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Nowa inwązya austro-niemiecka 
grozi zwycięskiej, ale wyczerpanej 
Serbii. Niezwalczony duch narodu 
widzi już nowy krwawy etap w swej 
bolesnej drodze od pogromu na Ko
sowem Polu; ale w swem niezmier- 
nem pragnieniu życia gotów jest na 
wszystko.

Serbski chłop jeszcze raz ode
pchnął swoja piersią grobowy ka
mień, którym przycisnąć chcieli od 
wieków wrogowie nieszczęsną zie
mię cara Łazarza.

Zdumiała się cała Europa; naj- 
przykrzej zpewnościa zdziwiono się 
w Wiedniu. Bo trudno opisać ten 
wyraz pogardliwego niesmaku, z ja
kim mówiono tam zawsze o Serbii.

Serbien — was ist das Ser- 
bien? Schweinhirten und schmutzige 
Bauern. — Znał te etykiete każdy 
kantorowicz wiedeński: każdy eks
porter tandety „do użytku słowian" 
trząsł sie z obrzydzenia, gdy 
wspominano Serbię. Tępota intuicyi, 
zupełna niezdolność przeniknięcia 
duszy obcej rasy wydała te obelży
wą brutalność, te cyniczną wście
kłość wobec narodu, który pragnął 
żyć samoistnie, a nie chciał zapom
nieć starego miecza i starych nadziei.

Jakie oni mają prawo do życia?
Pospolity kramarz niemiecki lub 

madyarski, którego duszy nie tknę
ło nigdy żadne uczucie prócz egoiz
mu, uważał sie za coś nieporównanie 
wyższego od serbskiego „kmeta". A 
przecież ten kmet miał w sobie o- 
gromne bogactwo energii, chęć ofia

Pierw szorzędny kinem atograf 
Udział zm. k. Warsz. Orkiestry 

Filharmonicznej.
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ry i miłość dla umęczonego od wie
ków kraju.

W martyrologii słowiańskiej 
Serbia zajmuje niewątpliwie wybitne 
miejsce. Nie było nędzy i poniżenia, 
którego bv nie przeszedł przez 500 
lat serbski „raja", nie było klęski., 
której by nie zaznał od Kosowa po 
wiek 19-ty. Rupęło państwo Nęman- 
jiców, szlachta przyjęła przeważ
nie islam, serbska pozostała tylko 
„sirotinia raja", biedna gromada 
niewolnicza, oddana na łup wszel
kiej samowoli.

Odebrano im własność ziemi, 
pracowali więc jako kmetowie. Serb 
nie miał żadnych praw. Na ziemi 
serbskiej nie rozlegał sie żaden 
dzwon cerkiewny. Gdzieś w głębiach 
gór kryły sie trwożnie nieliczne mo- 
nastery. Ucisk ogarnął wszystko.

Naród trwał jednak.
Gdzieś nocą przy ognisku śpie

wał guślar stare „junackie piesne" 
o dawnych dziejach: o carze Dusza- 
nie, o Miłoszu Obiliću, o zdrajcy 
Brankoviću j o krukach, lecących z 
Kosowego Pola ze szponami umo- 
czonemi we krwi junaków. Te pieśni, 
to była śpiewana historyi karta: z 
nich uczył się „raja" kochać i nie- 
nawidzieć a przedewszystkiem wie
rzyć. A trzeba było nieprzebranej 
wiary, żeby nie stracić nadziei, gdy 
poturczył sie cały kwiat narodu: 
szlachta, gdy fala islamu zalała 
wszystko i uderzała coraz dalej.

Kto nie mógł wytrzymać niewoli, 
komu gwałt wydarł lub pohańbił

wszystko, temu zostawała „zielona 
pianina", borem poszyte kryjówki 
górskie. Szedł mścić się. Zaczynał 
mu się ów żywot hajducki, rycer
sko - zbójnicki, „cetovanie“ sławne, 
kończące się często na palu. Ale pó
ki żywi chodzili sławni hajduccy ha- 
rambasze po zemstę i łup na ture
ckie siedziby, zabijali i palili, brali 
tureckie dziewczęta i „kaduny", ko
nie dobre i dukaty. Pozatem pano
wała na ziemi serbskiej śmiertelna 
cisza. Czasem dochodziła głucha 
wieść o dziełach sławnych, o zwy
cięstwie chocimskiern, o Władysła
wie IV i jego planach *).

Niewola była coraz gorsza, ale 
raja 400 lat uczył sie cierpieć i cze
kać.

Tylko daleko nad Adryą, w 
Czarnych Górach, potomkowie daw
nych „uskoków" prowadzili z tur- 
kamj zacięte boje „za krst castni i 
slobodu zlatnu" ’*). Skupieni około 
monasteru na Cetiniu, nie uznawali 
pana prócz swego władyki. Głodne 
myszy — zwali ich pogardliwie tur- 
cy, ale oni umieli uderzać z góry, 
jak orły.

Byli to jednak tylko rari nan- 
łes in gurgite vasto niedoli.

Aż podniósł sie Szumadyi na 
obronę swego ludu nie żaden rycerz, 
ale prosty chłop, który pasał trzo
dę w Topoli. Jakąż wiarę w moc 
narodu musiał mieć Kara Gjorgje, 
gdy rozwijał bajrak powstańczy na 
pianinie rudnickiej (1804 r.).

I chociaż głowa jego w trzyna
ście lat potem sterczała na palu w 
Stambule, przecież rozpoczyna on 
pochód narodu ku wolności i zjedno
czeniu. Pochód ten odbywał sie w 
niepomiernym trudzie i męce. Świad
czy o tern aż nadto dobrze owa Će- 
rem-Kuia pod Niszem, z której ster
cza do dziś głowy straconych juna
ków. Ale nie da sie wstrzymać idea, 
jeżeli wykwitła z głębokiej wiary i 
silnej woli całego ludu.

W r. 1867 ostatni żołnierz zało
gi tureckiej opuszczał twierdze bel
gradzka.

Ale Serbia wolna, po wojnach 
z r. 1876 i 7, rozszerzona traktatem 
berlińskim, to był dopiero zarodek

*) Podobno w chatach serbskich by
wały wszędzie wizerunki Władysława, 
jako św. Jerzego. Poemat Gundulića 
„Osman" daje miarę popularności Wła
dysława IV na Balkanie.

••) Za święty krzyż i złotą swobodę.
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przyszłego państwa, serbski Pie
mont. Marzenia wielkoserbskie obej
mowały t. zw. Stara Serbię, część 
Macedonii, część Dalmacyi a prze- 
dewszystkiem Bośnię-Hercegowinę.

Dążeniom narodu świadomego 
swej idei stanęły wpoprzek Austro- 
Węgry. Bismarck uważał, że Bał
kan nie jest wart kości jednego po
morskiego grenadyera, ale podarun
kiem swym pchnął naddunajską mo
narchię silnie ku Salonikom.

Rozpoczął sie nowy akt w dra
macie Serbii: walka o życie z 
Austryą. Dylemat brzmiał jasno: al
bo Austrya przedrze sie kosztem 
Serbii ku morzu Egejskiemu, albo 
Serbia z pomocą Rosyi zjednoczy 
sie kosztem przegranej austryackiej. 
Tertium. non datur.

Austro-Węgry, chwyciwszy w 
swe ręce Bośnię i Hercegowinę, po
stanowiły je przekształcić po swo
jemu.

Tutaj, na tym terenie za Sawą 
miał sie odbyć pojedynek z Serbią 
o jej przyszłość. Złamana i „uspo
kojona" Bośnia—było to zwichnięcie 
marzeń serbskich o zjednoczeniu, 
złamanie idei a zatem wstrzymanie 
pochodu narodu od powstań na To
poli i Takovie ku Wielkiej Serbii.

Zabrano się do żywiołu serb
skiego w spośób nie pozostawiający 
żadnej wątpliwości co do zamiarów. 
Biurokracya, owa znana tak za
szczytnie i w Galicy! niegdyś biu
rokracya austryacką, położyła się, 
jak hyena, na wyczerpanym kra
ju. Zaczęto cywilizować gorliwie. 
Wszelka myśl serbska tłumiono że
lazna ręką. Postanowiono rozbić sta
re szkolnictwo cerkiewne, jeszcze z 
czasów tureckich, jako siedlisko a- 
gitacyi, prześladowano prasę, sto
warzyszenia, gnębiono patryotów. 
Cywilizacya poszła daleko; skon
statowano, że niema jeżyka serb
skiego w Bośni. Był to genialny wy
nalazek ministra. Kallaya, którego 
wcale nie krępowało własne dzieło 
„Geschichte der Serben“. Za rządów 
tego prokonsula język ludu w Bośni 
nazwany został oficyalnie „krajo
wym lub bośniackim". Nawet pru
sacy nie wynaleźli poznańskiego ję
zyka.

Ale dla Serbii było jasne, co to ma 
znaczyć. W moich wędrówkach od 
Sawy aż po Skopie przekonałem się, 
że zdaje sobie z tego dobrze sprawę 
każdy chłop, każdy rzemieślnik i 
mieszczanin.

Bośnia - Hercegowina skazana 
była na „odserbienie". Popierano 
wszystko, co serbom było przeciw
ne: Mahometan — wielkich właści
cieli ziemi, przeciw serbskiemu kme- 
towi i Chorwatów, których uważano 
za lojalnie urodzonych. Pomijano 
30 lat kwestyę agrarną, najbardziej 
palącą ze wszystkich w kraju, do 
której rozwiązania właśnie powoła
no Austro-Węgry. Serbski kmet, 
jak dawniej, płacił „trecinę" lub „po- 
lovine“ swemu adze *), dziesięcinę 
państwu, prócz podatków od bydła,

*) Trecina wzgl. polovina: * 1/ .  lub
1/„ plonu, płacona przez kmeta właści
cielowi gruntu (aga).

kłaniał się wpół przed agą, przed 
„desetarem", który obliczał dziesię
cinę w sposób niesłychanie uciążli
wy, najwięcej zaś przed egzekuto
rem podatkowym. Ten dygnitarz zna
ny byt w serbskiej chacie dokładnie, 
jak zły grzyb nieposiany. Sam wi
działem kmeta wyrywającego belki 
z chałupy: trzeba je było sprzedać 
na targu w mieście na podetek.

Cywilizowano tak forsownie, że 
serbski „rają" szeptał z nienawistną 
pokorą: „Boga mi! za turka było le
piej; żyć wkrótce nie dadzą".

Jak dawniej, właścicielem ziemi 
pozostał mahometański aga, kmet 
został po staremu kmetem, tylko, że 
dziś, prócz agi, miał na karku naj
piękniejszy produkt naddunajskiej 
monarchii, chlubniejszy, niż Radecky, 
niż Heinau, dostawca szubienic: 
austryacką śrubę podatkową. Zato 
ten chłop, któremu zabierano resztkę 
kukurydzy, który nie wiedział, co o- 
bora dla krowy, mógł patrzeć, jak 
biurokratyczna tępość próbowała 
polecić mu szwyca na poprawę ra
sy bydła. Patrzył także, jak kraj za
lewała fala obcych, pragnących zro
bić szybko fortunę, jak pod naci
skiem obcego przemysłu, obcego 
handlu, niszczało wszystko, co rodzi
me, bez ratunku, — jak nad Sawą 
powstawały kolonie niemieckie.

—■ Ot, sprawdza sie nad Bośnią 
najstraszniejsze przekleństwo, jakie 
ludowy gniew może rzucić ziemi — 
rzeki mi raz jeden z serbów bośnia
ckich, gdyśmy zwiedzali osady w 
Posavinie.

— Cóż to za klątwa? — spyta
łem zaciekawiony.

— Ot, najgorsza ze wszystkich 
dla ziemi. Kuga te ubiła, Niemiec te 
naselio! (Bodaj cię zaraza wytłukła, 
a niemiec osiedlił).

Obręcz dokoła Serbii zacieśnia
ła sie coraz silniej.

Ile razy Serbia czyniła wysiłek 
wyzwolenia z tej matni, w którą ją 
pędzono, powstawało święte obu
rzenie na Ballplatz‘u. Rozpoczynała 
ujadanie cala wiedeńska sfora pra
sowa: oficyalna, półoficyalna, ga- 
dzinowcy, półgadzinowcy — zupeł
nie jak ogary, gdy gonią na oko.

Austro-Węgry mają interesy na 
Bałkanie — oto było jedyne kryte- 
ryum przy rozsądzaniu tego sporu 
wilka z owcą, która zawiniła bardzo, 
że chce żyć. A że interesy Austro- 
Węgier szły właśnie po trupie Ser
bii, pozostawało temu państwu jed
no prawo: płacić bez szemrania 
wszelkie ciężary ekonomiczne, na
rzucone jej przez Wiedeń pod formą 
ceł i taryf, służyć za Hinterland do 
eksportu i wpadać coraz ściślej w 
związek szczęśliwych ludów habs
burskich. Przecież zachęcający był 
przykład ich najbliższych krewnych, 
Chorwatów, którzy znaleźli w Zali- 
tawii opiekę tak czulą, że co pewien 
czas komisarz rządowy, mianowany 
zamiast bana chorwackiego, musial 
tłumić nadmierne okrzyki radości 
szczęśliwych słowian.

Bo w monarchii miała jeszcze 
poniekąd ciągle zastosowanie Beu- 
stowska teorya hord, które podzie

lił między siebie do eksploatącyi 
dualizm niemiecko-madyarski.

Schiitzen sie Ilire tlorden, wir 
werden unsere schiitzen — zapropo
nował swego czasu Beust węgier
skiemu premierowi. „Hordy", to byli 
naturalnie słowianie. Dualizm mo
narchii urzeczywistniał ten program 
polityczny wcale cynicznie.

Hordę serbska zapraszano do 
współdziału w koncercie. Tłóma- 
czono jej wszelklemi sposobami, że 
samoistne życie państwowe wcale 
nie jest dla niej. Wogólę słowianie 
rządzić się nie mają zdolności, bo 
do tego są rasy specyalnie powoła
ne przez los, Serbia ma zaś naj
mniej danych ze wszystkich. Ma
rzenia o państwie Nemanjiców... to 
dobre w pieśniach guśiarów; dla 
dzisiejszej Serbii Nemanjiće, to 
Habsburgowie.

Usiłowano przekonać o tern ser
bów pospiesznie i natrętnie. W kraju 
za Obrenovicow wichrzono nieżar- 
tem.

Mimo wszystko uparty serbski 
łeb w żaden sposob nie mógł zrozu
mieć szczęścia na modłę austro-wę- 
gierską, a wołał swoje szczęście serb
skie, szczęście mierne, bez blasku, 
bez Burgu, bez hoirathów, bez Leo
polda 1, 11 i lii klasy, bez poborcy 
podatkowego i bez Habsburgów. 
Ach, szczególniej bez Habsburgów.

Nawet zahukany, ogłodzony bo
śniacki kmet, który nigdy nie widział 
Grabenu i Prateru, wolal swoją par- 
weniuszowską dynastyę z pradziad- 
kiem-pasterzem koz, niż najarysto- 
kratyczniejszy ród Europy. Dla kul- 
turtragerow z za Dunaju miał nawet 
razem z turkami stały, niepochlebny 
epitet: buaala Swaba (głupi szwabi. 
Dlaczego? — sam nie mógł sformu
łować, dlaczego. Eto ti tako Bo
gami.

Kulturwiedriges Volk!
Czasem ten naród ogarniała roz

pacz. Tyle wysiłków na nic. W kra
ju rozdzierają sie partye, napredna- 
cy liberali, radykali: z góry ciągle 
knowania i zamachy Obrenovićów: 
ojca i syna. Wybuch gniewu zmiótł 
wreszcie z tronu dynastyę bez lito
ści. Turcy nie przyzwyczajali swych 
poddanych do łagodnego załatwiania 
rachunków. Jeszcze władyka Piotr 
ucztował w Cetinju na jednym stole 
z głowami pobitych turków.

Ale Austro-Węgry posiadały po
tężne środki tresury. Zanim jeszcze 
bombardowały Belgrad i mordowa
ły biednych chłopów w Szabacu, mo
gły dusić ekonomicznie. Jedyny 
znaczny eksport serbski: eksport 
trzody był na łasce monarchii. Zam
knięcie granicy austro-węgierskiej 
powodowało ostre przesilenie eko
nomiczne małego królestwa i rujno
wało chłopa. Nie pomogły wszelkie 
starania skierowania eksportu na 
Saloniki. Zbyt dobrze znane sa nie
dawne perypetye wojny cłowej 
austro-serbskiej, bym je miał powta
rzać. Austro-węgierski podróżnik 
„au dela de Mitroyica" położył jesz
cze raz no.gę na gardle słabszego z 
klasycznem: „przeszkadzasz mi
tyć!"
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Na drogach w Królestwie.

Pochód niemców.

Jakkolwiek dotkliwe były eto
sy, nie tracono ufności.

Rosya nie pozwoli nigdy na a- 
neksyę, powtarzano sobie w Bel
gradzie, Cetinju, Sarajewie i Sko
piu.

Nastapiła aneksya i bolesne roz
czarowanie Serbii, kieska i upoko
rzenie, trujące ducha narodu. Nie
jeden z patryotów stawiał sobie 
straszne pytanie, czy to nie począ
tek końca wszelkich nadziei, czy fa
le germano-madyaryzmu zdoła po
wstrzymać kilkomilionowe państew
ko, ekonomicznie skazane na klien
tele prawie na bon nlaisir Austro- 
Wegier, rozdzierane wewnętrzną 
waśnia partyjną.

I znów ponad wątpienia scepty
ków, nad krzykliwość politycznych 
kawalerów przemysłu, wojujących w 
skupsztinie, wznosił sie wierny duch 
narodu. Gotował w cichości wielkie 
dzieło. Gdy ogłoszono krucyate 
przeciw Turcyi. jeden śpiew junacki 
rozległ sie od Czarnych Gór po Du
naj i po Szar-planine.

Przyszła kaoiel ognia i krwi dla 
całego narodu: Humanowo, Skutari, 
Durazzo...

Dusza narodu ożvła znów i roz
pięła szeroko skrzydła do lotu, na
brała wiary w zwycięstwo, a zwy
cięstwo odpowiedziało jej gromkiem 
echem. Austro-Wegry znów potrafi
ły utrzymać ekonomiczna blokadę 
Serbii od strony morza, ale trvumf 
przechodził oczekiwania. Mimo 
wszystko Serbia wiedziała, co ją 
czeka.

-  Daleko sie idzie teraz serbską

ziemia — mówił mi w czerwcu jeden 
z moich serbskich znajomych — ale 
to nie koniec. Teraz idzie gra o Bo
śnie. Jeszcze dwadzieścia lat rzą
dów austryackich a Bośnia nie na
sza. Chłop emigruje tłumnie; nie 
chce być pod Austryą. Musimy wy
tężyć wszystkie siły. Ca chauffe — 
zakończył z mina tak ucieszoną, jak
by czekało go coś bardzo zajmują
cego.

W miesiąc potem nastąpił za
mach sarajewski i rozpoczął się o- 
statni prawdopodobnie akt dramatu 
austro-sebrskiego. Po pięciu miesią
cach nierównej walki armia najezdni- 
cza sięgała już prawie Niszu. serca 
Serbii. Dawna pogarda Austryi zmie
niła sie w śmiertelna nienawiść. Aż 
nadto dobrze mówią o tern rzezie

P od jazd  k a w a le ry js k i a u s try a c k o -w ę g ie rs k i w w io s c e  p o ls k ie j.

w Szabacu i okrucieństwa w Łoż
nicy.

Napadnięta Serbia patrzyła w o- 
czy zbliżającej sie śmierci, jak La
zar na Kosowie, jak Karadżordże 0- 
toczony w Taperderze, jak czarno- 
górcy na Grahkowie. Cały naród sku
pił się raz jeszcze w ostatecznym 
wysiłku, nie mogąc liczyć na żadną 
pomoc. ..Pomóż sobie sam, a Bóg ci 
pomoże", mówią górale z Szumadyi.

S grudnia rozbito 15 i 16 korpus 
austryackj i wzięto 27.000 jeńców, 
a już 15 grudnia król wjechał w 
tryumfie do wolnego Belgradu. Na 
ziemi serbskiej nie było jednego nie
przyjacielskiego żołnierza.

Bo nie powstrzyma nic idei w 
pochodzie.

Dr. Zygmunt Stefański.

3



Spór o Dardanele.
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Traktat paryski, tak bardzo dla 
Rosyi niekorzystny, można uważać 
jednocześnie za wodę na młyn poli
tyki pruskiej, która już wówczas 
rozpoczęła planowo i systematycz
nie zarzucać sidła na wciągnięcie 
Rosyi do swych planów. Zachowa
nie sie Prus, podkreślających swe 
dobre intencye ku Rosyi w tym o- 
kresie, było tak niedwuznaczne, że 
hr. Nesselrode w swej nocie z 11 lu
tego 1856 roku wyraźnie to zazna
czył, pisząc: „Należy pamiętać, że 
jedynie Prusy z pomiędzy wszyst
kich mocarstw stanowczo zazna
czały intencyę swej przychylności ku 
nam".

To też książę Gorczakow w ro
ku 1870 skorzystał z ciężkiego poło
żenia Francyi i za zachowanie przez 
Rosyę neutralności, korzystnej dla 
Prus, przedarł traktat paryski w 
sprawie cieśnin wysłaniem do 
państw europejskich zwykłej depe
szy, donoszącej, że „Jego Cesarska 
Wysokość nie może nadal uważać 
się za skrępowanego przez wyma
gania traktatu paryskiego z 18/30 
marca 1856 roku, gdyż wymagania 
te zwężają prawa suwerenne Rosyi 
na Morzu Czarnem".

Specyalnie ciekawego materya- 
łu w sprawie sporu o Dardanele do
starcza kongres berliński z 1878 ro
ku — od tego również czasu w 
szczególnie wyrazisty sposób zary
sowują sie różnice w zapatrywa
niach Anglii i Rosyi.

Na kongresie tvm między inne- 
mi lord Salisbury złożył nastenuią- 
cą deklaracyę: ..uważajac. że trak
tat berliński zmieni znaczną część 
punktów. sankcvonowanvch nrzez 
traktat paryski z 1856 roku, i że in- 
ternretacya paragrafu 2-go traktatu 
londyńskiego może również podle
gać zastrzeżeniom, oświadczam w 
imieniu Anglii, że zobowiązania J. 
K. M. króla angielskiego, tyczące się 
zamknięcia cieśnin, oeraniczaia sie 
do zobowiązania wobec sułtana do 
uszanowania nod tym względem o- 
rzeczeń. niezależnych od .1. Kr. Mo
ści. zgodnych z duchem istniejących 
traktatów".

Nazaiutrz hr. Szuwałow w i- 
mieniu przedstawicieli Rosvi złożył 
nastenuiaca odnowiedź: ...zasada za
mknięcia cieśnin iest zasada ogólno
europejska i że klauzule, zawarte w 
tym względzie w 1841. 1856 i 1871. 
potwierdzone obecnie nrzez traktat 
berliński. sa obowiazuiace dla 
wszystkich mocarstw, zgodnie z du
chem i z Utera istniejących trakta
tów. nieh^ko iv stosunku do sułtana. 
a.le> również w stosunku do wszyst
kich mocarstw, podpisuiacych te u- 
mowy".

W idzimy wiec, że gdv Rosya 
pragnie utrzymać charakter kontra
ktu kolektywnego, rozpoczętego tra
ktatem z 1841. Anglia natomiast pod
kreśla tendencye do pertraktacyi i

zobowiązań indywidualnych wyłącz
nie wobec sułtana.

Stanowisko to jest najzupełniej 
zrozumiałe, jeżeli przypomnimy so
bie, że kongres berliński był tryum
fem polityki angielskiej, i że Turcya, 
dzięki polityce Beaconsfielda, zosta
ła uchroniona od rozbioru.

W tych warunkach, rzecz pro
sta, wola sułtana podlagala zupełnie 
woli Beaconsfielda, nic więc dziwne
go, że gabinet angielski pragnął w 
załatwianiu sprawy cieśnin występo
wać zupełnie niekrępowany przez in
ne mocarstwa. Jednakże wpływy te
go lub innego mocarstwa w Turcyi 
nie są rzeczą absolutnie stałą, a od 
ich siły głównie zależą te zasady, 
któremi kierują się rywalizujące 
mocarstwa.

Pierwszy jaskrawy dowód tej 
zmienności znajdujemy w roku 1902 
z powodu t. zw. incydentu kontr-tor- 
pedowców.

Sprawa ta polegała na zwróce
niu sie ambasady rosyjskiej w Kon
stantynopolu z propozycyą pozwole
nia przepłynięcia przez cieśninę 
czterech kontr-torpedowców z Kron
sztadu.

Sułtan po całorocznych zabiegach 
dyplomacyi ustąpił i torpedowej 
rosyjskie przepłynęły dopiero 6 
stycznia 1903 roku. Sir O‘Co- 
nor złożył rządowi tureckiemu no
tę, w której zaznacza, że rząd an
gielski przyjmuje do wiadomości 
fakt przepłynięcia przez cieśniny 
wojennych statków rosyjskich, i że 
wrazie potrzeby wyciągnie z tego 
konsekweneye, oraz uważać to bę
dzie za precedens.

,.I oto — pisze p. Rene Pinon — 
widzimy zupełną zmianę gry, Rosya 
przyznaje sułtanowi prawo udziela
nia pozwolenia na przejazd przez 
Dardanele bez zdawania sprawy ko
mukolwiek: Anglia prawa tego mu 
zaprzecza". Wojna rosyjsko-japoń
ska znowu zwróciła oczy świata na 
kwestye cieśnin.

Podczas wojny tej Anglia, bro
niąc interesów sprzymierzonej z nią 
Japonii, postawiła swe veto na wy
puszczenie floty czarnomorskiej j na 
udanie się jej na wody Dalekiego 
Wschodu.

Tylko dzięki stanowczej posta
wie Anglii Japonia nie ujrzała silnej 
eskadry czarnomorskiej, a flota bał
tycka musiała odbyć niebywały raid, 
aby dosięgnąć przeciwnika.

W najostrzejszem stadyum za
targ ten znajdował się od dn. 22 lipca 
1904 r., gdy ambasada rosyjska w 
Konstantynopolu zwróciła się z u- 
rzędowa nota do W. Porty, domaga
jąc się wypuszczenia siedmiu okrę-

Pamiętajcie
o wpisach szkolnych

wszelkie ofiary przyjmuje 
Administracya „Świata".

tów floty ochotniczej, które oczeki
wały w Odesie rozkazu podjęcia 
kotwicy.

Wówczas był moment, że roz
szerzenie sie wojny rosyjsko-japoń
skiej było zupełnie możliwe, gdy bo
wiem z Petersburga nalegano coraz 
energiczniej na sułtana, to z drugiej 
znów strony Anglia groziła nie na 
żarty, koncentrując nawet swoja flo
tę oko,o wyspy Lemnos i zagradza
jąc wejście do Archipelagu.

Po wielu wreszcie pertrakta- 
cyach okręty rosyjskie wypłynęły na 
skutek zapewnienia sułtana przez ce
sarza. iż nie podejma one flagi wo
jennej.

Incydent ten dobitnie wykazał, 
jak bardzo dla Rosyi, posiadającej 
dalekie kolonie azyatyckie, swoboda 
przepływania przez cieśninę Darda- 
nelską jest niezbędna.

„Prawo wolnego przejazdu przez 
Dardanele dla wojennej floty rosyj
skiej — pisze Danilewski — prawo 
wyjścia z morza Czarnego na Śród
ziemne jest prawem wyjścia ze swe
go wewnętrznego podwórza na świat 
zewnętrzny. Prawo wolnego wejścia 
na morze Czarne dla wojennych o- 
krętów innych mocarstw jest pra
wem wtargnięcia do naszego pod
wórca i domu jedynie w celach ra
bunkowych".

Mniejwięcej w tymże duchu 
rozwiązuje spór o cieśniny hr. Ko- 
marowskij, twierdząc, że ..Konstan
tynopol powinien stać się albo stoli
ca bułgarską, albo stolica konfede- 
racyi słowiańskiej, albo wreszcie 
wolnem miastem wraz z przylega- 
jącem terytoryum. W każdym jed
nak razie fortyfikacye wzdłuż Bosfo
ru i Dardaneli musza być zniszczone. 
Bez względu na to, kto będzie panem 
Konstantynopola, w przyszłości prze
jazdy z morza Śródziemnego i mo
rza Czarnego musza być zawsze o- 
twarte dla okrętów wszystkich naro
dowości, co będzie zresztą zgodne z 
zasadami przyjętemi dla kanału 
Sueskiego".

Dziś, gdy po wielu wiekach spra
wa. cieśnin może być ostatecznie za
łatwiona, należy stwierdzić, że mi
mo pozornej logicznej łatwości jej 
rozwiązania, gromadzi ona w sobie 
taki szereg sprzeczności, których 
rozplatanie nie będzie należało do 
rzeczy łatwych.

Nie zapominajmy bowiem, że 
dziś już sprawa ta dotyczy nietylko 
bezpośrednio Rosyi i Turcyi oraz 
pośrednio Anglii. Niemiec i Austryi. 
ale również Rumunii i Bulgaryi.

Państwa te obecnie posiadają 
już własne flotylle wojenne, znacz
nie rozwinięty handel, posiadają 
porty Burgas i Constanzę. których 
obroty ostatnio dochodziły do po
ważnych sum.

I dla tych dwóch państw bałkań
skich kwestya otwarcia cieśnin dar- 
danelskich posiada pierwszorzędne 
znaczenie i one glos swój w tej spra
wie w stosownej chwili dorzucą.

Jest bardzo prawdopodobne, że 
regulamin kanału Sueskiego. głoszą-
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cy, iż kanai jest otwarty nawet dla 
okrętów walczących, lecz pod wa
runkiem, żeby wewnątrz nie stacyo- 
nowaiy i nie Dozwalały sobie na ża
den czyn wojenny, zarówno w sa
mym kanale, jak i w promieniu 
trzech mil od wejścia i wyjścia z ka
nału, byłby do przyjęcia, a nawet 
specyalnie leżał w interesach państw 
bałkańskich.

Bardzo być może więc, że bę
dzie on ich punktem wyjścia i tezą 
polityczną przy rozstrzyganiu spra
wy cieśnin dardanelskich.

Spór o cieśniny nasuwa jedną 
zasadniczą uwagę, a mianowicie wy
nikał on zazwyczaj i zaostrzał się 
zawsze, gdy któreś z mocarstw zdo
bywało w Turcyi wpływ przemoż
ny; gdy tylko zasada równowagi po
litycznej zostawała naruszoną, na
tychmiast sprawa cieśnin zaogniała 
sie często do niepokojących rozmia
rów.

Szereg traktatów w tej sprawie 
zawieranych miał, jak dotychczas, 
na względzie głównie interesy Ro- 
syi i Anglii. W miarę zwycięstwa tej 
lub innej strony, pogląd głównych 
aktorów tragedyi tureckiej ulegał 
zmianie wręcz przeciwnej. Z Turcyą 
i z jej interesami nie liczono się pra
wie wcale, nie przedstawiała ona si
ły realnej, była zawsze do kupienia, 
ratując się głównie niedotrzyma
niem zobowiązań oraz chytrą poli
tyką Abdul-Hamida, grającego na 
sprzecznościach interesów europej
skich. W latach ostatnich wzmocnie
nie sie wpływów Niemiec znaczną 
odegrało rolę; z jednej strony wzma
cniała sie przez to siła Turcyi. z dru
giej, wobec nowego przeciwnika, 
zmniejszał się antagonizm dawnych 
konkurentów.

W ciągu lat ostatnich jedynie 
Niemcy prowadziły politykę zacho
wania w całości Turcyi i niedopu
szczenia do iej rozbioru i usunięcia 
z Europy. Rzecz prosta, robiły to 
we własnym interesie i robiłyby to 
zapewne do czasu tylko. Tern się 
tłómaczy niewątpliwie wystąpienie 
Turcyi po ich stronie. Niemcy, któ
re już w czasie wojny japońskiej nie 
dopomogły swej sojuszniczce w wy
prowadzeniu floty czarnomorskiej, i 
dziś nie starałyby sie wrazie zwy
cięstwa o otwarcie cieśnin. Dla Prus 
pozostawienie w stanie nierozwiąza
nym zatargów między Rosyą a An
glia było zawsze na rękę. I dziś więc 
podsycanie zatargu o cieśniny było
by dla nich jednym z atutów na 
przyszłość.

Jak zostanie rozwiązana ta kwe- 
stya, i czy już przez obecną wojnę, 
trudno przewidywać; zdaje sie jed
nak rzeczą nie ulegająca najmniej
szej wątpliwości, że, o ile mocarstwa, 
prowadzące wojnę obecną, pragnę
łyby zapewnić stały pokój i to na 
czas długi, to spór o cieśniny będą 
musialy rozwiązać zasadniczo i do
kładnie.

Chrzanowski.

Wrażenia z Londynu.
Ciemna noc; wolno, ale wytrwa

le mży przejmujący do szpiku kości 
drobny deszczyk, ten charaktery
styczny londyński kapuśniaczek, 
skrapiając bezlitośnie już i tak prze
mokłe szaty przechodniów; mocno 
przyćmione, zrzadka, jak słupy 
wiorstowe, rozstawione latarnie 
smętnie spoglądają na roje taxi i ty
siące przechodniów, z trudem toru
jących sobie drogę w tych ciemno
ściach londyńskich, przy których 
Egipskie byłyby tylko mrokiem. — 
Oto jak wygląda ten w zwykłych 
czasach tak jaskrawo oświetlony 
Piccadilly Circus — serce Londynu. 
Lecz cala zmiana na tern też tylko 
polega; pozatem bije to serce jak 
zwykle, życie w niem wre: Pałace, 
Palladium, Hyppodrom i wszystkie 
inne teatry i musichaIPs są otwarte 
i... przepełnione. Niezwykłą frekwen- 
cyą cieszy sie hałaśliwie reklamowa
na revue zatytułowana najnowszem 
londyńskiem motto „Business as 
usual" (po polsku „Interes, jak zwy
kle"). Przyszło to nowe hasło na 
świat w bardzo kiepskich czasach, 
bo z wojną—ale też jej tylko zawdzię
cza swe narodzenie. Ma zaś na celu

nie zapału wojennego i głoszenie ca
łemu światu, że pomimo wojny An
glia jest i będzie nadal rynkiem 
świata. I słuchają businessmen‘i lon
dyńskiej city tego noworodka', pra
cują i borykają się z trudnościami — 
i „robią interesy", by módz pod
trzymać wojnę; to też tłoczno 
i gwarno jest w tej charakterystycz
nej City londyńskiej i trudnoby się 
domyśleć, że Anglia jest zaangażo
wana w strasznej wojnie, gdyby nie 
ogromna moc żołnierzy na ulicach.

„Tommy" (przezwisko dawane 
żołnierzowi angielskiemu) jest wszę
dzie i wszędzie go pełno; jest, o- 
czywiście, bardzo w modzie: przed
stawicielki płci pięknej wyrywają so
bie tych rycerzy, zwłaszcza pię
knych szkotów w spódniczkach. 
Cieszą się oni równem powodzeniem 
na ulicy, jak w salonach i elegan
ckich klubach, gdzie piękne panie 
nie gniewają się. gdy im w tango 
suknię rozedrze ostroga oficerska.

Dużo ich. bardzo dużo tych żol- 
nierzy-ochotników, i codzień nowe 
zastępy zapisują sie w licznych 
„Recruiting Offices" do obrony fla

gi narodowej. 
Wątpię jed
nak.czy wpły
wają na to 
jaskrawe pla
katy, pokry
wające wszy
stkie mury w 
Londynie, na
trętnie nama
wiające prze
chodniów do 
wstąpienia do 
w o js k a ;  — 
p r z y p u- 
szczam, że u- 
c z u c i e  pa- 
try o ty c z n e  

większą gra 
rolę, niż te 
mile kwadra
towe papieru, 
panował nie- 
ufrażystki nie

powymierały ze strachu przed Zep
pelinami i zarówno, jak i wiele in
nych kobiet, pragnąc czynem udo
wodnić swe poczucie patryotyczne, 
a nie znajdując miejsc sanitaryu- 
szek w lazaretach (albowiem tych 
jest już zadużo) — utworzyły regi
ment kobiet do obrony kraju wra
zie inwazyi niemieckiej. Mogą 
wprawdzie być spokojne o siebie, 
gdyż im nic nie grozi, — nie osłabia 
to bynajmniej ich zapału w ćwicze
niu bronią. Inne ofiarowały swe u- 
sługi policyi i zastępują wielokrotnie 
wielkich „policemen‘ów“, którzy po
szli do wojska.

Anglicy są bardzo wdzięczni o- 
brońcom kraju, to też ranni, zarówno 
angielscy, jak i belgijscy, są pie
lęgnowani z niesłychana troskliwo
ścią we wspaniale urządzonych la
zaretach. Lordowie zamieniała swe 
pałace na szpitale i ofiarowywuja je 
ministeryum wojny. Nadto możni ci 
patryoci wyzbywają się swych sa
mochodów, oddając ie na usługi ran-

Zapał wojenny 
tylko pleć brzydką;
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nych do przejażdżek po „Hyde-Par- 
ku“ i po ulicach Londynu. Lubią to 
ranni i dumnie cmokając fajki lub 
cygara, rozsiadają się w pysznych 
automobilach, różniących sie nieco 
komfortem od rozmokłych okopów, 
w których siedzieli tam we Francyi 

i nad Iserą.
Mówiąc 

o teraźniej
szym Londy
nie, nie moż
na nie wspom
nieć o bel
gach, którzy, 
uciekłszy z 
kraju przed 
cywilizowa- 
nemi horda
mi hunnów, 
g rom adn i e 
z jech a li do 
L o n d y n u ,  
gdzie też sie 
na u l i c a c h  
wszędzie sły-

i flamandzki język, 
anglicy z otwartemi

szy francuski 
Przyjmują ich

ramionami i sa 
s e r  d eczn i; 
daja im mie
szkanie, je
dzenie, ubra
nia, n a d t o  
bardzo czę
sto i pienią
dze, o zwro
cie zaś na
wet słyszeć 
nie chcą. To 
też belgowie 
świetnie się 
zaaklim aty
zowali; wy
szukali sobie 
nieliczne w 
L o n d y n i e  
„cafe" (in- 
stytucye, bez 
których belg

dla nich niesłychanie

nawet w cza
sie wojny obejść się nic może) i 
schodzą się na pogawędkę, niczem

w Antwerpii lub Brukselli. Ta przy
musowa wizyta pozostawi niezatar
te ślady w Londynie; belgowie ze 
swym słonecznym humorem uczą 
anglików śmiechu i wlewają im tro
chę tej werwy w życie, której brak 
synom Albionu.

Z wielką sympatyą i entuzyaz- 
mem odzywają się anglicy o Polsce. 
Jedyny zarzut, jaki nam stawiają — 
to nazwy miast i wsi, których w ża
den sposób wymówić nie potrafią. Z 
Bzurą, Kaliszem a nawet Częstocho
wą pogodzili sie po długich walkach, 
ale Przemyśl i Przasnysz doprowa
dzają ich do rozpaczy; chodzą na
wet słuchy, że 3 samobójstwa w 
sferach dziennikarskich przypisy
wane są tym niewinnym nazwom.

Oto i wszystkie zmiany, jakie 
zaszły w Londynie wskutek woj
ny; — i nawet blokada i groźby 
Tirpitza o wygłodzeniu Anglii nic 
więcej zmienić nie zdołały i... nie 
zdołają.

Londyn, w marcu. S. Norblin.

O Polsce.
W olbrzymiej sali Grundtvigs 

Hus odbył się 7 marca odczyt o Pol
sce, staraniem świetnej instytucyi o- 
światowej „Folkelig Oplysnigs Fo- 
rening". Przeszło 700 osób z kół inte- 
Iigencyi słuchało wywodów p. Age 
Meyer Benedicłsena, człowieka ze 
wszech miar ciekawego. Niespokoj
ny, wędrujący z miejsca na miejsce, 
a przy tern wytworny jako umysł, 
przypomina trochę bujność Jana Po
tockiego. Przebył Kurdystan w po
goni za pieśniami i podaniami ludo- 
wemi. Bawił w Palestynie, na Bał
kanach. Badał Finlandyę i Armenię. 
Wziął sobie za sasadę poznać naro
dy uciśnione, zapomniane w nie
szczęściu, a oczekujące lepszego ju
tra. Po każdem takiem przedziera
niu sie przez gąszcze cudzych cier
pień powstawały studya Benedict- 
sena. uderzające świeżością wrażeń 
i szlachetnością tendencyi. Dzięki je
go zabiegom, powstało w Danii „To
warzystwo przyjaciół Armenii11. W 
dziele „Finowie i ich kraj" (Finernc 
og deres Land) wyświetlił stosunek 
Finlandyi do Rosyi. W innem znów, 
poważnem i obszernem dziele: „Na
ród w przebudzeniu", poświęca sie 
dziejom i położeniu Litwy. Te same 
uczucia, które go pchały w środowi
ska dalekich krajów, były dlań 
wskazówką przy badaniu życia i dzi
siejszych warunków Polski. Stary to, 
doświadczony i czujny nasz przyja
ciel. Kilkakrotnie, począwszy od 1893 
r.. bawił w różnych częściach dawnej 
Rzeczypospolitej, nie jako przelotny 
ptak, lecz szukający prawdy spo- 
strzegacz. W okresie tych koczowań 
nawiązały sie stosunki z Tadeuszem 
Korzonem, z pp. Lutosławskimi z 
Drozdowa, z redaktorem Malinow
skim, z p. L. Chrzanowskim z Pozna

nia, z Wł. Tetmajerem z Bronowie 
i t. d. Pod temi wpływami pisał o nas 
i oświecał swych spółziomków o na
szych stosunkach, dziejach i cierpie
niach. Między innemi przełożył tak
że na język duński „Ojca zadżumio- 
nych", drukowane w piśmie „Va- 
glen" pod redakcyą słynnego po
dróżnika biegunowego, Myliusa Eri- 
ksena, którego tragiczną śmierć 
wśród lodowców uwiecznił skromny, 
ale w prostocie swej piękny pomnik 
w wolnym porcie kopenhaskim. Be- 
nedietsen przełożył również „Ogniem 
i mieczem" Sienkiewicza (Med lid og 
Svaerd) w  zeszytowym wydawni
ctwie. Jego wykłady o porozbioro- 
wych dziejach Polski, wypowiedziane 
w piętnastu miastach i miasteczkach 
Danii, ukaza
ły s ie  p o d  
zbiorow ym  
tytułem: „U- 
padek Polski 
i w a lk a  o 
w sk rzesze
nie". Świeżo 
opublikował 
w organie dla 
w y ż s z y c h  
s z k ó ł  duń
skich „Hoei- 
skoleblade", 
rzecz; „Na
ród p o l s k i  Age Meyer Benedicłsen, 
w czasie o-
liecnej wojny". Benedictsen. z natu
ry i usposobienia koczownik, nrzed- 
stawia osobliwy czynnik oświato
wy: jest wędrującym docentem, nio
sącym w najodleglejsze zakatki swei 
niewielkiej, lecz bardzo kulturalnej 
ojczyzny wiedze o ludach uciśnio
nych, krzewiąc dla nich soółczucie. 
Audytorvum ma liczne, często dobo
rowe. Umie też. jak mało kto, grać 
na strunach duszy słuchaczów. Ła
godny. dobry, posiada doskonały 
dar słowa, popartego pięknym, ży
wym gestem. Jego ukazanie sie na 
katedrze jest iuż zaimującem. Czło
wiek niezwykły, daleki od monoton
nej szarzyzny dni powszednich. 
Sięgnął w głąb przeszłości Polski, 
dotknął tragedv; podziału, odchylił 
całun z zastygłego pozornie istnie
nia narodu i wpadł w końcowy a- 
kord odczytaniem odezwy Sienkie
wicza do ludów cywilizowanych. 
Ta ostatnia wywołała poruszenie. 
Chciano zaraz pospieszyć ze skład
kami. trzeba jednak było wstrzy
mać zanęd. ze względu na komitet 
w Vevcv. który ma iuż plan działa
nia w Skandynawii, a niebawem 
roznocznie >e wysłaniem umyślnego 
delegata. Powiał jakby cienleiszv 
wiatr po oburzających napaściach z 
innei strony, wiatr. którv może roz
proszyć niejedno względem nas u- 
nrzedzenie.
Kopenhaga, w marcu. E. Łliniński.
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Z wycieczki na linię bojową.

Wielkie serce społeczeństwa polskiego, oddające wszystkie siły i środ
ki potrzebom chwili bieżącej, stworzyło na usługi wojenne kółko młodzieży 
polskiej, niosące ze szczerym zapałem obowiązki pomocy chorym i ranionym.

Organizacya, YH-ą grupą nazwana, zdobyła już sobie na linii bojowej 
zasłużoną popularność, a pod dzielnym przewodem p. Pawła Bitschana, dą
ży, nierzadko z zaparciem się, do celów, którym przyświeca dawne, prawie 
już_zapomn ane hasło, — Ody do młodości.

Żywem tętnem bije polskie serce w tej gromadce młodzieży, co zwar
ła się tam, naa Rawką, ramię do ramienia. „Zestrzeliła myśli w jedno ogni
sko" polskiego dobra, ludzkiej pracy i marzeń, — o cudzie...

Przed polowym namiotem dla rannych: Zygmunt Bartkiewicz, p. Win
centy Wapiński, jeden z pierwszych założycieli towarzystwa — „siódemki**- 
Naczelny kierownik obozu sanitarnego i żywnościowego p. A. Bargigli, któ
ry na tak trudnem stanowisku zdołał pozyskać pełny szacunek wśród swego 
otoczenia.

Trudno myślą ogarnąć ten ogrom pracy, co wzbiera od brzasku, kipi 
przez noc, na tak zwanym „punkcie"; gdzie wielki mechanizm musi działać 
najsprawniej, we wszystkich swych częściach składowych, gdzie nietylko 
dzień jeden, lecz chwila dżw'iga na sobie odpowiedzialność niezmierną za 
to, co jutro przyniesie.

Pomiędzy tymi, co legli na polu boju, sanitaryusze zauważyli słabe 
znaki ruchu. Umilkły huki, szrapnele się zmęczyły, nad polem, pokrytem 
rannymi chwilowy pokój. To momenty, z których korzystać trzeba skwa
pliwie i wyszukiwać tych, co jeszcze nie skonali.

Ciemna nitka jakaś przeskakuje z zago* u na zagon... Dziwna nitka na 
pustce... — gdyby pójść za nią „do kłębka?" Niech prowadzi. I doprowadzi
ła... do wiatraka, w k órym siedział ukryty niemiec, i przy którym leżał 
zamaskowany telefon-zdrajca.

Fotografia? Co za urozmaicenie życia w okopach. „Przyjemny wyraz 
twarzy" żywiołowo osiągnięty...

Między okopami — mały otwór nad niegłębokim dołem: z dołu wyglą
da mitraljeza, z nad niej artylerzysta.
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Szrapnel: 1) zaoalacz, 2) płaszcz 3) ładu
nek kulek, 4) ładunek wybuchowy.
II- Granat balonowy.

ni Granat-szrapnel.
IV. Zwykły granat prochowy.

Sezonowe nowości A lfreda Kruppa.
Artylerya i je j pociski.

Dzień i noc pracują w Essen olbrzy
mie fabryki Kruppa, osobistego przyja
ciela cesarza Wilhelma, dostarczając ar
mii niemieckiej nieprzeliczonej masy 
dział i pocisków. Klamki, stare rondle, 
sprężyny z kanap i materacy przetapia 
się — w braku czystej miedzi — na pan
cerze pocisków, z najrozmaitszych alia- 
ży — w braku czystej stali — odlewa się 
kule. Nigdy dotąd produkcya fa
bryki nie była tak duża i tak go
rączkowa, a zarazem tak urozmaicona.

Granaty, szrapnele, kartacze, pociski 
balonowe — moździerze, haubice, działa 
o strzale poziomym i strzelające przez 
elewacyę — oto terminologia, w jakiej 
kształci się z konieczności każdy czytel
nik sprawozdań z pola wojny. Nieraz też 
podczas tych studyów nasunąć mu się 
może pytanie: Czemu taka rozmaitość 
dział i pocisków? Czemu nie wprowadzić 
jednego rodzaju?

Rozmaite muszą być działa, bo roż

maite są cele i zadania, jakie ma wypeł
nić artylerya. Jeżeli trzeba strzelać do 
nieosłoniętych celów o niewielkim opo
rze, najskuteczniej działają armaty o 
strzale poziomym i szrapnele. sięgające 
daleko w głąb ziemi. Jeżeli natomiast cel 
jest osłoniony, to pocisk z takiej armaty 
albo ugodziłby tylko w zasłonę, albo 
przeszedłszy górą. W tym wypadku więc 
trzeba użyć dział elewacyjnych, moź
dzierzy lub haubic, aby ugodzić wysokim 
łukiem w cel poza zasłoną. W miarę im 
silniejsze są zasłony ziemne i im głębsze 
okopy, wzrastać musi i kaliber działa i 
elewacya pocisku.

Armia niemiecka posługuje się w 
chwili obecnej trzema zasadniczemi ty
pami dział, które zależnie od potrzeby 
wyrzucają także rozmaite pociski. Naj
częściej używane bywają szrapnele i 
granaty.

Szrapnel służy do ostrzeliwania nie- 
osłonionych, żywych celów. Jak wiadomo, 
składa się on z cienkiego płaszcza, wy
pełnionego znaczną ilością drobnych kul. 
Umieszczony na dnie ładunek wybucho
wy jest połączony z zapalaczem, osadzo
nym na ostrzu szrapnela. Wybuch roz
rywa płaszcz, a uwolnione z zamknięcia 
kulki lecą dalej w tym samym kierunku 
z szybkością pocisku. Równocześnie jed
nak rozpraszają się na boki, tworząc jak
by stożek, którego ostrzem jest pocisk 
w chwili wybuchu. Działanie szrapneli 
jest tak mordercze, że nieosłonięte ko
lumny wytrzymać tego ognia nie mogą.
I właśnie używanie szrapneli doprowadzi
ło do rozwoju metod okopowych, do tak 
zwanego „pustego pola walki".

Granat ma grubą ścianę zewnętrzną, 
całe wnętrze wypełnia ładunek wybucho-' 
wy. Dawniej używano go głównie jako 
pocisku stałego przeciwko celom o znacz
nej wytrzymałości, więc do niszczenia 
zasłon, do demontowania nieprzyjaciel
skich bateryi i t. p. Z chwilą jednak, gdy 
technika wojenna wprowadziła „puste 
pole walki", z zasłoniętemi doskonale woj
skami. i gdy wystrzelony poziomo szra
pnel nie dawał pożądanych rezultatów, 
bo kulki jego albo wbijały się tylko w za
słonę, albo przelatywały górą nad ce
lem — wprowadził Krupp nowy typ gra
natu wybuchającego (Sprenggranate). 
Wnętrze pocisku wypełniono silnie dzia
łającym środkiem wybuchowym (kwa
sem pikrynowym), rozrywającym płaszcz 
na mnóstwo drobnych części, które roz

latywały się z siłą na wszystkie strony, 
naprzód, w tył i na boki. Dzięki temu 
można było skutecznie strzelać nawet do 
celów, ukrytych poza wysokiemi zasło
nami. Ale pocisk ten posiadał też dużą 
wadę. Wybuch musiał nastąpić tuż przed, 
albo tuż nad zasłoną, gdyż inaczej nie 
dawał rezultatu.

Niepowodzenia rozlicznych prób z 
granatami wybuchowemi naprowadziły 
niemców na pomysł nowego pocisku, t. 
zw. granatu-szrapnela, łączącego w so
bie zalety i granatu i szrapnela. Zarząd 
wojskowy przywiązywał też wielkie na
dzieje do ujednostajnienia typu pocisku. 
Nowy granat-szrapnel miał płaszcz śred
niej grubości i twardości, był wypełnio
ny kulkami i zawierał podwójny ładunek 
wybuchowy. W oznaczonej wysokości 
eksplodował pierwszy ładunek, rozrzuca
jąc grad kulek i szczątków płaszcza, na
tomiast trzon pocisku, znajdujący się w 
ostrzu, leciał dalej siłą rozpędu, już jako 
typowy mały granat, by powtórnym wy
buchem szerzyć dalsze zniszczenie. Oczy
wiście, ładunek pierwszy wybuchał pod 
wpływem zapalacza, nastawianego na 
czas, drugi bądź pod wpływem takiegoż 
zapalacza, bądź wskutek uderzenia 
kapsli.

Cały szereg powag niemieckich w 
dziedzinie techniki artyleryjskiej uznał 
nowy pocisk za ostatnie słowo doskona
łości. Jednakże praktyka wojny przy
ćmiła blask tryumfów na manewrach. To 
też dzisiaj — jak notuje prasa zagranicz
na — coraz częściej odzywają się głosy, 
że „taki pocisk ujednostajniony, łączący 
właściwie dwie wręcz przeciwne cechy, 
nie może dać tak dobrych wyników, jak 
pociski specyalne". Innemi słowy, sami 
niemcy przyznają, że ta nowość sezono
wa Al. Kruppa zawiodła ich nadzieje.

Inną nowością fabryk esseńskich jest 
granat, przeznaczony do walki z lecące- 
mi balonami lub aeroplanami. Jak wiado
mo, niezmiernie ważną kwestyą jest dla 
artylerzysty ewentualne stwierdzenie błę
du pierwszego wystrzału, by następne 
pociski można wystrzelić już po skory
gowaniu pozycyi działa. O ile strzela się 
do celu — zwłaszcza nieruchomego — 
na powierzchni ziemi, korekta nie jest 
zbyt trudna dzięki przyrządom do mie
rzenia elewacyi wystrzału. Nieporówna
nie większe trudności nastręcza jednak 
strzał do posuwającego się balonu. W ce
lu umożliwienia sobie oryentacyi używa
ją obecnie niemcy granatów, których tyl
na część składa się ze specyalnie skon
struowanego przyrządu do wytwarzania 
dymu. Dzięki temu wystrzelony pocisk 
pozostawia na całej długości swego toru 
smugę dymu, która ułatwia rozpoznanie 
błędu i dokonanie korekty.

Parę wspomnianych powyżej „no
wości sezonowych", to, oczywiście, tylko 
drobny ułamek całego dorobku Kruppa. 
Wiele innych wynalazków artyleryjskich 
jest okrytych nieprzeniknioną tajemnicą.

Schemat drogi pocisku: Linia górna, strzał 
przez elewacyę granatem z haubicy; liniel 

dolne, strzał poziomy szrapnelem.
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Dyaryusz dni ostatnich.Na terenie walk w Królestwie.

Na spacerek — w zajętym kraju-

Najmilsza z rozmaitości wojennych.

Z rozmów i wrażeń.
Pierwsze dni kwietnia.

Opieka nad uboga ludnością m. 
Warszawy, jaka zorganizował Ko
mitet Obywatelski natychmiast po 
wybuchu wojny, czyni zaszczyt na
szej zabiegliwości i energii. Nigdy 
zapewne nędza stołeczna nie czuła 
sie tak dobrze, jak w tym roku po
wszechnej troski i niepokoju.

Jeśli wszakże pomoc okazała, się 
skuteczną, dały się postrzedz jedno
cześnie objawy zmniejszonej chęci 
do pracy. Komitet Obywatelski mu
si wziąć je pod baczną uwagę, a to 
by jego najgodniejsze zamysły nie 
wydały skutków ujemnych. Nadcho
dzi wiosna i lato. Robotnik bez róż
nicy płci ławiei potrafi znaleźć zaro
bek. Może nie w dotychczasowym 
fachu. Trudno. Obywatele, którzy 
czas swój poświęcają ofiarnie różno
rodnym komitetom, także zmienili 
rodzaj zwykłej pracy.

Opieka Komitetu nad uboższą 
ludnością stolicy winna skoncentro
wać się w dwóch kierunkach: stałej 
pomocy dla dzieci i dla starców. 
Pierwsza podjęła specyalna komisya 
pod przewodnictwem p. Franc. Ra- 
doszewskiego. Druga, trudniejsza, 
nie została jeszcze zorganizowana. 
Komitet tutaj ma do wypełnienia lu
kę, która smutne świadectwo wysta
wia gospodarce miejskiej. Według 
zebranych danych, trzy tysiące zgó- 
gą niedołężnych i pozbawionych 
środków do życia starców mężczyzn 
i kobiet wiedzie w Warszawie żywot 
rozpaczliwy. Nie sa to, ściśle biorąc, 
ofiary wojny. Czyż mniej przez to 
zasługują na pomoc? Komitet Oby
watelski zostawi po sobie piękna pa
miątkę, utrwalając piecze nad tymi 
nieszczęśliwcami.

Żałosny epilog.

Energia Komitetu Obywatelskie
go musi teraz zwrócić sie w inną 
stronę. Położenie niezamożnej inte- 
ligencyi staje sie wskutek przecią
gającej się do nieskończoności woj
ny rozpaczliwe. Wyczerpują się do 
cna niewielkie oszczędności. Trudno 
żądać od nauczyciela lub urzędnika, 
by szedł z łopata kopać szańce, lub 
z miotłą zamiatać ulice. Przy naj
lepszej woli stan zdrowia takiej pra
cy zazwyczaj nie sprzyja. Komisya 
opieki nad inteligencyą, którą kieru
ję umiejętnie i dzielnie P. Kazimierz 
Źycki- ma przed sobą zadania trudne 
i coraz rozleglejsze. Ody dla warstw 
wyrobniczych lato otwiera sposo
bniejsze perspektywy zarobku, z in
teligencyą dzieje sie wprost prze
ciwnie. Lato zmniejsza lub zgolą 
wstrzymuje wątle źródła dochodów. 
Należy zawczasu przygotować a- 
kcyę ratunkową. Trzeba pomyśleć o 
zorganizowaniu wielkich, bardzo ta
nieli. a. w części zupełnie bezpłatnych 
pensyonatów ną wsi lub w małych 
miasteczkach, zdała od terenu woj
ny. Szeroka i mądrze zorganizowa
na pomoc dla niezamożnej inteligen-
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cyi staje się teraz najpilniejsza po
trzebą.

Na widowni — z tygodnia,

Dzienniki nasze zajmują się 
skwapliwie głodem w Niemczech. 
Niema dnia, byśmy nie czytali wia
domości o zmartwieniach Berlina i 
Wiednia z powodu braku chleba. 
Specyalne telegramy doniosły na
wet, że ludność niemiecka pozbawio
na została na święta ..baumkuche- 
nów“.

Troskliwi o to, co sie dzieje w 
Niemczech, zbyt mała uwagę zwra
camy na nasze warunki bytu. Czem- 
że sie wyraża brak żywności w kra
ju? Drożyzną. A jakże przedstawia 
sie poziom cen na produkty spoży
wcze w Warszawie? W okresie 
świątecznym za jedno jajko żądano 
złotówkę. Ceny mięsa i pieczywa 
podniosły sie w sposób niebywały. 
Taksa, nad którą czuwa Komitet O- 
bywatelski, okazała sie martwa lite
rą. Prawda, że ta opieka nad taksą 
jest raczej teoretyczna. Stosowaniem 
jej miały sie zająć początkowo biu
ra Okręgowe Komitetu, później — 
Straż Obywatelska. Jeden i drugi 
projekt nie doszedł do skutku. Orga- 
nizacye obywatelskie żywią łatwo 
zrozumiałą niechęć do czynności, 
mających naturę policyjną. Tembar- 
dziej, gdy wymagają one współdzia
łania z organami policyi. Działal
ność sanitarnych opiek okręgowych 
pod tym względem spotyka sie z 
ciągłemi utrudnieniami.

Obrót rzeczy jest taki, że ener
giczne zarządzenia stają sie koniecz- 
nemi. Cóż z tego, że ceną węgla, we
dług taksy Komitetu, wynosi 37 kop. 
za pud, kiedy składnikom trzeba 
płacić po 80 kop. I tak mniejwięcej 
za wszystko. Radość, że blokada an
gielska ogłodzi setki tysięcy rodzin 
niemieckich, nie zaspokoi żołądków 
mieszkańców Warszawy. Przyszłość 
nie ma tajemnic dla naszych jasno
widzów dziennikarskich. Tymczasem 
jednak ceny na artykuły pierwszej 
potrzeby z pewnością są znacznie 
wyższe, niż w Berlinie i Wiedniu.

W pierwszy dzień świąteczny, 
wraz z rozkoszną pogodą wiosenną, 
nadeszła depesza o Najwyżej za
twierdzonej uchwale rady ministrów: 
Działanie ustawy miejskiej rosyj
skiej z r. 1892 rozciągnięte zostało 
na miasta Królestwa Polskiego.

Mimo braku dzienników, wiado
mość rozbiegła się szybko po mieście. 
Wszyscy zdają sobie sprawę, że 
wprowadzenie samorządu do gospo
darki miast naszych będzie aktem 
doniosłej wagi, że w naszem życiu 
społecznem i kulturalnem może zajść 
poważna zmiana na lepsze.

Gen. RUZSKIJ, d o w ó d c a  
fro n tu  w sch .-p ó łn ., w sku tek  
s ła b e g o  z d ro w ia  u s tą p ił  z 
za jm ow anego s tanow iska .

K s .E IT E L  FRYDERYK, d rug i syn 
ces . W ilhe lm a, rezydu je  w Kon- 

s ta n tynopo fu .

Gen. v. KLU C K , d ow ó d c a  
arm ii n ie m ieck ie j na fro n c ie  
zachodn im  z o s ta ł ranny o d 

łam kiem  szrapne la .

Więc aczkolwiek uchwale tej 
trudno przypisywać cech natury po
litycznej. działalność społeczna, 
zogniskowana ostatnio w miejskich 
komitetach obywatelskich, znajdzie 
teraz właściwy teren dla swych za
dań i zamierzeń. Tern bardziej, że o 
ile wiemy, ustawa zatwierdzonego 
dla Królestwa samorządu miejskiego 
uwzględnia w pewnej mierze odrę
bność naszych stosunków i prawa 
języka polskiego. Sk.

P. Józefa 
Karasińska

występowała z 
powodzeniem na 
koncercie w sali 
Hermana i Gross- 
mana pod tyt: 
„Pieśń ludowa”. 
Deklamacya jej 
i śpiew spotka
ły się z uzna
niem publiczno
ści i krytyki.

Z teatrów warszawskich.
TEATR POLSKI wystawił, w pier

wsze święto Wielkanocy, pięcioaktową 
„Komedyę omylelz" Szekspira. Wśród je
go rzeczy uciesznych, ta  jest pewnie cio
sana najgrubiej, najbardziej naiwna w 
pomyśle. Przytem motyw przewodni i 
mnóstwo szczegółów zaczerpniętych zo
stało wprost, bez osłonek, z klasycznego 
Plauta „Menechmów" — owego prototy
pu wszelakich qui-pro-quo teatralnych. 
Komentatorowie Szekspira, różniący się 
tak bardzo w zdaniach, w tym razie go
dzą się na jedno, że „Komedya omyłek" 
należy do najmłodszych jego pierwocin 
i że została spłodzona okazyjnie, pra
wdopodobnie na zamówienie, z powodu 
jakiejś uroczystości londyńskiej. W oj
czyźnie poety, jeśli już grają „Komedyę 
omyłek", to starają się naiwność i pier- 
wotność sztuki usprawiedliwić i umożli
wić, dając jej nastrój i kształt zewnę
trzny stylowego błazeństwa, potrącają

cego nieledwie o jarmarczną saltymban- 
kiadę. Trzymana w stylu lekkiej kome- 
dyi, a nawet miejscami trochę seryo, 
sprawiać musi na przeciętnym widzu tea
tralnym, jak wiadomo, do Szekspira nie 
bardzo przygotowanym, jakieś dziwne 
wrażenie. Ma on prawo myśleć, że jest 
to zapewne operetka, którą, w braku sił 
wokalnych, transponowano na zwykłą 
prozę, pozostawiwszy zresztą wszystkie 
figury i akcesorya operetkowe. Jest i po
desta, tym razem z Efezu; są dwie pa
ry bliźniąt — panowie i słudzy — tak 
nieprawdopodobnie do siebie podobnych, 
że nawet żona własna nie odróżnia mę
ża od jego brata; stąd mnóstwo niemoż
liwych zawikłań; są zbiry, ksieni, bójki, 
kłótnie, aresztowania, nawet jest czar
noksiężnik... Słowem, wszystko, co moż
na ślicznie wyrazić w śpiewie i tańcu, 
ale nie w zwykłej prozie...

Najbliżej stylu, jaki byłby dla sztuki 
właściwym, znaleźli się tylko pp. Jaracz 
i Jarniński, grający dwóch komicznych 
famulusów-sobo wtórów.

Przytem — wyznaję — w pierwszy 
dzień Wielkanocy, znalazłem się, poraź 
pierwszy w życiu, w teatrze seryo, do te
go noszącym miano Teatru Polskiego. 
Może więc być, że okoliczność ta 
źle nastroiła i grających i widzów...

b.

Na mogiłach ofiar wojny.
Gdy miniemy czwartą bramę cmen

tarza Powązkowskiego, drogę w po
przek przegradza kolej obwodowa, a za 
nią czernią się kępy starodrzewia.

Są to dawne Powązki Czartoryskich, 
ongiś sławna kopia ludwikowskiego 
„Trianon", następnie odstąpione wraz z 
całą olbrzymią majętnością, sięgającą o 
dwie mile odległych Babic, rządowi naro
dowemu dla odrodzonego wojska pol
skiego na obóz i pola do ćwiczeń.

Z Powązek Czartoryskicli pozostał 
jedyny „domek gotycki", późniejsza sie
dziba komendanta obozu, oraz kilka 
śpichrzów nad stawem, a wśród tych 
szczątków nie mogło nigdy rozwinąć się 
ubogie miasteczko, pomimo blizkiego są
siedztwa Warszawy, skrępowane brakiem 
miejsca.

Tuż zaraz za miasteczkiem z lewej 
strony szosy ciągnie się krata, osłania- 
ca dostęp do wydmy piaszczystej, stano
wiącej od lat dwóch cmentarz załogi 
warszawskiej. Od murowanej bramy wie
dzie wzdłuż cmentarza droga, powyżła- 
biana kołami wozów, zbyt często zwo
żących na wieczny spoczynek zwłoki wo
jowników.

Pierwsze kwatery cmentarne, po

lo



Austryacy w Królestwie. (Z pobytujwojsk austryackich w majątku p. Mich. Karskiego, Włostów, w Sandomierskiem).

oznaczane słupkami, są prawie zupełnie 
puste, a wśród nich sterczy jedynie strze
lista cerkiewka, zaś w odległości kilkuset 
od niej kroków zaczynają się mogiły.

Są to wszakże wszystko dawniejsze 
groby, jeszcze z przed wojny, z wyjąt
kiem trzech, na których powiewają wy
blakłe szarfy wieńców, a kryjące zwłoki 
trzech oficerów jednego z pułków war
szawskich, biorących udział w bitwie pod 
Łodzią.

Dalej znowu pustka i cisza, którą 
tylko czasem mąci szmer blach nad- 
grobnych i wieńców poruszanych wia
trem.

Droga z początku równa dobiega do 
wzgórkowatej części cmentarza, gdzie 
zaczyna się istny las krzyżów mogilnych 
świeżo ustawionych. Krzyże te ścisłemi 
rzędami zatknięte na mogiłach jednoli
tych, ciągnących jakby prawidłowe szań
ce z głębszemi przejściami, kryją bowiem 
dwie warstwy zwłok jedna nad drugą, 
ściśle układanych w trumnach jedna o- 
bok drugiej.

Kilkudziesięciu pospolitaków polskich 
pełni czynności grabarzy, ryjąc się nie>- 
ustannie w żółtym piasku. Kopią oni dół 
jeneralny, głęboki na piętro, ustawiają w 
nim rzędy trumien, zasypują krańcowe, 
pozostawiając wykop do następnego dnia, 
nim dół granicy cmentarza sięgnie.

A oto natrafiamy na chwilę, gdy 
przeszło czterdzieści trumien, ustawio
nych jedna na drugiej stertami, czeka ko
lei złożenia w ziemi, a jeszcze to nie 
koniec, gdyż od bramy cmentarnej wle
cze się nowa fura ze zwłokami, a zako
pywanie trwa do szóstej wieczorem.

Oglądamy bliżej trumny. Stosownie 
do przyjętego w szpitalu zwyczaju nie
które z nich mają ponaklejane kartki z

imieniem i nazwiskiem zmarłego, na in
nych zaś widnieje tylko kredą nakreślo
ny napis, dozorca zaś pilnuje, by ściśle, 
według ceduły, ustawiano w dole trumny 
i na tem polega ceremoniał pogrzebowy, 
modły bowiem odprawiane są w kaplicz
kach szpitalnych i tylko zrzadka du
chowny towarzyszy zwłokom na miejsce 
wiecznego spoczynku.

To samo wreszcie z braku czasu 
dzieje się ze zwłokami oficerów i cała 
różnica polega na tem, że mają oni od
dzielną kwaterę i chowani są jedną 
warstwą, lecz mogiły ich zdobią takie 
same, co i na mogiłach żołnierskich 
krzyżyki.

Na pierwszej z brzegu mogile ofi
cerskiej tablica głosi: „Tu leżą zwłoki nie
znanego z nazwiska oficera strzelców 
syberyjskich, przywiezione w dniu lS-ym 
października" a dozorca towarzyszący 
nam dodaje: Te zwłoki przywieziono 
tak porąbane przez niemców, że tylko ze 
szczątków odzieży poznaliśmy, że był 
to oficer syberyjski.

Kilka tablic dalszych również zazna
cza uktytych w mogile nierozpoznanych 
obrońców Warszawy w walkach pod Pia
secznem.

A oto kwatera, mieszcząca zwłoki 
żołnierzy katolików. Zaledwie dwie czy 
trzy mogiły zdobią skromnie wianuszki 
od bliźnich, którzy zdołali się dowiedzieć o 
zgonie swojego. Reszta czeka na przy
szłe odwiedziny, a może tylko na pa
mięć w dzień Zaduszny ludności war
szawskiej. która nie powinna zapomnieć 
o mogiłach poległych rodaków. Jeszcze 
dalej kwatera mogił dla jeńców. Leżą 
tam obok siebie żołnierze austryaccy 
i niemieccy, polacy, niemcy, czesi, Wę

grzy, Słowacy, Chorwaci — słowem, ca
ła mieszanina narodów, tworzących nie
szczęsną armię austryacką.

Niema tam różnic. Lejtenant von 
Liebert leży obok Józka Kubiaka, poznań- 
czyka; wicefeldfebel pruski Mischke są
siaduje z szeregowcem z Galicyi, Grzel- 
skim, a oficer austryacki, zapewne Chor
wat, Adrian Wlachowic, z węgrem 
Istwanem Bizar, a potem Schultzów i 
Mullerów przedzielają Sitarki, Gontale i 
Zające z pod Tarnowa, Wadowic lub 
Krotoszyna.

Nieopodal na ziemi odosobniona 
jeszcze jedna trumna. Leży w niej Fryc 
Winter, zmarły w szpitalu jeniec. Pospo- 
litakom nie chce się przedłużać grobo
wego rowu, bo ziemia z wierzchu zmar
zła, lecz jeden z nich wpada na pra
ktyczny pomysł wydłubania w bocznej 
ścianie grobu otworu na trumnę, skąd 
sypie się miękki piasek i robota za chwi
lę ukończona.

A gdy pospolitak kontent ze swojego 
pomysłu nie bez trudu wciska w ciasny 
otwór trumnę z prusakiem, rzuca mu o- 
stanie słowo:

— No, niech ciebie teraz mama 
czeka...

1F. Z.

Krótki rys ratownictwa
:: opracował Dr. Józef Zawadzki.:: 
C ena 65 kop. - Do nabycia wszędzla. 

W y d a w n ic tw o  n a  c z a s ie .
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Na teren ie  walk w Królestw ie.

Niemiecki punkt obserwacyjny z telefonem. Sprzedaż cygar i herbaty przez żydka, żołnierzom niemieckim.

Kto żywi Belgię?
Spustoszenie, wniesione przez niem- 

ców do Belgii, jest tak wielkie, że tysią
ce, dziesiątki, a nawet setki tysięcy ro
dzin zostały bez dachu, zarobku i Chleba. 
Rekwizycye ogołociły doszczętnie ze 
wszystkich zapasów ludność. Rozpacz 
pchnęła wszystkich do walki na śmierć 
i życie. Niemcy, widząc, jak przedstawia 
się zrabowana przez nich Belgia, nie 
czynili żadnych trudności, gdy Ameryka 
zaproponowała prowiant. Zrobili to  we 
własnym interesie, gdyż w przeciwnym 
wypadku musieliby żywić zrabowane 
miasta i rozgromione wsi.

Amerykanie jednak są praktyczni: 
nie clicą, by wypadkiem ich dary szły 
na odżywianie niemieckich brzuchów. 
Stworzyli więc kontrolę, która sumien
nie przestrzega, na jaki użytek idzie mą
ka, mięso, warzywa, sery, regularnie do
starczane przez kantony. Nie wysyłają 
pieniędzy: jeżeli nawet ktoś złoży ofiarę 
w gotówce, amerykanie kupują za nią 
prowiant i wysyłają dary tylko w natu
rze.

Od początku katastrofy wypada za
notować dary przedewszystkiem Anglii, 
która natychmiast wyasygnowała milion 
rubli. Prywatnie Nowa Południowa Wa
lia, Nowa Zelandya i Kwinsland 800.000 
rb.: Glasgow i zachód Szkocyi 200.000 rb. 
Arystokracya i finansyera angielska o- 
fiarowały 630.000 rb. Kanada wysłała w 
naturze pomocy na sumę 1.570.000 rb.

Hiszpania przysłała 50.000 rb.
Rockefeller oraz inne instytucye fi

lantropijne St. Zjednoczonych dotych
czas wyasygnowały 8 i pół miliona rubli.

Organizacje pomocy w Belgii mają 
dwojaki charakter. Pierwsza kategorya: 
sekcye pomocy działają wśród ludności 
najbiedniejszej i udzielają wsparć po 12 
franków miesięcznie na osobę. Na wspar
cia tego rodzaju potrzebną jest suma 
6.600.000 rb. miesięcznie. W wydatek ten 
wliczone są koszty i na ubranie, obuwie 
i t. d. Druga kategorya — to  organiza- 
cye prowiantowe, które mają na celu do
starczanie po tanieli cenach produktów 
spożywczych. Z tych organizacj i korzy
sta ludność, która jeszcze posiada jakieś 
fundusze lub jakiś zarobek.

Ameryka wysyła miesięcznie po 40 
okrętów z prowiantem dla Belgii. Okrę
ty idą do Rotterdamu. Stąd kolejami na 
miejsce przeznaczenia. Kolcie holender
skie dla tych produktów' oddają swoje 
wagony po cenie najniższej.

Organizacye pomocy znalazły ży
we przejęcie się ich losem: brakujące 
cztery miliony miesięcznie do pokrycia 
potrzeb znajdują się zawsze! (1.500.000 
rb. otrzymują organizacye z dochodu, ja
ki daje sprzedaż mieszkańcom prowian
tu. Oprócz tego podatek z gmin i miast 
nie zrujnowanych daje 750.000 rb). W 
Anglii i Ameryce krążą listy składkowe, 
które energicznie polecane wzywają do 
współdziałania i zapełniają się prędko 
datkami.

Belgijskie organizacye starają się 
iaknajmniej dawać bez zamiany na pra
cę. Kto clice dostać jeść lub ubranie — 
musi pracować. Otworzono na Skating- 
Ringach, w Hallach koncertowych ol
brzymie warsztaty. Tu naprawiają o- 
dzież. bieliznę, szyją buty, tam reparują 
zamki, zegarki, lampy. Kto przytem do- 
staje nowe buty -— musi oddać stare. 
Wyreparowane przydadzą się dla inne
go obywatela.

Z głodu ludność Belgii nie wymrze! 
Myślą o niej ludzie dobrej woli. Ale z 
wiosną zbliża się upiór zarazy, który nie 
szczędzi najzdrowszych. I o tern już my
śli opieka sanitarna. Najważniejszą jed
nak iest dla wszystkich dręcząca za
gadka: przecież na wiosnę czekają też 
tu powrotu zwycięskich wojsk koalicyi.

Bruksela. E. 7..

Odpowiedzi redakcyi.

P. Maryli Sawickiej. „Modlitwa" nie 
nadaje się do druku. Rymy są zupełnie 
zle.

/< 7. Dembnickiemu. Sekretarz reda
kcją zwróci rękopis: od 10—3. Posyłek 
poczta nie przyjmowała.

St. Kaczorowski. Wiersz Pański nie 
nadaje się do druku.

P. A. Steckiemu. „Obrazki wojenne" 
nic nadają się do naszego pisma. „Han
del wojenny" nie ma w sobie humoru, 
ani też nie jest satyrą na stosunki ka- 
wiarniano-warszawskie. Do zwrotu.

Teżet. „Przy opłatku w Zofijówce" 
jest wierszem bardzo odczutym, ale dru
kować go nie będziemy, gdyż jest to 
rzecz ściśle okolicznościowa.

toryum w Warszawie,

Ś. p. W ładysław Górski, 
znany skrzypek, były profesor konserwa- 

narł w Lozannie 
7 lutego r. b. 
Niektóre z kom- 
pozycyi jego, jak 
„Berceuse”, ma
zurki i i., cieszyły 
się swojego cza
su wielkiem po
wodzeniem. Ja
ko profesor, z 
którego szkoły 
wyszli wirtuozi: 
Keizer, Ribeau- 
pierre, posiadał 
zawszelicznypo- 
czet uczniów. 
Urodził się on w 
Warszawie w r. 
1846, był ucz

niem wielkiego naszego skrzypka Kąt- 
skiego, po którym odziedziczył klasę 
skrzypiec w konserwatoryum warszaw- 
skiem, już w 17 roku. Wirtuoz o pełnym, 
brzmiącym tonie, śpiewną swoją kantyleną 
przez czas długi czarował publiczność 
koncertową całego świata.

Prośba o książki dla rannych i jeń
ców polaków. Komitet Polski w Moskwie, 
opiekujący się rannymi żołnierzami pol
skimi, oraz jeńcami polakami, odwołuje 
się do ofiarności ogółu polskiego z pro
śbą o nadsyłanie książek do czytania i 
do nabożeństwa. Książki są dla jeńców i 
rannych nieocenionym skarbem w dłu
gich godzinach bezczynności. Komitet 
rozdał już przeszło 6,000 tomów, ale 
środki jego są szczupłe i nic starczą na 
zaspokojenie pilnej potrzeby.

Adres: Członek Kom. Polsk. w Mo
skwie, A. Henneberg, Warszawa, Mar
szałkowska 50; albo:

A. Henneberg. Moskwa, Sretenskij 
Bulwar 6 (ni. 132).

Odpowiedzialny redaktor-wydawca: 
Czesław Podwiński.
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