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Wzgórze piaskowe pod młynem niedaleko rzeczki Mery, na którem bawił
się jako dziecko Marszalek Piłsudski.

W styczniu 1887 r. młodzież rewolueyina rosyjska i polska, skupiona we „Frak.
cji terorystycznej Narodnej Woli" w Petersburgu, postanawia urządzić zamach
bombowy na cara Aleksandra IH, Duszą tego spisku byli Rosjanin Uljanow
i nasz rodak Łukaszewicz. Bronisław i
Józef Piłsudscy, którzy wówczas bawili
w Wilnie, pozostawali w bliskich stosunkach ze spiskoweami, rie jednak nie wiedząc o przygotowującym się zamachu.
Diia 1 marca policja zupełnie przypadkowo aresztowała głównych terorystów
i dowiedziała się z ich zeznań o wspólni
kach i grożącym zamachu. Natychmiast
więc wysłano sforę szpielów do Wilna.
którzy aresztowali Bronisława i Józefa
Piłsudskiego. Nastąpiło to dnia 10 marca
1867 r. Józefa dopadli żandarmi w miesz
kaniu Paszkowskiego, gdzie zajrzał po
drodze, idąc od ciotki Lipmanówny do
mieszkania ojca. Po krótkiem przesluchaniu odtransportowano go do Petersburga i osadzono w twierdzy Piotra i Pawła. Piłsudski liczyl wtedy lat 19. Zmudnie prowadzone śledztwo ustaliło, że J6zef Piłsudski nie o przygotowującym się
zamachu nie wiedział, wobec czego akta
jego wyłączono z oskarżenia i wezwano
go przed sąd tylko w charakterze świadka. Dnia 1 maja zapadł wyrok, skazujący
głównych oskarżonych na karę śmierci
przez powieszenie (wyrok ten wykonano
dnia 20 maja 1887 r), a innych na dluwoletnią katorgę. Bronisław Piłsudski
otrzymał piętnaście lat katorgi. Jakkolwiek Józefowi Piłsudskiemu nie dowiedziono winy, to jednak dla wszelkiej pewności dekretem
ministra sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1887 r. skazano go
na pięć lat zesłania do wschodniej Syberji.
Syberja, był to podówczas jeden wielki
obóz koncentracyjny dla wszelakiego rodzaju zbrodniarzy, morderców, ludzi nie-

Józef Piłsudski na etapie na Syberji.
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prawomyślnych, a przedewszystkiem działaczy rewolucyjnych. Szlo się na Sybir,
wszy od Uralu piechotą,. po dwaia pięć kilometrów dziennie, przez
bezkresne stepy
nocowalo na etapach,
w zawszonych barakach, gdzie staczano
walki o miejsce na barlogu. W Irkucku,
gdy grupa skazańców, w której znajdowal się Piłsudski, zaprotestowała przeniu na karcer jednego z
współwięźniów, z polecenia oficera folnierze urządzili masakrę, bijąc więźniów
kolbami. Piłsudski wtedy, otrzymawszy
kilka razów, zalał się krwią i padł n
przytomny na ziemię. A kiedy ocucil sie,
znowu otrzymal potężne uderzenie karabinem w twarz.
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Z Irkucka wysłano Piłsudskiego do Kireńska, o tysiąc wiorst na północ, gdzie
przybył dnia 23 grudnia 1887 i zaraz został zamknięty w więzieniu za „bunt"
w Irkucku. Pierwszą noe spędził w nicopalonej celi, pomimo, że mróz na polu
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dochodził do 40 stopni. Po dwu i półletnim pobycie przeniesiono Piłsudskiego do Tunki w kraju Burjatów, gdzie klimat jest
łagodniejszy. Wypłacano mu tam na utrzymanie 10 rubli miesięcznie. W Tunce zaprzyjaźnił się Piłsudski z Bronisławem
Echwartzem i dojrzewał politycznie, stając się zapalonym zwolennikiem walki czynnej o
podległość Polski. W kwietniu
1892 r. skończył się termin zesłania. Dnia 24 maja tegoż roku
opuścił Piłsudski Irkuck i rozpoczął podróż powrotną do kraj
Sybir zabrał mu pięć najpiękniejszych lat życia, pogłębił jednak jego duszę i wytknął mu jasno cel życia: budzić proletarjat polski, zagrzać go do czynu i zyskać dla idei polskiej nie
podlegiej i zjednoczonej.
O pobycie Józefa Piłsudskiego na Syberji przygotowuje kapitan Lepecki ciekawą książkę, która niebawem ukaże s
w druku. Napisał ją kpt. Lepecki po odbyciu podróży na 8.
berje, do iniejse, w których przebywał zesłaniec Józef Piłsuds
Ilustracje do tego sensacyjnego reportażu wykonał znakomity
karykaturzysta Józef Czermański. Dzięki uprzejmości i życzliwości zarówno kapitana Lepeckiego, jak i p. Czermańskiego, redakcja „Światowida" jest pierwszem pismem w Polsce, któremu
pozwolono reprodukować kilka z tych świetnych ilustracyj, na
których Józefa Piłsudskiego widzimy w szynelu skazańca w otoczeniu żandarmów carskich, idącego po szlakach męczeństwa.

Józef Piłsudski w Tunce.
Iastracje Zdzisława Czermańskiego do książki
kpt. M. B. Lepeckiego p. t. „Piłsudski na Sibirze".
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Zrozpaczeni farmerzy pokazują przed budynkiem rządowym w St. Paul, swoje wychudte bydło i konie.
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tembardziej musimy uważać, ażeby kupiony środek
odpowiadał celowi.
Środkiem do hygieny jamy ustnej niezawodnym
i nieszkodliwym jest pasta do zębów i woda do ust
z przepisu Dra Med. Zapatowicza „OSSAN"

Wyrób Laboratorium K. & A. MIKLASZEWSKI, Kraków.

