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kia PRZEDSTAWICIELSTWA: ktack в 

"kd BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jeźwińskiego. 
kasach BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego.     

  

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

N. SWIĘCIANY — Ksicgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM —- Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 

000) 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch*”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. | 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Administra- 

NEEWZEOYSORZESAETESEIREN 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie nemeru dowodowego 20 gr. 

  

    

„dział Litwy w powstaniu 1831 roku. 
Wobec współczesnego antagoniz- 

polsko - litewskiego, upowszech- 

się mniemanie, że jest on czemś 

Es z natury obu narodów 

t, wzryjjodzącem. Nasza jednak współ- 

— -——5по$ё jest jednym z licznych od- 

„ów dziejowych, która nie może 

(SUAŁ wymazać ważnych wypadków 

A Ajowych przeszłości, ani decydo- 

$ o przyszłości. Każdy wypadek 

zjowy jest produktem czynników 

graficznych, przeszłości historycz- 
yczne zij charakteru narodowego. Czy mo- 

Aaa być uważana za przypadek ta oko- 

główny ość, że w tych samych miejsco- 

ściach b. Wielkiego Księstwa Li- 

——-—skiego powstanie przeciwko Rosji 

i szo najuporczywsze w 1863 roku., 

sie się przejawiło najwięcej energji 

NE“ owej w 1831 roku. Powiaty szawel 

» w , żałszański, rosieński były terenem 

stania 1831 roku, jak i 1863 ro- 

  

l wzglę: : 

SW 1831 roku na Žmudzi w okoli- 

—-h Szawel, uprzedzając zbliżający 

nabór rekruta, chłopi zebrali się 

i madnie, obrali  sobie 
lelka jachty na naczelnika,  sposobili 
lortepia- do działań wojennych i nakoniec 

'gowef. połowie lutego wystąpili otwarcie. 

————=adze rosyjskie poskromiły to po- 

  

analogiczny ruch 

ejawiał się wśród włościan w po- 

REB telszewskim, w parafjach gin- 
INET skiej, i salantskiej, gdzie wobec 

l kosi zającego się terminu poboru rekru- 
ewiczewłościanie wzięli się do oręża pod 

4. _ wództwem szlachcica Borsewicza i 
| kob ścianina Giedryma. Lecz prędko 

1 pdąkoczeni przez policję, wspartą 
Msez garnizon miasta powiatowego,, 

ła (pagjj się w porządku przez mil cztery 
ale aioteszi do Prus, skąd prócz dowód- 
ai i małej liczby, której się ukryć 

lnej. Ho, zostali Rosjanom wydani. 

A W powstanie litewskie na większą 
lę rozpoczęło się od opanowania 

irąkegsteczka Rosienie. Termin  wyzna- 

wonśęjy na pobór rekruta, 26 marca, zo 

vągry, H wyznaczony na wybuch powsta- 

ajki use Organizatorami powstania w Ro- 
7 5 : UE : 
e dhiach byli właściciele ziemscy po- 

ali rosienskiego: Juljusz Grożewski, 

A6igaEf Rymkiewicz, Ignacy i Zenon 

0-If€niewicze, Dobrosław i Stanisław 

„P. Minowscy, Strawinski i t. d. Zebra- 

——""yni naprędce lud i o ile możności 

  

T“ uzbroili., 26 marca zrobili napad 

sa straż pograniczną i ją rozbili. 
się 12 let wysłani zostali emisarjusze z 
A S"ieni do Telsz i Szawel. W powie- 

Adm telszewskim, w parafjach janopol- 

Aaa li i worniańskiej, Józef Syrewicz, 
———mvmadziwszy do 100, uzbrojonego, 
———— się udało na pierwszy raz, ludu,, 

RR marca posunął się na półtrzeciej 
inie fi pod Telsze. Nazajutrz wieczorem 

ki i minik Dowbor, zebrawszy w mieś- 
am 2 młodzież i niektórych mieszkańców 

go party przez przybyłych 2 powiatu, 

„co filoba Tomkowicza, Józefa Giedroj- 

eznacz | innych, wystąpił zbrojnie. Skoro 
tany, jo kilka strzałów, Manteufel i Ko- 
pan K,wski (przybyli dła prowadzenia 

dztwa) otoczeni na wozach  czę- 

garnizonu i policjantami, opatrzo 

: ni w broń bagnetową, uciekli za- 

-taksó do Kurlandji; reszta komendy in- 

ra, lidnej z dwoma oficerami zamknę- 
co BK w więzieniu miejskiem, gdzie 

ropozyadnięta w nocy rozbrojoną zosta- 

liła w Zdobyto tym sposobem 100 kara- 
ów z bagnetami i dwa tysiące 

Desmo ynek z nabojami. 
11 KaW Telszach nazajutrz po dopeł- 

duszkanem powstaniu zebrali się obywate 
niem, ; powiatu i udawszy się do kościo- 

ialnoś ksjęży Bernardynów, z patrjotycz- 
rza , uniesieniem sporządzili, podpisa- 

мЫк _rzysięgą stwierdzili formalny akt 
kup: „* tania, ustanowili rząd tymczaso- 

człow z obywateli „z wieku, cnót i za- 
7 najgodniejszych*. 

Wacław Studnicki, dyrektor  Ar- 

——wow Wileńskich, na mocy oficjal- 
owa 2 

jednego 

nych danych rosyjskich, konstatuje 

wybuchy powstania na Litwie: w po- 

wiecie rosieńskim, trzynastego — па 

czternasty marca, w Telszach z pięt 

nastego na szesnasty, w powiecie sza 

welskim — 13 marca, w Szawlach -— 

11, w mieście Poniewieżu — 18, w 

powiecie — 19. w powiecie i mieście 

Trokach -— 22 marca, w powiecie wił- 

komierskim — 19, w mieście Wiłko- 

mierzu — 22 marca, w powiecie bras- 

ławskim powstańcy napadli na maga- 

zyny wojskowe w Jeziorosach 27 mar- 

ca, w mieście Oszmianie i powiecie — 
23 marca, w Święcianach — 21 mar- 

ca, W powiecie kowieńskim 22 marca 

utworzony został Komitet Powstanio - 

wy 23 kwietnia (Wilno i ziemia wi- 
leńska, 161 str.). 

Do jakich środków okrucieństwa 
dla stłumienia powstania i sterroryzo- 

wania włościan chwytał się rząd ro- 

syjski, widać z rozkazu, wydanego 

Wierzilinowi, dowódcy kozaków, tłu- 

miącemu powstanie w Oszmianie: wed 

ług rozkazu, znajdującego się w archi- 

wum byłego generał-gubernatora 306 

K. 21 „dodaje się pewną ilość ludzi 

do skazanych na śmierć; rozstawić ich 

pomiędzy skazanymi, stawiąc na od- 
ległość człowieka; zawiązuje się im 
oczy tak, jak i tym, co będą napraw- 

dę rozstrzelani, ale zachowuje się prze 

strzeń dostateczną, aby wystrzały bro- 

  

ni palnej im nie szkodziły, a potem 

ukarawszy ich dla przykładu nahaj- 

kami, ogolić im głowy i odesłać do do 

mu. Odsyłając, oświadczyć, że jeżeli 

jeszcze znajdą się pomiędzy buntow- 

nikami, to niech nie spodziewają się 

żadnej litości". 
Powstanie na terenie Wielkiego 

Księstwa Litewskiego utrudniało ope- 

racje wojska rosyjskiego na terenie 

Królestwa. Konstatował to w swein 

znakomitem dziele o powstaniu gene- 

rał Prądzyński., jakkolwiek nie znał 

urzędowych rosyjskich _ raportów. 

Główny dowodzący czynną armją ro- 

syjską pisał w swym raporcie, ogłoszo 

nym w urzędowem czasopiśmie „Rus- 

skiį Inwalid“, iż właśnie, gdy zamie- 

rzał przejść Wisłę, odebrawszy wiado 

mość o bitwie, zaszłej 19 —- 31 таг- 

ca między główna siłą powstańców a 

6-tym korpusem: infanterji, musiał 

wstrzymać swoje poruszenia... Następ 

nie zaś komunikuje: „Do tych niepo- 

myślnych zdarzeń przyczyniła się nie- 

odparta potrzeba zapewnienia środ- 

ków utrzymania wojsku, których przy 

wóz, z powodu złego stanu dróg i za- 

mieszek, wynikłych w szeregu punk- 

tach gubernji wileńskiej, kędy trans- 

porty z magazynów przechodzić po- 

winny, stał się niezmiernie utrudnio- 
sz 

х Co do nastroju ludności mamy 

świadectwa tak uczestników  polskie- 

go powstania, jak i wojskowych rosyj 

skich, tłumicieli powstania. 

„Jak nareszcie lud żmudzki okazy 

wał przywiązanie i gościnność . dla 

wojsk, przybyłych z Królestwa, mogą 

© tem powiedzieć ci, którzy byli w 

korpusach Chłapowskiego i Giełguda. 

Każdy kmiotek dzielił się ostatnim kęs 

kiem chleba -bez żadnej nagrody: 

gdzie tylko przechodził oddział polski 

wszędzie znajdował w końcu wioski 

rzędem stojące niewiasty i dzieci z 

napojem i posiłkiem dla strudzonych. 

Jeszcze armaty grzmialy nad Szawla- 
mi i w innych miejscach, a już na po- 

pobojowisku włościanki z okolic opa- 

trywały rannych i krzepiły ich leczy- 

wem'*. (Zbiór pamiętników o powsta 

niu na Litwie 1831 roku, Paryż 1834, 

rok, str. 12.). 

Warabjow, porucznik pułku  pie- 
choty wyborskiej, skarżył się w ' ra- 

porcie z dnia 1 — 13 października 

1831 roku, że „powstańcy mają w każ 

dym mieszkańcu szpiega, zasługują- 

cego na zaufanie i przez to otrzymują 

zawsze wiadomości o liczbie i ruchu 

każdego oddziału (Dieło o miatieżni- 

kach po Trokskomu ujezdu) *. 

Po latach przeszło 30-tu, pomimo 

polityki rusyiikacyjnej rządu i jego 

prób przeciągnięcia włościan na swą 

stronę, takież same nastroje ludności 

w okresie powstania 1863 roku spoty- 

BITWA POD WILNEM 
W dzisiejszym numerze, pošwi 

nym specjalnie uroczystościom  obcho 
du 100-letniej rocznicy Powstania  Li- 
stopadowego, opis bitwy pod Ponara- 
mi wzięliśmy z dzieła prof. Wacława 
Tokarza: „Wojna polsko - rosyjska 
1530 i 1831 r.* 

W Rykontach Chłapowski oraz 
nowy szet sztabu grupy płk. Valentin 
d'Hauterive odradzali gorąco Giełgu- 
dowi wydanie bitwy, wykazując, że 
spóźnienie działań wyklucza już na- 
dzieję powodzenia. Ale stary Giełgud 
zaciął się. „Cofać się nie chcę* — od- 
powiadał na ich przedstawienia; wie- 
rzył, że jego stara piechota zdobędzie 
mimo wszystko, umocnienia Gór Po- 
narskich. Istotnie, w jego grupie usta- 

  

siłach przeciwnika, nić wyszli na jego 
spotkanie, ale oczekiwali go na sta- 
nowisku, w postawie czysto obron- 
nej. Cała ich postawa w tym dniu 
miała być zresztą dowodem, że prze- 
ceniali nasz rozmach i pełni byli obaw. 
Dowodziło to wymownie, jakie wido- 
ki powodzenia miałby  Giełgud, na- 
cierając na Wilno wcześniej. 

Możność powodzenia nasuwał rów 
nież teren wałki, oraz rozłożenie na 
nim: sił nieprzyjaciela. W Górach Po- 
narskich, pod kapliczką, schodzą się 
trzy trakty, prowadzące Od zachodu 
i południa, t. j. od. Kowna, Trok i 
Grodna, do Wilna. Wzgórza panują 
całkowicie nad skrajem lasów, z któ- 

  

ły naraz wszystkie rozterki; żołnierz 
chciał boju, odwrót zdemoralizowałby 
go całkowicie . Wobec tego, 19-go 
1uszono trzema kolumnami ku Wilnu. 

Bez względu na słabość sił pol- 
skich, zwycięstwo ostateczne nie by- 
ło wykluczone. Przemawiał za tem 
fakt, że nieprzyjąciel nie miał tu zdat- 
niejszego wodza i nie okazywał więk- 
szej pewności siebie. Najstarszy stop 
niem z generałów rosyjskich, Kuruta, 
nie chciał objąć dowództwa i pozo- 
stawił je w ręku Sackena, który był 
wciąż pod wrażeniem klęski ponie- 
sionej pod  Rajgrodem. Charaktery- 
styczne było i to, że Rosjanie, któ- 
rzy zgromadzili 18  bataljonów, 35 
szwadronów i 58 dział, a więc prze- 
szło 17.000 dobrego żołnierza i mu- 
sieli mieć już jakieś wiadomości o 

rych wychodzą te trakty, oraz — nie- 
wielką równiną, pokrytą krzakami, 
u swego podnóża. Ich stoki zachod- 
nie są stosunkowo łagodne; płaskowyż 
środkowy —- bardzo szczupły, nie po- 
zwalający na rozwinięcie większej 
ilości wojsk; stoki północny, od stro- 
ny Wilji oraz wschodni — bardzo 
strome, tak, że złączone pod kaplicz- 
ką trakty, przechodzą nagle w głębo- 
ki _ parów, stanowiący jedyną 
drogę odwrotu do Wilna. W tych wa- 
runkach, skrzydło prawe obrońcy, 
osłonięte stromemi stokami i zagię- 
ciem Wilji, jest bardzo mocne; cen- 
trum również mocne, choć bardzo 
szczupłe i z trudną, niebezpieczną, 
drogą odwrotu; lewe skrzydło, któ- 
re łatwo obejść od południa — sła- 
be, Rosjanie umocnili to skrzydło 

szańcami i zasiekami; w centrum za- 
łożyli dwie baterje, jedna nad drugą. 
Umocnienia ica były jednak doraźne 
i słabe; nasza artylerja pozycyjna 
zniszczyła je w czasie bitwy z łat- 
wością. Na trakt kowieński nad Wa- 
kę, wysunęli dwa bataljony, pięć szwa 
dronów i cztery działa, na trocki —- 
dwie kompanje, na grodzieński trzy 
szwadrony. Na szczycie wzgórz sta- 
gło osiem bataljonów, pięć szwadro- 
nów, dwadzieścia sześć dział, które 
miały następnie przyjąć oddziały wy- 
sunięte. Na prawem skrzydle, w do- 
le rad Wilją w dość znacznej odle- 
głości od wojsk pierwszego rzutu, 
starął oddział Kuruty, & j. 4 bataljo- 
ny. 14 szwadronów, 12 dział; w od- 
wodzie poza centrum, w  parowie, 
znacznie dalej w stronę Wilna, stał 
gen. Chiłkow w 4 bataljony, 14 szwa- 
dronów i 12 dział. Było to ugrupowa- 
nie całkowicie obronne, z którego 
trudno było przejść do natarcia, sto- 
sunkowo za rokie i głębokie. Pierw 
szy rzut liczący od 6 — 7 tysięcy 
bagnetów, stai na szczycie góry ze 
stromym stokiern i w razie energicz- 
nego nafarcia przeciwnika na jego cen 
trum w kierunku kapliczki mógł tat- 
wo być zepchnięty w dół, w parów; 
odwód Chiłkowa n'e przydałby mu 
się w tym wypadku na nic, gdyż naj- 
prawdopodobniej zostałby wciągnię- 
ty odrazu w  rozsypkę; prawemu 
skrzydłu, t. j. oddziałowi Kuruty, gro- 
ziło. wtedy odcięcie. Wystarczyło do 
tego związać skrzydła rosyjskie — по-- 
wą piechotą litewską, oraz partyzan- 
tami Zaliwskiego, skupić jcałą starą 
piechotę i artyłerję w centrum i jej 
ogniem przygotować sobie natarcie na 
kapliczkę. Zrozumiał to odrazu Chła- 
powski, rozpoznawszy stanowiska nie 
przyjaciela. Gorszem już wyjściem by 
io skierowanie decydującego natarcia 
na mniej obronne skrzydło lewe Ro- 
sjan: zmuszało ich to wprawdzie do 
zmiany frontu i zagrażało odcięciem 
od Wilna; do tego iednak Polacy 
nie posiadali sił dostatecznych. 

Na nieszczęście, 

    

   

u Polaków nie 
dowodził nikt. Stary Giełgud stał 
inęžnie pod kułami, jakby szukając 
Śmierci, ale nie orjentował się w po- 
łożeniu i żadnych rozkazów nie wy- 
dawał; nikt też nie zważał już na 
niego, opuścił go nawet jego sztab. 
Chłapowskiego usunął w cień, wysy- 
łając go parę razy na swe skrzydło 
prawe. Po spędzeniu wysuniętych od- 
działów rosyjskich, które nie czekały 
nawet na rozwinięcie się przeciwnika, 
piechota polska podeszła do skraju 
lasu i rozwinęła się bardzo szeroko, 
jak na ogólny stan sił i czekające ją 

kały władze rosyjskie. Naczelnik szta 

bu, pułkownik  Wimberg, po bitwie 

pod Rudziszkami 25 II 1963 roku, pi- 

sze w raporcie: „Do tego dodaję, že 

ludność miejscowa nietylko nie poma- 

ga wojskom rosyjskim, ale przeciwnie 

-— ukrywa powstańców i wszelkiemi 

sposobami im pomaga* 

W ziemiach dawnego Księstwa Li 

iewskiego pierwiastkiem  patrjotycz- 

nym i pewnym łącznikiem między za- 

możnem ziemiaństwem a włościań- 

stwermm, była szlachta zagrodowa. Po 

powstaniu 1831 roku na mocy ukazu 

1 — 22 grudnia 1831 r. oraz ukazu 24 

listopada (6 grudnia) ' 1834 r. dzieci 

szlachty, uczestniczącej w powstaniu 

odbierano rodzicom dla oddania do 

szkół kantonistów, drobną zaś szlach- 

tę tysiącami wysiedlano na Kaukaz. 

Bezwarunkowo osłabiło to wpływy po 

lityczne Polski; lecz ich  wykorzenić 

nie mogło. 

W okresie wojny światowej i oku- 

pacji niemieckiej podczas werbunku 

do legjonów pomimo przeszkód  sta- 

wianych przez władze okupacyjne 

zgłaszali się ochotnicy setkami. Był 

to ruch żywiołowy, w którym brała 

udział nietylko ludność polska ale i 

litewska. Wśród ochotników  wysła- 
nych do legionów byli Litwini nie 
znający nawet języka polskiego. Póź- 
niejszy generał armji litewskiej pułk. 
Żukowski w obozie jeńców wpływał 
na swych kolegów Polaków, by ci 
zgłaszali się do legionów. Podświa- 
domy instynkt mas litewskich nie 
zwraca ich przeciwko Polsce. Wście- 
kła agitacja antypolska, jaka prowa” 
dzona była na Litwie w państwie ko- 
wieńskiem w 1919—1920 i 21 roku, 
wywołałaby rzeż Polaków, gdyby 
grunt psychiczny ludu litewskiego nie 
stanowił ku temu naturalnej przeszko- 
dy. Skądże jednak ta agitacja anty- 
polska, te objawy zaciekłej nienawiści 
jakie przejawiają częstokroć politycy 
litewscy względem wszystkiego co 

polskie? Skąd ta chęć wymazania kil- 

ku wieków wspólnej historji z Pol- 

ską. Odwracanie się od płodów  du- 

chowych, które powstały na wspólnej 
glebie, w których tkwi tak krew litew- 
ska jak i polska. Jest to rezultat sy- 

stematycznej polityki rządu  rosyj- 
skiego. 

'W 1831 r. ukazała się w polskim, 
niemieckim i francuskim języku bro- 
szura anonimowa, którą  przedruko- 
wał tygodnik petersburski i której 
przedruk został nakazany przez wi- 

leūskiego generai-gubernatora Kurje- 
rowi Litewskiemu. Broszura dowodzi- 
ła, że Polska z granicami Sanu i Bu- 

gu jest krajem organicznie związa- 
nym z Europą, Wielkie Księstwo Li- 
tewskie zaś było ruskie i należy do 

kompleksu krajów ciągnących się 

przez całą Rosję i Azję aż do Bom- 
baju. Polska oderwała Litwę ze 
wspólnej rodziny rosyjsko-azjatyckiej, 
Litwa winna wrócić duchowo na łono 
Rosji, która daje jej spokój i porzą- 

dek. Litwa, która żyła w absolutyz- 
mie książąt litewskich, winna poko- 

chać samowładztwo cesarzy rosyj- 

skich. Broszura ta wyrażała już ideo- 

logję eur Azji, lecz głównie skiero- 

waną była przeciwko unji z Polską, 

dowodząc, iż to było dziejowem nie- 

szczęściem Litwy i musi wzbudzać 

tylko jej nienawiść. 

Zwalczanie wpływów polskich na 

Litwie było głównem zadaniem rządu 

rosyjskiego. Jeszcze 1854 r. rząd ro- 

syjski wydał rozporządzenie o izola- 

cji zakładów naukowych młodzieży 

żmudzkiej od polskiej, gdyż pierw- 

sza ulega- asymulacji przez żywioł 

polski w szkołach. W 1862 r. kurator 

okręgu naukowego wileńskiego pole- 

cał nauczycielom stale przekonywać 

synów włościańskich, że oni nie są 

Polacy, ale Żmudzini i Litwini i że 

Rosja nie chce ich rusyfikować, ale 

zbliżyć z interesami państwa. Dla owe 

go zbliżenia 18—6 kwietnia 1865 r. 

wydano nakaz zastąpienia druku ła- 

cińskiego w książkach żmudzkich i 

litewskic: czcionkami  rosyjskiemi, 

książki zaś drukowane czcionkami ła- 

cińskiemi wycofać z obiegii. 

Rosyjskie podręczniki szkolne hi- 

storji i geogratji miały specjalne za- 

danie krzewienie nienawiści i niechę- 

ci do narodowości polskiej. "Wśród 

młodzieży polskiej, której większość 

pochodziła ze sfer inteligentnych, 

znajdowało to przeciwwagę w at- 

mosferze umysłowej domu, będącej 

pod wpływem literatury polskiej i ży- 

wych tradycyj rodzinnych. Młodzież 

Jitewska pochodząca wyłącznie ze sier 

włościańskich, była tego pozbawiona, 

uległa więc łatwiej sugestji podręcz- 

ników szkolnych a następnie wpły- 

wom kolegów rosyjskich w wyższych 

uczelniach Rosji, zwolenników  kie- 

runków radykalnych anti historycz- 

nych, a mających jako wspólne podło- 

że ze wszystkiemi kierunkami Rosji 
niechęć do Polaków. 

Dla wyzwolenia się z pod pano- 

wania rosyjskiego Litwini szli z Po- 

lakami do wspólnych . powstań prze- 

ciwko Rosji. Dla wyzwolenia się od 

wpływów psychicznych rosyjskich, 

Litwini powinni byliby w swem paś- 
stwie nie zwalczać, lecz popierać 

wpływy polskie. Rozkładowy duch 

rosyjski, który podaje tak cięzkim i 
bolesnym eksperymentom Rosję, dla 
Litwy jest śmiercionośną trucizną. 

Władysław Studnicki 

zadanie; osłabiło to odrazu łączność 
taktyczną, oraz możność zmasowania 
sił na decydującym punkcie. Tak sa- 
mo Piętka -— podobno z powodu trud- 
ności terenu —- rozrzucił "plutonami 
swą artylerję na całej przestrzeni fron- 
tu. Już od początku było widocz- 
nie, że bitwa nie będzie prowadzona 
celowo, nie doprowadzi do skoordy- 
nowania wysiłków, ale stanie się sze- 
iegiem starć samodzielnych, wynik- 
iych bądź z rozkazów poddowódców, 
bądź nawet odruchów żołnierza. 

Natarcie rozpoczęto w centrum o 
godzinie 9-ej*). , Dwukrotnie dzielny 
pułk 7-my piechoty szedł 'w  kierun- 
ku kapliczki i dwukrotnie, nie wspar- 
ty należycie pizez artylerję własną**) 
cofał się z  poważnemi stratami. 
Wkońcu zdziesiątkowane centrum na- 
sze poczęło odsuwać się ku skrzydłti 
Jewemu, aby uniknąć morderczego 
ngnia centralnych bateryj pozycyjnych 

Chiapowski w swym _raporcie do 
Skrzyneckiego mówi, że „Gielgud przepro- 
wadził tedy mocne rozpoznanie Gór Po- 
narskich“, a więc raczej demonstrację. Po- 
twierdza to i list Giełgudx do Dembińskie- 
go, dnia 20 czerwca. 

**) «Podług Gielguda, 
centrum zaledwie 4 działa 
rosyjskim. : ' 

Piętka miał w 
przeciw 30-tu 

rosyjskich. Przez to zerwano 1acz-| 
ność ze skrzydłem prawem, na któ- 
rem Zaliwski, po odparciu swoich 
ataków, musiał cofać się na własną, 
rękę; w odwrocie rozbito mu i wzię-- 
to do niewoli bataljon' piechoty***). 
Później gen. Roland poprowadził z 
lewego skrzydła 6 bataljonów starej 
piechoty na prawe skrzydło rosyjskie. 
Jego bataljony wdarły się na wzgórza 
1 poczęły schodzić z niego w dół, ku 
Wilji. Tutaj dostały się w ogień tron-. 
towy piechoty i artylerji Kuruty, a z 
prawej flangi otrzymały silny ogień 
z centrum rosyjskiego. Poniosły duże 
straty i musiały wdrapywać się z po- 
wrotem na wzgórza i wycofywać w 
dużym nieładzie. : 

Po odparciu tego natarcia, Giełgud 
zarządził odwrót : ogólny. Piechota 

(daszy ciąg na str. drugiej.) * 

***). W swym -mocno fantastycznym 
raporcie do Skrzyneckiego. z dnia 15-g0 
lipca Zaliwski mówi, że atakował na bag- 
nety stanowiska rosyjskie i cofnął się do- 
piero po odwrocie (iiełguda. Wtedy nie 
przyjaciel atakowai go, ale został odparty 
za pomocą przeciwnatarcia. Pościg rosyjski 
dopadł go dopiera przy przeprawie przez 
izeczkę w: Wące Murowanej i zadał mu 
pewne straty, Zaliwski cofnął się następnie 
do Trok, a stąd do Merecza. Rozbito go 
później pod Sokołdą. 
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polska wycofywała się w bardzo du- 
žym nieładzie i rozprzężeniu. Zdawa- 
jo się, że nieprzyjaciel zejdzie teraz 
©s swoich stanowisk i -przeprowadzi 

- przy pomocy 35-ciu nietkniętych 
szwadronów kawalerji — pościg bez- 
względny, którym przegraną Giełgu- 
da zamieni na klęskę. Podobno Ku- 
ruta nie dopuścił do pościgu; pew- 
niejsze jest to, że nieprzyjaciel nie 
zdawał sobie sprawy z rozmiarów na- 
szej przegranej. Ostatecznie przez pół 
godziny, po rozpoczętym odwrocie 
Polaków, nikt nie wyszedł ze stano- 
wisk rosyjskich. Odwrót osłaniał 
gen. Chłapowski.z trzema szwadrona- 
mi pułku pierwszego ułanów, dwoma 
jazdy kaliskiej, oraz baterją konną 
Czetwertyńskiego i swymi strzelcami 
pieszymi. Nieprzyjaciel rzucił wresz- 
wie przeciwko niemu pułk ułanów, 
ale tak  niedołężnie, poszczególnemi 
dywizjonami, że pułk 1-szy ułanów 
rozbił je kolejno. Drugi pułk ułanów 

rosyjskich mirhorodzki, poszedł do 
szarży ze zbyt dużej odległości, roz- 
leciał się i został z łatwością odparty. 
Dopiero trzeci, orenburski, szarżował 
dobrze i zwarł się z pierwszym puł- 
kiem ułanów. Walka trwała dość 
długo. „Nareszcie zręczność naszych, 
lepsze, krótsze, i dobrze okute lance 
nasze, wzięły górę*. W pościgu za 
rozbitym nieprzyjacielem ułani pol- 
scy wpadli na baterję konną rosyjską 
i poczęli kłuć kanonierów; dostali jed- 
nak ogień piechoty i cofnęli się ze 
stratami. |lch postawa powstrzymała 
jednak całkowicie pościg dalszy i ura- 
towała Giełguda. 

Straciwszy w tej bitwie przeszło 
2 tysiące ludzi zabitych, rannych, roz- 
proszonych i wziętych do niewoli, wy- 
strzelawszy dużą część swej amuni- 
cji, zdemoralizowawszy swe wojsko, 
Giełgud znalazł się w położeniu, z 
którego nie znalazł już wyjścia. 

  

  

Zarządzenia na Litwie i Rusi 
PO WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO 

Garstka zapalnej młodzieży w ta- 
jemnicy przed starszymi przygotowy- 
wała powstanie. Największym błędem 
spiskowców było, że zawczasu nie 
ułożyli planu działania, że sprawę od- 
dali w ręce starszych, a domniemany 
i jednocześnie uwielbiany przez mło- 
dzież wódz Chłopicki zawiódł pokła- 
dane w nim nadzieje. W swoim mło- 
dzieńczym zapale zamachowcy sądzi- 
li, że wystarczy tylko rozpocząć, a 
starsze pokolenie dalej poprowadzi re 
wolucję do ostatecznego zwycięstwa. 
Jakże grubo zawiedli się młodzi en- 
tuzjaści, nie zdając sobie sprawy, że 
naród polski. był podówczas rozdwo- 
jony. Albowiem starsze pokolenie, 
które własnemi oczyma widziało 
wszystkie klęski i pohańbienia narodu 
od r. 1792 do +. 1814, złamane nie- 
szczęściami, nie wierzyło we własne 
siły. Natomiast młodsze pokolenie, któ 
re w dobie najdotkliwszych doświad- 
czeń narodowych było albo jeszcze 
dziećmi, nieuświadamiającemi spraw 
politycznych, albo dopiero się urodzi- 
ło w dniach najbardziej przełomowych 
dla Polski, następnie wychowane w 
latach od 1815 r. do 1830 r. we względ 
nej swobodzie, nie mogło przebolec 
utraconej niepodległości. Młodzież, 
karmiona  patrjotycznemi wykładami 
po szkołach o sławnej przeszłości na. 
rodu, nie mogła zrozumieć, dlaczego 
teraz ma znosić obcą przemoc? Rwa- 
ła się do czynu wyzwolenia. 

Po tem ogólnem  naszkicowaniu 
nastrojów wśród ówczesnej młodzieży 
przejdźmy do młodzieży wileńskiej i 
Ši i н : „4 

SERDECZNA KSIĄŽKA 
Najzasłużeńsza nasza firma wydaw 

nicza — Józefa Zawadzkiego, pomna 
świetnych swoich tradycyj, wystąpiła 
z okazji rocznicy Powstania Listopa- 
dowego z nową książką*). ; 

Na okładce pomysłu Jerzego Hoppe- 
na, pełnej niezwykłego uroku i wy- 
twornej prostoty, czytamy: „Powsta- 
nie 1831 na Litwie". 

Gruby tom wygląda  intrygująco. 
A_więc naukowa  monografja? 
świec skarby, ukryte do ostatnich cza- 
sów w wileńskich archiwach, naresz- 
cie zostały wydobyte najaw i prze- 
mówiły głośno i przekonywująco? 
Więc mamy pełny obraz wielkiego 
wstrząsu i walk na Litwie w r. 1831? 

Potrzeba monografji naukowej, do- 
tyczącej roku 1831 na Litwie 
jest wielka, bardzo wielka, gdyż 
da niezawodnie sporo nowych 
ciekawych szczegółów i rzuci nowe 
światło na całokształt wysiłku zbroj- 
nego narodu polskiego, zmagającego 
sie przed stu laty z Rosją. Mamy do- 
tychczas dwie próby opracowania 
walk w poszczególnych powiatach: 
powstanie w Oszmiańskiem  opraco- 
wał p. Szczerbicki — w Brasławszczyź 
nie — p. Hedeman. 
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Wopocieać ników. Wydał Mar : ia uczestników. 
Mościcki. Wilno, 1831, str xVil + 174. 15 
ilustracyj. 

zapytajmy, dlaczego tutaj od pierw- 
szego brzasku powstania nie porwała 
się do czynu i nie pociągnęła za so- 
bą szerokich mas wojskowych, wcho- 
dzących w skład pułków rosyjskich? 
Mojem ziłaniem, młodzież uniwersytec 
ka była sterroryzowana niedawnym 
procesem filoimatów, a wojskowi zde- 
zorjentowani podążającą z Warszawy 
do Petersburga delegacją, która mia- 
ła nadzieję rozpoczętą wojnę pokojo- 
wo załatwić. Zwłoka w działaniu wy- 
szła na korzyść tylko Rosji i uśpiła 
opinję publiczną. 

Rząd rosyjski odrazu ocenił grozę 
położenia i dlatego zwrócił baczną 
uwagę na „ziemie zabrane”, ażeby 
powstanie nie objęło Litwy i Rusi, a 
najbardziej obawiał się utraty Wilna, 
w tym celu wydał cały szereg ostrych 
zarządzeń. 

Wybuch powstania był niespo- 
dzianką tak dla większości Polaków, 
jak i dla rządu zaborczego. Powsta- 
nie miało wiele szans _ powodzenia. 

Wojna polsko - rosyjska w r. 
1830 i 1831 ma wiele podobieństwa 
do wojny japońsko - rosyjskiej w r. 
1905, kiedy to o wiele słabsza Japo- 
nja pobiia kilkakrotnie silniejszą Ro- 
sję. Chociaż siły polskie były dziewię- 
ciokrotnie mniejsze od sił rosyjskich, 
to biorąc pod uwagę utrudnioną ko- 
munikację, Rosja nie mogła odrazu 
rzucić swoich wojsk na teren walki. 
Na korzyść powstania przemawiała i 
ta okoliczność, że większość korpusu 
oticerskiego na Litwie składała się z 
Polaków, a główne siły rosyjskie znaj 

Tak jedna, jak i druga praca dała 
wielką ilość nowych szczegółów, spro- 
stowała niejedną legendę, wskazała na 
kryjące się w archiwach prawdziwe 
skarby. 

Wiemy, że prof. T. Modelski, któ- 
rego odejście do Lwowa jest wielką 
stratą dla naszego Usiwersytetu, za- 
chęca swoich uczniów do badań nad 
powstaniem na Litwie i że cały szereg 
przyczynków jest w robocie. 

Zanosi się podobno i na mono- 
grafję, obejmująca całokształt wysiłku 
Litwy w r. 1831. 

Leżąca przed nami piękna książka 
nie jest jednak tą monografją, co wca- 
ie nie zinniejszy jej wielkiej wartości, 
a znacznie przyczyni się do jej popu- 
larności. Prof. Henryk Mościcki, któ- 
ry skomponował tę książkę, przemó- 
wił od siebie tylko na kilkunastu stro- 
nicach wstępu i udzielił głosu bezpo- 
średnim uczestnikom powstania. 

Mamy dziewięć fragmentów z 
pamiętników ign. Domejki, Onufrego 
Jucewicza, Matnycego Prozora, I. Klu- 
kowskiego i in.. zarysowujących wał- 
ki w powiatach: telszewskim, upickim, 
kowieńskim, oszmiańskim, zawilejskim 
wilejskim, dziśnieńskim, opowiadają- 
cych o pochodzie powstańców z za 
Dźwiny ku Żmudzi i probujących 
ogarnąć całokształt walk. 

„ Ten dział księgi zamyka chronolo- 
giczne zestawienie wypadków na Lit- 
wie w r. 1830 — 31, zaczynając od 
daty 17 grudnia 1830 r., kiedy z pole 
cenia Nowosiłcowa została dokonana 

» № u w 

W STO LAT PO WIELKIM CZYNIE 
Stuletni obchód powstania  listo- 

padowego nasuwa szereg  retleksyj. 
Obchód jego iest  kwestjonowany 
przez pewien odłam polityczny, któ- 
rego przywódcy przed wojną Świato- 
wą i w okresie wojny byli zwolenni- 
kami ugody z Rosją, przystosowąnia 
się do państwowości rosyjskiej. W kil 
ka łat przed wojną w organie, ura- 
biającyni ideologię tego stronnictwa, 
pan Marylski usiłował obniżyć war- 
tość moralną i polityczną powstania 
listopadowego, dowodząc, że było 
ono wywołane przez „obce agentury*', 
loże masońskie, wpływy pruskie et 
cetera. Analogiczne poglądy na pow- 
stanie listopadowe rozwinął przed 
kilkoma laty pan Zygmunt Wasilew- 
ski, w „Gazecie Warszawskiej, obec- 
nie gorliwym obrońcą tych poglądów 
jest b. poseł erdecki p. Zamorski. 

Czem było wspomnienie naszych 
powstań i obchodzenie ich rocznic? 
Bvł to obchód naszych klęsk, lecz nie- 
tylko klęsk, ale był to obchód naszych 
dążeń wyzwoleńczych, niepodległo- 
ściowych. Stąd obóz niepodległościo- 
wy czcił te rocznice. 

Powstańcy 1831 roku byli dzieć- 
ci duchowemi powstańców 1794 ro- 
ku i duchowymi ojcami powstańców 
1863 roku. Zdawało się, że powstań- 

cy 1863 roku nie pozostawili już du- 
ciowego potomstwa, że pękła nić tra- 
dycyjnych walk naszych o niepodleg- 
łość. Zdawało się, że w Polsce panu- 
je tylko strach wielkooki. Tymczasem, 
przyszło pokoienie legionów, pokole- 
nie młodzieży niepodległościowej w 
przededniu wielkiej wojny. Było to 
iuż pokolenie o całe pół wieku odda- 
lone od ostatniego czynu narodowego. 
Pięćdziesiąt lat to już duży szmat 
historji. Przedostatnie 50-lecie -— to 
powstanie kościuszkowskie, legjony, 
pochód na Moskwę 1812 roku, pow- 
stanie 1831 raku i natężenie myśli i 
uczuć narodowych, skierowanych ku 
odzyskaniu niesodległości, przejawia- 
jacych się tak w poezjach wielkich 
romantyków, jak i pisarzy  politycz- 
nych owej epoki, wśród których wy- 
suwa się Mochnacki. Z kapitału du- 
chowego 1830 --- 31 roku zrodziły się 
ruchy rewolucyjne 1848 roku w Po- 
znańskiem  t Galicii, zrodziło się 
wkońcu powstanie 1863 roku. 

Moralny kapitał powstania 1863 
:6ku został niemal w całości zniwe- 
czony przez różne formy naszej ugo- 
dy politycznej. Tak zwana Młoda Pra- 
sa lub pozytywiści ochrzczonym 
Żydem Adame:n Wiślickim i Aleksan- 
drem Świętochowskim na czele, ugo- 

  

    

dowały się oddalone © trzy miesiące 
marszu od granicy Królestwa. To da- 
wało możność powstaniu należycie 
zorganizować się i przesunąć działa- 
nia wojenne za Bug. Z tego widzimy, 
że powstanie nie było czynem szaleń- 
ców. 

Zaalarmowany Mikołaj I doskona- 
ie rozumiał sytuację i dlatego postano 
wił nie dopuścić do rozszerzenia się 
powstania poza Bug i Niemen i krwa- 
wo stłumić bunt. Na wykonawcę swo 
ich planów wybrał generała Dybi- 
cza. 

Nie tajne było carowi i jego dorad- 
com, jaki duch panował wśród Pola- 
ków w „krajach zabranych”, gdzie 
uniwersytet wileński z podporządko- 
ue qem mu niższem i średniem szkdł- 
nictwem wychowywał młodźież w du- 
chu narodowym. Aby powstrzymać 
wybuch powstania na Litwie i Rusi, 
wydano szereg  drakonskich zarzą- 
dzeń. 

Już 16 grudnia 1830 r. ogłoszono 
stan wojenny w gubernjach: Wileń- 
skiej, Mińskiej, Wołyńskiej, Podol- 
skiej, Grodzieńskiej i ówczesnej Bia- 
łostockiej. Wyroki sądowe mają zapa- 
dać w ciągu 24 godzin i należy ta- 
kowe natychmiast wykonywać, a tyl- 
ko wyroki śmierci przesyłać do kon- 
firmacji głównodowodzącego Dybicza. 
Pojmanych jeńców, którzyby pocho- 
dzili ze szlachty albo byli wolnymi 
ludźmi, po ukaraniu cielesnem, co dzie 
siątego skazywać na wygnanie na Sy- 
berję, a pozostałych również po ka- 
rze cielesnej wysyłać do pułków kau- 
kaskich. Chłopów zaś zdrowych po 
chłoście wcielać do wojska rosyjskie- 
go. a niezdolnych po ogoleniu połowy 
głowy i po karze cielesnej odsyłać na 
miejsce ich zamieszkania. 

Obawiając się, aby w Wilnie nie 
powtórzyły się podobne wypadki, 
jak podczas powstania Kościuszkow- 
skiego, kiedy to garść Polaków pod 
dowództwem pułkownika Jasińskiego 
rozbroiła załogę rosyjską i wzięła ją 
do niewoli razem z jej komendantem 
generałem Arsienjewem, nakazuje Dy- 
bicz jeszcze z Petersburga skoncentro 
wać w Wilnie silną artylerję i umie- 
ścić ją na górach, z którychby łai- 
wo można było  zbombardowa“ 
miasto w razie wybuchu powstania. 
Szczególniejszą uwagę należy zwrócić 
na arsenał, aby nie wpadł w ręce po- 
wstańców. W pobliskich domach trzy 
mać zawsze gotowa do boju piechotę, 
jak również konie kawaleryjskie mają 
być osiodłane. 

nocna rewizja u akademików wileń- 
skich, i kończąc dniem 3. VIII 31 r., 
gdy gen. Dembiński na czele niedobit- 
ków z Litwy wszedł do Warszawy. 

W drugiej części książki zostały 
podane umiejętnie zestawione utwo- 
1y poetyckie, związane z powstaniem 
litewskiem. Spotykamy tu imiona Mic 
kiewicza, Słowackiego, Pola, Gaszyń- 
skiego, Goreckiego. 

Tak prof. il. Mościckiemu, jak p. 
J. Zawadzkiemu należy się szczera po- 
dzięka za tak przemyślaną i bez za- 
rzutu wykonaną książkę. 

Historyk nie znajdzie w niej no- 
wych faktów, bez wysiłku wskaże na 
pewne niedokładności w przedstawie 
niu zdarzeń, ale najbardziej nawet 
opanowany „mędrzec ze szkiełkiem* 
nie będzie mógł nie ulec urokowi 
bezpretensjonalnych, szczerych i ser- 
decznych opowiadań. 

Jest to głos pradziadów, skierowa- 
ay przedewszystkiem do młodszego 
pokolenia wolnych Polaków. Jakgdyby 
ż grobu powstała gromadka starych 
wiarusów, wychowanych na trady- 
cjach napoleońskich lub filareckich, 
opowiada cicho i skromnie o tem, co 
było przed wiekiem. 

Trzeba słuchać w skupieniu, w za- 
myśleniu..... 

Oto gen. Chłapowski robi przegląd 
Legji akademików wileńskich, którzy 
po uporczywych walkach przedarli się. 
przez pierścień 
się z regularnemi 
polskich. 

Moskali i połączyli 
oddziałami wojsk 

Dalej zarządza, że należy bacznie 
$ledzić młodzież, która łatwo może 

ulec agitacji z Królestwa Polskiego. 
Dlatego nie wolno zwalniać uczniów 
gimnazjalnych na święta Bożego Na- 

rodzenia, a studentom nie pozwalać 
na wyjazd z Wilna. Następnie mini- 
ster finansów nakazuje, ażeby więk- 

sze sumy pieniędzy zostały wywiezio- 
ne do Dynaburga. 

Po tych zarządzeniach 31 grudnia 
1830 r. Dybicz przybywa do Dynabur- 
ga. Dnia 3 stycznia roku następnego 
otrzymano wiadomość w Wilnie, że 
przez Wilno, Łidę i Grodno będzie 

przejeżdżał. Dybicz i każda stacja pocz 
towa pod surową odpowiedzialnością 
musi mieć na pogotowiu 40 koni z 
podwodami dla szefa sztabu, hrabie- 
go Tolli'ego. 

Po krótkim pobycie w Wilnie 9 

stycznia przyjeżdża do Lidy, gdzie 
nocował w domu powiatowego mar- 
szałka szlachty Ważyńskiego. Naza- 
jutrz o godzinie 9 rano wyrusza z Li- 
dy, a już o piątej wieczorem był w 
Grodnie, czyli w przeciągu 8 godzin 
przejeżdża przestrzeń przeszło stukilo- 
metrową, co przy ówczesnej komuni- 
kacji było / nader wielkim pośpie- 
chent. Z Grodna udaje się do Białego- 

stoku, aby kierować rosyjskiemi woj- 

skami, które zewsząd szybkim  mar- 

szem zdążają ku granicom Królestwa. 
Dopiero 6 i 7 lutego gęstemi kolumna- 
mi wkroczyły w rdzenne ziemie pol- 
skie i od tej chwili rozpoczęła się wła- 
ściwa wojna polsko - rosyjska w r. 
1831. 

Ks. M. Želudziewicz. 

    Dell 

„Ach! jakież to wejrzenie miał ten 
legjon po długiei partyzance w ри- 
szczy i za puszczę, po wielokrotnem 
spotkaniu się i utarczkach z nieprzy- 

jacielem, liczył więcej sta młodzieży 

wychudłej, odartej, ałe raźnej, weso- 

łej. Miało z niej wielu strzelby myś- 

liwskie, jakby z obławy na niedźwie- 
dzia, niektórzy karabiny, wzięte na 
nieprzyjacielu; niejeden z pałaszem, 
czy z osczepem, z pistoletem u pasa; 
ten w czapce z piórem koguciem, ów 
w kaszkiecie, a obuwie ledwie się trzy 
mało na nogach.. Wyjechał do nich 
przed front na pięknym koniu w mun- 
durze generał, w orszaku licznych ofi 
cerów; potrójny okrzyk daliśmy na 
cześć akademii wileńskiej; dobrze wy- 
prostowani stali jej waleczni ucznio- 
wie, sprezentowali broń, jaką kto 
miał, pod komendę (jeśli się nie my- 
le) Giedrojcia, kapitana z napoleoń- 
skiej służby. 

Wnet przed linję wyszedł z prze- 
mową do generała, gimnazjalny profe- 
sor Gronosłajski, w szarej kapocie, 
słomianym kapeluszu i jakby po rzym- 
sku w posznurowanych, poprostu mó- 
wiąc, naszych lapciach“... 

Malarze! Gdzież są wasze płótna, 
odtwarzające tę niezwykłą scenę? 

Poeci! szczególnie — wy — mło- 
dzi, z murów Wszechnicy Batorowej! 
Gdzież są wasze pieśni?.. 

Przerzucamy karty książki... 
Czytamy... ‚ 
„U ściany drewnianego kościołka 

kilku hożych z frendzlistemi szlifami 

da zapoczątkowana przez „Kraj Pe- 
tersburski' Erazma Piltza, wreszcie 
Narodowa Demokracja po 1905 roku 
—- wszystko to zwalczało myśl walki 
orężnej z Rosją, wszystko to było 
wrogie tradycji powstaniowej. A jed- 
nak znależli się jej głosiciele; oni to, 
wvchowani na naszych kresach 
wchodnich gdzie reakcja popowsta- 
niowa nie przenikla do ich rodzin, 
wychowani na poezji romantycznej 
zrodzonej ze krwi powstania listopa- 
dowego, oni czciciele powstania 1863 
roku wytworzyłi wśród młodzieży w 
przededniu wieikiej wojny silny prad 
niepodległościowy. 

Bez legjonów, bez polskiej siły 
zbrojnej, która wytworzyła się w okre- 
sie okupacji i zwaną tyła przez prze- 
ciwników „Wehrmachtem'* Polska nie 
mogłaby się ostać w listopadzie 1918 
roku od nawały bolszewickiej. 

Powstanie 1830 — 31 roku oraz 
powstanie 1863 roku dały obozowi 
niepodległościowemu dużo do  prze- 
myślenia. 

Nie powstaliśmny w 1828 roku, 
kiedy Rosja była zaabsorbowana ob- 
fitująca dla miej w niepowodzenia, 
wojną z Turcją. -Powstališmy. nato 
miast we dwa lata potem, gdy ona 
mogła zwrócić przeciwko nam wszyst- 
kie swe siły. Nie powstaliśmy pod- 
czas wojny krymskiej 1854 — 56, kie- 
dy Rosja doświadczała klęsk i pora- 
żek w kampanii krymskiej, a powsta- 
liśmy w kilka iar potem, kiedy położe- 
nie międzynarodowe Rosji było po- 
mvślne. Fakty nas uczyły, że naród, 
który nie powstaje w chwili odpo- 
wiedniej, a posiada jeszcze dążność 
do bytu samodzielnego, musi powsta- 
wać w chwili nieodpowiedniej. 

Historja porozbiorowa nas uczyła, 
że jesteśmy za słabi i coraz bardziej 
za słabi na samodzielne powstanie, 
lecz w razie zaangażowania sił Rosji 
w wojnie zewnętrznej odkrywają się 
szanse powodzenia naszej akcji zbroj- 

nei. ы 

Przeciwnicy ruchu niepodległo- 
ściowego twierdzili, że powstanie by- 
ło źródłem naszego ucisku w dobie 
ujarzmienia. Mieliśmy na to odpo- 
wiedź. Naród iest uciskany nie dla- 
tego, że zrobił powstanie, ale dlate- 
go, że zaborca wie, że nie jest zdol- 
ny do zrobienia powstania chociażby 
powstania niezwycięskiego. 

Rzucając okiem na politykę Rosji 
względem zaboru. rosyjskiego, wi- 
dzieliśmy już próby i projekty rusyfi- 
kacji naszych dzielnic wschodnich je- 
szcze przed powstaniem 1830 roku. 

1824 roku przy rosyjskiem  mini- 
„terjum ošwiaiy utworzona komisja 
reformy, szkolnictwa wszystkich stop 
ni uchwaliła, że 1) wykształcenie na- 
rodowe w imperjum całeni, bez róż- 
nicy wiary i języków winno być ro- 
syjskie. Greko-katolik, rzymsko-kato- 
lik i luteranin. winni być wychowani: 

pierwszy w mocnem i niezwruszonem 
prawosławiu (było to na lat kilkana- 
ście przed zniesieniem unii), drugi i 
trzeci w całej dokładności pozytyw- 
nych zasad swej wiary. Od 1827 ro- 
ku rząd rosyjski rozważa sprawę 
zniesienia unji i w 1828 roku projekt 
wypracowany przez synod, z inicja- 
tywy Siemaszki, zniesienia unji został 
»znany przez Mikołaja I za dobry, 
lecz „nieswojewremiennyj* (t. j. nie- 
odpowiedni co do czasu). Rosja wów- 
czas była zaangażowana w wojnie z 
Turcją, więc obawiała się większych 
zadraśnień wewnętrznych. 

Konstytucja Królestwa Kongresowe 
go ulegała pogwałceniu i sam fakt 

unji z Rosją przy stosunku sił pol- 

sko-rosyjskich nie dawał jej gwaran- 

cji. Czekał ją los konstytucji finlandz- 

kiej, zniesionej bez wszelkiego pow- 

stania. 

oficerów polskich otaczało dwóch mło 
džiutkich ' wojowników _ litewskich. 
Obadwa mieli zgrabnie wpadające w 
kibić szaraczkowe ubiory, granatowe, 
okrągłe czapki, od niechcenia włożo- 
ne na bakier, dwukolorowe kokardy 
u piersi, lekkie szable u boku i za wą- 
skim pasem małe krucice. Strój i 
uzbrojenie obu zupełnie były podobne, 
ale jeden miał twarz bladą, pocią- 
gławą, błekitne oko,  poglądające z 
zadumaniem i niekiedy posępny 
uśmiech na ustach; drugi o okrągłej, 
rumianej twarzy, czarnych Oczu, Z 

pod szerokich brwi patrzących żywo, 
uśmiechał się ciagle, jak gdyby jego 
dusza we wszystkiem widziała tylko 
igraszkę wesołą. Wyraz twarzy i układ 
postawy różnił bardzo tych dwóch 
interesujących towarzyszy. Pierwszym 
była Emilja Platerówna, drugim — 
Raszanowiczówna”.. ° *а @ 

Możnaby było bez końca przy- 
taczać cytaty z książki, zawie- 
rającej tyle niezwykłych i wzru- 
szających scen z powstania na Lit- 
wie... na Litwie nietylko w znaczeniu 
historycznem, ale nawet etnograficz- 
nem. Przecież właśnie Żmudź zapo- 
czątkowała powstanie akcją Karola 
Jawtoka, który 24-II1 31 r. zajął Kiel- 
my, oraz opanowaniem na drugi dzień 
Rosien przez Juljusza  Gružewskiego 
na czele oddziału, złożonego z 50 
kennych i 100 pieszych strzelców 
oraz z 400 włościan, uzbrojonych w 
kosy, widły piki... J 

Ignacy Domejko mėwi o Žmudzi: 
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WYWRÓCONY NAGROBEK 
ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH 

w PONARACH 
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Z widocznej strony kamienia nadpis 5 
brzmi w jezyku rosyjskim, jak na- I 
stępuje: = R Ё 

„Jegor Wasiljewicz Swieczin, 3 
sztabs-kapitan i adjutant rezerwnawo + 
Korpusa wojsk, sostajawszich pod i 
naczalstwom ewo Impieratorskawo 
Wysoczestwa Cesarewicza““. , 

Na cmentarzu za kapiiczką w Ponarach 

stai doniedawna rosyjski pomnik z prawo- 

slawnym krzyżem pamięci sztabs - kapitana 

Swieczina, adjutanta korpusu rosyjskiego 

pod dowództwen. cesarzewicza, oraz 480 

żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w tem 

miejscu w znanej bitwie ponarskiej z oddzia 

łem Giełguda. Pomnik ten jest obecnie wy- 
wrócony i częściowo rozbity; krzyż leży w 

błocie.... 

Mamy nadzieję, że Komitet Obchodu, 

który wyłonił tak śliczny projekt ustawie- 

nia pomnika poległym żołnierzom połskim 

ra Górach Ponarskich, w miejscu — oczy- _ 

wiście — jaknajbardziej widocznem i od- 

powiedniem, zechce się jednak również za- 

jąć naprawienien: skromnego nagrobka ро- 

legtym Rosjanom, wrogom naszym, przeciw ! 

nikom w bitwie, zle bądź co bądź żołnie- ; 

rzom, poległym chlubną śmiercią na połu | 

walki. Powstanie z roku 1830 — 3T ше 
miało tego charakteru, co w r. 1863. Li- 
stopadowe powstanie było wojną, zwyczaj- 

ną wojną, w której udział z obydwu stron 
brała armja regularna i regularni żołnierze. 

W. r. 1863 traktowaliśmy „„usmiritielej", | 

jako katów, trzebiących powstańców, jak 

dzika zwierzynę po lasach, wieszających bez 

pardonu i bez reguł i zwyczajów, przyje=* 

tvch na wojnie. To było zupełnie co inne-* 

go. W r. 183! z jednej i z drugiej strony | 

ginęli żołnierze..... 

Czyż nie chłubne świadectwo rycersko- : 

ści wydawali o sobie Niemcy, gdy w woj- 
nie ostatniej stawiali nieraz nad grobami 

poległych rosyjskich żołnierzy krzyże pra- 

wosławne i pisali: „Hier liegt den Helden- 

tot qefallen ein tapferer russischer Krieger... * 

l czyż nie dowód pięknej rycerskości da- 

jemy obecnie my, gdy groby niemieckich 

i rosyjskich żołnierzy, padłych we wzajem- 

nej walce w wojnie światowej otaczamy pie 
czą, należną  żałnierzom, którzy z bronią 

w ręku ginęli na polach bitew. Dlaczegoż 

tembardziej nie mielibyśmy otoczyć opieką 

grobu żołnierzy, którzy 100 lat temu padli 
w otwartej i regularnej walce z nami... 

KSS TATTO KTP 2682 SEE RASER TT ZYC 

Dziś po stu latach możemy być 
wdzięczni naszym przodkom, za ich 
dążności  niepodległościowe, które 
przejawiały się w czynach  orężnych. 
Możemy tylko powiedzieć, że dążno- 
ści te silne w poszczególnych jednost- 
kach nie były odpowiednio rozlane w | 
narodzie. Nasze braki stawały na dro- | 
dze skutecznych prób wyzwoleń- 
czych. Analizc tych braków dziś jest 
tak potrzebna, jak czczenie pierwiast- 
ków bohaterstwa, które  przejawiały 
się w naszych dziejach  porozbioro- - 
wych. er 

Władysław Studnicki f 

  

„Ach, cóż to za miła ta Żmudź! 
Kraj piękny, żyzny; włościanie za- 
możni i pobożni; ich domy dobrze 
zbudowane, wewnątrz obrazy  świę- 
tych, zegary, stoły i ławy czyste; go- 
Ścinność. Smutny przejeżdżam kors 
kościołka. gdzie był lud zebrany. 
Wszedłem pomodlić się i ulżyło mi 
na sercu. Kiedym wsiadł na konia, 
starzec, który mi go pilnował, przy- | 
trzymując cugle. pocałował w strze- 
mię i podniósł rękę do nieba"... 

Tak było przed wiekiem... A że 
dziś jest inaczej, tembardziej jest po- 
trzebna taka właśnie książka, zawiera- 
jaca głosy ludzi z przed stu lat.... 

* Trzeba życzyć, aby ta książka Zna- 
iazła się w reku każdego n 
la ludowego, w każdej szkole — pow- 

R 
W
P
N
 

-а
 

W
M
A
 

27 

    

szechnej i Średniej, w  bibljotekach=/ 
wszystkich organizacyj oowiatowyciojj 
a wreszcie w każdym  „tutejszym“ F 
domu. # 

Zasługuje na to. Zajmie každego: | 
jest dostępna dla młodzieży, zacieka- | 
wi dorosłych. Każdy znajdzie w niej, | 
jeżeli nie wzmiankę o kimś ze swo- | 
ich przodków, to z pewnością — dzie- | 
siątek nazwisk tak bliskich, tak zna-, 
nych i tyłe nazw miejscowości, z. . 
któremi się żyło i które tak się kocha.. 

Niech jaknajszerzej idzie w świat 
serdeczna książka. W. Ch. 
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STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ 
W ŚWIETLE LICZBY 

Żyjemy w czasach ogólnego wy- 
ścigu organizacyjnego, w czasach, 
gdy uspołecznienie zbiorowisk  ludz- 
kich następuje przez organizacje. 
Zbyt słabe sa wysiłki jednostki samo- 
pas idącej, trzeba więźli organizacyj- 
nej jako formy społecznej. W organi- 
zacjach jest siła! Siła liczbowa i siła 
wartości. Liczby stanowią namacalny 

iernik wpływu, zasięgu ideowego, są 
niewątpliwem stwierdzeniem postępu 

* lub procesu kurczenia się. I na ile nie 
można żadnemi, szczególnie uchwyt- 
nemi danemi stwierdzić ideowego pro- 
mieniowania, na tyle zawsze liczbę 
można wykazać i na jej podstawie 
snuć wnioski. Czynniki miarodajne w 
społeczeństwie i państwie, każdy oby- 
watel i każdy sympatyk rad jest wie- 

Dane powyższe są za rok 1928. 
Obecnie posiadamy już szczegółową 
statystykę Zjednoczenia Młodzieży 
Polskiej za rok następny, z której wy- 
nika, że w r. 1929 na 1-I 1930 r. było 
S. M. P. 4.046 z ogólną liczbą mło- 
dzieży 135.236. Jeżeli do tej liczby 
członków. z pośród samej młodzieży 
dodamy jeszcze 7.513 członków wspie 
rających i senjorów oraz 16.839 człon 
kćw patronatów — otrzymamy impo- 
nującą liczbę 159.588 członków na 
terenie całej Polski. Ма szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt gromadne- 
g0 udziału starszego społeczeństwa 
inteligentnego w patronatach S. M. P. 
Inteligencja nasza zaczyna rozumieć 
konieczność swojej współpracy z ma- 
sami narodu. 16.839 przedstawicieli 

  

zespół przysposobienia rolni czego S. M P. w Kalwarji. 

dzieć, jaką siłę ma taka czy inna or- 
ganizacja. 

Dzisiaj, z okazji „Święta Młodzie- 
ży* przyjrzyjmy się pod kątem widze- 
nia liczby najpopularniejszej i najsil- 
niejszej organizacji młodzieży  poza- 
szkolnej, jakiemi są Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej, stederowane na 
terenie całej Polski w Związki Mło- 
dzieży Polskiej, a te ostatnie, mające 
swą centralę ogólno-polską — Zjed- 
noczenie Młodzieży Polskiej z siedzi- 
bą w Poznaniu. \ 

Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
skiej są dziś wajpopularniejszą orga- 
nęzacją młodzieży pozaszkolnej. Każ- 
dy, kto jest bezstronny — przyzna. 
S. M. P. są dziś na terenie całej Pol- 
ski jak długa i szeroka. Ale nie każ- 
dy wie, że de facto jesteśmy organi- 
zacją liczbowo najsilniejszą w  Pol- 
scc. Są liczby i liczby. Liczby papie- 
rowe, czyli ideałne i liczby faktyczne, 
czyli powiedzmy realne. O sile SMP. 
na terenie całej Polski niech mówią 
bezstronne dane statystyczne z Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej w Pozna- 
niu, zestawione z danemi innych, naj- 
bardziej liczebnie wielkich organiza- 
cyj młodzieży pozaszkolnej. Oto po- 
patrzmy na tabelkę: 

Kół Członków 
Zwiazek Strzelecki 2.693 12.897 
„Sokół" 2 15.383 
Žwiazek Mł. Wiejskiej 

„Siew“ 1.700 — 
Związek Mł. Wiejskiej 

Rz. P. „Wici 546 
Związek Mł. Wiejskiej 

w Krakowie AREA IO 
| 2 posiadają razem 94.740 
Biedroczenie Mt. Pol- 

pa ej (S.M.P. i Związ- ' 
ki Mł Polskiej) 3.490 125.349 

i 

\ 
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"Mortimer 
Nie było to łatwe zadanie i Ocwo 
nie mógł się pozbyć nieprzyjemne 

go uczucia niepokoju. Belford musiał 
posiadać rodzinę, przyjaciół, krewnych 
Czyż można liczyć na to, że uda się 
ich wszystkich podejść i oszukać? Nie 
Nie znając i nie widząc nigdy Belfor 
da? Czyż uda się ucharakteryzować 
iak i przebrać? A gdyby nawet to 
wszystko było wykonalne, do czego 
doprowadzi ta maskarada? Czy umoż 
liwi wykrycie tajnej organizacji? 

Major żałował, że nie zdążył wy- 
powiedzieć tycl: wszystkich uwag. Te 
raz było już zapóźno. Rzeczywiście, 
trudną musiała być współpraca z tym 
człowiekiem. Przecież nie zakomuni- 
kował nic prawie Desmondowi. Jak- 

: miat rozpocząč tak trudne i ryzy- 
owne dzieło, nic prawie o niem nie 

wiedząc.? Dyrektor departamentu taj- 
nego powiedziai mu tylko, że istnieje 
silna i doskonale zorganizowana szaj 
«a, która umiejętnie zdobywała wszy- 
stkie informacje, dotyczące ruchów 
wojska i floty angielskiej, że jednym 
z członków szajki byt niejaki Bazyli 

. Belford, który został niedawno aresz- 
towany, że wreszcie jedną z wybit- 
niejszych figur w spisku była tancer- 

a Noor - eł - Dine.... I nic więcej! 
Stanowczo tego było za mało! Mor- 
derstwo w willi „Siedmiu króli', do- 
konane na osobie poczciwego starusz- 
ka, włosy pięknei tancerki w węźle, 
krepującym miss Macwayt. — wszy- 
stko gmatwało sprawę i utrudniało 
o$entację. 

Desmond usiłował pocieszać się 
myślą, że może Barbarą Macwayt wy 
jaśni mu pewne niezrozumiałe punkty, 
o których nie chciał mówić dyrektor. 
Ale byla to płonna nadzieja. Co mog- 
ła powiedzieć mu panienka, która by- 
ła oszołomiona wypadkami i sama nic 

inteligencji w czynnej roli społeczni- 
ków — to cyfra pokaźna, boć przecie 
jest to armja na jednym tylko odcin- 
ku naszego życia społecznego. W za- 
rysie tak wyglądają S. M. P. na tere- 
nie Polski. A u nas? U nas praca ta 
rozpoczęta u schyłku 1925 roku, na 
rozległych terenach od Bugu do Dźwi 
ny od Białowieży do Drui, w obrę- 
bie naszej archidjecezji wileńskiej roz- 
wija się stale, systematycznie. Roz- 
wój stały z widocznym systemem, 
tembardziej zasługuje na uwzględnie- 
nie, gdyż szereg trudności dla nas 
specyficznych, już to natury materjal- 
nej, już to duchowej, nie sprzyja tak 
poważnej i gruntownej pracy. 

Stałość i systematyczność rozwoju 
jest największą pociechą dla organi- 
zatorów i gwarancją trwałości tej pra- 
cy na przyszłość. 

Poniższa tabela to iłustruje: 
Rok S. M. P. Członków 
1925 — 1926 66 1.800 
1927 136 3.704 
1928 194 4.580 
1929 210 4.381 

Za rok 1930 liczba S. M. P. do- 
sięgnie prawdopodobnie cyfry ponad 
300, a liczba członków bliska będzie 
10.000, gdyż rok 1930 stanowi nowa 
fazę intensywnego rozwoju po latach 
poprzednich. Uderza nas fakt, że oto 
w r. 1929 powstało o 16 S.M.P. wie- 
cej w stosunku do roku 1928 a liczba 
członków zmalałą o 199. Jest to wy- 
nikiem masowego wprost wyjścia 
członków z S. M. P. do wojska, gdyż 
lata poprzednie cechował wybitnie 
młodzieńczy, przedrekrucki skład oso- 
bowy S. M. P. To jedno. A drugie — 
to zastosowanie na szerszą skalę przez 

nie wiedziała? Musieli 
czekać dalszych instrukcyj. 

Miss Macwayt przyjęła go w przy- 
tulnym saloniku swych przyjaciół i 
sąsiadów, którzy zaopiekowali się nią 
po śmierci ojca. Miała na sobie bar- 
dzo skromną, czarną, wełnianą suk- 
nię. Śiniertelna bladość jej twarzy 
świadczyła o tem, jak ciężkiem wstrzą 
Śnieniem była dla niej śmierć ojca. 
Ale panowała nad sobą doskonale i 
wydawała się zupełnie spokojną. 

— Proszę, mówmy jaknajmniej o 
tem, co się stało, — poprosiła odrazu 
Ocwood'a, — to są zbyt ciężkie dla 
mnie wspomnienia. 

Potem dodała ze smutnym uśmie- 
chem: 

— Proszę się o nic nie niepokoić: 
dyrektor dał panu rozkaz jechać do 
Francji i czekać w drodze na dalsze 

więc oboje 

instrukcje, może pan być pewny, że ; 
uzyska je pan ściśle wtedy i takie, ja 
kich będzie pan potrzebował. To jest 
jego sposób postępowania. Może sie 
panu wydawać, że nasz szef zanadto 
lubi otaczać się tajemniczością, ale 
nie ma pan racji. On nie dowierza ni- 
komu, nawet nie jest zupełnie pewny 
swych pomocników. 

— To źle. 
— Nie, to wypływa jedynie z do- 

świadczenia i ostrożności. Nasz szef 
nie lubi ryzykować. |estem pewna, 
że nie powiedział panu ani słowa wię 
cej, niż można było, a jednak już od- 
dawna miał przygotowany, bardzo 
szczegółowy plan działalności pań- 
skiej i przygotował wszystko, co przy 
gotować należało. 

— Jakże mógł przygotować, sko- 
ro jeszcze przed godziną nie wiedział, 
czy przyjmę jego propozycję? 

Barbara uśmiechnęła sę 
— Dyrektor nauczył mnie pozna- 

wać ludzi od pierwszego poznania. 
Gdybym była na jego miejscu. nie wat 
piłabym ani na chwilę,, że pan przyj- 
mie propozycję! 

SŁ O W O 

OBCHÓD 100-LECIA POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO 

Wczoraj rozpoczęły się juź uroczy- 
stości, składające się na program ob- 
chodu setnej rocznicy Powstania Listo 
padowego. 

Po południu we wszystkich oddzia 
łach wojskowych odbyły się popular- 
ne pogadanki na temat wojny polsko- 
rosyjskiej w 1830 i 1831 roku, wieczo 
rer1 zaś capstrzyk orkiestr wojsko- 
wych z pochodniami, oraz koncert po- 
łączonych orkiestr. 

Miasto iluminowane było rzęsiście 
w wielu punktach. 

Program dzisiejszego dnia przewi- 
duje: 

Godz. 10. Uroczyste nabożeństwo 
w kościele św. Kazimierza, celebro- 
wane przez J. E. ks. biskupa d-ra Wła 
dysława Bandurskiego, który wygłosi 
kazanie. Podczas nabożeństwa  przy- 
grywać będzie bawiąca w Wilnie or- 
kiestra Namysłowskiego, a pieśni reli- 
gijne wykona chór „Echo* pod batutą 
prof. Wł. Kalinowskiego. 

Godz. 13. Akademja popularna w 
Sali Miejskiej dla młodzieży szkół po 
wszechnych m. Wilna i dla oddziałów 
wojskowych garnizonu wileńskiego. 

Godz. 14.30 — 15.30: Koncerty or 
kiestr wojskowych na placach pub- 
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organizatorów metody elity, dzięki 
której wybiera się nieliczne grono, 
ale najbardziej wartościowe w myśl 
zasady jakość przed ilością. 

Związek Młodzieży Polskiej w 
Wilnie, jako organizacja nadrzędna w 
stosunku do S.M.P. swego terenu jest 
cząstką federacyjnie związaną ze Zjed 
noczeniein Młodzieży Polskiej centrałą 
na całą Polskę, w którem ma się swą 
cząstkę pracy i dorobku na wszyst- 
kich polach pracy stowarzyszeniowej. 
A jest wiele jeszcze do zrobienia, 
choć wysiłek na terenie pracy organi- 
zacyjnej, kulturalno-oświatowej, przy- 
sposobienia rojniczego, a nawet wy- 
cnowania fizycznego i przysposobie- 
nia wojskowego, jest wprost niewspół 
mierny z tak nikłemi środkami ma- 
terjalnemi, jakiemi S.M.P. i Związek 
Mł. Polskiej w Wilnie rozporządza, 
przy braku pomocy skądinąd, jak 
własne siły tylko, przy trudnościach, 
których nie zliczyć i nie przewidzieć 
A jednak wzrastamy w siłę liczebnie, 
ilościowo, pogiębiamy swą pracę pod 
względem ideovzym, kulturalno-oświa- 
towym, i każdym innym. Słowem stoi- 
my w rzędzie najruchliwszych orga- 
nizacyj, ba! bez przesady, powie- 
dzieć można S.M.P. dziś przodują 
niemal w każdej dziedzinie pracy spo- 
łecznej wśród młodzieży. Jest to fakt 
pocieszający dla wszystkich ludzi do- 
brej woli, dla wszystkich  objektyw- 
nych obserwatorów, dla tych, których 
troską jest budowanie państwowości 
polskiej na trwałych podstawach mo- 
ralności i ładu społecznego. A _ dla 
nas, przy sąsiedztwie wojującego ko- 
munizmu, nie może być rzeczą obo- 
jętną, czy państwowo-twórcza pra- 
са będzie oparta na niewzruszonych 
podstawach moralności katolickiej w 
życiu prywatnem i społecznem. Od 
tego wartość państwowo-twórczej za- 
leży roboty — inaczej są to tylko 
czcze frazesy, bez treści, wypowiada- 
ne, bez głębszego zastanowienia się. 
Twierdzimy, że S.M.P. nietylko w 
swych programach i hasłach, lecz w 
pracy realnej, są rzeczywiście pań- 
stwowo-twórcze i ta treść głęboka 
jest największą siłą! X. Y. 

Powiedziała to z taką prostotą, że 
słów jej nie można było przyjąć, jako 
komplement, lub chęć pochlebienia, 
Ale Desmond uczuł, że się rumieni. 
Zauważywszy to, Barbara dodała 
szybko: 

— Proszę nie myśleć, że chciałam 
powiedzieć komplement, ale zdaje się, 
że pan należy do pewnego typu ludzi, 
których znam dobrze. Pan jest czło- 
wiekiem o silnej woli, a taki człowiek 
nigdy nie unika odpowiedzialności i 
nie boi się niebezpieczeństwa. 

Desmond zmieszał się jeszcze bar- 
dziej i zmienił temat rozmowy. 

— Wobec tego, że mamy teraz 

  

razem pracować, czy nie wydaje się 
pani dziwnem to, że wczoraj poznali- 
śmy się w tak oryginalnych warun- 
kach? 

— Nie można tego uważać 
zbieg okoliczności jedynie, — odpo- 
wiedziała panienka, wstrząsając zło- 
cistemi lokami. -- Przed dwoma dnia 
mi nie miałam pojęcia o pańskiem 
istnieniu. Ale dyrektor wezwał mnie i 
kazał posłać depeszę do dowódcy bry 
gady, z prośbą o odesłanie pana do 
Londynu. Wczoraj dowiedziałam się, 
że mamy razem pracować, a wieczo- 
rem spotkaliśmy się w garderobie No- 
or - el - Dine... 

Barbara Macwayt umilkła nagle, 
a w oczach jej mignął niepokój. Zer- 
wała się i poskoczyła ku 

za 

stolikowi, 

licznych: na skwerze przy placu 
Orzeszkowej. przed gmachem urzędu 
wojewódzkiego, przed gmachem  In- 
spektoratu Armji i w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim. 

Godz. 20. Uroczysty wieczór w 
Teatrze Miejskim na Pohulance ku 
uczczeniu setnej rocznicy Powstania 
listopadowego. Przemówienia. Frag- 
menty z „Nocy listopadowej S. Wys 
piańskiego w wykonaniu artystów te- 
atrów miejskich. 

  

OOO OOOO 
U osób przygnębionych, wyczerpanych, 

niezdolnych do pracy naturalna woda gorz. 

ka „Franciszka - Józefa* pobudza obieg 

krwi, wzmacnia zdolność myślenia i chęć 
do pracy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

T J MM MU 
Lekcje špiewu solowego i dykcji. 
JĄKANIE seplenienie i wszelkie 

3 inne wady wym 
mowy usuwam zupełnie. Leczenie pr 
wadzę pod kierunkiem pp. lekar 

neui ologów. 
Godz. 11—12 i od 4—5 g. 
Sierakowskiego 25, m. 3 

Zofja Kozubowska. 
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Udcyfrowanie notatek Andreego 
Przypominamy sobie, że latein ro- 

ku bieżącego, przypadkowo bawiący 
wśród wieczystych lodowców Humer, 
natknął się u brzegów wyspy „Vito“ 
na szczątki skrzyń, puszki od konserw, 
clinowanie, zas po  dokładniejszem 
przejrzeniu wyspy, znaleziono całe 
obozowisko, w  którem rozpoznano 
szczątki ekspedycji Andreego. 

Zachęceni wynikami swych po- 
szukiwań marynarze, posunęli swe 
prace nawet do rozsadzania okolicz- 
nych brył lodowcowych i oto pewne- 
go dnia natknęli się na zwłoki boha- 
terskiego nawigatora. 

Odrzucono rvdle, zdjęto czapki. 

Wśród szczątków doczesnych An- 
drćego znaleziono jego torbę skórza- 
ną. budzik, części ubrania, kompas 
i drobiazgi. 

Znaleziska przeniesiono na okręt 
i ku wielkiemu zdumieniu znaleziono 
w torbie bezcenne zapiski i fotogratje 
oraz dziennik osobisty Andrćego. 

Niestety jednak — karty papieru 
i klisze fotograficzne, które przez 
przeciąg trzeci dziesiątków lat, ska- 
zane były na zabójcze działanie wil- 
goci — okazały się nieczytelne, a kli- 
sze fotograficzne pokryte plamami 
plechy, którą tylko chemicznym i la- 
boratoryjnym sposobem dałoby się 
oczyścić, 

Po powrocie do kraju — i zaalar- 
mowaniu prasy całego świata, via 
Stokholm, o sensacyjnem odkryciu, 
wzieto się z całą pieczołowitością i 
drobiazgowością do prac laboratoryj- 
nych, celem odcytrowania i utrwale- 
nia cennych notatek, które stanowią 
bądź, co bądz, jedną więcej zdobycz 
naukową, tembardziej, że . okupioną 
śmiercią tragiczną trojga ludzi. 

Przed oczyma naszemi powstaje 
tragedja z przed 33 lat, której nieste- 
ty koniec pozostaje nadal nieznany. 

Po czterech dniach zmuszeni byli 
podróżnicy balon opuścić; wadliwa 
jego konstrukcja i brak odporności 
jego powłoki na zmiany atmosferycz- 
re, groziły katastrofą, co za tem idzie 
zagładą ekspedycji. 

Zaczyna się więc tułaczka, czę- 
iowo pieszo przez zamarzłą „ka- 

szę'* lodową, częściowo na łodziach 
—-kajakach, w warunkach okropnych, 
gdyż po sześciu dniach podróży dwaj 
(Andrće i Strinberg) odmrażają płuca, 
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Józef K 

Wyprzedaż przedówiąeczna 
resztek jedwabi, wełen, pończoch, bielizny damskiej i męskiej 

= Zamkowa 22 (obok kościoła Św. Jana). Tel. 928. 2 

A J M JŲ 

Z rabatem 20'h 

łodecki 

: NOWOŚĆ 
TAK ŻYĆ I ODŻYWIAĆ SIĘ POTRZEBA 

ABY ZACHOWAĆ ZDROWIE 
Wskazówki higjeniczne i kulinarne 

Skład główny w Księgarni 
ZOWICZ M. 

K. Rutskiego 
wiino, Wileńska 38. Tel. 941. 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 

  

na którym leżała jej torebka. Desmond 
patrzał na nią ze zdziwieniem, pod- 
czas, gdy z gorączkowym pośpiechem 
wysypywała zawartość torebki na 
stół i szukała czegoś wśród drobiaz- 
gów. i 

Wreszcie wyprostowała się i zwró- 
ciła do oficera wzburzoną i zaczerwie 
nioną twarz: głos jej zadrżał: 

— Zginęło... 
— Pani coś zgubiła? — zapytał 

niespokojnie Desmond. 
— Jak mogłam zapomnieć o tem? 

-— zawołała do siebie dziewczyna. — 
Jak mogłam nie zwrócić uwagi na to 
odrazu! Teraz straciliśmy dwanaście 
godzin, a przecież toby pomogło i 
wyjaśniło wszystko... Co teraz pomy- 
śli o mnie mój szef. 

Upadła na kanapkę, ukryła twarz 
w dłoniach i wybuchnęła płaczem: 
nerwy wypowiedziały iej posłuszeń- 
stwa. 

Desmond zbliżył się do niej i rzekł 
serdecznie: 

— Proszę nie płakać... pani tak 
mężnie znosiła swój ból! Proszę te- 
raz nie poddawać się rozpaczy. . * 

Ale młoda dziewczyna nie przesta 
wała płakać: ! 

— Może pani woli, żebym — од- 
szedł? —- zapytał Desmond. Może 
mam poprosić kogoś z pani przyja- 
ciół?.. Czy też pani woli pozostać 
sama? | 

Barbara podniosła ku niemu zala- 
ną łzami twarzyczkę; na długich rzę- 
sach błyszczały łzy. 

— Nie, nie... niech pan nie odcho- 
dzi! Ja potrzebuję pańskiej pomocy... 
Ta sprawa jest o wiele poważniejsza, 
niżby się zdawało. Ach, biedny ojciec! 
Biedny mój ojciec! 

Znów zasłoniła twarz rękami. Des- 
mond stał koło niej, szczerze współ- 
czując jej nieszczęściu, ale nie wie- 
dział co ma robić. 

Po pewnym czasie, Barbara uspo- 
koiła się znacznie, otarła oczy chu- 

'miątka rodzinna, którą boi się 

   

a Fraenkel odmraża nogę, która gro- 
zi gangreną. 

Andrće myśli i pracuje za wszyst- 
kich. Rana Fraenkla zaczyna ropieć, 
powstaje silny stan gorączkowy. Na 
domiar złego—zaczyna dokuczać głód 

Z białych, mglistych oparów, pow 
staje okropne jego widmo; konserwy 
przeważnie warzywne, zimne j bez 
smaku, nie dostarczają ciepłoty krwi, 
ni białka mięśniom. 

Po žjedzeniu przygodnie zastrze- 
lonych dwu mew, Andrće pisze: „ach, 
gdyby choć fokę. lub niedźwiedzia 
upolować — przydałoby się bardzo— . 
głód nam ciągle dokucza”. 

W podobnych warunkach, poty- 
kając się o kry, wlokąc naładowane 
sanie, u wieczornych postoi, Andrće 
notuje: „systematycznie zbliżamy się 
do celu, kierunku S60 stopni W*. 

W lichym, szarpanym wichurą na- 
rniocie, mowy w czasie bezsennych 
nocy o celu podróży — osiągnięciu 
Siedmiu Wysp niema. 

Stan dwojga towarzyszy Andrćego 
jest coraz gorszy. Notuje on i pracuje 
za wszystkich. Strinberg zapada w 
imelancholję, staje się bezradnym jak 
dziecko, Fraenkel, dziś już kaleka wle- 
cze jęcząc noge za sobą, która mimo 
starań Andrćego i codziennych  opa- 
trunków i przemywania  sublimatem, 
przedstawia sobą, jedną jatrzącą ranę. 

W tym też czasie (daty brak, 
prawdopodobnie we wrześniu) ekspe- 
dycja znajduje się w pasie kry wę- 
drownej. ‹ 

Przedostawanie się z jednej kry 
na drugą jest utrudnione przez balast 
bagażu i nieporadność członków wy- 
prawy, mimo to Andrće pisze: 

„Przezwyciężamy przeszkody, z 
takimi towarzyszami można wszyst- 
kiego dokonać. 

Dnia 2 października znajdują się 
na stałym lądzie i zaczyna się żmud- 
na budowa chaty lodowej. Po raz 
pierwszy, od chwili wyruszenia, za- 
sypiają pod dachem i wśród czterech 
ścian. 

Zaczyna się męczące nudą życie 
obozowe, w dzień w  wyczekiwaniu 
ratunku, w noce pełne łkań i jęków 
ludzi schorowanych, zdemoralizowa- 
nych cierpienieia. 

Tymczasem burze śnieżne, nieli- 
tościwie zasypują lodowy domek, mro- 
zy tężeją. 
+W . pamiętniku Strinberga znajdu- 

jemy z tego czasu jedynie wzmianki 
o stanie pogody i tak wiele mówiące 
slowa „położenie coraz  rozpaczliw- 
sze, 

A teraz ostatnia kartka pamiętni- 
ka — ostatnia, z której tylko połowę 
odcyfrowano. 

Lodowa chatka ulega zagładzie. 
Członkowie ekspedycji zmuszeni 

są uciec się do osłony w postaci na- 
miotu, tego namiotu, w którego zbut- 
wiałe strzępy spowite leżały odnale- 
zione zwłoki Fraenkla. 

Parę uwag o gopodzie: „Od morza 
wiatr, trzask lodu", I na tem koniec. 

Nie wiemy, kiedy ze skostnia- 
łych rąk Andrćego wypadł ołówek. 
Przypuszczać należy, iż nastąpiło to 
w pierwszym tygodniu października, 
wiemy to jeszcze, że Strinberg — żył 
dłużej, gdyż w swych notatkach pisze: 
„dnia 17 pażdziernika o godz. 7.05 
wróciłem do namiotu* — czy opu- 
szczał go dnia następnego, tego już 
niewiadomo. 2 

Nad bohaterskiemi zwłokami, za- 
snuła biała śmierć całun nieprzenik- 

niony. Det. 

  

steczką i wstała: 
-— Musimy jechać natychmiast do 

dyrektora. Ta sprawa nie może być 
odkładana. Proszę zadzwonić na słu- 
žącą i kazać sprowadzić taksis. 

— Właśnie czeka na mnie przed 
bramą ten, którym tu przyjechałem. 
Ale, czy nie zechciałaby mi pani wy- 
tłomaczyć, co się stało? 

— Mój Boże! —- odpowiedziała 
wzruszona, — rozumiem teraz w ja- 
kim celu zbrodniarz dostał się do na- 
szego domu w nocy i zabił mojego 
ojca. Nie szukał on ani pieniędzy, ani 
stebra, tylko tego przedmiotu, który 
miałam w torebce. 

— Co to było? 
Barbara opowiedziała swą rozmo- 

wę z Noor-eł Dine. w jej garderobie 
i o małej paczuszce, którą tancerka 
prosiła dobrze schować i strzec, jak 
oka w głowie. 

— Zupełnie zapomniałam o tej 
paczuszce... Dziś rano, w obecności 
policji obejrzałam cały pokój, przej- 
rzałam zawartość torebki i nie nauwa- 
żyłam żadnej straty. Dopiero teraz, 
kiedy pan wspomniał o naszem spot- 
kaniu w garderobie  Noor-el-Dine, 
przypomniałam sobie jej prośbę... I 
przekonałam się, że jedynie jej włas- 
ność została ini wykradziona. 

— Czy pani jest pewna, że policja 
nie wzięła tego przedmiotu? 

— jestem przekonana! Pamiętam 
doskonale, co wyjmowałam rano z to- 
iebki. Wszystkie te przedmioty leżą 
tu przed panem. 

— А co było w tej paczuszce? | 

— Małe, srebrne pudełeczko, — 
pokazała palcami rozmiary, — przy- 
pominające damską  papierošnicę. 
Noor-el-Dine mówiła, że jest to pa- 

stra- 
cić w ciągłych podróżach. Poprosiła, 
abym przechowała tę pamiątkę do 
końca wojny i nikomu o tem nie mó- 
wiła. Obiecywała, że sama przyjedzie 
po nią we właściwym czasie. 

— Teraz jasnem jest, że Noor-el 
Dine nie brała udziału w napadzie, —- 
szepnął do siebie Desmond. 

— Jakto „nie brała udziału? — 
zdziwiła się Barbara. 

° — То ше опа była w nocy u pa- 
ni i nie ona zabiła pani ojca! 

-— Czyż mógł ją pan podejrzewać 
o to? 

, — A czy Dyrektor nie mówił pa- 
ni nic o tem ? 2 
..— Nigdy nie wymówił przy mnie 
jej imienia i nie słyszałam o niej, aż 
do chwili, kiedy ojciec poznał w niej 
swoją dawną znajomą i przedstawił 
nnie jej. 

Desmond pomyślał, że Dyrektor 
jest stanowczo zbyt ostrożny i posta- 
nowił, że skoro będą musieli razem 
pracować i dążyć do jednego celu, 
lepiej zrobi, gdy wypowie miss Mac- 
wayt to wszystko, co opowiedział mu 
jej szef. W tejże chwili zaczął opo- 
wiadać wszystko, co wiedział o sław- 
nej tancerce, o Belfordzie i jego aresz- 
towaniu, o kilku czarnych włosach, 
znalezionych w węzle sznura, krępu- 
jącego miss Macwayt... į 

с Teraz, — zakończył, — musi- 
my jaknajprędzej odnaleźć dyrektora 
i opowiedzieć mu o srebrnem pude- 
łeczku... ‚ 

Barbara przerwała mu: i 
— Pan nie potrzebuje tam jechač: 

mój szef nie przyjmie paną napewno. Taki jest jego zwyczaj, że gdy odda- 
je jakąś Sprawę w czyjeś ręce, nie 
widuje się z tą osobą, aż dopóki po- 
lecenie nie zostanie wykonane. „Jeśli 
uzna za stosowne porozumieć się z 
panem, uczyni to sam, ale inicjatywa 
nie może wychodzić od pana. Byłoby 
rżeczą zupełnie bezpłodną usiłować 
przełamać jego zwyczaje. Pan dowie- 
zie mnie do departamentu i zaczeka 
na mnie w samochodzie. 

Desmond wiedział, że mówiła praw- 
dę : nie sprzeciwiał się. 

 



  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MEJSKA 

mi. Osirobramsks 3. 

Qd dunia 27 listopada do dnia 1 grudnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„EGO NAJLEPSZY DRUM Kino sztuka 
w 12 aktach 

W rolach głównych: HARRY PEEL I Vera Schmiteriów. Kssa czynna od g. ! m. 90: * oczątek seansów od g 4-ej. 
W dn. 29 i 30 listopada r. b. będą wyświetlane tyłko dwa pierwsze seanse od 4-ej do 8. Od g. 9-ej KONCERT 
orkiestry włościańskiej Stanisława Namysłowskiego.  Sprzedaź biletów na koncerty — w kaszch Kina 

Miejskiego od dnia 27 listopada r. b. 

  

DŹWIEKOWY 
KINO - TEATR 

DŹWIĘKOWY 
„H E L i 0 s KINO - TEATR „HOLLYWOOD"   

      

„Płomienne Serca“. 

Pokaz 

Dia młodzieży dozwolone. 

  

według scenar. W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. Wielki dramat 

W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiei, Bodo i inni. 
Chóry wykonają: „Warszawiaukę”, „O gwiazdeczko*, „Kolędę*, 

MONUMENTALNY DŹWIĘKOWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

PŁOŃIENNE $ERCA 
i poświęcenia 

J. Smosarska Śpiewa pieśń 
„Skruszcie kajdany*, „Pieśni syberyjskie i cygańskie" 

„Pochód”. Rzecz dzieje się w Warszawie. na Kujawach i Syberji. 

miłości 

oraz 

tego przeboju zaszczycił swoją obecnością Pan. Prezydent Rzeczypospolitej, Członkowie Rządu i Dyplomacja. 

Wszystkie honorowe bilety nieważne. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
Seansy-o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedzielę początek o godz. 2-ej. 

  

Po raz pierwszy w Wi fnie! Wielki dramat na tle ostatnich wydarzeń w Rosji Sowieckiej 

  

  

     

KINO Dramat w 12 wielk. aktach. Autentyczne zdję 

„P A N“ GZERWONRA $ZAŻL* cia z Rosji Sowieckiej. Znęcanie się GPU nad 

obywatelami. Tajemnica Śmiertelnych piwnic Czeka. Dramat o wzruszających momentach. W rolach głównych 
Wielka 42. Marion Nixan, Carnej Myers Ailan Roskoe i Viliam Collier 

Niepospolita treść! Koncertowa gra! Silne napięcie! Ilustracja muzyczna pod batutą prof. Zajsztegmana z udziałem 
prof. Jodlewkera. Początek o g. 3-ej, w soboię i Niedzielę o godz 1-ej. 

Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło! 
Polskie Kino. + 

Najpopularniejszego komika | 24 z j ja g „WAMD A“ |5USTERA KEATONA P. „GZŁÓWIEK KTÓRY RĘGI 
Wietka 30. Tel. 14-81 Wspaniała arcyzabawna komedja w 8 akt. W roli gł. Buster Keaton, który kocha jak John Gilbert, "wzrusza 

jak Dug.Fairbanks lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buster Keaton. 

  

KINO-TEATR 
„MIMOZA“ 

DZiš PREMJERA! 

Przebėj sezonu! 
Pierwszy raz w Wilnie, KA FRONCIE NIĆ KOWEGO 

   

    

      

   

RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWARÓW 
= po niebywale niskich cenach —== 

2000 metrów (repe-Meteor prima różnych kal. po 14 zł. za metr 

Kadinierz kutkowski s). Domagała 
WIELKA 47. — Tel. 1402. 

  

Wielki wybór! 

Tanie ceny! 

Uprzejma obsługa!          

EEE 

Ei 
i górno ąski koncernu Ar oraz 

KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowė- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiebicrstwo Handiowo- 

Przemystowe 
egzystuje od reku 

  

            
         

      

Specjalnie dla znawców smakoszów! 
ZNANA FABRYKA CZEKOLADY i KAKAO 

   
         

" W rolach głównych: Lois Moran i George O'Brien. 
ul Wielka: 25 Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny światowej. * 

  606C8406648686060C866686066662646 
Na Il Targach Północnych e 

nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 

$Sniegowce i kalosze 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SŁOWA'' i do 

innych pism za pośrednictwem 
  

Biura Reklamowego Stefana Gra- 

bowsklego w Wiinie, Garbarska 1, 
tel. 82. 

  

į Tylko z oryginalną etykietą I 
korkiem jest PRAWDZIWE 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

    
[EGRCYRSIĄŻĘCEGO BRE BROwWaRU] 

wŻYWCU 
DoNABYCIA WSZĘDZIE 

DEPREZENTACJA: WILNO, u ZANZECZNA 19, reL.($'6% 

  

Uprzejmie komunikujemy naszej Sz. 
Klijenteli, že po zlikwidowaniu na 

S-to Jańskiej 

„COIFFURE MODERNE" 
pracujemy nadal oboje 
(manucure i czesanie Pań) 

Antokolska 33 m. 2 
(parter, koło Ryneczku) 

i połecamy się nadal łaskawym wzglę- 
dom Zygmunt i Wiera 

Kucharscy   
    

  

MATKI! 

Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

| PIASECKI 

S 

UWAGA: 

w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędziei 

a ad 

STYLOWE 
i nowoczesne 

   
  JAKOŚĆ ZAGRANICZNA | CENY NISKIE 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
_ Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 
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Meble 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! ® | w wielkim -cia a 

Przedstawiciełstwo i skład tabryczny у © „a B Olkin. 

ii: Bo TROCCY, oaz" @ Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 
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Nadeszło dużo nowości!! 

„M. GORDOH" sr a. 
+ + ul. Niemiecka 26. 

WIELKA DOROCZNA 

wyprzedażresztek 
| WYSORTOWANYCH TOWARÓW 

% Ceny wyjątkowo niskie ф 

  

  

  

% * 
ъ 
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Herbatę „RUŚSI 
POLECA SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI SWĄ 

  

A“ 

  

bardzo oszczędną w użyciu, 

skonale naciąga.   

odznaczającą się delikatnym smakiem 

i przyjemnym aromatem przyczem jest 
gdyż do- 

  
  

HANUTIN CIA ( 
EAS 

WILNO, NIEMIECKA 23. 
Z okazji 40 lat istnienia firmy 

od dnia 30 listopada do dnia 5 grudnia włącznie odbędzie się | 

JUBILEUSZOWA 

  

    
Pianina i i Fortepiany 

  

o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnoid Fibigier, Kerniopi i Syn, 
uznane rzeczywiście za ai 19 
w kraju przez cajwybituiejszych tachow- 
ców na ystarie Kraj. w Pozna- 
niu „. iw Wilnie w r. 1930 JĄ 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). |Ę 

K. DĄBROWSKA NA © 
RAE w BA JĘCIE. 

     

  

4 1890 r. | WYRÓB i SPRZEDAŻ KOŁDER | 1930 r. , 

         

  

   YPRZEDAŻ KOEDER! = 

  

   

  

      

        
   

    
DE: 

chor. skórne, 
S cyczne, narządów mo- cia. 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczawą 
j KOBIECE, 

D-W MOCZOW. 
od 12—2i od 1-6 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Dr. Bolestaw 

Manusowiez 
Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 

| weneryczne 

  

ы przyjmuje od 6—7 

  

    
    

* WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ 
że najtańsze i naj war & 
;21:п1]егу}$пе pi o ki sh „JANUSZEK 

ul. Św. Jańska 6 (były skiep Friiczki). 

Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, 
rękawiczek, nici i t. p. 

Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 

   

      
   
    

   

  

   

Jeżeli Ci brak energji, równowagi, jeżeli 
cierpisz moralnie, potrzebujesz dobrej rady, 
napisz natychmiast imię rok, imiesiąc uro- 
dzenia, okreśię Twój charakter zdolności, 
przeznaczenie bezpłatnie (75 gr. znaczki 
pocztowe na przesyłkę załączyć). Analiza 
szczegółowa, horoskop, odpowiedzi słyn- 
nego medjum Evigny-Rara kosztuje zł. 3,— 
Przyjęcia osobiste cały dzień. Warszawa, 
Psycho-Grałolog Szyller-Szkolnik, Nowowiej- 
ska 32. 

  

AN 
-wEUROPIE 
KAZIO 
ICH DOBROCI 

  

WÓDKI LIKIERY I WINA 

  
  

  

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

FE, SATEFaN G = R 3 a. A & Bus. AKC. w WARSZAWIE 

      

  | ŁĄDAJCIE EE 
= 

we wszystkich aptekach Ę 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Ргом. А. РАКА Е 
(AL i imk"     

  

  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio 

   

  

Dr. Wolfson 
horoby skórne, wene- 

E ryczne i moczopłciowe 
A Wileńska 7, od 9-—-1 

4—8 w. tel. 10-67. 

Dr. medycyny 

A. Cymóler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu fmo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

  

А kusze rKij 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
eraz (labinet Kosme- 
tyczny, nsuwa zinarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

i ь НЕ 

KOSMETYKA| 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Alien 31 

U de i 
ro e konserwi- 

je, doskonali, odšwie- 
ža, usuwa jej skazy 
1 braki. Masa 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalenie ce- 
m Wypadanie włosów 

łupież. Najnowsze 
alia kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

w. Z. P. 43 

   

Zlrodę mz: 
waje, Žoskonali, odswie- 

rza usuwa braki i skazy. 
Gabinet 

Kosmetyki © e di6 
m“ 
El Hryniewiczowej, 

> Pas A JE 18 m9. 
wg.10-1i 4-7 

"w. Z. P. M 2%, 

    
lokatora, 

       
  

  

Jagiellońska 3, 

   

    do wynajęcia 
ciepły, słoneczny. Dla 
solidnej lokatorki, lub 

Pokój 
do wynajęcia, 
być z utrzymaniem. 
15 REŻ 4—8 

Mieszkanie 
Zeldowicz 3-pokojowe z wygoda- 

mi, wanuą na miejscu, 

wene- odnowione, do wynaję- 
Ulica Krakowska 

  

Nr. 51, informuje do- 
zorca. е 

DWA POKOJE 
z elektrycznością bez 
kuchni 'do wynajęcia 

WENE- wejście frontowe, ul. 
4 RYCZNE "NARZĄDUW Mostowa Nr. 16, m. 44 

D 

Szukam 1 lub 2 
pokojów pod biuro 

przy ul. Mickiewicza, 
Wielkiej, W. Pohulan- 
ce, Wileńskiej, Trockiej 
lub Dominikańskiej. 

Oferty dla Sienkiewi- 
cza Kalwaryjska 1—18. 

—0 

  

° 

     —| POSADY i 
(RPM 

Solidny 
bezwzględnie uczciwy 
starszy człowiek były 
administrator więk- 
szych majątków na 
Ukrainie przyjmie po- 
sadę administratora, 
kasjera, kontrolera ra- 
chunkowego. Zgłosze- 
nia p. Tykocin. Wik- 
tor Pruszyński Szelą- 
gówka. 

Ochmistrzyni 
wykwalifikowana pod 
každym względem po- 
szukuje pracy. Posiada 
świadectwa. Zarzecze 
8—i. —o 

Potrzebni 
ajenci na prowincję w 
celu rozpowszechnienia 
artykułów w sferach 
rolniczych  — Zdolni 
ajenci mają zapewnio- 

ny duży zarobek. 
Zgłaszać się: Wilno, 
ul. Bazyljańska 2 (we: 
terynarja). 

| вна 
mał) 

Kupię domek 
z ogródkiem, Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„za gotówkę”. 

  

Fortepian 
pierwszorzędny zagr. 

"fabr. okazyjnie niedro- 
go do sprzedania. Za- 

walna 28, m. 10. 

Fortepian 
okazyjnie do sprzeda- 
nia, W. Stefańska 33, 
m. 19. —0 

sių 3—4000 dol. 
ulokuje pod hipotekę 
przy otrzymaniu odpo- 
wiedniego stanowiska. 

Oferty składać do Re- 
dak pod literami B. Z. 

po 

Nauka pisania 
na maszynie 

Orzeszkowej 11, 
m. 16. 

  

8 

M. DEULL 
tel. 

wackiego 27, 

  

przy chrze- 
Śc jańskiej rodzinie — 
(może być z utrzyma- 
RAZ Trocka 9, m. 11 

možė 

"GB 

  

1890. Biuro: Wilno, 
811. Składy: Sło- 

tel. 14-46. —0 
    
     

      

      

Matrymonialne 
pismo „Fortuna уегза “ 
rozwijające się 12 lat. 
Miesięcznie 80 groszy. 
Redakcja: Kraków, Kre- 
woderska 7.  Admi- 
nistracja na Wilno: 
L. Berger, Zawaina 17. 

SPRZEDAJE SIĘ 
PIES WILK 

dwóch lat dobrze utrzy- 
many. Tomasza Zana 5 
m. 7. = 

Biuro Bachalte- 
ryjne „Pomoc*, pod 
kierownictwem dypi. 

" prawnika i przys. bu- 
chaltera. Prośby, Skar- 
gi, apelacje, o wołania, 
tłomaczenia,  przepro- 
wadzenie spraw w 
Urzędach, prace bu- 

chalteryjne, analizy bi- 
lansów, sprawy podat- 
kowe. Załatwiamy po- 
lecenia również pisem- 
nie. Warszawa, Kri- 
kowskie  Przedimieście 
10, m. 3, tel. 409-49. 

  

  

  

Dom drewniany 
blisko cenirum 0 3 

mieszkaniach Z 
własnym ogrodem 
owocowym sprzeda- 

przy gotówce 
1.800 dolarów 

Dom N.-K. 
cheta“ 
cza 1, 

my 

„Za 
Mickiewi- 
tei. 9-65. 

  

Gszczędności 
w każdej sumie i 
walucie  lokujemy 
korzystnie z gwa- 
rancją zwrotu w 

terminie 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05.       
  

Najłatwiejsza * 
( i najprędsza metoda 

nauczania się języ- 
ków obcych „Lingua. 
phone*. Wilno, uł. Nie- 
miecka 3, m. 6. 
— 

Oszczędności 
  

swoje złote i dolary 
ulokuj na wysokie 
oprocentowanie. Go 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, Se 
brem i drogiemi kamie- 
niami. LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 

Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, me- 
bli, pianin, samocho- 
dów i wszelkich towa- 

© rów. —& 

  

Nadzwyczajna 
ckazja! 

Willa, przecudnie po- 
łożona nad Wilją. Do- 
skonałe zdrowotne 
warunki — nie trzeba 
szukać letniska w le- 
cie. Jednocześnie mie- 
szka się w samym mie- 
Ście. 2 mieszkania 4-0 
pokojowe z kuchnią 
(z wszelkiemi wygo- 
dami — wanna, ele- 
ktryczność etc. Adres: 
Antokolska 124. 

ZGUBY 
Zsgóiow, index U. S. 

B Nr. 1598 na imię 
Izraela Minkina, unie- 
wažnia się. — 

Zgubiono 
legitymację akademick; 
Nr. 1039 na imię Ё 
gumiła Zwolskiego na 
rok 1929—30,  uaie- 
ważnia się. 

  

— 

      

" Drukarnia wydawnictwa „Słowo* "Zamkowa 2 

 


