 
rzam wniosek, do którego mezmiennie 
dochodziłi wszyscy nzysmciele z duszą 
i sercem, którzy nad przedmiotem tym 
się zastanawiau. „bemokratyzm jest 
ten rząd'* — powiedział Emil raguet 
w którym zasługa nigdy uznania nie 
znajduje i znalezć nie może”. Nic dzi- 
wnego; demokrację pochłania żądza 
równości i pożera ją ogniem namiętnoś- 
ci nienasyconej i nieposkromionej. „Oni 
by woleli — słowa V. Cherbuliez'a — 
niewolę z równością, niż wolność bez 
niej”... „Gdyby wzaychania ich mogły 
byc wysłuchanemi, ta państwo, mając 
w ręku losy wszystkich obywateli swo: 
ich, takby sie rozporządzio, że WSZy- 
scy mieliby jednaki wzrost, jednaką 
szerokość w plecach, jednaką giętkost 
w kolanach i łokciach, te same zwoje 
mózgowe te same obyczaje, upodoba- 
nia i idee i o ileby to możliwem było, 
te same twarze”. Cherbuliez był Szwaj 
carem — i właśnie w tym najaemokra: 
tyczniejszym kraju Europy poddano 
iaeę demokratyczną krytyce najsurow- 
szej; tam dały się słyszeć najbardziej 
wyinowne głosy ostrzegawcze. 

Dia Karola Secretan'a prolesora w 
Lozannie, jednego z najgiębszych my* 
ślicien w urugiej połowie wieku XIA, 
taki powszechnego tryumiu idei demo: 
kratycznych, byt punktem wyjścia do 
rozmyślań ie o polityce tylko i sucjo 
logji, ale o metafizycznych podstawach 
bytu. Uznawał on słuszności zasady de- 
mokratycznej, lecz widział wszystkie 
jej grozne następstwa. Demokracja ba: 
wiem z natury swojej przeciwną jest 
wszelkiej wyższości; na miejsce najlep: 
szych stawia tych, co jej schlebiają i 
na drodze tej przeistacza się w organ 
namiętności ttumu. I w tę demokratycz 
ną nizinę staczają się mniej lub więcej 
szybko wszystkie narody siłą własnej 

  

niespodzianie, a świeże potęgi, cywili: 
zacja w końcu zagaśnie w błocie po- 
wszechnego ogłupienia*. Wyrazem ta: 
kich potęg zbawczych mogłyby być we- 
dług Secretana tyiko jednostki wyższe, 
tylko ludzie z umysłem zdrowym i ser- 
cem prawem, ludzie przejęci świado* 
mością powinności zdołaliby przeciw= 
działać ogólnemu nastrojawi i powstrzy 
mać staczający się świat. Świadomość 
zaś powinności wznosi nas od rzeczy 
z tego świata, ku rzeczom wiecznym, 
prowadząc za sobą afirmację Boga, 
odpowiedzialności człowieka przed Bo- 
giem i porządek moralny we wszech* 
świecie. Tę myśl swoją, ten zbudowany 
ne niej system wyłożył Secretane w 
książce, jednej z najpiękniejszych, jakie 
znam „La Civilisation et la Croyance* 
(1892). С 

Współziomek jego, Fr. H. Amiel, 
profesor w Genewie i zarazem poeta, 
systemu filozoficznego nie tworzył za: 
pisywał tylko w dzienniku swoim to, 
na co patrzył, oraz nasuwające mu się 
z tego powodu myśli, ale dziennik ten, 
po śmierci jego wydany, arcydzieło my 

„Alma Mate 

Vilnensis“ 
Chodzi tu nie o uczelnię, lecz o pismo, 

które sobie przyswoiło imię wszechnicy, poa 

ktorej opiekuńczemi skrzydłami egzystuje. 4 

okazji jubileuszowych uroczystości wyszedł 

już nr. 8 tego wydawnictwa. m 
Wyrosło ono z tak żywych w Wilnie tra 

dycyj literackich. Jeżeli Makuszyński powie- 

dział, że w Polsce więcej wierszy niz chle- 

ba, to ja mniej przesądzę, gdy powiem, że w 

pierwszych latach po wskrzeszeniu untwer- 

sytetu bylo tylu literatów (oczywiście w 

swojem mniemaniu) ile studentów. No bo 

ktoz z ńich wówczas nie marzył o wzZnieSie- 

miu ponownem fali rozkwitu literackiego Wil- 

na. Charkiewicz, Wyszomirski, Odyniec, No- 

wodworska, Obiezierska, Woyczynski, Wo- 

yczyńska, Wirski, Falkowski 1 t.d. i td. to 

tylko najzdolniejsi, to tylko ci, co nie u- 

stąpili przed pierwszemi przeszkodami natu- 
ry zewnętrznej i wewnętrznej i dzięki temu 
upamiętnia swoje nazwiska w druku: Pier: 
wszym owocem dojrzałym tych dążeń lite- 
rackich był Hipogryt, lecz niestety, po 3-m 
już numerze skonał z suchot, oczywiscie kie 
szonkowych, jak na członka bractwa akade- 
mickiego przystało. ' 2 

w r. 1422 pod redakcją A, Marcinowskie- 
go 1 K. Leczyckiego wyszła jednodniówka 
sratniej Pomocy pod fortunną nazwą „Alma 
Mater Vilnensis“. Wydźwignęty ją tendencje 
inne, nie literackie. Do zycia powołały ją 
dążenia społeczne akademików, które rów- 

nież korzeniami tkwiły głęboko w trady- 
cjach filomackich. To wspolne żródło zbliży- 
ło do siebie poetów i społeczników. Nie- 
gdyś (w 1920) obok Hipogryta, ukazała się 
„Jędnodmówka bratniej Homocy“, 0 cha- 
rakterze wyłącznie społecznym, teraz (t.j. w 
r. 1922) wiersze znalazły się w „A.M.V.* о- 

r 

bok artykułów  „ideowych“ i „programo- 
wych* roznych organizacyj. Prozy mie by- 
ło — tradycja nakazywała mieć ją przynaj 
mniej w zapomnieniu, jeżeli nie w pogar- 
dzie. brakowało równiez artykułów nauko* 
wych, pisanych przez studentów. Lukę tę, 
zarówno jak w Mipogrytie, zapełniali prote- 
sorowie. zupełnie słusznie, bo cóż mogli dać 
w tej dzieazinie ci, co zaledwie zaczęli po- 
znawać archiwa i bibljoteki, a nadomiar u- 
sprawieduwienia powiedzmy, że spędzali wię 
cej czasu na wiecach i dyskusjach „filozofi- 
czno - literackich" niż przy książce. 

W roku następnym K. Leczycki wyje- 
chał. A. Marcinowski dokooptowai na wspoł 
redaktora ignacego Widawskiego — i wy- 
dał Nr. 2 „A.M.V.* Dla Nr. 3 na redaktora 
zaproszono Walerjana Charkiewicza i w je- 
go energji redaktorsko - wydawniczej pi- 
simo znalazło pierwsze mocne oparcie, Pod- 
czas driikowania Nr. 4 naraz zaskoczyła Sza- 
nownego redaktora wieść, że Senat USB 
zwróci uwagę na pismo akademickie i przy : 
znał mu suowencję. Trzeba było utworzyć 
jakieś „ciało prawne, któreby mogło ową 
subwencję odebrać. To stało się bezpośred 
nim powodem utworzenia Zrzeszenia Akade- 
mickich Kół Naukowych — które przez długi 
czas (bodajże do roku 1928) istniało tylko 
na papierze i istniało tylko, poto, żeby mo- 
gło wychodzić pismo „A.M.V.* To drugie 
pozostało do dziś bez zmiany. Zadania tej 
organizacji nie zwiększyły się. Sama firma 
wydawców („Koła Naukowe") zobowiązania 
pismo do wprowadzenia prac naukowych, lub 
pseudo - naukowych. Strona ta bezustan - 
nie się doskonali w miarę, jak cdraz liczniej - 
sze zastępy wychowanków USB. kończą stu- 
dja, nabierają doświadczenia a nawet „ro 
zumu zagranicznego”, nie zrywając przytem 
ze środowiskiem akademickiem i jego ой- 
cjalnym organem. Coraz więcej na iamach 
„A. M. V.” doktorów własnych nie zaś u- 
proszonych 1a napisanić z łaski. Chwała Bo- 
gu, niewiele jest takici, którzy uważają za 
obniżenie powagi doktorskiej, lub protesor- 
skiej, dać owoc swej pracy do pisma, posia- 
dającego firmę akademicką. Niestety, jednak 
są 1 tacy o których możnaby było powie- 
dzieć w niektórych okolicznościach: zapo- 
mniał wół, jak cielęciem był. A może to tak 
ich „oślepiło złoto”, którego pismo akad< 
mickie nie posiada i musi je zastępować nie- 
praktycznem: „Bóg zapłać”, 

10 są rzeczy przykre, lecz w istocie dto - 
biazgi, które nie stoją na przeszkodzie ogól- 
nemu rozwojowi pisma. Prace naukowe stu: 
dentów absolwentów i wychowanków USB 
na łamach „AMYV% są coraz liczniejsze i nie-- 
raz zyskują pochwały. Strona literacka ró- 
wnież czynr postępy. Stopniowo ginie wstięt 
do prozy, a poezja coraz bardziej wzrastą Z 
romantyczno - sentymentalnych powijaków, 
rozgląda się po współczesnym Świecie lite- 
rackim i nawet usiłuje czasem wkroczyć na 
nowe nieutorowane drogi. Roczne odstępy 
między pojedyńczemi zeszytami „Almae Ma- 
tris* nie pozwalają na łamach jej rozkrzewić 
się tematom ideowo - politycznym i społe- 
cznym. [o jednak wychodzi na dobre. Dzię - 
ki temu „Aima Mater“ gra rolę segregującą, 
do prozy, a poezja coraz bardziej wyrasta z 
oceniającą 1 upamiętniającą tylko najcie 
kawsze momenty życia organizacyj aka- 
ecuiuckich. ozięki temu cały balast sporów, 
polemik; i roztrząsań codziennych przemi- 
Jających cdpada, a zostaje to tylko, co jest 
godne uwagi społeczeństwa starszego, a 10 - 
ze nawet i potomnych. 

Na zakończenie zaznaczyć należy, że 
sztuka graticzna już począwszy od „Hipo- 
gryta“ zarysowała się dodatnio. W Alima 
mater zas wszystkie numery są pięknem i 
wyraźnem odbiciem tendencyj i gustów, któ. 
re panowały na wydziale sztuk pięknych w 
Wilnie. Duzo można wyczytać z okładek ini- 
cjałów, ozdób graficznych, kształtu kolumn 
i wreszcie reprodukcyj we wszystkich zeszy* 
tach „Almae Matris Vilnensis“. War. 

  

śli głębokiej, subtelnej, a w mistrzow: 
ską formę ubranej dał mu miejsce w sze 
regu owych najwybitniejszych w XIX 
wieku umysłów, które na pograniczu 
między filozofją a poezją stanęły. 

Jeszcze w r. 1851, więc w epoce 
niemal powszechnej wiary w zbawien- 
ność ideałów demokracji zapowiedział 
Amiel nieuniknioną w razie ich zwy: 

cięstwa niwelację duchową ludzkości; 
„przyszły statystyk zarejestruje rosną: 
cy postęp, ale moralista — stopniowe 
spadanie; progres des choses dćclin des 
ames*". Inaczej być nie może; ludzkość 
odpokutować musi każdą fikcję, którą 
przyjmuje, jako prawdę, demokracja 
zaś polega na fikcji, że „głosowanie po* 
wszechne, a mądrość to — to samo“, 

i że przeto „większość posiada nietylko 
siłę, lecz i rozum*. Drogą tą dojdzie 
ona „przez demagogję do absurdu, da- 
jąc najgłupszym prdwo wyrokowania 
o rzeczach najważniejszych”... a ci naj: 
głupsi wpadać będą z jednych głupstw 
w drugie, będzie to robiło wrażenie, że 
się coś zmienia — i każdą zmianę utož- 
samiać poczniemy z postępem... Będzie 
my świadkami ogólnego obniżenia po- 
ziomu moralnego, a: „kogóż to pocie: 
szač może, że jak w wieku V najazd 
barbarzyńców na imperjum Rzymskie, 

Przyszłe tadatia młodzieży akademick 
Święcimy dzisiaj Wielki Jubileusz 

Strażnicy Kultury Polskiej na wschod- 
nich Ziemiąch Kzeczypospolitej, Jubi: 
leusz Wszechnicy Batorowej. 

W dniu tym uroczystym powinniś- 
my jednak nietylko wspominać chwale- 
bną przeszłość Uczelni, lecz pomyśleć 
także o zadaniach Wszechnicy Wileń- 
skiej na przyszłość, o hasłach, które 
Jej w następnym okresie przyświecać 
mają. 

Każda uczelnia ma dwojakie zada: 
nie do spełnienia — naukowe i ideolor 
giczne. Oba są wytworem wiedzy, do 
swiadczenia, pracy i intuicyjnej siły du- 
chowej młodości. Ta ostatnia kolosa|- 
ną rolę odgrywa w tworzeniu się ideolo 
gji. Zadamem młodzieży jest tworzenie 
postępu przez rzucanie nowych myśli, 
powstających jednocześnie z kształto- 
waniem się umysłowym nowego poko- 
lenia. Bez niego społeczeństwo myśla- 
łoby ciągle temi samemi kategorjami, ° 
myśl ludzka stałaby na miejscu, nieza- 
stosowana do realnych potrzeb życia 
danego okresu. Niewątpliwie do rzad- 
kości należy zdolność takich ludzi, jak 
Wskrzesiciel Uniwersytetu Stefana Ba 
torego Marszałek Piłsudski, myślenia 
stale nowemi młodemi kategorjami, cią- 
gle realnemi. Potrafił On od myśli so- 
cjalistycznej, twórczej w okresie Jego 
miodości przejść do Państwowo - twór 
czej dzisiaj. Niestety ogół naszega star- 
szego społeczeństwa do dzisiejszego 
dnia myśli kategorjami, że się tak wy- 
razimy, przedniepodległościowemi. Bo 
czy to socjalista drogą destrukcji za- 
borczych mocarstw dążył do niepodle* 
głości, czy narodowy demokrata pod 
trzymując nacjonalizm potrafi tą drogą 
zachować język i kulturę, wszystkim im 
należy się wdzięczność Narodu w uzna- 
niu ich niepospolitych zasług na polu 
zdobycia niepodległości. Dzisiaj zaró- 
wno jedni jak i drudzy zostali przy da- 
wnej swojej ideologji, nie umiejąę za 
stosować jej do zmienionych warunków 
w Państwie Niepodległem. Ale do nich 
nie mamy pretensji, oni swoje zrobili; 
jeszcze raz podkreślamy, zasługi ich są 
nieocenione. Niebezpieczeństwem nato- 
miast jest rozpowszechnianie się tych 
ideologij przedniepodliegłościowych 
wśród młodzieży akademickiej. Ta też 
z radością powitać należy nowy kie- 
runek ideologiczny młodzieży, który 
zrywając z dawnemi poglądami, opiera 
swoją ideologję na zrozumieniu real- 
nych potrzeb Faństwowo - społecznych 
na zrozumieniu, że dzisiaj, gdy mamy 
Wolną Niepodległą Ojczyznę należy Ją 
doprowadzić do rozkwitu Mocarstwo: 
wego. Zwrot ku temu widzimy nietylko 
w powstaniu akademickiej organizacji 
Myśli Mocarstwowej, lecz i w przek* 
ształcaniu się ideologji innych stawarzy 
sz: ń akademickich w podobnym kierun 
ku. Kierunek ten jest jeszcze w zarod- 
ku, ale wierzymy gorąco, iż w historji 
życia. młodzieży naszego Uniwersytetu 
odegra Myśl Mocarstwowa wybitną ro- 
lę kierownika szeregu pokoleń, wpływa 
jąc na ukształtowanie się naszego przy- 
szłego życia społeczno - państwowego. 
Przekonani jesteśmy, że przy obcho* 
dzie następnego Jubileuszu naszego 
Uniwersytetu młodzież akademicka, i- 
dąc za przykładem Wielkiego Wskrze- 
siciela Wszechnicy Batorowej, wykaże, 
iż trwa w niej stale i silnie intuicyjna 
siła młodości. 

Grono Przyjaciół Myśli 
Myśli Mocarstwowej. 
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tak teraz straszliwy potop demokraty* 
czny nie odrazu zniesie owoce i dzieła 
starej, wysokiej kultury*. Natomiast 
jakże zeszpeci on wszystko i zwulgary- 
zuje“! I myśli swojej dając folgę sta- 
wał Amiel przed wnioskiem, do które* 
ge dochodzą przyrodnicy, stosujący 
zasadę entropji do zjawisk  społecz* 
nych*. Tylko wniosek swój streszczał 
on w formie pytania, czy niwelacja po* 
wszechna nie jest prawem natury i czy 
dojście jej do skutku nie będzie koń- 
cem wszystkiego? Innemi słowy: czy 
nie mamy przypuścić, że świat całą si: 
łą dąży do zni szczenia tego, co sam 
zrodził”. W takim razie życie jest ślepą 
pogonią za swoją własną negacją, jest 
wysilaniem się, aby coprędzej stało się 
to, czego ono najbardziej lęka się i 
nienawidzi — jest tkaniem sobie koszu: 
li smiertelnej i układaniem kamieni do 
własnego grobowca”. W r. 1871 pod 
wrażeniem komuny paryskiej znowu 
rzucał on prorocze tym razem pytanie: 
„Czy nie jest komunizm międzynarodo=, 
wy tylko kwatermistrzem nihilizmu ro- 
syjskiego, który wspólnym będzie gro* 
bem dla ras starych, jak łacińska i ras 
stworzonych do niewoli, jak słowiań* 
ska?... * 

M. Zdziechowski.
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Goście węgierscy w Wilnie 
W dniu OE: przybyja A 

delegacja węgierska w następu- 

dc ae ort. Eckhardt z Bu- 

dapesztu, Prof. Ivanyi. z Szegedynu, 

tytularny Opat x. Kanonik Dombrow- 

Szky z Pecs i prof. Diveky w imie: 

«niu poselstwa węgierskiego: w War- 

szawie. Miłych gości podejmował hr. 

Marjan  Broel Plater śniadaniem, 

u siebie, wieczorem zaś prof. Zdzie- 

chowski bankietem w sali Klubu szla- 

checkiego na który przybyli p. mini- 

ster Meysztowicz, marszałek „Senatu 

Szymański, wojewoda Raczkiewicz i 

«wielu profesorów uniwersytetu oOrae 

przedstawicieli społeczeństwa wileń: 

iego. 
> po Giar przemówił rektor Zdzie- 

chowski po francusku następującemi 

słowy. 

Przemówienie prof. Zdzie- 
chowskiego 

Zacznę od wspomnienia z czasów 

dalekiej młodości. W Dorpacie gdzie 

odbywałem studja uniwersyteckie, mia- 

łem kolegę i przyjaciela, który rzadko 

brał udział w naszych zabawach i ucz- 

tach; duszę miał głęboko i nieuleczal- 

nie smutną; powiedziałbym, że odbi- 

jała w sobie żałobę ojczyzny, nigdy 

bowiem i u nikogo nie spotykałem tak 

dotkliwie bolesnego odczucia pc „niże 

nia Polski pod jarzmem Rosyjskiem. 

Obrał sobie jako specjalność, histo - 

ję, przygotował rozprawę o epoce 

Stefana Batorego — i to, wyznawał mi, 

stanowiło największą pociechę w jego 

życiu. Wśród ciszy wieczorów, zato” 

piony w księgach swoich, puszczał wo- 

dze marzeniu, które go niosło w bez- 

kresną dal Rosji — i oto widział tam 

siebie w obozie królewskim, gdzieś pod 

Pskowem wpatrywał się i wsłuchiwał 
w gwary życia żołnierskiego, stawał 
wśród wojowników opowiadających o 
wyprawach swoich, serce drżało mu 
zachwytem do ich czynów bohater- 
skich, zdawało mu się, że już dostrzegł 
orły polskie, unoszące się ponad Mo- 
skiewskim Kremlem. Pod mocną ręką 
wielkiego Króla — mawiał — naród 
masz waleczny i dzielny, ale krnąbrny 

i anarchiczny w instynktach, stawał się 
narodem świadomym swej mocy, po” 
tężnym i zgodnym w zapale swoim do 
wiełkich. planów wielkiego monarchy. 
| Monarchę tego dały nam Węgry. 

"Głęboko pobożny, obyczajów suro- 
wych, wszechstronnie zdolny, niepo” 
spolicie bystry, z rozmachem myśli 
ogarniającej szerokie widnokręgi, nie- 
zmordowany w pracy, nieustraszony na 
polu ditwy, najszlachetniejsze , jak go 
określił Wenecjanin Ridoliini, uosobie- 
nie rycerza Chrześcijańskiego, Stefan 
Batory marzył od młodu o blasku i 
chwale, a jedno i drugie znaleźć miał, 
jako Król Polski, w wojnach z Moskwą. 
Nigdy przed nim nie zwyciężali Polacy 
Rosjan z powodzeniem tak stałem i 
tak świetnem. 

Pochodząc z kraju, którego część 
jedna była pod bezpośrednim panowa- 
niem tureckiem, druga zaś opłacała 
sułtanowi haracz, Batory lepiej, niż 
ktokolwiek inny, rozumiał  niebezpie- 
czeństwo Tureckie. Sprawa Węgier ob- 
chodziła cały świat Chrześcijański i wy” 
zwolenie ojczyzny Węgierskiej stano” 
wiło w młodości szczyt jego marzeń. 

Ale wraz z wstąpieniem na tron 
Połski, a pod wpływem wojny z Mo- 
skwą następuje stanowczy zwrot w 
jego myśli. Mając w osobie przeciw* 
nika swego, Iwana Groźnego, najpo- 
tworniejszy okaz obrzydliwości, do ja- 
kiej dojść może człowiek, odgaduje on 
w błysku genjalnej intuicji istotę kwe- 
stji wschodniej i wykrywa jej rozwią- 
zanie. Ażeby znieść głośną potęgę Tu- 

-"tecką i zdobyć Konstantynopol, zacząć 
trzeba tam, gdzie  niebezpieczeństwo 

majgroźniejsze t. j.: od Moskwy i po* 
konać ją nie w niemożliwym celu jej 
zniszczenia, ale dla jej własnego dobra, 
dla zbliżenia do Chrzescijaństwa Za- 
chodniego i do Polski i przekształcenia 
jej z nieprzyjaciela w cennego sprzy- 

mierzeńca, czyli w imię wielkiej Idei, 
którą w spadku po Batorym miał pó- 
źniej objąć wielki hetman Żółkiewski. 

Panowie i Panie! Najwyższe aspi- 
racje ducha ludzkiego skupiają się w 
idei Boga, ale od początku uległ czło- 
wiek pokusie pychy szepcącej mu: 
„dlaczegobyś sam nie ogłosił siebie 
Bogiem''? Nigdy zaś il ni „gdzie za cza- 

„sów naszych pokusa ta nie objawiła 
się z taką siłą, jak w Rosji. Słusznie 
myśliciel niemiecki prof. Mann porė- 
wnał Rosję z Izraelem: dwa ludy bli- 
skie Bogu przez ową żądzę prawdy i 
sprawiedliwości absolutnej, która po- 
rywała ich proroków, ich poetów i my” 
ślicieli — zarazem i może głównie z 
tego powodu zawsze i tak łatwo spa” 
dające z wyżyn Bożych w błoto kultu 
Baala. | oto właśnie w postaci prze- 
ciwnika Batorego, który siebie, jako 
Cara, podawał za wybrane narzędzie 
Boga, a swoje krwiożercze szaleństwo 
za prawo Boże, owa przewrotność 
stworzenia stawiającego siebie na miej- 
scu Stwórcy zdobywała sobie wyraz, 
który zaprawdy przejąć mógł dresz- 
<zem piekła. 

Czy patrząc i zastanawiając się nad 
tem, człowiek z genjuszem, a rzetelny 
sługa Boży, Król Stefan Batory nie wy- 
czuwał, jaką groźbą dla świata był ca- 
rat Moskiewski czy nie przewidział, że 
wszetka w przyszłości reakcja przeciw 
wszechwładzy Cara, jako wybrańca i 

namiestnika Boga, im gwałtowniejszą 
będzie, tem wyraźniejsze przybierać 
będzie znamię dzikiego i fantastyczne- 
go antyteizmu. 

W każdym razie zrozumiał instynk- 
tem proroczym, że świat muzułmań- 
ski nie był jeszcze wrogiem najgroź- 
niejszym Chnrześcijaństwa Świat ten 
bowiem stoi na idei Boga i prawa mo- 
ralnego. Wrogiem najgroźniejszym jest 
ten, który odrzuca Boga, depcze prawa 
moralne, niszczy w duszy ludzkiej 
wznoszący ją ponad zwierzę instynkt 
religijny, słowem ten, który zbestjalizo” 
wanie człowieka ogłosił jako cel hi- 
storji. | patrzymy dziś na to jak ów 
wróg odwieczny człowieka, któremu 
torował drogę Iwan Groźny i który za 
dni .naszych wcielił się w osobie Le- 
nina, opanował nieszczęsną Rosję i 
stamtąd swoją sieć rozciąga nad świa- 
tem. ł 

Po toaście rektora Zdziechowskie- 
go kapela wojskowa odegrała hymn 
narodowy węgierski; następnie prof. 
Diveky wzniósł w imieniu rrądu wę- 
gierskiego toast na cześć Prezydentą 
zakończony odegraniem , Jeszcze Pol- 
Ska nie zginęła”. 

Z kolei zabrał głos rektor Rar- 
czewski: 

Toast prof. Alfonsa Parczew- 
skiego 

„Ze Węgry były nam najbliższym 
politycznie i przyjaznym sąsiadem, 
jest rzeczą powszechnie wiadomą. To 
jedyny sąsiad z którym rzadka bar- 
dzo była chwila zatargów a zwykle 
mieliśmy wspólne dążenia i główne 
wytyczne polityki. Ale nietylko w po- 
lityce. panowało między Węgrami a 
Polską zbliżenie. Było także w dzie- 
dzinie duchowej, w początkach obu 
państw, w epoce chrystjanizacji obu 
krajów jest wspólny im misjonarz 
działacz chrześcijański, Astorch, pod- 
ług wszelkiego prawdopodobieństwa, 
jeden z mnichów irlandzkich, owych 
Słoti vagantes. Później już ku koń- 
cowi XIII wieku, owe międzynarodo- 
we synody plenarne polski episkopat 
odbywa razem z węgierskim w Bu- 
dzie. Gdy legat papieski wezwał bi 
skupów naszych na tego rodzaju sy- 
nod w Wiirzbergu, biskupi nasi od- 
mówili udziału ale chętnie jechali do 
Węgier. Jeszcze później gdy założony 
został = Uniwersytet w Krakowie. 
Węgrzy chętnie  Śpiszyli do tej 
uczelni. W Albumie Scholarów 
wersytetu Krakowskiego spotykamy 
bardzo liczne imiona pochodzących z 
Węgier. Tak było w XV i XVI stu- 
leciu. 

Gdy wogóle w dawniejszych cza- 
sach stosunki naukowe między Wę- 
grami „a Polską były bardzo ży- 
we, w nowszych czasach one osłabły. 
Nasz ruch naukowy nie jest dosta- 
tecznie znany wśród Świata naukowe- 
go zna węgierskiego, ale i węgierski 
za mało jest u nas znany. Tymcza- 
sem ttn ruch, tak ożywiony w XIX 
wieku, gdy wydawaro Monumenta 
historyczne i dyplomatorjum, po woj- 
nie Światowej, mimo klęsk  politycz- 
nych, gospodarczych i okrojenia gra- 
nic, nie upadł lecz wciąż się rozwija. 
Zasługuje na bliższą znajomość. Mów- 
ca zakończył toastem na zbl żenie się 
i zacieśnienie stosunków między Świa- 
tem naukowym polskim a węgierskim. 

Na toast rektora Parczewskiego 
odpowiedział w języku łacińskim 
dłuższą, piękną w formie a pełną 
werwy mową X. Kanonik Dambrow- 
szky. 

Przemówienie prof. Eckhardta 

Potem proi. Eckhardt przemówie- 
nie swoje wypowiedziae w  ślicznej- 
francuzczyznie zwrócił do Towarzyst- 
wa Przyjaciół Węgier. „W imieniu 
całej delegacji węgierskiej — zaczął— 
składam najserdeczniejsze podzięko- 
wanie za serdeczność, z którą nas 
przyjęliście i która nas do głębi du- 
szy wzruszyła. Po przebyciu w dro- 
dze do was tego morza obojętności 
i niechęci, które nas zewsząd w Eu- 
ropie Środkowej otacza, znaleźliśmy 
tu, w odległym zakątku Europy pół- 
nocnej prawdziwą oazę, która nas 
odrazu powietrzem ciepłem i ożyw- 
czem owionęła. Pod tym zaś wzglę 
dem zepsuci nie jesteśmy i nie po- 
trafię nawet wyrazić jaką to jest otu- 
chą i radością dla nas, że zamiast 
pogardy, albo strachu, albo nienawiś- 
ci, którą do nas żywią wszystkie nie- 
mal narody, spotykamy w Wilnie u- 
czucia tak serdeczne że po jednym 
dniu pobytu już się tu czujemy jak 
w domu. Jest to w znacznej mierze 
-—dowodził dalej mówca — dziełem To- 
warzystwa Przyjaciół Węgier, w któ- 
rem mamy tak gorliwego rzecznika 
sprawy naszej, jak nasz kochany ko- 
lega prcf. Zdziechowski: W obłudnej i 
makjawelicznej Europie należy Zdzie- 
chowski do tej nielicznej grupy my- 
Ślicieli którzy idei dają pierwszeń- 
stwo przed interesem bezpośrednim, bo 
wiedzą, że wbrew wszelkim pozorom 
i wszelkim  kompromisom idee, 
albo raczej idealizmy _ kierują 
żysjem ludzkości. 1 Jego idealizm, 
poczucie sprawiedliwości, sumienie u- 
czonego, gorący katolicyzm i wreszcie 
także jego patrjotyzrz pelski wspólnie 

się złożyły, aby wytworzyć to głębo- 
kle oburzenie, jakie 'w nim rozbiór 
Węgier wywołał. I ten niegdyś suro 
wy sędzią dawnej polityki węgierskiej 
nie zawahał się w chwili najkrytycz- 
niejszej dla Węgier zabrać głos w 
obronie naszej i tym idealizmem swo- 
im odpowiedział naidealizm owych po 
lityków i mężów stanu węgierskich, 
co w epoce wojny Światowej sztandar 
Polski całej i niepodległej wywiesili. 
Wszyscy więc tobie, Kolego Kochany, 
wyrażamy wdzięczność naszą, jako 
człowiekowi serca i rzadkiej bezinte- 
resowności na tle epoki, w której 
kult siły i interesów materjalnych 
święci tak powszechny tryumf. Dziś 
już nie jesteś osamotniony. To liczne 
zebranie ten dzień delegacji wegier- 
skiej poświęcony, ta goŚcinność, a na 
dewszystko istnienie tu w Wilnie To- 
warzystwa Przyjaciół Węgier są tego 
wymownym dowodem*. Podniósłszy 
w gorących słowach zasługi w bu- 
dzeniu sympatji dla Węgier x. bisku- 
pa Bandurskiego, rektora Parczewskie- 
go, hr. Marjana Platera i proi. Bos- 
sowskiego mówca tak zakończył: „Pro- 
wadzicie dzieło godne waszych przod- 
ków, służąc sprawie ludzkości i spra: 
wiedliwości, która jest także sprawą 
waszej ojczyzny—i dziękujemy Wam 
raz jeszcze za to gorące przyjęcie, 
któregobyśmy nie doznali w żadnem 
innem miejscu Europy". 

Następnie przemówił proi. Bos- 
sowski. 

Przemówienie prof. Fr. Bos- 
sowskiego, 

Ze szczerą radością witamy za- 
wsze naszych węgierskich gości. 

Rektor Zdziechowski i Profesor 
Diveky mówili o wspólności  intere- 
sów politycznych łączących Węgry i 
Polskę i ich wspólnocie dziejowej, 
Rektor Parczewski mówił o stosun- 
kach kościelnych i uniwersyteckich 
łączących w przeszłości Polskę i Wę- 
gry. Prof. Eckhard mówił, że Węgry 
wśród Polaków czują się u siebie. 
Wszystko to jednak nie wyczerpuje 
węzłów, które nawzajem Polskę i 
Węgry łączą. „Węgier Polak dwa 
bratanki, mówi polska pieśń ludowa; 
istotnie niema w Europie narodu, 
który byłby Polakom tak bliskim jak 
Węgry. Między innemi występuje w 
dziedzinie cywilizacyjnej uderzająca 
równoległość w rozwoju jej w Pol- 
<ce i na Węgrzech. Król Polski Ka- 

erz Wielki zakłada Uniwersytet 
w krakowie. W kilka lat później 
Król Węgierski Ludwik Wielki sio- 
strzeniec Kazimierza zakłada Uniwer- 
sytet w Pec. Król Polski i Wielki 
Książę Siedmiogrodzki Stefan Batory 
zakłada Uniwersytet w Wilnie i Kcło- 
szwarre (przeniesiony teraz do Se: 
ged): dziwnym zbiegiem okoliczności 
dokument erekcyjny Uniwersytetu Ko- 
łoszwarskiego podpisany zostaje w 
Wilnie. 

W ciągu XV i XVI w. wielu №е- 
grów studjując w Krakowie gdzie 
istnieje osobna Bursa Hungaga- 
rorun. Ta równoległość rozwoju 
mogła istnieć tylko przy zupełnie 
podobnych stosunkach w Polsce i 
na Węgrzech i musiała pociągnąć za 
sobą niejednokrotnie wzajemne ich 
oddziaływanie. Sztuka renesansu przy- 
chodzi do Polski nietylko wprost 1 
Włoch, ale w wyższym jeszcze stop: 
niu za pośrednictwem Węgier. W ży- 
ciu politycznem zarówno Polski jak 
Węgier spotykamy te same ideje po- 
lityczne mianowicie zupełnie podobny 
ustrój. stanowy, zasadniczo różny od 
ustroju stanowego Niemieć i Zachod- 
niej Europy. 

Zarówno w prawie polskiem, jak 
w prawie węgierskiem spotykamy nie- 
jedną podobaą instytucję prawną, np. 
w prawie spadkowem zasadę paterna 
paternis, materna  maternis, która 
utrzymała się do dziś dnia i w pra: 
wie cywilnem polskich ziem wschod- 
nich w zastśsowaniu do majątku ro- 
dowego. W związku z tem wspomnieć 
należy, że Węgrzy są obdarzeni szcze: 
gólnemi zdolnościami do prawa i że 
dorobek ich naukowy na tem polu 
jest niezmiernie poważny. 

Po podziałach Polski uchodźcy 
polityczni polscy znajdowali niejedno- 
krotnie przytułek i schronienie na 
Węgrach, które same w tym czasie 
były pozbawione samodzielności i za- 
równo siebie, jak Polaków, musiały 
chronić przed  podejrzliwem okiem 
nasłanych obcych urzędników. Zakła- 
dy naukowe węgierskie przyjmowały 
w owym czasie młodzież polską, 
która z powodu represji nie mogła 
uczyć się na swej ojczystej ziemi, z 
tego powodu jest nam Polakom 
szczególnie drogą Akademja górniczo- 
leśnicza w Schemnitz (przeniesiona 
obecnie z powodu okupacji czeskiej 
do Odenburga), gdzie licznie Polacy 
się uczyli. 

Cudzoziemcowi wpada w oko 
jeszcze jedna cecha charakterystyczna 
więgierskiego życia uniwersyteckiego, 
mianowicie duży udział duchowieri- 
stwa, zajmującego niejednokrotnie ka- 
tedry przedmiotów Świeckich np. na 
wydziale prawa. Wobec tego niech mi 
będzie wolno wnieść w ręce obecnego 
tu X. kanon'ka Dombrowskiego zdro: 

w uv 

  

Pierwszy dzień uroczystości uniwersyteckich 
Dogrzeb Lelewela 

Wczorajszy wygląd Wilna był odSztandary łopoczącj z lekka ze szme- 
samego rana odświętny, jak rzadko 
kiedy, Dworzec kolejowy, wszystkie 
gmachy państwowe — udekorowane 
przepięknie. Na każdym domu w ca- 
łym mieście łopoczą chorągwie o bar- 

wach państwowych. Mimo, że dzień 
tki słoneczny, Babiego lata dzień — 
jarzace się ledwo  dostrzegalnym od- 
blaskiem latarnie pokrywa kir, Wilno 

godnie przygotowało się na odprowa- 
dzenie na Rossę, przybyłych z ob: 
czyzny prochów Joachima Lelewela, 
wielkiego patrjoty i nauczyciela naro- 
du, który tu przed wiekiem z katedry 
Wszechnicy Batorowej znicz miłości 
Ojczyzny w sercach młodzieży rozpa- 
lał. 

Na godzinę już przed nabożeń 
stwem żałobnem — przed kościołem 
św. Jana na ulicy i dziedzińcu Skargi 
gromadzą się delegacje niosąc cho- 
rągwie i wieńce. Jednych i drugich 
ilość nie widziana dotąd w Wilnie. 

rem spadających liśc—cudnie mienią 
się barwami w słońcu, cudnie mienią 
się w wieńcach kwiaty i zieleń dębu, 
jedliny i świerków. Mnóstwo groma- 
dzi się we wnętrzu dziedzińca mło- 
dzieży. Na pierwszym planie młodzież 
akademicka w barwnych  deklach 
i szariach korporanckich. Profesoro- 
wie zarówno nasi wileńscy, jak i ze 
wszystkich wyższych uczelni przybyli 
w tradycyjnych swych togach i bire- 
tach. Znikoma zaledwie cząstka tego 
przedziwnego zgromadzenia wypełnia 
szczelnie wnętrze kościoła. Około 
trumny tcgą profesorską i sztanda- 
rem Rzeczypospolitej nakrytej,  spo- 
czywającej na katafalku  tonącym w 
Świetle, zieleni i kwiatach—zgroma- 
dzona elita uczestników uroczystości: 
reprezentanci Rządu, Senatu i Sejmu; 
wreszcie senatów akademickich. Na 
planie tego uroczystego teatrum liczny 
zastęp duchowieństwa w bieli i ksią- 

Historyczny hold Uczelni 
J. Magnificencja ks. rektor Falkow- 

ski wygłosił przemówienie od imienia 
Uniwersytetu, którego treść zapiszą 
kroniki Uczelni. Wśród majestatyczne- 

go nastroju padały mocne jak granit 
słowa, słowa tchnące żywym uczu 
ciem dla prochów wielkiego nauczycie- 

la wieszczów narodu. A oto doslow- 
na ich przepiękna treść: 

„Za to, żeś rozpłomieniał du- 
sze młodzieży najczystszym og- 
niem entuzjazmu i pracy, Żeś ja- 
ko uczeń i profesor tego uniwer- 
sytetu przysporzył mu swym ta- 
lentem i pracą blasku chwały, 
żeś na katedrze profesorskiej 
i w pismach profesorskich słu- 
żył prawdzie i sprawiedliwości g 
i sobie zostawił czystą jeno treść j 

zmieniającą historyka na jeste-- 
stwo najwyższej moralności, one 
mi uczuciami dodawał pięknej 
barwy historycznym zstrudnie- 
niom swołm, że cię takim pol- 
ska wydała ojczyzna, żc na świet 
nym dziejopisa jaśniejąc urzędzie 
wskazywałeś nam, co było, co 
jest 1 co będzie, żeś wreszcie 
nigdy wiary I nadziei w wolność 
niepodległość nie tracąc, krze- 

wiłeś wolność I niepodległość w 
duszach współbraci, że wreszcie 
ludzkości i ojczyźnie złożyłeś 
znojną pracę żywota, za tę cno- 
tę w tułaczem ubogiem życiu, za 
miłość tych murów, sal i kruż- 
anków uczelnia nasza uchwałą 
ednomyślną senatu postanowiła 

człowieka, żeś z całą usilnością,sprowadzić twe prochy, a rząd 

Gdy przebrzmiały historyczne sło- 
wa J. Magniticencji, poczty sztanda- 
rowe i delegacje z wieńcami wyru- 

szyły na oznaczone miejsce w pocho- 

dzie, za nimi profesorowie i ducho- 

wieństwo. Dookoła katafalku zapalo- 
no pochodnie. Pochód ruszył. Tuż 
za katafalkiem postępowało grono 
krewnych zmarłego we Francji uczo- 

nego, dalej reprezentanci władz pań: 
stwowych z ministrami Czerwińskim, 
Staniewiczem, Boernerem, Carem, Wy- 
sockim i Raczkiewiczem wojewodą 
wiłeńskim na czele. Takiego konduk- 
tu pogrzebowego, jak Wilno Wilnem 
jeszcze nie było. Z chwilą ruszenia 
katafalku przechodziło juź czoło po- 
chodu pod Ostrą Bramą. 

żąt kościoła w szatach pontyfikalnych. 
Mszę celebruje sędziwy Arcypasterz 
Mohylowski Ropp. 

w 

Ceremonjał kościelny skończony. 
Z niezliczonych iłumów na ulicach 
wyłaniają się; formują delegacje, 
łańcuch rąk żołnierskich okala je 
kordonem, Tymczasem w trakcie prze- 
noszenia na katafalk trumny  rastę- 
puje — przewidziana w programie 
przerwa — przeznaczona na pože- 
gnanie przez Uniwersytet prochów b. 
wielkiego swego Profesora. Oczy 
wszystkich zgromadzouych na dzie- 
dzińcu Skargi zwracają się w stronę 
krużganku — gdzie ukazuje się w 
szkarłacie i gronostajach, obecny b. 
Uniwersytetu Królewskiego Rektor i 
obok niego woźni, z których jeden 
trzyma berło rektorskie, drugi biret. 

Małe jeszcze poruszenie i zapada 
chwila dostojnej ciszy. ‚ : 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej prochy twoje z ziemi 
francuskiej przywiózł do Polsk 
I przekazał nam, byśmy je z czcią 
złożyli w ziemi naszej, w ziemi 
wolnej. W imieniu uniwersytetu 
Stefana Batorego składam naj- 
głębszy hołd i oznajmiam, że 
prochy twoje będą wskazywały 
nam i młoazieży w odrodzonej 
wszechnicy cel twoich dążeń. 
Niech się pochyli berło uniwer- 
sytetu! Młodzieży! Pochyl sztan- 
dary swoje nisko na cześć na 
hołd przed prochami nauczycie- 
la Filaretów. Obecnemu wśród 
nas nieśmiertelnemu duchowi 
Lelewela składam żywy wieniec 
z uczuć serc naszych. 

Pochód na cmenfarz Rossą 
Na cmentarzu Rossa nad świeżym 

nowym grobem Niešmiertelnego Pro- 
fesora Uniwersytetu Wileńskiego eg- 
zekwie odprawił Dziekan Wydziału 
teologicznego ks. prof. Świrski, prze- 
mówił zaś następującemi słowy Min. 
W. R. i O. P. dr. S'awomir Czer- 
wiński. 

Ostatnie słowo min. Gzerwińskiego 
Na dziwnym w tej chwili jesteśmy 

pogrzebie. Jesteśmy na jednym z 

tych rzadkich wyjątkowych  pogrze- 

bów, kóre są oznaką nie Śmierci, 
lecz życia. Bo chociaż przed nami 
rczwarta mogiła, choć w niej trumna 
drogie nam szczątki kryjąca, to prze- 
cież nie znaczy to, że ktoś teraz 
wśród nas umarł, ale znaczy to 
wszystko, że ktoś w sercach naszych 
żyje. Zaprawdę, nie jest to zwykły 
pogrzeb, bo na pogrzebie oddaje się 
ziemi prochy kogoś, kogo się utraciło, 
a my na tem miejscu mamy za chwi- 
lę kogoś, kogośmy utracili, odzyskać. 
Zaprawdę, nie jest to zwykły pogrzeb, 
bo nie jest to czyjeś w dalekie nie» 
znane krainy odejście, ale długoocze- 
kiwany powrót do swoich, a swoi 
grzebią zmarłego nie poto, by się z 
nim rozstać na wieki, ale poto, by tu 
pozostał wśród nich, by nadal za- 
grzewał i uczył z tej mogiły, jako 
ostatniej w tem mieście katedry. Bo 

Otodrcie Wystawy 
O godz. 5:ej po południu ożywie- 

nie ruchu na mieście szczególnie w 
okolicach dworca kolejowego wzmog- 
ły przygotowania do powitania Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym 
czasie właśnie sznur aut z dostojni- 
kami państwowymi zajął plac przed 
Bibljoteką Uaiwersytecką, w której sa- 
lach urządzona została wystawa pa* 
miątek uniwersyteckich z okresu 
350 ciu lat wystawa pamiątek po Jo- 
achimie Lelewelu. 

Do p. Ministra Czerwińskiego i 
przybyłych dostojników państwowych 
i gości przemówił JM. ks. Rektor 
Falkowski. podnosząc fakt, że wysta- 
wa ta obrazująca istnienie Uniwersy- 
tetu we wszystkich jego fazach roz: 
woju urządzona jest w starej, Odno- 
wionej w ciągu ostatniego dopiero 
roku auli pamięta wszystkie dawne 
uroczystości uniwersyteckie, w niej 
miał swój pierwszy wvkład Joachim 
Lelewel i przebywali sławni ucznio- 
wie Wszechnicy, jak Adam  Mickie- 

wie duchowieństwa węgierskiego. 
Szereg długich toastów zamknął 

prof. Ivanyi toastem na część pań 
polskich. 

* 

W dn. 9 wrzešnia przybyli węgier- 
ski chargć d'affaires p. Balosy i 
prof. Csekey z Dorpatu też Węgier. 
Wszyscy goście węgierscy zebrali 
się po południu w domu prof. Zdzie 
chowskiego, który ich podejmował śnia- 
daniem. 

nie wszystkie groby milczą. Są i gro. 
by takie, które najwymowniejszem, 
słowy najcenniejszą opowiadają na- 
ukę. Do takich grobów należy grób 
naszych wielkich  tułaczy-wygnańzów. 
Ci ludzie z dzisiejszego pokolenia 
przekorni i zrzędni, którzy 'są gotowi 
do upadłego procesować się z Odzy- 
škaną ojczyzną o każdy artykuł ich 
zawodowych albo osebistych praw, o 
każdą złotówkę swojego zarobku, ci 
ludzie powinni przychodzić do mogił 
naszych wielkich tułaczy-wygnańców i 
rozpamiętywać ich życie. 

Do grobów tych należy przywo- 
dzić najmłodsze pokolenie Polaków, 
by od tych grobów uczyło się bezin- 
teresownie pracować dla Ojczyzny. 
Nad jednym z takich grobów w tej 
chwili stojmy. Uczy on nas — ten 
grób, że był znakomity profesor dla 
którego audytorjum bywały za małe 
największe sale uniwersytetu, proie- 
sor który posiada wielką Świetną 

Uniwersyteckiej © 
wicz i Juliusz Słowacki. 

Dziękując J. Magnificencji i orga- 
nizatorom wystawy min. Czerwiński 
ogłosił wystawę za otwartą, poczem 

oprowadzony przez JM. Rektora i 
Dyrektora Bibljoteki d-ra Rygla zwie- 
dzał je w ciągu pół godziny. 

Wystawa przedstawia się zaiste 
imponująco. Na całość jej skład się 
około 200 portretów olejnych i re- 
produkcyj byłych profesorów | ucz- 
niów, autografy tychże, dokumenty 
it d. Wśród dokumentów zwraca 
uwagę protokół z ostatniego posie- 
dzenia senatu z dnia 28 maja 1828 r. 
Pisany on jest w języku „urzędo- 
wym” rosyjskim, zaś podpisy grona 
senackiego maniiestacyjnie w języku 
polskim, dalej zwraca uwagę licznych 
zwiedzających i naszą 5 w Skórę o- 
prawnych dzieł, jako pozostałości w 
Wilnie wielkiej Biblioteki Króla Zyg- 
munta Augusta, orginelna toga i bi- 
ret rektotski Piotra Skargi, wypoży- 
czone ze skarbca Katedralnego, dział 
ikonografji królów Stefana Batorego 
i Zygmunta Augusta, druki sławnych 
profesorów ibuczniów, pamiątki а- 
reckie i pamiątki z dawnego obserwa- 
torjom astronomicznego z w. XVIII. 

Wielkie zainteresowanie budzi sa: 
la następna z pamiątkami po Joachi: 
mie Lelewelu. Widzimy tam w całości 
księgozbiór, odstąpiony przez niego 
w 1857 r. Polskiej Bibljotece Batin- 
jolskiej w Paryżu w ilości 5575 to- 
mów i 1507 map geograficznych. Le- 
lewel zastrzegł wówczas przekazanie 
tego księgozbioru Uniwersytetowi Wi- 

chwałę naukową, pracując z własnej 
woli w warunkach, jakie byłyby nie 
do zniesienia dla najuboższego z po- 
śród jego słuchaczy. 

Grób ten nas uczy, że był wielki 
patrjota polski, który całe swe życie 
ciężko przepracował dla ojczyzny, kto- 
ry jejimię rozsławił po Świecie i któ- 
ry w starości uważał siebie za nie- 
godnego, aby od tej ojczyzny otrzy- 
mać łóżko w szpitalu. Dobrze, że 
groby takie w czasach dzisiejszych 
wracają z obczyzny do Polski, Gro« 
by te mówią i mówić będą — od 
nas samych zależy, czy słuchać ich 
mowy zechcemy. Składając w imieniu 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej naj- 
głębszy hołd pamięci Joachima Lele- 
wela wyrażam gorące pragnienie, aby 
nietylko jego Śmiertelne szczątki od 
tej chwili po wieczne czasy pozosta- 
wały wśród nas, ale żeby wstąpił w 
nas i duch jego ofiarny i żeby pozo- 
stał między nami na zawsze. › 

dawnej auligłównej 
lelskiemu z chwilą jego wznowienia. 
I wola ofarodawcy ziściła się. Od r. 
1874 wartościowy ten księgozbiór - 
przechowywany był w Korniku hr. 

Działyńskich, zaś w r. 1925 miała 
już go w posiadaniu i opiekuje się 
nim odtąd Uniwersytecka Bibljoteka 
Publiczna. 

W sali na górze, gdzie na pierw- 
Szym planie wisi najnowsze arcydzieło 
prof. Ślendzińskiego, _ przeznaczony 
przezeń na ozdobę auli kolumnowej 
portret naturalnej wielkości odnowicie- 
la uniwersytetu Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. W sali tej zeromadzone 
są akta i dokumenty związane z Uni- 
wersytetem po jego wskrzeszeniu w 
r. 1919 aż do chwili obecnej. S 
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GŁĘBOKIE., 

— Kronika Głębocka. Dnia 3 październi- 
ka rb. rb. w Głębokiem odbył się pod prze- 

wodnictwem p. Jankowskiego — Starosty 

Zjazd wójtów, burmistrzów i pisarzy gmin- 

nych powiatu dziśnieńskiego, na którym ko- 

mendant PKU Pos : 

dzielił szczegółowych instrukcyj co do czyn- 

ności gmin związanych ze sprawami woj” 

skowemi (zebrania kontrolne rezerwistów, 

pobór rocznika, ćwiczenia rezerwistów i t.d. 

Poza sprawami wojskowemi były szcz 

gółowo omawiane sprawy drogowe, jak to: 

sposób wykorzystania pozostałości szarwar- 

ku drogowego i świadczeń z tytułu udzielo- 

„nych zapomóg ludności głodującej, zadrze- 

wienie dróg publicznych w sezonie jesiennym 

£- D uzupelnienie brakujących znaków orjen- 

tacyjnych na drogach, oraz udzielono wska* 

zówek technicznych co do konserwacji dróg 

i mostów. 
Pozatem były omawiane sprawy: oby- 

watelstwa, porządkowo-sanitarne, rekrutacji 

robotników do Francji, organizacji imprez 

dochodowo propagandowych w związku z 

tygodniem L. O. P., popierania akcji M y- 

chowania Fizycznego i Przysposobienia „Woj- 

skowego, zgrupowania ścisłych materjałów 

do ułożenia projektów preliminarzy, budżeto 

wych na przyszły rok budżetowych  szcze- 

gólnie co, do budżetów i planów robót dro- 

gowych popieranie akcji oświaty pozaszkol- 

ne propagowanie akcji grupowanie oszczęd- 

ności w pocztowej kasie oszczędnościowej, 

względnie w miejscowych kasach pożyczko- 

wo-oszczędnościowych  łub spółdzielniach 

kredytowych, oraz eg spraw  dotyczą- 

cych organizacji pracy w gminach. w. C. 

   

    

Rolnicy litewsty z pow. Święciańsk ego 
ma PWK W Pozn 

Imponujące rozmiary Powszechnej wy 

stawy Krajowej w Poznaniu „ wykazując 

aństwowo twórczej dokonanej 

ięciolecia niepodległości wzbu- 

i zainteresowanie 

ogółu społeczeństwa, obrazem czego „jest 

niebywała wprost iłość wycieczek zbioro-- 

wych z całej Polski i zagranicy w celu do- 

kładnego zapoznania się ze zdobyczami kul- 

turalnemi, gospodarczemi, rozwojem  prze* 

mysłu, techniki i bogactwa naturalnego Pol. 

ski. Powszechną Wystawę Krajową zwiedzi- 

ła cała Polska, w czem i północno-wschod- 

nie rubieże Rzeczypospolitej nie pozostały w 

tyle. Kresy z,woj. Wileńskiem na czele wy- 

kazały, że dorobkiem kulturalnym Polski in- 

teresują się wszystkie warstwy społeczne i 

narodowości naszego Państwa. 3 
i iu się P. W. K. wzięła W zain 

a. Aczkolwiek Szo- 

winiści litewsc i się do ВМ, | 

pewnym sceptycyzmem i ironją nie szczędząc 
zgryźliwych na ten temat w swych pismach 
uwag, to jednak ludność wiejska choć w ma- 
łej mierze wykazała swe zainteresowanie 
rozwojem życia gospodarczego i ekonomicz- 

nego Państwa, biorąc udział w wycieczkach 
zorganizowanych, staraniem czynników, któ- 
rym dobro tej ludności i troska o podnie- 
sienie jej kulturalne, oraz wydźwignięcie z 
nędzy gospodarczej, przedewszystkiem, leży 
na sercu. 

Powiat Święciański wykazał specjalną 
żywotność w organizowaniu wycieczek, Z 
których dwie składały się wyłącznie z Litwi- 
nów. Ostatnio pomiędzy 19—26 września ba- 
wiła w Poznaniu tego rodzaju wycieczka. 
Uczestnicy wycieczki podczas zwiedzania P. 
W. K. specjalnie interesowali się działem 
rolniczym i wystawą hodowlaną, gdzie mieli 
możność zapoznać się z wysoko postawioną 
gospodarką i korzyściami uprawa ziemi, oraz 
hodowla rasowego bydła. Niezatarte wraże- 
nie wywarł ga uczestnikach wycieczki ogrom 
wytwórczości polskiej, eksponaty której mieli 
możność osobiście oglądać i przekonać się, 
že „Polska to jest wielka rzecz”. 

P. W. K. wykazała, że wytwórczość 
polska może zaspokoić potrzeby naszego 
Państwa bez uciekania się do produkcji za- 
granicznej, potrzeba tu tylko całkowitego 
zaufania społeczeństwa. które winno popie- 
rać wyroby krajowe. Uczestnicy wycieczki 
poza Wystawą zwiedzili m. Poznań, tę pra- 
starą kolebkę kultury polskiej zapoznając się 
z jej zabytkami. W dniu 22 września wy- 
cieczka była na przedstawieniu w teatrze 
Wielkim, gdzie wystawiono baiet Ludomira 
Różyckiego p. t. „Pan Twardowski*. Ten 
przecudowny utwór pantomiczny osnuty na 
tle prastarej legendy o pierwiastku  fanta- 
styczno-narodowym swą nadzwyczaj boga- 
tą wystawą i świetną grą artystów, na któ- 
rą poza Warszawą Poznań pierwszy zdobył, 
zapoznał Litwinów z poziomem  artystycz- 
nym scery polskiej. Pobyt w teatrze był 
niejako koroną niezapomnianych wrażeń ja- 
k'e wywarł na Litwinach Poznań i P. W. K. 

Dalszym programem wycieczki  litew- 
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awy p. mjr. Kamiński u* « 

skiej było zwiedzenie wsi wielkopolskiej. W 
tym celu W. T. K. R. wyznaczyło nam mia- 
sto Kościan i wieś Kiełczewo. W dniu 23 
rano w 

  

    

ieczka wyruszyła do miejsca prze- 
znaczenia. Uczestnicy wycieczki już z okien 
wagonu z zainteresowaniem obserwowali 
wzorowo uprawne pola, oraz schludnie wy- 

ce murowane i kryte dachówką do: 
e. Gdy zapytałem jednego z współ- 

szy rolnika z gminy twerec k 
podoba krajobraz ten odpow 
słowa: „Panoczku, żeby u nas 

ię uprawiać toby b dobrze“. 
Wyjaśnienia z mej strony, że tutejszemu 

rolnikowi nikt nie każe ziemi uprawiać, ale 

że robi on to z własnej inicjatywy, rozu- 
miejąc korzyści jakie daje racjonalna gospo- 
darka nie trafiły mu do przekonania. Roz- 

mowę naszą przerwało oznajmienie konduk- 

tora, że przybyliśmy do Kościan, м 
Na dworcu oczekiwał nas przedstawi- 

ciel Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek 

Rolniczych, który w krótkich słowach  ser- 
decznego powitania z dumą podkreślił, że 
wita braci Litwinów. Po śniadaniu wycieczka 
udała się na zwiedzenie m. Kościan. Kościan, 
powiatowe miasto Wielkopolski, ilością mie- 

ańców nie przewyższające Święcian pod 

/zględem organizacji może być wzorem dla 

powiatowych miast Polski. ы 
Przedewszystkiem handel koncentruje 

się tu wyłącznie w rękach polskich, a opie- 

rając się na spółdzielczości, daje możność 
producentom bezpośredniego zbytu. Jest tu- 
taj wzorowo prowadzona mleczarnia paro. 

wa, w której dziennie przerabia się 13.000 

litrów mleka dostarczanego przez okolicznych 
rolników. 2 an posiada własną 

gazownię, żnię jską urządzoną wed- 

ług nowocz „ch wymagań i której mogły- 

y “ mu niejedno miasto polskie. 
dodatnie wrażenie wywarł 

na z wiedzających szpital św. Zofji prowa* 

dzony przez zakonnice, w którym przy 

wprost niespotykanej u nas czystości chorzy 

otoczeni są troskliwą opieką. Jeśli wspom: 

nimy o imponujących gmachach gimnazjum 

państwowego, szkoły powszechnej i staro 

stwa, to będziemy mieli mniej więcej obraz 

tego, ze wszechmiar wzorowego miasteczka. 
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Następnie wycieczka udała się do wsi 
Kiełczewa, gdzie zwiedziła kilka gospodar- 
stw rolnych. Tu dopiero otwarły się szeroko 
oczy naszym rolnikom, którzy podziwiali ży: 
cie chłopa wielkopolskiego, który na piętna- 

"stu hektarach poza wzorowemi zabudowa- 
niami gospodarczemi, kompletem  przeróż 
nych narzędzi rolniczych mieszka jak „wielki 
pan*. Domek np. p. Rolińskiego zbudowany 
w rodzaju willi ma kilka pokoi elegancko 
umeblowanych z froterowaną podłogą, z ga- 
binetem gospodarza, na biurku którego z 
podziwem oglądano księgi rolnicze i rejestry 
gospodarcze. Gościnny gospodarz wyjaśnił 
wycieczkowiczom, że w książkach tych za- 
pisuje się wszystko co związane jest z go-- 
spodarstwem. Pozatem zwiedzono dwa 30 
ha gospodarstwa p. p. Jurgi Piotra i Toma- 
sza Gidoszewskiego. Gospodarstwa te zrobi- 
ły na uczestnikach wycieczki wrażenie za- 
możnych folwarków, boć przecie bez przesa- 
dy u nas, u rolnika na 200 ha nie da się za* 
uważyć tego dobrobytu, co tam. Z uznaniem 
trzeba podkreślić, że wycieczka przyjmowa-—- 
na była i ugaszczana przez W. T. K. R.i 
wspomnianych rolników z iście staropolską 
gościnnością. Ze wzruszeniem słuchało się 
toastów wznoszonych na cześć bratniego lu* 
du litewskiego, przedstawiciele którego przy- 
byli o tysiąc kilometrów, by móc u siebie 
przeszczepić tamtejszą kulturę. Litwini ze 
zdumieniem przekonali się, że Polacy to nie 
są wyrodki „iszgamy“ jak ich zwykli nazy- 
wać działacze litewscy, i że karmiono ich 
dotychczas tendencyjnemi i kłamliwemi wia: 
domościami o Polsce i Polakach w pismach 
litewskich. Serdeczność, z jaką podejmowano 
wycieczkę wykazała, że Polacy uważają 
Litwinów za dzieci jednej matki, którą za- 
wiść jednostek żądnych władzy, rozdzieliła 

  

   

   

"sztuczną granicą. 
„ o Wieczorem wycieczka z żalem opuszcza 
jąc gościnne progi na upamiętnienie chwili 
odśpiewała hymn narodowy polski i litew- 
ski. Wdrodze powrotnej wycieczka zwiedzi- 
ła Warszawę.* Wvrazem zadowolenia i ko. 

2 agniętych przez uczestników wy* 
jest podziękowanie złożone na ręce 
arostv Š anskiego, ktėre pozwo- 

ie przytoczyć: 
„Wycieczka rolników litewskich na P. 
K. z pow. Święciańskiego,  niniejszem 

   
    

       

Ww, 
składa serdeczne podziękowanie p. staroście 
za przyczynienie się do zorganizowania tako- 
wej, oraz wyraża uznanie i serdeczną 
wdzięczność p. Goślinowskiemu Bolesławo* 
wi za poświęcenie się i gorliwość w dzie- 
dzinie zapoznania nas z zabytkami i postę - 
pem kultury polskiej. 

, Uczestnicy wycieczki wyrażają swój po* 
dziw nad poziomem kultury rolniczej Wiel- 
kopolski, oraz rozwojem życia państwowe- 
go i gospodarczego w okresie niepodległo- 
ści, obrazem czego jest P. W. K. į 

Następują podpisy. 

  

przyjazd i powitanie Prezytienta 
O godz. 18 przybył do Wilna na 

jubileusz USB. Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej Ignacy Mościcki. W chwili 
gdy pociąg Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej wjeżdżał na peron orkiest- 
ra wojskowa grała hymn państwowy 
zaś kompanja honorowa 5 p. p. Leg. 

k sprezentowała broń. Wysiadającego z 
* wagonu Pana Prezydenta powitał p. 
wojewoda wileński Władysław Racz: 
kiewicz oraz generał Krok-Paszkowski 
w otoczeniu delegacji korpusu oficer- 
skiego. 

Przeszedłszy przed frontem kom- 
panji honorowej Pan Prezydent zbli- 
żył się do grupy Oczekujących jego 
przyjazdu dostojników. Pana Prezy- 
denta powitali pp. ministrowie Czer- 
wiński, Prystor, Car, Staniewicz, p. 
wiceminister Wysocki, pierwszy prezes 
Najwyższego Sądu Supiński, marsza- 
'ek Senatu Szymański, posłowie sej- 
mowi z p. Janem Piłsudskim na cze- 
le, rektor Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego ks. Falkowski z gronem profe- 
sorów, dyrektorowie departamentów 
ministerjalnych, szef służby zdrowia 
MSWojsk gen. Rouppert, wicewojewo- 
da Kirtiklis, szefowie miejscowych 
władz i urzędów, prezes apelacji Boch- 
wic, prokurator Przyłuski, prezydent 
miasta Folejewski i td. 

Panu Prezydentowi Rzplitej towarzy- 
szą szef kancelarji Cywilnej p. Lisie- 
wicz oraz adjutanci przyboczni mjr. 
Jurgielewicz i kpt. Suszyński. Wzdłuż 
sżeregu Strzelca, przez szpaler kor- 
porantów ze sztandarami akademi- 
ckiemi przez odświętnie udekorowaną 
salę dworca Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej przeszedł na plac przed 
dworcem i samochodem w  towarzy- 
stwie p. wojewody Raczkiewicza od- 
jechał do pałacu. Przed i za powo 
zem podążał szwadron 4 pułku uła- 
nów. Fronton dworca był wspaniale 
jluminowany zaś dookoła wielkiego 
placu przed dworcem ustawiony był 
szpaler żołnierzy z płonącemi po- 
chodniami. 

W chwili kiedy Pan Prezydent 
wjeżdżał do miasta rozległy się 
salwy armatnie. Gromadząca się na 
ulicach publiczność witała Dostojnego 
Gościa owacyjnie. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej zamieszkał w Pałacu 
Rep"ezentacyjnym. 

O godz. 19 min. 15 Pan Prezy- 
dent Mościcki wziął udział w obiedzie 
u p. wojewody Raczkiewicza w  Ści- 
słem gronie bawiących w Wilnie pp. 
ministrów. 

W celi Konrada 
Wspaniale przerobiona słynna cela 

Konrada w starych murach po-Bazyl- 
jańskich, w której ulokował się Zawo- 
dowy Związek Literatów Polskich w 
Wilnie zgromadziła na zapowiedziany 
akt otwarcia jej elitę umysłową na- 
szego miasta. Spodziewano się przy- 
bycia na akt inauguracji nowej siedzi- 
by literackiej P. Prezydenta, to też na 
ulicy i dziedzincu murów zgromadziły 
się tłumy Wilnian, pragnących powi- 
tać w tem historycznem miejscu, jak- 
najokazalej Głowę Państwa. 

P. Prezydent — jednakowoż nie 
mógł z powodu przemęczenia po- 
dróżą zadość uczynić tej części pro: 
gramu. „Do Celi Konrada" przybył 
natomiast p. min. W.R.iO.P. 
Crerwiński, wojewoda Raczkiewicz i 
prawie wszyscy goszczący w Wilnie 
przedstawiciele Świata naukowego- 

Uroczystego aktu otwarcja i po. 
święcenia siedziby Związku Literatów 
dokonał J. E. ks. Biskup Bandurski, 

poczem odbyła się przypadająca Z 
kolei „Ś-oda literacka" у 

Przemówienie wojewody 
Raczkiewicza 

Panie Ministrze, Dostojne Zgro- 
madzeniel Jesteśmy w murach, które 
przechodziły osobliwe koleje losu. 
Waniesione jako klasztor były przez 
długie lata w dobie niepodległości 
miejscem cichej pracy zakonnej i re- 
liginego skupienia dusz. Późiiej po 
utracie niepodległości stały się  wię- 
xieniem, ale więzieniem  niezwykłem. 
Tutaj w tych murach obca przemoc 
więziła tych, którzy wolność ponad 
wszystko wynosili. Była to kamienna 
klatka młodych orłów. Tłukły się w 
niej bezsilnie orlęta—Filomaci, a póź- 
niej studenci, spiskowcy powstania 
listopadowego, a w nich jeszcze u- 
więziony został Konarski, męczenik 
za sprawę narodową. Tutaj w tych 
celach chciano przemocą złamać  du- 
cha. który się złamać nie dał, który 
stąd, z kaźni więziennej rwał s'ę ku 
słońcu i szczyty osiągnął w  Mickie- 
wiczu. W tych Ścianach uwięziony brł 
„neiš Mi'kiewicz i została w nic 

crąstką jego duszy. Dlatego wśród 
pamiątek narodu to miejsce jest pa- 

miątką, jęśli nie najbardziej drogą, to 
najbardziej wzruszającą, pamiątką, 
zyskaną razem z niepodległością, 
Szczęśliwy jestem. że jako wojewoda 
wileński i gospodarz tej ziemi mogę 
dzisiaj powierzyć waszej, lteraci wi- 
leńscy, opiece tę najczcigodniejszą 
część szacownych murów. Będziecie 
tutaj kontynuowali swoją pracę Spo- 
łeczną i artystyczną, tak życzliwie 
przyjmowaną w ciągu trzech lat przez 
Społeczeństwo wileńskie. Oby więc 
duch murów poklasztornych natchnął 
was owocnemi myślami, oby więc 
pamięć o tradycjach, z tem miejscem 
związanych, stała się źródłem twór- 
czości waszej ku pożytkowi i chwale 
Najaśniejszej Rzeczypospolitej.( _ W) 

Róbcie w domu wita 
z jabłek, jagód. żyta i t. p. 

Broszury, przepisy szczegółowe, 

drożdże różnych gatunków, prasy 

o:az przybory potrzebne znajdziecie 
w. firmie. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
w' Wilnie, Zawalna 11-a 
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„Dzień żałohy” w Kownie 

KOWNO, 9-10. PAT. Z powodu „dnia żałoby** miasto tonie w ciemno- 
ściach. Wszystkie teatry i kina są zamknięte. Jedynie teatr państwowy wysta” 
wia dziś sztukę historyczną p. t.: „Koleje losu". 3 

KOWNO, 9-10. PAT. Popołudniowa część programu „dnia żałoby” roz- 
poczęła się o godz. 5 pop oł. w ogrodzie, przylegającym do gmachu muzeum 
wojskowego. Przybywającego prezydenta Smetonę i członków rządu powitały 
oddziały wojskowe z orkiestrami. Po ceremonji opuszczenia flagi państwo- 
wej, przewiązanej krepą, prezydent Smetona wygłosił przemówienie, w któ- 
rem zaznaczył m. in., że dzień 9 października, będzie dniem «żałoby, dopóki 
Litwa nie otrzyma z powrotem Wilna. Następnie prezydent z uznaniem mówił 
o ofiarnej pracy litewskiego związku oswobodzenia Wilna, i przyrzekł, „wo- 
łać na cały świat o doznanej krzywdzie przez Litwę, krzywdzie i koniieczno- 
ści naprawienia błędu”. Po przemówieniu prezydenta orkiestry odegrały hymn 
państwowy, rozległo się bicie w dzwony i zebrani odśpiewali pieśń „My bez 
Wilna nie uspokoimy się“. Analogiczne przemówienie wygłosił prezydent Sme- 
tona w klubie oficerskim. * - >. 4 

Wojowniezy nastrój wśród szaulisów lifewskieh 
KOWNO, 9—X. Pat. Dziś o godz. 8 wiecz. odbyło się zebranie 

związku strzelców litewskich, w czasie którego szereg mówców bardzo wo- 

jowniczozmówiło o rozstrzygnięciu sprawy wileńskiej. Między innemi jeden z 

nich oświadczył, co następuje: „Bliski jest czas, gdy nasi wodzowie dadzą 

nam rozkaz i wówczas ni: 10 tys., lecz 10) tys. o:hotałków pójdzie na 

Wilno, które będzie rnaszem*. 

Kandydafura królowej Marjl Rumuńskiej 
NA CZŁONKA RADY REGENCYJNEJ PAŃSTWA. 

WIEDEŃ, 9-10. PAT. Dzienniki donoszą z Bukaresztu, że w kołach 
partji liberalnej prowadzona jest obecnie ożywiona agitacja za kandydaturą 
królowej Marji na członka rady regencyjnej. Za tą kandydaturą wypowiedzia- 
ła się również komisja wykonawcza partji liberalnej. 

Regantem zosfał Saratzeanu 

BUKARESZT, 9.-10. PAT. Wspólne posiedzenie Izby i senatu, zwołane 
jako zgromadzenie narodowe w celu wyboru nowego członka rady regencyj- 
nej, rozpoczęło się dziś w południe. Na ogółną ilość 493 głosujących Sarat- 
zeanu, prezes jednego z wydziałów trybunału kasacyjnego, uzyskał 445 gła- 
sów, został przeto uznany za wybranego. 

Lofnicy Gosfes i Bellonte powrócą do Paryża 
WIEDEŃ, 9-10. PAT. Według doniesień dzienników z Paryża lotnicy Costes i Be- 

Ilonte zrezygnowali z dalszego lotu do Japonji i powrócić mają przez Szanghaj i Kałku- 
tę do Paryża. 

Wielka katastrofa kolejowa nod Warszawą 
ZDRUZGOTANIE 11 WAGONÓW. TRZY OSOBY ZABITE, 24 RANNE. 

WARSZAWA, 9:10. PAT. Dziś nad ranem na szlaku kolejowym Dęblin 
— Warszawa na skutek przejechania przez pociąg towarawy pośpieszny Nr. 
961 semaforu wjazdowego nastąpiło na stacji Falenica zderzenie z pociągiem 
osobowym idącym z Dęblina do Warszawy. W wyniku zderzenia 8 wagonów 
towarowych, została rozbitych. 3 wagony pociągu osobowego doznały uszko” 
dzenia. 3 osoby poriosły śmierć. 24 ranne. 

Nadir-Khan zajął Kabul 
MOSKWA, 9 X. Pat. Tass doiosi z Termes, że wojska Nadir Kha-“ 

na pod dowództwem brata jego Wali-Khana zajęły wczoraj o godz. 4 ra- 

no Kubul. Bacza-Sakao ukrył się w cytateli, leżącej w środku miasta. Nie 

które oddziały wojskowe poddały się Nadir Khanowi, który wysłał posiłki 

w kierunku Dżelabad dla wzmocnienia oddziałów walczących z wojskami 

Kouhistanu, wezwanemi przez Baczę-Sakao na odsiecz Kabulu. 

  

NADZWYCZAJRY TELEGRAŃ??? 
Wczoraj w usfafnim dniu ciągn'enia 5ej klasy 19-ej Poi. kof, Państwowej 

Prem j a 22.400.000 Ii wygrana zł. 5.000 

razem zl. 4Q©5.000 na ne. 110562 
PADŁY w NASZEJ KOLEKTURZE. 

Hallo Obywztele!!! Gdzie grać na Loterji? —U nas! Szczęście tylko u nas!!! 
Jedyna w Polsce najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura 

E. Lichienstfejn i S-ka 
WARSZAWA, Marszałkowska 146. 

Ss:ęśliwe losy I kl. 20 Pol. Lot. Państw są już u nas do nabycia 

    

WILNO, ul. Wielka 44. 

    

Rozwijanie pamięci muzycznej 
Od chwili obudzenia się ze snu głe* 

bokiego i pozbawionego wszelkich ma- 
rzeń sennych, umysł rozpoczyna normal - 
ną działalność dokładnego rozpozna- 
wania najrozmaitszych wrażeń, otrzy- 
mywanych za pośrednictwem wszyst* 
kich zmysłów. Niektóre wrażenia bar- 
dziej zajmują uwagę i wyobraźnię, inne 
mniej, wszystkie jednak przechodzą 
przez naszą świadomość i zostają prze- 
chowywane w podświadomości. 

Pamięć jest zdolnością dowolnego 
powoływania do świadomości i odtwa- 
rzania w wyobraźni wrażeń, przechowy 
wanych w podświadomości. Zdolność 
ta, a więc pamięć, w bardzo znacznym 
stopniu daje się rozwinąć. 

Najważniejszemi podstawami dobrej 
pamięci są: uwaga i wyobraźnia. Od- 
różniamy trzy typy zasadnicze uwagi. 

1) Uwaga skupiona na niedużym 
zakresie, wcale się nie rozpraszająca na 
przedmioty postronne. Pamięć, oparta 
na tej formie uwagi opanowuje powo* 
li, lecz mocno i stale przechowuje zdo- 
byte wiadomości. W połączeniu z wybit 
nemi władzami umysłowemi daje dosko 
nały typ uczonego i badacza, całkowi- 
cie zaabsorbowanego swemi myślami, 
obojętnego na zjawiska nienależące da 
dziedziny jego nauk, co spowodowuje 
znane i przysłowiowe roztargnienie pro 
fesorskie. 

2) przeciwieństwem tego jest uwa- 
ga lotna, prędko uchwytująca wszelkie 
wrażenia, łatwo przeskakująca z jedne- 
go przedmiotu na inny. Pamięć na niej 
oparta zadziwiająco łatwo — choć po- 
wierzchownie — wszystko sobie przy* 
swaja lecz równie łatwo następnie u- 
traca. Najczęściej się spotyka u osób 
obdarzonych talentem twórczym, dzien 
nikarzy, mówców. 

, 3) Najdoskonalszy typ, bardzo rzad 
ki „2 przyrodzenia, odznacza się zdolno- 
ścią skupiania się i lotnością. Jest to 
szczęśliwe połączenie, właściwe najwy 
bitniejszym działaczom w każdej dzie 
dzinie. 

Oba pierwsze typy niezwykle rzad- 
ko się spotykają w stanie określonym. 

Obok cech przeważających jednego 
typu, widzimy zwykle właściwości typu 
drugiego. Usilnie starając się spotęgo- 
wać właściwości, objawiające się z 
mniejszą siłą, a tem samem zbliżyć się 
do najszczęśliwszego zrównoważenia 
cech uwagi skupionej i lotnej, każdy 
może osiągnąć wyniki pożądane. 

Uwaga skupiona, niezbędny waru- 
nek przy każdej nauce, ma dwie ce* 
chy:zakres i natężenie. Zakres uwagi 
— Ю ilość materjału, który się daje je- 
dnocześnie pomieścić w naszej świado 
mości. Natężenie uwagi nie może być 
jednakowo silnie skupione na jednym 
przedmiocie przez czas dłuższy i pod- 
lega zmianom rytmicznie postępującym 
jakby falowaniu, uwagi czynnej, skupio 
nej, której towarzyszy pewien wysiłek 
woli oraz uwagi biernej, kiedy wysiłek 
woli, towarzyszący uwadze czynnej, 
przestaje działać. 

Niezmiernie ważnem prawem psycho 
logicznem jest kojarzenie pojęć. Two- 
rzenie łańcuchów kojarzeniowych jest 
czynnikiem bardzo ważnym. Jeżeli roz: 
maite wrażenia odbieramy w jednym 
czasie, trzeba się starać, aby w umyśle 
tworzyły się jaknajściślejsze kojarzenia, 
dotyczące przedmiotu, który się chce 
utrwalić w pamięci, najpilniej usuwa- 
jąc z pod uwagi i pomijając wszelkie 
zewnętrzne i niepotrzebne szczegóły, 
które mogłyby wpłynąć na przybłędne 
kojarzenie mówiące przy zmianie warun 

ków zewnętrznych, wpłynąć na wypa- 
danie ogniw łańcucha kojarzeniowego. 
Koniecznym warunkiem do tego jest 
skupiona uwaga. 

Szczere zainteresowanie się przed- 
miotem i chęć stanowcza do jego opano 
wania mają wpływ nieobliczaln y i wy* 
niki pożądane — wcześniej, lub póź 
niej — niezawodnie będą osiągnięte, o 
ile wysiłek woli nie słabnie. Niezmier- 
nie ważnym czynnikiem jest: utność w 
swe siły i wiara w powodzenie dokłada 
nych starań. Nic tak nie szkodzi, jak 
brak tych niezbędnych podniet wewnę- 
trznych. jeżeli się nawet nie widzi — 
początkowo — oczekiwanych, dobrych 
wyników swej pracy — nie trzeba się 
zrażać, lecz całym wysiłkiem woli suge 
stjonować sobie że powiedzenie być mu 
si, a wtedy ono nastąpi najniezawod 
niej. 

Bezmyślne — bez należytego sku- 
pienia uwagi i ożywienia wyobraźni — 
powtarzanie, po kilkadziesiąt razy bez 
odpoczynku, myśląc jednocześnie o zu* 
pełnie obcych przedmiotach, nie mają- 
cych związku z tem, co uczymy się na 
pamięć, nie tylko jest nudnem i nużą* 
cem marnowaniem czasu i sił, wcale 
nie zbliżającem do zamierzonego celu, 
lecz, wręcz szkodliwe, a często stoso: 
wane, nawet niweczy wszelkie zdolnoś- 
ci pamięciowe. 

Są trzy rodzaje pamięci: 1) wzro- 
kowa, 2) słuchowa i 3) dotykowo - ru- 
chowa. Wszystkie trzy rodzaje — w ró 
żnych zestawieniach wzajemnych z wi- 
doczną przewagą, lub słabszym obja- 
wem którego kolwiek rodzaju — są 
właściwe każdemu normalnie rozwinię- 
temu człowiekowi. 

Przystępując do opanowania pamię 
cią jakiego bądź utworu muzycznego, 
trzeba najpierw poznać go w całości i 
uprzytomnić sobie stosunek wzajemny 
poszczególnych cześci jego oraz ich naj: 
charakterystyczniejszych _ momentów. 

Następnie podzielić sztukę na małe gru w swych silniejszych momentach jak- 
py, z których każda musi stanowić ja- 
kiś — mniej, lub więcej zaokrąglony 
irazes muzyczny (najczęściej dwutakto- 
wy). Każdą taką grupę opracowywać 
oddzielnie, pilnie dbając o to, aby u- 
mieć ją połączyć z poprzedzającą i na- 
stępną grupą, lub też być w stanie wy- 
konać każdą grupę dowolnie — na wy 
rywki, co już jest najwyższym stop- 
niem owładnięcia utworu — pamięcio- 
wo. W ciągu 3 — 4 dni, powtarzać z 
całym wysiłkiem uwagi, lecz tylka ta- 
ką ilość razy, na jaką wystarcza sku * 
piona uwaga. Gdy się zauważy zmę- 
czenie, lub rozpraszanie się uwagi na 
inne przedmioty — natychmiast przer- 
wać pracę i dać wypoczynek swej pa- 
mięci, zapełniając czas ten jakiemś za- 
jęciem całkiem innem, np. spacerem, 
sportem i t.p. Takie rozłożenie pracy 
na szereg dni, zaoszczędza czas ji nie 
nużąc nadmiernie przynosi nieporówna” 
nie lepsze wyniki, albowiem kilkanaście 
lub dwadzieścia powtórzeń, rozłożo- 
nych na 3 — 4 dni, lecz wykonanych z 
całą uwagą, pozwala o wiele lepiej za 
pamiętać, niżeli nawpół mechaniczne i 
niewważne powtarzanie większą ilość 
razy. Po takiej systematycznej pracy 
kilkudniowej, korzystne będzie całą pra 
cę nad przyswojeniem sobie danego u- 
tworu odłożyć i w ciągu jakiegoś ty- 
godnia wcale się nim nie zajmować, a 
po takiej przerwie znów ją powtórzyć 
w sposób podobny, jak się postępowa* 
ło na początku, a wtedy ze zdumieniem 
i zadowoleniem można się przekonać, 
że wszystko mocno i na stałe utkwiło 
w pamięci. 

Na szczęście zdolność pamięciowa 
— przy racjonalnem i celowem kształ: 
towaniu jej — daje się rozwinąć a nie- 
raz doprowadzić do potęgi. całkiem nie 
oczekiwanej. Niezmiernie pomocny do 
tego jest rytm, nieodłączny od muzyki, 
nawet najbardziej pierwotnej, dający 

by punkty oparcia myśli muzycznej i 
znakomicie przez to ułatwiający pracę 
pamięci. Jeżeli weźmiemy szereg tonów 
bez rytmu, to się łatwo przekonamy — 
jak go trudno utrzymać w pamięci. Ten 
że sam szereg tonów, podzielony na 
jakiebądź grupy rytmiczne, normalnie 
uzdolniony do muzyki osobnik zdoła 
bez trudu dobrze utrzymać w pamięci. 
Chcąc więc rozwinąć pamięć muzycz- 
ną, trzeba sobie dokładnie zdawać spra 
wę z ważności rytmu. ` 

Najniezbedniejszym wszakże warun 
kiem do rozwinięcia niezawodnej pa: 
mięci muzycznej jest umiejętność sły- 
szenia dźwięków w swej wyobraźni, 
jakby słuchem wewnętrznym, bez wszel 
kiego udziału narządów słuchowych ze 
wnętrznych t.j. ucha. Zdolność tę na- 
zwiemy: umiejętnością myślenia tona- 
mi. Może ta się komu zdawać czemś 
niezwykle trudnem do zdobycia. Tak 
źle wszakże nie jest. Każdy umysł, nor- 
malnie działający, może tę umiejętność 
zdobyć i rozwinąć nieraz na bardzo 
dużą skalę. 

W podobny sposób, jak ucząc się 
czytać, najpierw głośno wymawiając 
wyrazy, zdobywamy umiejętność czy* 
tania milcząco, odtwarzając w myśli 
brzmienie wyrazów oraz ich znaczenie, 
możemy nabyć umiejętność odtwarza- 
nia w myśli dźwięków muzycznych w 
czasie oglądania znaków nutowych. 
Bardzo rozpowszechniona jest zdol- 
ność odtwarzania w myśli i przypomi- 
nanie sobie muzyki uprzednio słysza- 
nej, nucąc lub pogwizdując. Dość po: 
dobny jest proces przy odtwarzaniu w 
myśli brzmienia nut oglądanych na pa- 
pierze. 

Dla zdobycia umiejętności myśle- 
nia tonami, co też jest celem nauki sol- 
feżu i śpiewu chórowego w szkołach, 
tak często — niestety — lekceważonej 
przez uczącą się młodzież, nie chcącą 

zrozumieć swej własnej korzyści, trze- 
ba z początku wziąć nuty jakiejkolwiek 
melodji (narazie dobrze znanej, a po- 
tem łatw ej i nieznanej, przechodząc 
stopniowo do coraz  trudniejszychy, 
ustalić jej tonację majorową, czy mino- 
£ową, uwzględniając krzyżyki, lub be- 
mole, podane na początku, podział tak- 
tu. O ile ktoś nie ma t. zw. słuchu ab- 
solutnego, t. j. zdolności znajdywania 
w. pamięci dokładnej wysokości danego 
dźwięku, bez instrumentu, nawiasem 
mówiąc zdolności, nie mającej wpływu 
na głębsze wartości talentu muzyczne- || 
go, albowiem bardzo wielu genjalnych 
kompozytorów, jak Wagner, Schuman, 
Grieg i in. takowej nie posiadało, trze- 
ba dla odszukania zasadniczego tonu 
ustalonej tonacji posługiwać się kamer- 
tonem lub instrumentem. 

Najpierw należy uprzytomnić so-. 
bie w myśli gamę, śpiewając ją w swej 
wyobraźni. Początkowo można sobie 
ułatwić tę pracę, nucąc głosem lub 
przegrywając gamę na instrumencie, 
lecz starać się jaknajprędzej zdobyć „„ 
umiejętność odtwarzania gamy w wy- | | 
obražni, — bez džwieku, stysząc ją tyl- | 
ka słuchem wewnętrznym i jakby wi-4! 4 
dząc w swej wyobraźni następstwo jej 
tonów. Umiejętność ustalania w myśli 
— słuchowo i wzrokowo — takiej dra* 
binki tonów jest konieczna. Po ustale- 
niu potrzebnej skali, odtwarzając melo- 
dję dobrze znaną. trzeba rozmieszczać 
tony jej na odpowiednich stopniach, 
jakby widząc w wyobraźni nuty na 
stosownych miejscach na linjach nuto- 
wych. Podobnie, czytając nuty, utrwa- 
lone na papierze, szukać je w wyobraź- 
ni w odpowiednich stopniach, starając | 
się odtworzyć brzmienie ich w słuchu 
wewnętrznym, początkowo ułatwiając 
sobie cichem nuceniem lub pogwizdy- | 
waniem, starając sie — O ile można 
— prędzej zdoby szenie ich tylko + 
w myśli — bez dźwięku fizycznego. 
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Komunikai Wilefskiego Komitetų Akademickiego 
W dniu dzisiejszym program uroczysto- 

ści uniwersyteckich jest następujący: 
Godz. 9 m. 15 zbiórka straży akademic- 

kiej na podwórzu Piotra Skargi. 
Godz. 9 m. 30 zbiórka całej polskiej mło- 

dzieży akademickiej ze sztandarami na pod- 
wórzu Piotra Skargi, poczem wystąpi wy- 
marsz do Bazyliki na nabożeństwo i powrót 
+. uroczystości jubileuszowe do kościoła Św. 
Jana. 

Porządek uroczystości dnia 11-10 1929 r. 
Godz. 10 min. 30, zbiórka młodzieży akad. 

na podwórzu Piotra Skargi ze sztandarami i 
udział w nabożeństwie oraz w inauguracji 
roku akademickiego. 

Godz. 17 — wesoły pochód akadem 

  

Zbiórka na podwórzu Piotra Skargi. Koleżan. , 
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Tencencja barometryczca: spadėk następale 

słaa stały 
—— 

— Od Administracji. Przy dzisiejszym 

mumerze „Słowa* załączamy dla wszystkich 

naszych prenumeratorów miejscowych cen 

mik firmy Zygmunt Nagrodzki w Wilnie. 

MIEJSKA 

— (a) O kredyty na kupno samochodu 

dia Pogotowia Ratunkowego. Jedyny samo- 

<chod Pogotowia, który przed paru dniami 

zepsuł się przez co z braku zapasowego Sa- 

mochodu dostosowanego do potrzeb Pogo 

towia musiano korzystać z roztrzęsionego 

Forda osobowego, co naturalnie uniemożli- 

wiało należyte obsłużenie chorych, został 

obecnie jako tako zreparowany i oddany do 
użytku Pogotowia. ' 

Sprawa zaś kupna drugiego samochodu 

przedstawia się w ten sposób, że Magistrat 

ma jakoby wyasygnować 6 tysięcy złotych, 

za którą to sumę ma być nabyte podwozie 

półciężarowe. 
Władze, mające nadzór nad gos 

ką miejską utrzymują, źródłem wszy 

niedociągnięć jest brak funduszów, o które 

   

  

     

  

  

miasto stale czyni starania lecz najczęściej 

nadaremnie, tak że ws: pt wysiłki posta» 
wienia instytucyj miejskich na należytym 

1 poziomie natrafiają na cały szereg przeszkód. 
Z powyższem twierdzeniem nie można 

zgodzić się, j wziąć pod uwagę chociaż- 
dy ostatni wydatek na kupno samochodu 
osobowego dla potrzeb reprezentacyjnych, co 
można było uskutecznić cokoiwiek potem, 
podczas, gdy sprawa samochodu dla Pogo- 
towia musiała b załatwiona natychmiast 
bez oglądania się czy budżet tego wydziału 
przewiduje taki wydatek. 

Rada miejska bezwzględnie akceptowa- 
łaby przelanie kilku tysięcy złotych z jedne- 
go działu do drugiego, co jak wiadomo nie- 
raz już bez żadnych sprzeciwów dokonywała, 

Uważamy, że zło leży jedynie w nieod- 
powiednio funkcjonującym aparacie admini- 
stracyjnym Magistratu. 

      

    
   

  

SZKOLNA. 

— (y) Odwołanie przyjęć w Kuratorjum 
em. Z powodu uroczystości jubileuszo- 

wych na Uniwersytecie S. B. odwołane zo- 
stały w dniu dzisiejszym przyjęcia w Kura- 
żorjum okręgu szkolnego. , 

— Dyrekcja szkoły państwowo-technicz - 
nej podaje do wiadomości, że 13. październi* 
ka b. r. o godz. 12.30 przy ul. Holendernia 
12 (gmach szkoły technicznej) odbędzie się 
zebranie towarzystwa przyjaciół państwowej 
szkoły technicznej im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego w, Wilnie. Uprasza się rodziców, 
opiekunów, i sympatyków, których interesu 
je rozwój szkoły i dobrobyt młodzieży, wziąć 
łąskawie udział w tem p 

Egramina dla nauczyci:li szkół, 
powsze ha;c.. W dniu 21 bm rozpoczaą 
się w Wluie egzamina dla niekwz! fikowa= 
nych nauczycieli szkół powszechnych. 

Do e2zamiru mogą przystąpić ci na- 
uczyciele. którzy wstąpili do zawodu na- 
uczysi:l.kięgp przed 1 października 1926 r. 
i dotychczas swych kwalifikacyj nie uzupet- 
nii. 

— Wydział matematyczno-przyrod- 
niezy US3. w Wilnie. W sobotę, dnia 12 
bm. o godz. 12 ej w lokalu Zakładu Fizycz- 
nego (ul. Nowogrodzka 22) Dziekan Wy- 
działu Matematyczno-Przyrodniczego będzie 
młał wykład cla nowows epujących studen- 
tów pt.: „Studja na Wydziale Matematyczno- 
Przyrodniczym i obowiązki studenta". Wstęp 
wolny. 

ё AKADEMICKA. 

—- Zabawa w Ognisku. W sobotę dn. 12 

b. m. odbędzie się w Ognisku Akademickiem 

(Wielka 24) zabawa taneczna otwierająca 

sezon tegoroczny. : 
Zabawa będzie nosiła charakter b. mi- 

wezmą w niej udział goszczący w Wilnie 

z okazji uroczystości jubileuszowych akade- 

micy przy ni. 2 
czątek zabawy o godz. 9-ej 

Wej 3 zł. akademikom 2 zł. 
— Zarząd chóru akademickiego U. $. В. 

komunikuje, że chór wykona dziś na uroczy” 

stej mszy jubileuszowej w bazylice mszę 

Guonoda pod kierunkiem dyr. Z. Dołęgi. 

   

    

wiecz. 

  

   

KOLEJOWA. 

— (a) Listy bez znaczków będą zwra- 

cane. Władze pocztowe zmieniły dotychcza- 
sowy tryb postępowania w wypadkach na- 

desłania listu bez znaczka. 
Na przyszłość takie listy będą bezwzględ 

nie zwracane adresatom jeśli adres takowych 

będzie uwidoczniony, w przeciwnym razie 

zostaną one zatrzymane. i 

Stwierdzono bowiem, že częste wypadki 

nadsyłania listów nieopłaconych są spowodo- 
wane jedynie chęcią dokuczenia adresatowi 

i zmuszenia go do opłacenia kary wynoszą — 
cej podwójną cenę znaczka. 

KOMUNIKATY 

— Z muzeum T-wa Przyjaciół Nauk 
- Aczkolwiek po ostatniej przebudowie zbio- 

ry T-wa nie zostały jeszcze n"leżycie upo 
rządkowace. jednak Zarząd T-wa uchwalił 
uprzystępnić je prowizorycznie ze względu 
na przybywających na uroczystości uniwer- 
syteckie gości. S 

Zbióry T-wa otwarte będą wyłącznie 
dla uczestników Ziazdu jubileuszowego w 
dn. 10, 11 i 12 października od g. 4 do 7 
po południu (ul. Lelewela 8). 

RÓŻNE 

— (a) Konfiskata „Dziennika Wilenskie- 
go". Wczoraj z polecenia władz  starościń. 
skich przyaresztowano ostatni nakład czaso- 
pisma „Dziennik Wileński* za umieszczenie 
w przeglądzie prasowym kilku nieodpowied- 
nich a obraźliwych zwrotów pod adresem 
przeciwników politycznych, Е 

Policja zakwestjonowała u sprzedawców 
egzemplarze tego czasopisma a jednocześnie 
dokonała rewizji w lokalach „Dziennika“. 

— (b) Kupcy żydowscy otwierają bibljo 
tekękę. W dniu 20 b. m. w związku kupców 
żydowskich nastąpi otwarcie bibljoteki prze 
znaczon eważnie dla pogłębienia wiedzy 
tachowej ód człorików związku. Bibljote- 
ka będzie nosiła nazwę imienia Pollaka zmar- 
łego -prezesa związku. 

— (y) Z działainości Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie.. Izba rzemieślnicza w Wilnie złoży-- 
ła w Izbie skarbowej listę kandydatów rze- 
mieślników do komisji odwoławczej i szacun. 
kowych do spraw podatku przemysłowego 
przy urzędach skarbowych w Wilnie i na 
prowincji. W liście tej uwzględnione zostały 
kandydatury poszczególnych zawodów. Jed 
nocześnie z tą listą przesłany został do Izby 
skarbowej memorjał, w którym Izba rzemi 
ślnicza w Wilnie prosi o uwzględnienie sze- 
regu swoich postulatów utworzonych dla 

Se 

  

   
      

   

   

SATA ESET IATA IEC R POSTOW NTA 

Jest to dostępne każdemu, niezu- 
pełnie pozbawionemu zmysłu muzycz- 

_ nego. Wtedy nuty jakby się ożywiają i 
nic nie 

anówiących, jakby martwych, linij, i 
kółek czarnych i białych. Z naciskiem 
powtarzam, że oparta na słuchowych 
ż wzrokowych właściwościach,  umie- 
jętność myślenia tonami jest główną 
podstawą muzykalności. Najdoskonal- 
szym dowodein jest Beethoven, który 
będąc w końcu życia najzupełniej ghi- 
<hym, tworzył najgenjalsze dzieła sły- 
sząc je tylko w swej wyobraźni. i 

Przystępując do nauczania się na 
pamięć utworu fortepianowego, trzeba 
też ustalić tonację i uprzytomnić w my- 
Śli jej gamę, znaleźć pierwszy ton, od 
którego się zaczyna i starać się usły- 
szeć go i zobaczyć odpowiedni klawisz 
i obmyślić jakim palcem nacisnąć, 

‹ wszystko to narazie uprzytomnić w 
swej wyobraźni tylko, a dopiero potem 
wziąć na instrumencie. Tak się poste- 
puje i z następnemi nutami i głosami 
towarzyszącemi melodji, + į. z basem i 
akordami. Najlepiej opracowywać, w 
ten sposób całe frazesy, lub grupy od* 
dzielnie i łączyć takie grupy gotowe ze 
sobą. Oczywiście trafiają się - grupy 

śrudniejsze, wymagające większego 
wysiłku i dłuższego opracowywania. 
Trzeba się starać, aby wszystkie rodza- 
je pamięci: słuchowe, wzrokowe, doty: 
kowo-ruchowe — jednocześnie były 
czynne, wzajemnie się uzupełniając. 
Bardzo ważną dla każdego instrumen- 
ta'isty jest pamięć dotykowo-ruchowa 
t.j. palcowa, niezbędna i. nieoceniona 

„do opanowania długich utworów, jako 
współczynnik w połączeniu ze słucho- 
wą i wzrokową. Wszakże nie należy na 
niej głównie polegać -- co się najczę: 
ściej spotyka — gdyż sama, bez innych 
czynników, często sprawia dotkliwy 
zawód. Zawsze z całą pedanterją te 
same pochody brać temi samemi pal: 

cami. Przyzwyczajenie tutaj bardzo 
ważne, stając się drugą naturą, bardzo 
ułatwia pracę. * 

Tym samym sposobem trzeba się 
uczyć sztuk na inne instrumenty, tylko 
że się myśli — zamiast o klawiszach — 
© odpowiednich pozycjach na gryfie” 
instrumentu smyczkowego, lub o schwy 
tach na dętych. * 

Uczenie się utworów do śpiewu 
jest podobne, lecz wszelkie palcowanie 
inusi być zastąpione zgłoskami tekstu. 
Trzeba w wyobraźni jaknajściślej ko* 
jarzyć zgłoski tekstu z odpowiedniemi 
nutami melodji. 

W miarę wprawy, czynności kolej- 
ej wyszczególnione, władz słu- 

jych, wzrokowych i dotykowo-ru- 
chowych następują po sobie z szybko- 
Ścią błyskawiczną, prawie jednocześ: 

  

   

    

  

: ście znajomość choć po* 
wierzchowną harmonji budowy form 
kompozycyj znakomicie ułatwia ucze* 
nie się utworów muzycznych na pa- 
mięć. 

Dobre opanowanie pamięciowe, 
pomaga do sprawności czysto technicz* 
nej w czasie wykonywania utworów 
muzycznych. 

Zdolność czytania nut też dużo zy- 
skuje do rozwinięcia pamięci, gdyż po- 
dobne akordy, zwroty melodyjne, bieg- 
niki i t. p. trafiają się w najrozmait- 
szych utworach, podobnie, jak te Sa- 
me wyrazy trafiają się w. najróżnorod- 

niejszych książkach i pismach. 
Uczenie się na pamięć całych sztuk 

odtwarzając je tylko w wyobraźni, zu- 
pełnie bez przegrywania ich na instru- 
mencie, jest możliwe, lecz zbyteczne. 
Jednak uczenie się takie małych frag- 
mentów, ostrożnie i bez zmęczenia 
stosowane. niezmiernie wyrabia zdol- 
nośći pamięciowe 

Michał Józefowicz. 

PLO WO 

dobra szerokich warstw S 
— (a) Echa znieważenia dr. Wygodz- 

kiego. Przed paru miesiącami na posiedze- 
niu gminy żydowskiej wynikła awantura, w 
trakcie której jeden z obecnych podniecony 
słowami klerykałów podbiegi do stołu pre- 
zydjum i zadał przewodniczącemu cios laską. 
Sprawca znieważenia został wylegitymowany 
i po stwierdzeniu że jest to niejaki Jakób 
Libermann, zwolniony na woiną stopę. Obec- 

ie Libermann został ukarany przez odnośne 
ze 7 dniowym aresztem bezwzględnym. 

— (a) Sklepy tytoniowe sprzedają zna- 
czki pocztowe. Władze pocztowe wprowadzi 
ły przymus sprzedaży znaczków pocztowych 
i blankietów we wszystkich sklepach i bud- 
kach inwalidzkich. W najbliższym c B 

czy S 

  

   
   

  

  

   

  

  

stanie przeprowadzona kontrola 
žastosowaly się do tego. 

— (c) Ochrona grobów żołnierzy pra- 
wosławnych. Tutejsza kolonja rosyjski 
porozumieniu z Warszawą czyni p 
wania do rozpoczęcia prac nad dop: 
niem do względnego porządku grobów po 
ległych podczas wojny żołnierzy rosyjskich 
wyznania prawosławnego. 

     

  

— (y) Co niesie moda w dziedzinie fu- 
ter. Obecny sezon zimowy przyniesie znów 
pewne zmiany mód w dziedzinie okryć zi- 
mowych i futer. Prosta forma, powiedzmy 
klasyczna usunie w cień godety i klosze. Ca- 
ła uwaga ześrodkuje się na kołnierzu, kroju 
rękawów i ułożeniu skórek poprzecznie i 
skośnie. 

Najbardziej modnemi gatunkami futer 
będą: breitschowauze, karakuły i astrachań- 
skie baranki. Gronostaje zachowają swe 
miejsce na wieczór. Eleganckie okrycie wie- 
czorowe modnisie zrobią z „chinchilla”. Skór- 
ki sztywne jak antylopy i cielaki ustąpią 

skórkom miękkim. 
Wiązane szale z futer są bardzo modne, 

często jednym rodzajem zapięcia i doskona- 
le harmonizują z krojem reglanowym, który 
ukazuje się nawet w kreacjach futrzanych. 

    

   

  

NADESŁANE 

Należy pamiętać, że utrata łaknie: 
nia, bezsenność, niezdolność do pra: 
cy, cuchnący oddech zależą od wad- 
liwej czynności przewodu pokarmo- 
wego i że Cascarine Leprince w 
dawkach po 1 lub 2 p'gułki wieczo- 
rem podczas jedzenia, usuwa szybko 
i niezawodnie wszystkie powyższe 
dolegliwości. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś gra- 
na będzie po raz drugi świetna komedja Go- 
gola „Rewizor“. Satyra ta na stosunki panu- 
jące w społeczeństwie ros iem odźwier- 
ciadlająca z całą rzeczywistością samowładz- 
two, biurokrację, tłumienie wszelkiej indy- 
widualnej swobody i niezależności, zalicza 
się do arcydzieł literatury. Popularny ten i 
najbardziej lubiany utwór postada pozatem 
wiele dowcipu i humoru. Główną rolę Horod- 
niczego kreuje A. Zelwerowicz w otoczeniu 
wybitniejszych sił zespołu. Nowa stylowa 

stawa pod kierunkiem H. Zelwerowiczow- 
Z. Karpińskiego. 
— Teatr Miejski Lutnia. „Powódź* Dzi- 

siejsza premjera „Powodzi* Bergera wywo - 
w całem mieście duże zainteresowanie. 
ne role Spoc: w rękach L. Eych. 

y oraz Biał go, Krella i Wyrzy 
lego, co wraz z osobą reżysera J. Wal- 

dena, który nadał przedstawieniu zawrotne 
amerykańskie tempo, rokuje sztuce wielkie 
powodzenie. * 

CZE TWOWYYONCO OZWKTWOOTTION 

Kisse SATA Й 

Z przemysłu Giekolado- 
200 

Kilka dni temu odbyła sie uro 
czysta inauguracja iabryki czekolady 
„Platos“ w nowowybudowanym wlas- 
nym gmachu fabrycznym przy ul, 
Barskiej 28—30 w Warszawie. 

Qa uroczystości zebrało się prze: 
szło 100 osób reprezentujących naj: 
rozmaitsze sfery stolicy, a więc: 
przedstawiciele władz, Magistratu, Ra- 
dy miejskiej, Izby Handlowo-Przemy- 
słowej, prasy stołecznej, wybitni re- 
prezentanci kół gospodarczych i to- 
warzyskich. 

Dzieje „firmy „Plutos"-to żywy 
pokaz tego, czego i u nas w kraju 
możra dokonać inicjatywą, energją, 
rzut ością i solidnością. Dokładnie 
pięć lat temu byliśmy Świadkami, jak 
powstała firma „Plutos* w skromnych 
rozmiarach, ze skromną fabryką, za- 
trudniającą zaledwie 100 robotników, 
ale z wielką ambicją i racjonalnym 
planem utwerzenia w Polsce takiej 
placówki przemysłu czekoladowego, 
któraby dorównała najlepszym fabry- 
kom w Szwajcarji i Holandji, tych 
klasycznych krajach czekolady. 

A potem Śledziliśmy z zaintereso- 
waniem jak się fabryka rozbudowy- 
«ała, jak stopniowo udoskonalała 
swoją w;twórczość, jak gwałtownie 
azrastał krąg popularności. Pięć lat 
dziatalrošci—to nieustanny pochód 
ku coraz większym sukcesom i coraz 
rzetelniejszemu uznaniu. Firma „Plu- 
tos" rozszerzyła znacznie pojemność 
rynku wewnetrznego, wyparła prawie 
całkowicie wyroby zagraniczne, bijąc 
je pod wzglęiem jakości) i w ten 
sposób przyczyniła się do zahamowa- 
nta importu tego artykułu do Polski. 

Nowowybudowany gmach fabrycz- 
ny sanowi rozległy blok, mogący po- 
mieś ić przeszło 1000 robotników. 
Zabudowania fabryczne mogą być wkaż- 
dym czasie rozsterzone. Do nowej 
fabryki sprowadzono z zagranicy naj- 
nowsze maszyny i urządzenia fabrycz- 
ne, to też całość jest naprawdęostat- 
nim wyrazem techniki maszynowej. 

Ze szczególnem _uznaniemą należy 
podnieść zasługę Dyrekcji, która nie 
szczędząc kosztów, zapewniła robot. 
nikom najwygodniejsze i higleniczne 
warunki pracy. Między innemi zain- 
stalowała wielką, widną jadalnię, wan- 
ny i prysznice dla robotników. 

W nowej fabryce firma „Plutos“ 
wprowadziła system samowystarczal- 
ności przyjęty naogół w największych 
zakładach zagranicznych. Wszystko 
czego fabryka potrzebuje wyrabia się 
na miejscu. Jest tu więc własna sto- 
larnia i slusarnia, a nawet własna 
wytwórnia wyrobów tekturowych. Za 
6 tygodni będzie uruchomiony nowy 

oddział, w którym wyrabiane będą 
waile i herbatniki. 

    

   

   

        

   

  

     

Z SĄDÓW 

OSTROŻNIE Z BRONIĄ. 

Niema chyba gorszego przyzwyczajenia 
niż zabawa z bronią palną. Mimo setek wy- 
padków okropnych, mimo  grożącego co 
chwila niebezpieczeństwa, wielu posiadaczy 
broni pałnej, zwłaszcza rewolwerów, lubi 
bawić się z nią. 

Nie wiadomo poco i na co wyciąga ta- 
ki rewolwer i zaczyna majstrować koło nie- 
go a co gorsza żartując straszy swoich bie- 

. sładników. Ani się obejrzy taki pan jak pa- 
, lec pociśnie cyngiel, a niezabezpieczony re- 

wolwer wystrzeli. 
Posterunkowy Franciszek Osiński nie 

, był bardzo lekkomyślnym, jednak brak ostroż 
. ności w obchodzeniu się z bronią przyprawił 

uo w niemały kłopot. Przeglądając zbyt nie- 
ostrożnie broń spowodował wystrzał i zabił 
kolegę. 

Sprawa oparła się o Sąd, który skazał 
go za nieostrożne obchodzenie się z bronią 
na 2 tygodnie więzienia. (y) 

— Przedstawienie dła młodzieży szko!- 

nej. W sobotę nadchodzącą o godz. 3. 200: 

p. odbędą się w obu teatrach miejskich przed 

stawienia dla młodzieży szkolnej. W teatrze 

na Pohulance grane będą „Dziady* A. Mic- 
kiewicza, w teatrze Lutnia „Wielki człowiek 
do małych interesów** A. Fredry z A. Zel- 
werowiczem w roli głównej. Ceny miejsc naj- 
niższe. Bilety w kasie zamawiań codziennie 
11—9 wiecz. bez przerwy. 

— Rewja warszawska. „Wieczór przebo- 
jów*. W sobotę 12 i w niedzielę 13 b. m. o 
godz. 11 wiecz. w teatrze | utnia dwukrotnie 
wystąpi zespół rewji warszawskiej w 0S0- 
wystąpi zespół rewji warszawskiej W 0S0- 
bach M. Kamińskiej, M. Korskiej, S. Betche- 
rowej, K. Hanusza, S. Belskiego i A. Piotrow - 
skiego. Program barwny i urozmaicony skła- 
da się z najnowszych przebojów stolicy, 
aktualnych piosenek, monologów, skeatchów 
i produkcyj tanecznych. = 

Zapowiedź przyjazdu do Wilna Rewii 
Warszawskiej wywołała żywe zainteresowa- 
nie, tembardziej, że program odznacza się 
wytwornością, wykonanie przy tem stoi na 
poziomie artystycznem. Ceny miejsc od 1 zł. 
do 7 zł. Bilety ju są do nabycia w kasie za- 
mawian 11—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Płodność. E. Zoli. 
Kino Miejskie — Arlekinada życia. 
Wanda — Burza nad Azją. 
Lux — żółty paszport. 
Hollywood — rys księżnej. 
Piccadilly — Golgota uczciwej kobiety. 
Ognisko — Tajemnica starego rodu. 
Światowid — Riviera. 
Eden — Szajka handłarzy żywym to- 

warem. 

      

WYPADKI i: KRADZIEŻE. 

— (c) Ujęcie włamywaczy. W Olkieni.- 
kach aresztowano 3 włamywaczy, którzy od 
dluższego czasu, niepokoili tamtejszą ludność 
ciągłemi kradzieżami. Hersztem bandy był 21 
letni Jan Ożdawinis z pobliskiej wsi Ogrod- 
niki, który przy:pomocy wspólników zamiesz- 
kujących w miasteczku i okolicy szedł zaw- 
szej na upatrzonego. 

(c) Udaremnienie samobójstwa. 
Wczoraj rano usiłował pozbawić się życia 
przez powieszenie się 18 letni Kazimierz Wisz 
niewski (Trębacka 27) z zawodu słusarz. 

Wypadek w czas zauważono i niedosz- 
łego samobójcę uratowano. 

się okazuje, powodem targnięcia się 
na cie było nieporozumienie z rodziną. 
Wiszniewskiego «po udzieleniu pierwszej po- 
mocy lekarskiej pozostawiono w domu. 

— (c) Obława na rynkach. Policja prze- 
prowadziła obławę na wałęsających się po 
rynkach handlarzy starą garderobą. 

Zatrzymano kilka osób, u których znale- 
ziono różną garderobę niewiadomego pocho. 
dzenia. 

— (c) Kradzież ze strzelnicy. Nieujaw - 
nieni sprawcy skradli ze strzelnicy 5 p. p. 
Leg. walec granitowy wartości 300 zł. 

—( c) Ujęcie kieszonkowca i potokarzy 
Na rynku Łukiskim został ujęty złodziej za- 
wodowy Wulf Klaczko (Zauł. Lidzki 3) w 
chwili, gdy iągnął sakiewkę z kieszeni 
Florjana No (wieś Romaszkańce, gminy 
mejszagolskiej). Taksamo na wyżej wymie. 
nionym rynku zatrzymano Helenę i Makara 
Arcimenko bez stałego miejsca zamieszkania 
którzy usiłowali dokonać kradzieży z wozu 
Petroneli Bukowskiej ze wsi Białozoryszki, 
gminy rzeszańskiej. = 

— (c) Podrzutek, Na klatce schodowej 
w synagodze żydowskiej przy ul. żydowskiej 
6 znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 2 miesięcy. Podrzutka umieszczono w 
ochronie żydowskiej na Pohułance. 

‚ — (©) Katastrofa samochodowa. Pod So: 
kółką autobus napełniony pasażerami zderzył 
się z autem ciężarowem. Podczas katastrofy 
cztery osoby odniosły rany w tem jedna bar- 
dzo ciężkie. 

— (c) Podrzutek. W gmachu po Franci- 

    

  

     

   
    

szkańskim przy ulicy Trockiej znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 6 ty- 

godni. 2 э 

RADJO 
Crwartek, 8 października 1020 r. 

10.15: Transm. nabożeństwa z Bazyliki Wi- 
leńskiej z oka»ji rozpoczęcia Uroczystości iubileuszowych U. S. В. ; 
12.00: Transm Ucoczysteį Akademji Jubile- 
uszowej U3B z akademick kość. św. Jana. 
1655 -17.15: Program dzienny, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 
LET 40; Tr. z Warsz' „Wśród książek* 
17.45 18,45: Trarsm z Warszawy Koncert. 
1815—1000 Komunikat LOPP. 
19.00 10.25: „Gaz — zmora wojn;“ 
czyt wy ł prof Jon Muszyński. 
1925 1950: Pog-danka radjotechniczna. 
955 20.15: Program па dzień nast pny 

sygnał cząsu z Warszawy i tozmaitęści 
20 15—2 * Tr. z Warszawy pogadanka mu- 
zczną i kon. ert. 
21 30—22.,00: „W murach Wszechnicy Ba- 
torowej* audycja literacka mióra Heleny 
Romer w wykonariu Zesp. Dram. Rozgł. 
WII. Ilustracja muzyczna Euzemiusza Duie- 
wulskiego Tr. na inne polskie stacje. 
20.15 - 24.00: Transmisjt z Warsz. poga- 
danka, komunikaty i muzyka ta eczna. 

od- 

  

  

OFIARY. 

Dla uczczenia pamięci zmarłego 
onegdaj nestora literatów i  dzienni- 
karzy wileńskich Ś. p. Czesława Jan- 
kowskiego, Tow. Fil.  „Šwiatfilm“ 
którego organ tyg.: „Świaiiim”* był 
ostatnio redagowany przez zmarłęgo, 
zapoczątkowuje j fundację: _ „Fun- 
dusz literacki im. Czesława  Jankow- 
mow Anną = ce 18 proc. 
re sprzedanego do Anieryki d 
tyt: „Dwa lądy*,, ORA” 

    

$. 

IRENA z KALINSKICH 

Gliń išinska 
žona majora lekarza wet. 19 p. art. pol. 

zmarła po ciężkich cierpieniach zaopatrzona Św. Sakramentami 
w dniu 8-go października 1929 r. 

Wyprowad enie zwłok na 
w dniu 10 października 19.9 r. © godz. 14-ej z kościoła po-Trynitar- 
skiego na Anioxolu. Nabożeństwo 
29 r. w tymże kościele. 

Q czem zawiadamiają 
Oficerowie 19 p. art. pol. z rodzinami. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

D sfaeję centralną dia auiekusów 
zamiejskich 

Już kilkakrotnie poruszaną była na tem 

miejscu sprawa stacji autobusów dalekobie- 

żnych mających obecnie swój postój stały 

jak wiadomo, pod gołem niebem, w centrum 

miasta — przy placu Orzeszkowej. 8 

Dzieliiem się Zz czytelnikami swemi U- 

wagami na ten temat, ja sąm, jako gospo- 

darz  „przechadzkowego“ kącika w „Sło- 

wie”, robili ta samo moi korespondenci. | 

Sprobuję skonkretyzować wszystkie racje 

które już przytaczane były. 12 

Więc, po pierwsze, wychodziliśmy z za- 

łożenia, że płac Orzeszkowej, centralny nie“ 

mał w mieście placyk, posiadający dane na 

miejsce zabaw dziatwy i zadania to stale 

spełniający, na miejsce postoju dla kilku- 

dziesięciu samochodów nie nadaje się. у 

Po drugie, twierdziliśmy, że w interesie 

masta i do obowiązków jego gospodarzy, 

należy dbałość o dobre powietrze, o zwią- 

zaną z tem hygjeną mieszkańców. Plac O- 

rzeszkowej, jako oazę, wśród murów śród- 

miejskich, pisaliśmy, należy ochronić od za- 

pafędzenia benzyną, olejami, bez których 

auta istnieć nie mogą. 
Po trzecie poruszaną była sprawa spoko- 

ju mieszkańców placu Orzeszkowej, sprawa 

uchronienia ich od hałasów, jakie, zdajemy 

sobie z tego sprawę, przysparza stacja Sa- 

mochodów. Pozatem jako poparcie tej wla- 

śnie sprawy, przytoczona była racja, że przy 

placu Orzeszkowej mieszczą się zakłady nau: 

kowe na których pracę normalną zgiełk pod 

oknami wpływać dodatnio nie może. y 

Gdy się do tych wszystkich argumentów 

przemawiających za przeniesieniem stacji 

autobusowej z placu Orzeszkowej, doda brak 

budynku dla pasażerów oczekujących na od- 

jazd i niemożność wybudowania go kosztem 

uszczuplenia skweru, stanie się jasnem, że 

coś wogóle z całą tą sprawą zrobić trzeba. 

Pisało się o tem kilka miesięcy temu. Ech 

żadnych nasze pisanie nie wywołało. 

Jak przedtem, tak i teraz stacja autobu- 

sów mieści się przy placu Orzeszkowej i nie 

zanosi się wcale na jej przeniesienie gdzie 

indziej. RPK m 
Ale tymczasem zbliża się jesień, zbliżaj: 

się słoty i pluchy listopadowe. o, nich nadėj- 

dzie żima, która jak zapowiadają, ma być 

znowu wyjątkowo mrozna. : 
Już teraz każdy kto z autobusów daleko- 

bieżnych korzysta, chcąc mieć miejsce, chcąc 

wygodnie jechać, musi przyjść na postój na 

godzinę przed odjazdem. 5 

Jak ci biedni ludzie wyglądać będą na 

mrozie w oczekiwaniu na autobus, można 

sobie już teraz wyobrazić. | ; 

A przecież z komunikacji autobusowej 

prowincjonalnej korzysta młodzież, korzy= 

stają dzieci, jakże one znosić będą mogły 
wyczekiwanie pod gołem niebem na auto: 

  

busy? й 
Ruch autobusowy w Wileńszczyźnie zro- 

bił w ciągu ostatnich dwuch lat ogromne po- 
stępy. Można przypuszczać, że będzie on 
je robił i nadal. 

Komunikacja autobusowa niewątpliwie 
coraz bardziej będzie udoskonalana, coraz 
bardziej będzie się rozwijać i właśnie tem- 

bardziej, na tle tych przewidywań, wyeli- 
minowawszy wszelkie inne racje, potrzeba 
wzniesienia w Wilnie gmachu centralnej sta- 
cji autobusów zamiejscowych staje się 0- 
czywistą. 

Pomyśleć o tem muszą  przedsięborcy 
autobusowi, pomyśleć muszą powołane wla- 
dze, 

Że ta stacja nie może stanąć przy placu 
Orzeszkowej —niema dwuch zdań. 

Trzeba pomyśleć o innym jakimś punkcie 
miasta, niemniej centralnie położonym ale 
jednak nieco na uboczu. 

Być może na punkt ten nadawałbv się 
odcinek Nadbrzeżnej między Mostem Zielo- 
nym a Szpitalem św. Jakóba, być może, ja* 
к& inny, tego nie wiem. 

Projekty moje są jedynie projektami luż- 
no rzucanemi; nie kwapię się o fachowość 
moich rad, o ich słuszność, jedno jednak wy- 
daje mi absolutnie oczywistem, ti. że gmach 
stac ji autobusów dalekobieżnych stanąć mu 
si i że nie może on stanąć w żadnym wypad- 
ku przy placu Orzeszkowej. 

Mik. 

SWEROMOSCWWAC M 

Laemnita Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gahinef Roenfgana 
1 Elektro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznošcią, fotugrafowanie, przešwietlani e 

elektryczne wanny, elektryczny masaž, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

  

  

     

   

  

     
   

  

    

    

   

  

| P. 

cmentarz Rossa w Wilnie nastąpi 

żałobne odbędzie się dn. 10. X,— 

   
GIEŁDA WARSZAWSKA 

9 października 1929r. 

Dewizy i waluty: 
1 ranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89,5 — 8,91,5 8,87,2 
Belgja 12431, 1262, 124, 
Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt ° 155,55 155,95 155,15 

Holandja 358,30 359,20 352,46 

Londyn 43,35, 43,46, 43,24 
Nowy-York 8,90 8,92 8,82 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 34,98 35,07, 34,89 

Praga 26,40, 26,46, 26,34, 
Szwajcarja 172,12, 172,6), 171,74 

Bukareszt 5,3125 5,3137 53113 
Stokhoim 239,25, 239,85 _ 238,65 
Wiedeń 12535 125,66, 125,04 

Węgry 155,57 155,97 55,17 

Włochy 46,69, 46,81, 46,57, 
Marka aiemiecka 212,53, 
Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe 

Prem- , _ Pożyczka IEA 120. — 
jowa dolarowa 50. proc. konwersyjna 
9,75. 6 proc.dolarowa 80, — 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,26. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli 
acje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 RS 
3,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,23 

8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 51. — 8 proc. Łodzi 58, . 5 proc 
Siedlec 42,-. 8 proc. obligacje T. K 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 88. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 

Bank Polski 166,50. — Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50: Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 

«| Cukier — — „ Cegielski 37,50. Mo- 
drzejów 20.75 Norblin100. Ostrowiec 84 50 
Starachowice 23.50 Zieleniewski 85,— 
— 80. Hiaberbusch 225—,Węgiel 66. Paro- 
wozy —, —. Borkowski —. Spiess 135. 
Lilpop 28. Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światła 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobeli4,25 
Rudzki 31,50 Gaberbusch 220. Bank Hand- 
lowy 116,50. 

14 
  

CENY W WILNIE. 

dnia 4 października r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 37-40, 0 
24 -26, jęczmień 24—26, owies 24—26, = 
ka 27—29, otręby pszenne 22—25, nie 
78 20, ziemniaki 9 10, siano 9 10, słoma 
7—8, makuchy lniane 49—50. Tendencja 
w dalszym ciągu bardzo słaba. Podaż do- 
stateczna. Wobec posiadanych przez młyny 
z'pasów, zapotrzebowanie minimalne, 

Mąka pszenna 90-110, żytnia razowa 
29—30, pytlowa 40—43 za kiz 8 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 -- 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110 
perłowa 60 - 80, pęczak 55 — 60 za 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200-240, cielęce 290 — 
300, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sądło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. 

Nabiał: Mieko 35—40 gr. za litr, Smie- 
mi 180- 200, we 807-100 za“ 1 kg. 
ser twarogow = masło niesol 
550000, solone $00—580. ne 

Jaja: 180 - 200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, straczko: wy 50-60, fasola biała 150—180, strączh o. 

wa 60—70, kartofle 9-. 10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15— 20 
(2a pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6 7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 30—70 za główkę. 

Owoce: Jabłką stołowe 70—100 za 1 
kg. kompotowe 50—60, gruszki Igat. 100— 
120, 11 gat. 70—80,śliwki węgierki 170 - 180. 

Grzyby: Borowiki 5 — 5.50 zł. za 1 kg. 
rydze 470—480, mieszane 0.70 - 0.80, 

Drób: kury 7—8 zł. za sztukę, k - 
tą S porzaj! a; młode Talšos, 
gesie 15—18, młode 8 -10, indyki 30— 
młode 12 15 zł. EDO 

-_ Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280 — 
350, szczupaki żywe 550--600 śniętę 250 - 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 280 350, 
karpie żywe 175— 500, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
Bez AM płocie 180—250, drobne | 

. (n 

Już JUTRO 

Sensacja artystyczna! 

Kobieta w Piomieniach 
z OLGĄ CZECHOWĄ 

w kinie Hollywcod. 

| aa i i a ZEE DE? W NOTE GAR RR O 

| Leścyjmuzyki 
udziela: MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

„prot. Konserwatotjum. ||| й 

S-to Jekóbska 6— 
Informacje od ej - | 

iod 4 — 5 po poł. 

FORTEPJAN 
'storja teorja i estetyka h 
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a reno. Ho KTU 

БАКАН2-р 
JAPOŃSKI 
„EGE“ 

USMIERZA BOŁE: 
PODACRYCZNE 
REUMATO>CZNE 
ARTRETO>CZNE 

11.p. 
Ungu Melhylii_ zalicyt 
«e. Menihobo e! Campherce 

fabryka Chemiczna.EGE Biobonki: о, 
WAR (Z AWA -Burakowska5 (dom właś 

(egle! 0 wysokieį kaloryjnosci, 
wagonowo i detalicznie z 

dostawą w zaplombowanych wozach 
od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawzlna Nr 9, tel. 323. 5 
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górnośląski i dąbrowiecki 

  

L. 2596/29 Państwowa Fabryka Wy- TR 
robów Tytoniowych w Wilnie ogłasza: 

Frzefar publiczny 
na sprzedaż pięciu używanych maszyn 
do wyrobu gilz na prpierosy, systemu 
Nowińskiego. Maszyny te można oglą- 
dać w Państwowej Fabryce Wyrobów 
Tytoniowych w Wilnie przy ul. Mako- 
wej 17—19 w gopzinach urzędowych. 

Oferty na zakup pojedyńczych lub 
wszystkich maszyn należy przesłać w 
terminie do 29.X. r. b. pod tymże 
samym adresem. w kopertach zapie- 
czętowanych z napisem „Oferta na za- 
kup maszyn". 

Do oferty należy dołączyć kwit 
Kasy Skarbowej na złożoną do dys- 
pozycji fabryki kaucję w gotówce lub 
papierach państwowych w wysokości 
5 proc. od oferowanej sumy. 'Otwar- 
cie ofert nastąpi 30.X.29 r. o godz. 10 
rano w biurze fabryki. 
Wilno, dnia 8 października 1929roku 

Kierownik fabryki Mrozowski. 

— 
Pożyczki na spłaty miesięczne w cią” 
gu roku udziela, weksle swoich człon- 
ków dyskontuje oraz wkłady j drob- 
ne oszczędności przyjmuje płacąc do 
2 proc. rocznie SPÓŁDZIELCZA 
KASA KREDYTOWA w Wilnie, ul. 
Dominikańska 17 godz. 11—14, 2 — — 

  

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na od- 
bytem w dniu I października 1929 r. 10S0- 
waniu 1 i 3 obligacyjnych pożyczek. miej- 
skich skonwertowanych w roku 1 zo- 
stały wylosowane następujące obligacje: 

ł pożyczki obligacyjnej z roku 1901 
152 zł, NN. 296 343, 379, 301, 583, 637, 692, 
737, 142, 950, 971, 1016, 1077, 1083, 1089* 
1119, 1134, 1158, 1162, 1219, 
260 zł. NN. 1310, 1341, 1416, 1427. 
529 zł. NN 1499, 1510, 1581, 1772, 1833, 

Na ogėlią sumę zł. 4.680. — 
ni pożyczki obligacyjnej z roku 1913, 

52 zi. NK 107, iši, 200, 245, 4i2, 424, 441 
443, 486, 507, 521, 529, | Z 
260 zł. 620, 674, (50, : 
520 zł, 959, 1083, 1114 

Na ozólną sumę 2.964 zł. 
Spłata wylosowanych obligacyj w ich 

wartości imiennej będzie dokonywana od 
ania Z stycznia 1930 r. w Kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyż- 
szych dokonywa kasa miejska 

OSTEN SMOLL. 

w pogoni za widmem 
Chłodny, ostry głos Dana, wciąż 

"brzmiał nad uchem hrabiego Lazarda. 
— Czy już przekonałem pana, czy 

też będzie pan nadal ciągnąć tą grę z 
ogniem? Uprzedzam, że nie myślę żar- 
tować dłużej! Daję panu jedną minutę 
na rozmyślania i powzięcie decyzji. Pan 
sam widzi teraz, że niema ratunku dla 
pana. Nikt nie wie, że pan jest tutaj, 
w chwili, gdy pan jeszcze trochę pod- 
niesie rękę, wystrzelę. Spokojnie, pro” 
szę rozchylić palce i wypuścić z ręki 
rewolwer. 

Dreszcz wstrząsnął ciałem Lazar- 
da. Największym wysiłkiem woli zapa- 
nował nad sobą i jakby zbudził się ze 
strasznego koszmaru. Z głuchym ło- 
skotem, rewolwer upadł na podłogę. 

Dan podniósł broń i obejrzał, okiem 
znawcy. 

_ — Ciekawy okaz, — mruknął i, kie 
rując lufę ku podłodze, wystrzelił trzy 

razy. "ai BR 
„ Rozlegly się trzy suche trzaski, a 
żatrute igły wpiły się w podłogę, gi- 
nąc w drewnianych płytach. Dan scho- 
wał do kieszeni broń, która przestała 
już być niebezpieczną i rozkazał: 

— Proszę usiąść! 
Smiertelnie blady Lazard usłuchał 

i opadł na fotel, stojący przed biurkiem 
Dana. Oczy jego błyszczały złowrogi m 
pgniem. 
"Dan podał mu papier i automatycz- 
ne pióro. 

— Teraz proszę pisać, — rozkazał 
surowo. — Opisze pan szczegółowo i 
ściśle wszystkie zbrodnie, dokonane 
przez pana, podczas bytności w Londy- 
nie. Opisze pan wszystko, bez wyjątku. 
Wiem, że na sumieniu pana ciąży conaj 
mniej dwadzieścia wielkich spraw i ty- 
leż mniejszych, z których żadna nie zo- 
stała odkryta przez policję. 

Twarz Lazarda wykrzywił potwor- 
ny grymas: 

— Nie rozumiem, o czem pan mó* 
wi? ; ' 
— 

   
Str. 697. Cena zł. 33.— 

rycznem. Cena Zł. 4,70. 

Penologja-Socjologja prof. 
tom II zł. 8 40. 

® 
N 

N 
SAMOCHÓD 

1929 roku, co zawdzięcza 

w LiDZIE i okolicy 
PP. 

w Lidzie . . . 

Pszczoły Ks. T. Ciborowskiego. Cena Zt. 7.— 
Praca w pasiece Ks, T. Ciborowskiego. Cena Zl. 1.— 
Proces Ghrystusa Doerr'a F. D-ra w oświetleniu prawno-histo- 

Z dnia na dzień. Cz. Jankowski. Cena Zł. 2— 
Mój przewodnik po Wilnie z 18 widokami i planem Wilna gr. 30 
Giamatyka jęz. polskiego Pizło T. podręcznik dła nauczycieli 

szkół powsz. i samouków polecony przez M. W. R. i O.P. Zt. 12 
Wróblewskiego kar. 

ESSEX 
największa senszcja sezonu automobilowego 

i wytworności 

DEMONSTROWANY BĘDZIE 

w BARANOWICZACH | okolicy 

Reflektantów na nabycie samochodu 

przedstawicielstwa (wchodzą w rachubę tylko siły poważne) 

uprasza się o łaskawe natychmiastowe zgłoszenie adresów 

dla przedstawicielstwa firmy „ESSEX': 

w Baranowiczach . do Banku Handlowego w Warszawie 

. do Wileńskiego Prywatnego Banku 

SŁO w © 

Księgarnia RUTSKIEGO 
w Wilnie Wileńska 58. — Tel. 941, 

Polecn wytaonictoa Głosne ordz Komisode 
Biologja ogólna Dr. Wilczyńskiego prof. U. S. B. kurs uniwersyt. 

(polecona do bibl. szkoł Średnich oraz Seminarjów naucz. przez 
M. W.R.iO. P.),z 529 rys. z 24 portretami, str. 901. Cena zł. 35. 

Zoologja ogólna D-ra Wilczyńskiego, prof. U. S, B. ze szczególnem 
uwzględnieniem pasożytów. Str. 208. Cena 8.80. 

Bakterjologja i Serologja Gryglewicza T. prof. U. S. B. rys. 334. 

datą ZL 
-0 

PRIE USS USA ES APS ANAEA ZANO 
Mieszkańcy BARANOWICZ, LIDY i okolic! 

Uwaga! 
SAMOCHÓD 

taniości, wytrzymałości 

w dn. 10 b. m. 
w dn. 11 h. m. 

lub objęcia 

Handlowego. NV
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Pamieč 
przez 

Wzmacnia u osób każdego wieku od 8 lat 

Daniel Folngzfein Wilno, 52725, 
Moje mnemoniczne lekcje-korespondencje dla zamiejsco- 

wych w zupełności zastępują ustne wykładanie. Dla małoza- 

możnych i grup ulgowe warunki, Informacje 4—6 popoł 
Prospekty bezpłatnie. 

do sędziwej 
starości 

  

  

według metody mnemoniki 
trzykrotnie premjowanej > 

Pkedemję  Paryską Bonny 
poszukuje miejsca 
osoba srednich lat, 
znająca języki polski 
i rosyjski, zgadza się 
na wyjazd, Adres do 
adm. „Słowa”. — —0 
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M do sprzedania większą 
amy ilość mniejszych i więk- 

szych folwarków © barazo dobrej 

glebie w pow. lidzkim, oszmiańskim, 
święciańskim i wil.- trockim na 
barazo dogodnych warunkach, Zgł. 
Ajencja „Polkres* Wilno, Królew- 
ska 3, tel. 17-80, —Į 

      

  

     
     

   

-— Dobrze, będę więc mówił jaś- 

niej... Zaczniemy od tyrolskiej pożycz- 

ki. Ćwierć miljona, jeśli się nie mylę. 

Spiytne i zręczne fałszerstwo. Od tego 

zaczniemy. Pisać proszę jasno i wyraź: 

nie. Mogę sam dyktować: „Z własnej 

woli i po długiem namyśle postanowi- 
łem dokonać tej spowiedzi...' 

— Pierwiej pan zginie! — krzy: 

knął, blednąc ze wściekłości Lazard. 
— Oby tylko pan mnie w tem nie 

uprzedził! — odparł spokojnie Dan. — 
Prędko, proszę brać pióro i pisać... w 
przeciwnym razie dziś jeszcze, przed 
ranem, wysłanem zostanie zawiadomie- 

nie Nr. 36! Mam dosyć dowodów, żeby 

zapewnić takiemu ptaszkowi, jak pan 

10 lat ciężkich robót, ale niestety, nie- 

które z nich nie są sprawdzone. ja zaś 

lubię ścisłość we wszystkiem. Pisz pan 

spowiedź, a ja wypuszczę pana stąd, 

w ten sposób dam panu możność ura* 

towania się. Nie uczyniłbym tego z żad' 

nym innym zbrodniarzem londyńskim. 

Nie dlatego, broń Boże, żebym był lep* 

szego zdania 0 /panu, niż o innych jego 

koleżkach, ale ze względu na politycz- 
ne konjunktury. Aresztowanie takiego 
dyplomaty, jak pan wywoła sensację, 
międzynarodowe tarcia, które nie będą 

miłe dla naszego tządu, chciałbym więc 

tego uniknąć. Proszę więc pisać. Od 
początku, , 

Hrabia Lazard spokojnie zamknął 

pióro i odłożył je na bok. : 

— Za nic tego nie zrobię! — oznaj 

mił ostro. оа, : 
Żadne dowody obciążające mnie, 

nie mogą istnieć. Niech para djabli 

wezmą! 
— Poza tem pan mi da adres obe- 

cny jubilera Tanciego. — Powiedział 
Dan, nie zwracając uwagi na oburzenie 

wroga. 
— A to dlaczego? й 

— Bo pan rozpoczął niebezpieczną 

aferę z francuskim syndykatem i jeśli 

ja pana na czas stąd nie wypuszczę, 

będzie pan skompromitowany. 

Oczy Lazarda błysnęły zwierzęcą 

nieposkromioną nienawiścią: 

|. ŻĄDAJCIE 

Ę I 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 8 
POZA BB WG RA 

— Drogi hrabio, ja wiem bardzo 
dużo. Jedyną rzeczą, której nie wiedzia- 
łem do dzisiejszego dnia, to, że wszyst: 
ki mi temi aferami kieruje z za kulis 
nasz wspaniały dyplomata — hrabia La 
zard. Wiem dobrze, że sprawa syndy- 
katu dochodzi już do punktu kulmina- 
cyjnego, jutro ma nastąpić rozwiąza- 
nie. A jeśli pana nie będzie o umówio* 
nej godzinie, cata afera zamieni się w 
skandal. Zapewniam pana uroczyście, 
że jedynym sposobem wyjścia z tego 
pokoju jest napisanie i podpisanie spo- 
wiedzi, oraz danie mi adresu Tanciego. 

— A jeśli odmówię? 
— Ja się nie zawaham drogi hra- 

bio! 
— I weźmie pan jeszcze jedno mot 

derstwo na sumienie? 
— Pan umyślnie zmienia rzeczywi- 

stość, ale nie będę dyskutował, nie 
mam wprawy w waszych dyplomatycz: 
nych sztuczkach. Nie, nie mam zamia- 
ru zabiajć pana. Szczerze mówiąc nie 
uważam żeby pan był tego godny. Wo- 
lę, żeby pan sam zakończył porachunki 
z życiem, jak Layle. Dam panu sznurek 
i pan się sam na nim powiesi. 

Lazard dyszał ciężko. Z tonu i wy* 
razu twarzy Dana, widział jasno, że 
wróg nie żartuje. ' 

— Pan... stawia ultimatum? -= wy- 
krztusił z wysiłkiem. 

Dan skinął głową i dodał sucho: 
— Tak jest: albo spowiedź, albo 

śmierć. 
— To znaczy, że pan mnie chce za* 

bić? 
Pan znów skinął głową. 
— Tak, jeśli pan sam na to nie 

zdecyduje! — odrzekł, podnosząc re- 
wolwer. 

Twarz hrabiego była szara, jak po- 
piół i nagle postarzała o kilka naście 
lat, w oczach pałała nienawiść. 

— Więc strzelaj i bądź przeklęty! 
— zachrypiał. — Ale chciałbym wie- 
dzieć, w jaki sposób wyplącze się pan 
z tej sprawy, co pan zrobi z trupem? Z 
ciekawością będę się temu przyglądał z 
tamtego świata. Phi, pan mnie nie prze- 

  

Od dnia 8 ao 14 paździeraika 1929 r. wiączn e bzczie wyświetlany film: : 

  

  

  

  

  

  

Kino Miejskie ® ю : e "4 

mus |s-Al KeKIKNa(a хуста 
ul. Ostrobramska 5. Akt6w 10 

W realizacji największego mistrza E. EJCHBERGA. W rolach głównych: groźny rywal Janningsa 
HENRYK GEORGE. jedna z tysiaca bezdomnych — FEE MALTEN, ERNA MORENA i LUDWIK 

LERCH. W dniu 10 października Kino nieczynne 
Następny program: „MARYNARZ SŁÓDKICH WÓD”. 

Dzis ostatni dzień! U:ubieniec pubiicz. ADOLF MENJOU i czarująca EVELIN BKENT w cbrazie 

KINO-TEATR K A R $ Eg Według Sztuki scenicznej Alir. Sawowe 

HOLLYWOOD" P y $IĘZRE p. t. Statysta z Variete. 
> Mickiewicza 22 Przepych wystawy! Paryskie kabarety! Czarujące kobiety! Nad program: Ostatnie wiado- 
OCE S mości światowe. Ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek . seansów 

o godz. 4. 6, 8 i 10.25. 

KINO-T Premiera! Przebojowy film 2h Nejwiększa sensacja OAK ZALE 
„TEA 4  *l< nieśmiertelnego arcydzieła L „ Dramat TR p E e D R © $ € współczesny, porusza niezmiernie ważne zagadnienie istnie- 

HIELIOS“ nia jednostki i narodu. Realizacją genjalnego MIKOŁAJA 
э JEWREINOWA, twórcy „To co hajwažniejsze“. W rol. gt6wn. Аву: СЫш!а Ртапсй ANDREE ГАРАХЕТТЕ » 

wielka tragiczka DIANA KARENNE i GABRIEL GABRIO. Świat przepychu. Paryż w nocy. Seansy_o g. 4,6, 8 i 1015 

s u KOBIECĄ Urodękoenj PAWAWAY ga A # НЕ. 
() RYBI TRAR prpóti 

ofrzymano w składzie 

J. Prużana 
Mickiewicza 15 vis-a vis Hotelu 

Egz. od 1890 r. 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
15 Hryniewiczowej, 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od &' 10—7, е 

'_Ш№ 

KTM = 

Ažuszorka Smialowskė 
oraz Gabinet Kosme- 

aptecznym 

„George'a“ 

  

Firma egz. od 1874 r. 

K. Dąbro 

jakości 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

Wilno, nl. Niemiecka 3, m. 6, 
Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
WEBAREWZONEGNANUUSGBWUWEGADZKUOWEOBERUBONKENN 

tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku». 
rzajki, wypadanie wło- 
r Mickiewicza 46. 
Wa я — 

@ 
a LOKALE 

A 

Pokój 
z wygodami wynajmę 
osobie solidnej Św» 

wska. 
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4 LEKARZE p 
"PREPORPR VELIAU ERB 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9-1 13--7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). 

POKTÓR 
M. ZELDBWIEŻ 
GROr. WANLTYCZNO, 
sglilis; narządów 
moczowych, od 9 
1 od 5—8 wiecz, 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od l2-=łi Od 4-6, 
sl. Mickiewicza 24, 

tei. 277. 

DOKTOR 

  

  

Boktėr-Madycyny | 
A. GYMBLER 

Karen oesie: MIASZER 
płciowe. Elektrotera- choroby R CE 

pia, słońce górskie, Syfilis i skórne. lu. 

ermja.  Sollux. KA 3, te 

Mickiewicza 12, róg lefon 567, Przyjmuje 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

W.Z.P. 43 

  

ой 840 1104 5 90 8 

ft. POPIŁSKI 
  choroby skórne | we- 

ne. Przyjmuje 
Doktór-M edycyny dE. ę i i od 

5— „Pohulan- 
LURIEWIG2 (i 2, róg Zawalnej 

choroby weneryczne, W.Z.P. 
skórne i plciovė, U-————— 

Mickiewicza 9, wejście gę, Gi. WULFSOŃ 
z ul. Śniadeckich 1, węneryczne, mo<z0* 
przyjmuje od g. 1-2 siciowe i skórne, ul. 
i od 5—7p. p — — Wileńska 7, tel. 1067. 
RH -LLIS 

  

Jakóbska 16—3, od g. 
2 do 4-ej. A 

РСЕН ! ООО < DES 

aPOSADYĘ 
Nauczycielka 

poszukuje posady do 

Doktor: Medycyny 

M. Mienicki 
Adjunkt kliniki 
skórno-syfil, Uni- 
wersytetu S. B. 
po powrocie wzno- 
wił przyjęcia. Wi- 
leńska 34 m. 3. 
Przyjm. od godz. 
4—7 po poł. 

  

  Dow. się w admin. 
„Słowa”* u p. Cz, M. 

  

    

Nauczycielki 
poszukuje rodzina 
żydowska; na wyjazd 
na prowincje. Pierw- 

u Kosmetyka 5 

Gabinet 
Racjonalneį Kosme- Služąca 

tyki Leczniczej. do dwojga państwa 
Wilno, potrzebna. Wymagane 

Mickiewicza 31 m. 4.świadectwa.  Kalwa- 
i kobiecą -kon- ryjska Nr 11 m. 7. 

Ora ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa I 
jej skazy i brak = Stužąca 
Sztuczne opalenie ce- do wszystkiego. umie- 
ry: Wypadanie wło- jącą dobrze gotować 
sów i łupież. i 
nowsze zdobycze KO- wąmi 

wentki gimnazjów pań-| 
stwowych. Końska 1, 
m. 28, od 3—4 p. p. 

Codziennie od g: 10—8 rodziny lekarza. 
W. Z. P. 43. giellońska 6 - 1. ——— 

młodszych dzieci w Zgł. Ajencja „Polkres” * 
mieście lub na wy Wilno. Królewska 3, 
jazd. Posiada muzykę. tel. 17-80, 

szeństwo mają absol- m. 8, wprost bramy 
na prawo, 

Naj-j prać, ze Świądect- według ji 
! k długoletniemi, metody. Teorja, prak- na imię 

smetyki racjonalnej. potrzebna do małej tyka, 
Ja- Portowa 6—2, o gd.piz:z P. K. U. 
—03—5 po poł. 

KAPA I RZ | 
BUWAWAW SAR 
1 W Ii 3 8 | © szkoły „Dziecko Pol-- 

- skie“, izuje 
„ MEDAIA ГОч komy  przygotae 

wawczy dla dzieci do 
1 klasy gimnazjum.. 
Zapisy: ul. Sierakow= 
skiego 14 m. 5, Ma- 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

  

    

Fabryka i skłąd |linowska. Od g 4-6 
mebli: po południu. -6 

jadalnie, sypialnie, " = = 
sałony, | gabinety, ajdogodniej ! 
łóżka nikiowane i 
angielskie, kreden- || lokay hipoteczne 
sy, stoły, szafy załatwia 
biurka, krzesła || Dom H.-K. „Za- 
dębowe i t p. Do- || chęta*  Mickiewi- i 

сга 1, tel. 9-05 

W 0% majątek, 
ziemski w Wiel- [i 

kopolsce ze wspa- 
niałą siedzibą, pa- | 
lacem, doskonale- | 
mi budynkami, zie- 
mia pszenna, łąki, | 
las, rybne gospo- | 
darstwo, mlyn, go- 
rzelnia, inwentarze 
kompletne, wzoro- 
wo  zagospodaro- 
wany,  Sprzedamy 
dogodnie lub za- | 
mienimy na mą- 
jątek leśny na 

Kresach 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. | 
9-05. 

godne warunki i 
na raty. 

Sprzedaje 
się tanio po remoncie 
auto „Ford“, Wilko- 
mierska 100-b. 

  

  

< 

Kolnierz 
skunksowy do sprze- 
dania okazyjnie. Mły- 
nowa 21 m. 6, oglą- 
dać od g. 2 po poł. 

2 

Розш]‹ціешу w cent- 
rum miasta kupna 

domu w cenie od 
15—20.000 dolarów. 

    
  

— 
| Dzierżawy | 

ziera- |, 
E 

о majątków 
skich ala poważ- 
nych reflektantów 

oszukujemy į 
Wileńskie Biuro | 
Komisowo - kiandk. | 
Mickiewicza  21,| 
tel. 152. 6 

Jożyczki szybko 
i dogodnie z 

-małemi kosztami 
załatwiamy po- 

„ „ważnie 
Wil. Biuro Komi-- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, || 

  

Sprzedaję 
perskie dywany, uczę |. 
tkać i przyjmuję Ob- 
stalunki. Tamże po- 
kój do wynajęcia dla 
pani. Królewska Nr 3 

  

od g. 12 
do 5 po poł. so 

Dyplomowana 
nauczycielka z Pary- 
ża, udziela lekcji ję- 
zyka francuskiego 
(teorja i praktyka) 
ceny dostępne, ul. W. | tel. 152, = 
Pohulanka 36 m. ag ao 
od godz. 5 po poł. -| 

GUBY Lekcje ZGUBY 
Angielskiego Ż, voskę książkę: 

й ; wojskową i kar- 
najnowszej tę mobilizacyjną. 

k Stanisława. 
tłumaczenia. Sinkiewicza, 

  
wydane' 

iastw 
—& Wilno, unieważnia się. 

  

  

pana sytuacja jest nie lepsza od mojej. 

Szanse są równe i obaj przegraliśmy. 

Dosyć tych błazeństw, proszę otworzyć ©› 

drzwi i zejdę z pana drogi. . : 

— Podziwiam siłę i spokój pan: 

skich nerwów, — zadrwił Dan, podrzir- 

cając niedbale na dłoni broń. — Czy 

widzi pan ten przedmiot? — zapytał 

wskazując oczami rewolwer. 

-— Widzę, — odrzekł ponuro La- 

zard, — ale to mnie nie przeraża. 

— Proszę zwrócić uwagę na ten 

drut, przeciągnięty wzdłuż luty, —mó- 

wił Dan, jakby wykładał wobec audy- 

torjum na uniwersytecie. — Jest to 0 

statni mój wynalazek który pojawi się 

w sprzedaży za parę miesięcy. Bardzo 

ciekawy pomysł. Koniec luty przyciska 

się do ciała zwierzęcia i pociąga się za 

cyngiel. Gdy się ma do czynienia z czło 

wiekiem — dotyka się lufą do szyi, jak 

to zrobiłem z panem przed chwilą. Sku 

tek jest bardzo ciekawy, szybki i nieo- 

mylny. Cienka, stalowa igła wyskakuje 

z lufy i wciska się pomiędzy kręgi, je 

dnocześnie przez drut przepływa siiny 

prad elektr. Prąd spada wzdłuż igły 

śmierć następuje momentalnie. Cała 0- 
peracja trwa ćwierć sekundy. 

— Nadzwyczaj ciekawe, — Wyce- 

dził Lazard z krzywym uśmiechem, — 

Jak widzę, laboratorjum pana przypo” 

mina raczej muzeum okropności. | 

— Ale, po długich próbach, — cią” 

gnął dalej Dan, nie słuchając jego słów 

2. od krytem sposób regulowania „do* 

zy” i stosownie zmieniać efekt ukłó- 

cia. 
Naprzykład, jeśli powstrzymam ig- 

łę i ograniczę się tylko do puszczenia 

prądu wzdłuż drutu, wówczas deli- 

kwent straci przytomnošė na kilka mi- 

nut. Igła, do połowy tylko, wypuszczo- 

na dotknie zewnętrznych warstw wę- 

złów nerwowych i w ten sposób pozba- 
wi człowieka pewnych zdolności umy- 
słowych na całe życie. Można w ten 
siągając rozmaite rezultaty: częściowy 

paraliż, lub ca ft kowity, utratę pamięci 
i td. można odebrać mowę. Człowiek 
dotknięty tą bronią staje się niemym na 

— Aha... więc pan i o tem wie! straszy! Pan wie doskonale, że własnacałe życie przyczem następuje to zwol- 

sposób regulować igłę i siłę prądu, 0- 

na, stopniowo w ciągu dwuch, trzech 

uuu. Spouziewani się że pan rozu- 

mie, jakie zastosowanie może mieć mój 
wspańmiały wynaiazek? 

Dan pytająco podniósł brwi i cze- 
kał na odpowiedź. 

— Nie rozumie pan? A jednak to 

takie proste. Pan dostanie bardzo sta” 

rannie obliczoną „dozę* i straci przy” 

tomność. Odprowadzam pana na dół. 
Stopniowo odzyskuje pan możność ро-- 
suwania nogami. Ale pamięć zniknęła 
bez śladu. Pan mnie nie poznaje. Pod 
rękę wychodzimy z domu, pan się czu- 
je dziwnie nieswojo, nie wie ani kim 
pan jest, ani co się z panem stało. 
Wchodzimy do najbliższego parku, że- 

gnam się z panem. Zostaje pan Sam, 

bezradny, bezsilny, pozbawiony świado 

mości tego, co się stało i dokąd nale 
ży iść. Nareszcie znajduje pana jakiś 

przechodzień, lub policjant dowiadują 

się kim pan jest. Oddają pana pod ob: 

serwację lekarzy. Doktorzy oglądają 

pana, ostukują, kręcą głowami. „Udar 
nerwowy — powtarzają, — „Jeszcze 

jeden taki atak i śmierć jest nieunik- 
niona. Kładą pana do łóżka i w ciągu 
trzech tygodni nie jest pan w Stanie po- 

wiedzieć choćby jedno słowo. Siły opu 
szczają pana z dniem każdym.Pewnego 
dnia znajdują zastygłe ciało. „Aha — 
mruknie doktór, — „stało się to, cze- 
gośmy się bali: drugi atak'. Bardzo mi- 
łe, nieprawdaż? 

Dan mówił spokojnie, tonem nie- 
dbałym, jakby opowiadał rzecz dawno 
znaną. Przestał, zdawało się, intereso- 
wać się wrogiem, a spojrzenie jego z 
miłością nieledwie pieściło błyszczący 
złowrogi przedmiot. 

Ale Lazard nie spuszczał oczu z Da- 

na. Zwolna i bez szelestu wstał i wy* 

gięty, jak do skoku, miał właśnie ru- 

nąć ma niego, by zdusić go w uścisku. 
W tej chwili Dan ruszył nogą do* 

tykając do czegoś, ukrytego pod dywa 

nem. Rozległ się cichy, ledwie dosły- 
szalny trzask. Gwałtowna siła podrzu- 

ciła ciałem Lazarda i znów przykuła do 

miejsca. Krew zastygła w jego żyłach. 

   mięśnie i nerwy skamieniały, nawet ry 
sy twarzy zastygły nieruchomo, jak ma 
ska woskowa. Lazard stał się kamien= 
nym, nieruchomym słupem. 

— Może teraz nareszcie pan 51 о- 
pamięta i zrobi to, co ja każę? — Dam 
wskazał na papier i póro. 

Lazard nie mógł odpowiedzieć, nie 
mógł poruszyć językiem, chciał westciu 
nąć i nie mógł. Prąd elektryczny spara- 
liżował go zupełnie. Tylko oczy płonę- 
ły wciąż złowrogim ogniem. Zdawały 
się jednak błagać a litość. 

— Zgadza się pan? W przeciwnym - 
razie, obawiam się, że będę musiał po 
większyć siłę prądu. 

D'an zrobił nieznaczny ruch ręką, 
poruszając jakiś ukryty na stole kon- 
takt. Lazard upadł na fotel i zakryt 
twarz rękami. Poddawał się... 

Z bezlitosnym spokojem Dan podaf 
mu pióro. Gdy spowiedź została napi- 
Sana i podpisana, Dan podszedł do je- 
dnej z maszyn i posunął drut na cyfer- 
blacie, nacisnął sprężynę i drzwi otwar 
ły się bez szelestu. 

— Teraz proszę iść! — rozkazał — 
Proszę natychmiast cofnąć całą sprawę 
z francuskim syndykatem. Przyjacielome 
swym powie pan, że skończył porachur 
ki z Valmonem Danem. To wszystko + 
Dobranoc. Jestem pewny, że się jeszcze 
spotkamy... może w bardziej odpowied 
nim otoczeniu. Ale, ale, pan zapomniał? 
dać mi adres szanownego jubilera! 

Lazard rzucił nań spojrzenie, które, 
gdyby miało siłę ognia, spaliłoby na 
popiół Dana. Z trudnością panował nad 
sobą. Zaczerwien'one oczy rzucały bły- 
skawice, wyschłe usta wykrzywił strasz 
ny grymas, pięście zciskąły się kurczo” 
wo. 

Dan wziął do ręki swój rewolwer 
i uśmiechnął się zachęcająco. 
— Cort — roy, Oldgat, — zgrzytną? 

Lazard, wyszczerzając zęby, jak pies. 
Dan ukołnił się. 
— Może się tam spotkamy, — za- 

proponował. — Przypuśćmy jutro wie- 
czorem, o tej samej co dzisiaj godzi 
nie? 

  

Wydawca Btanisłtw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Włtotd Woydyłło. _ Brukarnia „Wydawnictwo Wileństie” Nwaszelna 22 
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