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Na 2*e| I 4-e| stronie okładki oraz przed tekstem kop. 30. 3-cla strona okładki
l ogłoszenia zwykłe kop. 26. -Za tekstem na blałel stronie kop. 30 Kronika to*
warzyska, Nekrologi l Nadesłane kop. 76 za wiersz nonparelowy. Marginesy:
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rb. Artykuły reklamowe z fotografiami 1 strona rb. 176. Załączniki po 10 rb.
od tysiąca.

Adres Redakcyl I Adminlstracyl:
WARSZAWA, Zgoda Na 1.
T e le fo n y : Redakcyl 73*12. Redaktora 68-76. Adminlstracyl 73-22 I 80-76.
Orukarnl 7*36. FILIA w ŁODZI, ulica Piotrkowska Na 81. Za odnoszenie do
domu dopłaca się 10 kop. kwartalnie.
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Rok XI.

N° 2 z dnia 8 stycznia 1916.

Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT” .
Warszawa, ulica Zgoda Ne 1.
Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Pamiętajcie
o wpisach szkolnych.
Wszelkie ofiary przyjmuje
Administracya „Świata".
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Prosimy uprzejmie Szanownych Prenumeratorów o ry
chłe wniesienie przedpłaty na rok 1916. Numery nieopła
cone będą wstrzymane.
ADM INISTRACYA „Ś W IA TA ”

Sprawa aprowizacyi i drożyzna
w Rosyi.
Jeden kilometr kolei wypada w
państwie rosyijskiem na 316 kilome
trów kwadratowych powierzchni;
odpowiednie stosunki dla Królestwa
Polskiego wyrażają się w liczbach
36, dla Litwy i Białej Rusi — 48, dla
Rusi — 43, dla Galicyi —■ 19, dla
Poznańskiego — 11, dla Austryi—13.
W krajach Zachodu stosunki te
przedstawiają się daleko lepiej, niż w
pruskich ii austryackich dzielnicach
Polski. Jak widzimy, przepaść dzieli
państw,o rosyjskie od krajów cywili
zowanych pod względem rozwoju
kolei i wogóie dróg. Sławetna poli
tyka strategiczna rosyjska, utrudnia
jąca i zakazująca, budowy dróg i ko
lei z obawy przed najściem nieprzy
jaciół, nigdy się chyba tak strasznie
na rządzie rosyjskim nie zemściła,
jak właśnie w dobie wojny przeży
wanej. Artykuł niniejszy nie jest po
święcony rozważaniom strategicz
nym o korzyściach, jakie Niemcom i
Austro-Węgrom koleje w dobie woj
ny przyniosły, i o strasznie dotkli
wym ich braku dla potrzeb wojen
nych armii rosyjskich.
Brak kolei i w innym kierunku
niezmiernie się dotkliwie Rosyi we
znaki daje. Rosya — kraj obfitują
cy we wszelkie surowce, kraj, o któ
rego wygłodzeniu w czasie wojny
nikt chyba poważnie nie myślał. ta
Rosya wskutek braku kolei stoi dziś
wobec widma głodu. Wygłodzenie,
owa główna broń, skierowana przez
koalicyę przeciwko mocarstwom
centralnym, staje się coraz to har
dziej jedną z najpoważniejszych

gróźb, wobec których stoi główna
koalicyi podpora — Rosya.
Jakże się bowiem sprawa apro
wizacyi w Rosyi przedstawia?
Na pozór zdawałoby się. że zaprowiantowanie w Rosyi jest zabez
pieczone. Według informacyi kore
spondentów .petersburskiej „Torgowo-promyszlennoj gaziety". urodzaje
w Rosyi w r. 1915 są naogól zupełnie
zadawalające. Zbiór zbóż ozimych
jest naogól lepszy, niż zazwyczaj, a
jary cli — przeciętny. Zwłaszcza do
bre są zbiory żyita ozimego na po
łudniu Rosyi, w guberniach ukraiń
skich i nad morzem Czarnem poło
żonych. Żyto również przedstawia
się dobrze w guberniach centralnych,
nad Wołgą i za Wołgą; nieźle na
Litwie i w gub. północno-wschodnich
Rosyi Europejskiej. Zie zbiory żyta
ozimego trafiają się naogól rzadko.
Pszenica ozima dała plony obfite w
guberniach ukraińskich, wogóie po
łudniowych, centralnych i .po części
w Inflantach. Niedobrze zbiory psze
niczne przedstawiają się w znacznej
części gubernii litewskich. — Psze
nica jara naogól data plony średnic;
dobre — na północnym wschodzie i
za Wołgą, po części w guberniach
centralnych i na południu, wreszcie
po części i na Litwie. Niedobre zbio
ry pszenicy jarej — w guberniach ukraińskich na południu, w basenie
Donu i na Kaukazie północnym. -Urodzaje owsa naogól —■średnie;
dobre na północy i północnym wscho
dzie, po części w guberniach central-

wincyach Nadbałtyckich i na po
łudniu. Zie urodzaje owsa — na Ukrainie, Wołyniu, Podolu, w Besarabii, po części na Litwie i w gub. cen
tralnych.—Urodzaje jęczmienia naogół przedstawiają się średnio;
lepsze — na północy i .północnym
wschodzie, po części w basenie Do
nu, nad Wołgą i za Wołgą i w kraju
Nadbałtyckim. Zie urodzaje jęcz
mienia są na Litwie. Białej Rusi, Ukrainie, wogóie na południu.
Na Syberyi urodzaje są naogól
średnie.
Zestawiając korespondeneye o
plonach z dziesięciny z dainemi cen
tralnego komitetu statystycznego
przy ministerstwie spraw wewnę
trznych o powierzchni obsianej, „Torgowo-promyszlenuaja gazieta“ oce
nia zbiór w r. 1915 w 60 guberniach
Rosyi, t. j. bez Królestwa Polskiego
oraz bez okupow anych przez armie
sprzymierzone gubernii: kowieńskiej,
grodzieńskiej, wileńskiej i bez Kur
landii, za sierpień—wrzesień r. 1915,
w sposób następujący:
(pudy zamieniamy w cetn. metryczne):
pszenica ozima
61,904 tys. cetn., metr.
„
jara
209,600 ,
żyto ozime
133,136 „
owies
90,816 .
jęczmień

Naogól urodzaje w Rosyi wypa
dły w roku bieżącym nieco lepiej,
niż w latach poprzednich. Wywóz
zboża za granicę, tak zazwyczaj ob
fity w Rosyi, w czasie wojny nie
zmiernie z konieczności się skurczył.
Zboża i mąki przeto brakować nie
powinno.
Również nie powinno zbywać na
mięsie, nabiale. Petersburskie ,,Birżewyja Wiedomosti" z dn. 2(1 wrze
śnia (3 października) r. b. podają, że
na tyłach cofającej się armii rosyj-

skiej nagromadziło się przeszło mi
lion sztuk bydła rogatego i tyleż
sztuk nierogacizny. Zwierzęta te
wraz z ludźmi były spędzane przez
cofającą się armię rosyjską ze
wszystkich ewakuowanych przez nią
okolic. Oczywiście, paszy dla takiej
■liczby zwierząt na względnie nie
znacznym obszarze znaleźć na razie
nie sposób. To też zwierzęta te -z
głodu w olbrzymiej liczbie zdycha
ją. a wszystkie niemal są wyniszczo
ne do niemożliwości. Dla przewie
zienia ich w,głąb Rosyi trzeba ogrom
nej liczby wagonów, które są zajęte
zorganizowanemi dostawami z głębi
Rosyi dla armii, przewozem wojsk itd.
Ody przeto w okolicach Pskowa, Wi
tebska, na Wołyniu, w Mińszczyźnie
mięsa jest wbród. równocześnie Pe
tersburg. Moskwa, Kiiów cierpią
głód. Brak mięsa, brak cukru, mle
ka, brak jaj. brak soli, brak owsa,
brak mąki pszennej, brak Chleba, nie
mówiąc o tern, że brak absolutnie wę
gla i nawet drzewa.
W Rosyi brak drzewa! Ody
właściwie obszary większe od Euro
py w państwie rosyjskiem — to ob
szary lasów odwiecznych! Ale do
wieźć je do środowisk miejskich, do
stolic od tych lasów oddalonych
dziś — to rzecz bardzo trudna.
Najdotkliwiej się w Petersburgu i
Moskwie we znaki daje brak opału.
O węglu niema niemal mowy. Przed
miotem marzeń miast rosyjskich jest
drzewo. Na Skutek ogromnego po
drożenia drzewa Rada ministrów
zmuszona została do asygnowania
funduszu 10 milionów rubli ną zasi
łek dla miast rosyjskich, domagają
cych się środków opałowych. Donosi
o tern petersburska .,Rjecz“ z 3/16
października r. b. Brak opału i je
go niepomierna drożyzna dają się
odczuwać w Petersburgu, Moskwie,
Odesie, Archangielsku, Maryupolu
(gub. Ekaterynosławska), Tambowie,
Stawropolu. Wołogdzie, Orle, Mołodze (gub. Jarosławska), Ufie, Czer
nikowie, Nowogrodzie, Kursku. Sudży
(gub. Kurska), Lebiedianie (gub.
Tambowska), Kańsku (gub. Jenisieiska), Połtawie, Kozłowie (gub. Tam
bowska), Osie (gub. Permska), Ekaterynburgu, Czerkasach. Burułuku
(gub. Samarska). Rewlu. Nowomiknlajewsku (gub. Tomska), Rostowie
nad Donem, Irkucku, Mikołajewska
nad Amurem, Szczygraeh, Makaryewie, Twerze, Charkowie. Ogółem
Rada ministrów asygnowała 32 mia
stom rosyjskim zapomogi specyalne
z powodu niebywałej drożyzny opa
łu, zwłaszcza drzewa; węgla bowiem
niemal wcale w Rosyi niema.
Skargi do rządu na. drożyznę
płyną, zwłaszcza z okolic robotni
czych — z Włodzimierza nad Klaźnią, z Iwanowo Wozniesienska. Sy
stematycznie tępioną lub prześlado
wana. akcya samopomocy społecznej,
ruch kooperatywny rosyjski, znalazł
się wobec olbrzymich potrzeb dnia

dzisiejszego w stanie zupełnej dezor- ładowanych wagonów, jak i z fur
manek rozwożących drzewo z kolei.
ganizacyi i niemocy.
Kryzysy w aprowizacyi wielkich
To też nietylko fatalny stan ko
lei i ich funkeyonowania jest przy miast rosyjskich różnią się od kryzy
czyna kryzysów w aprowizacyi. sów w miastach mocarstw środko
Choć jednak jest o,n ich przyczyną wych. Tu imamy większy lub mniej
główną. Na stacyach towarowych szy brak środków żywności mniej lub
stoją dziesiątki kilometrów wagonów więcej stale. W Rosyi kryzysy są
niewyładowanych. Brak furmanek, kolejne na rozmaite poszczególne
przedmioty. W Petersburgu naj
ich drożyzna, brak koni i automobi
lów towarowych do rozwożenia ze pierw powsitaje brak mąki pszennej.
stacyi kolejowych do miast olbrzy Gdy na skutek uczynionego gwałtu
mieli zapasów przez koleje zwiezio podwieziono jej nieco więcej, powstaje brak drzewa, po nim — brak ma
nych.
..Rjecz?1 z 7/20 października do sła. po nim — brak owsa, wreszcie
nosi. że na stacyach towarowych w groził brak nafty i soli. Z przedmio
Moskwie pozostaje 5 do 6 tysięcy tów nie najpierwszej potrzeby dawa
niewyładowanych wagonów kolejo ła się w październiku we znaki dro
wych.
oczekujących wyładunku. żyzna płótna, którego ceny z niewia
Tymczasem furmanek braknie. Ta domych powodów podskoczyły o
okoliczność skłoniła świeżo mianowa przeszło 20/. (..Nowoje Wremja" z
nego reakeyonistę, ministra, spraw dn. 28 w rz e śn ia /li października).
wewnętrznych. Chwostowa, do uda
Z wszystkich tych braków w ania się do Moskwy dla załatwienia prowizacyi stałym wydajesię w Ro
sprawy wyładunku tych tysięcy wa sy, tylko brak cukru. Wszystkich in
gonów.
nych artykułów jest w krajni podCodziennie w tym czasie liczba dostatkiem. Ich brak jest wynikiem
niewyładowanych wagonów na wę wadliwej orga.ni.zacyi dowozu. Z cu
źle kolejowym w Moskwie wzrasta krem ma się rzecz odmiennie. Rosya
ła o 600 do 700 sztuk. Ta okolicz zagrożona jest głodem cukrowym
ność groziła zupełnem zatarasowa nietylko dla niedomagali transportu,
niem całej sieci kolejowej w Mo lecz dla braku produkcyi. Zapotrze
skwie. To też na interwencyę Chwo bowanie rynku wewnętrznego dla
stowa do wyładunku dopomódz mia roku 1915 obliczono na 90 milionów
ła władza wojskowa, która do roz pudów, licząc o 4 miliony pudów wię
porządzenia wyładunkowego oddać cej. .niż dla r. 1914. co odpowiadało
miała wiele automobilów towaro przeciętnemu corocznemu wzrostowi
wych. Jak się sprawa w tych paru zapotrzebowania ną rynku wewnę
tygodniach posunęła — dla braku ga trznym. W istocie okazało się, że
zet rosyjskich nie wiemy. Podobne zapotrzebowanie rynku jest znacznie
stosunki na. nieco mniejszą, niż w większe; wypuszczone na rynek 104
Moskwie, skalę, mają miejsce w in miliony pudów zapewne nie starczą.
nych miastach, zwłaszcza w Peters Wzrost spożycia cukru jest z pewno
burgu. W tym samym czasie (7/20 ścią wynikiem zakazu sprzedaży al
października „Rjecz") na stacyi Pe koholu. Zamiast wódki ludność spo
tersburg kolej Mikołajewskiej (pro żywa więcej cukru; pieniądze na
wadzącej do Moskwy) stało blizko wódce zaoszczędzone wydane ,zosta2.000 wagonów niewyładowanych. W ją na cukier. Tymczasem Rosyę od
Moskwie z liczby owych 6 000 wago cięto od 50-ciu cukrowni Królestwa
nów samego drzewa było 1.200 wa Polskiego. Ogromna większość 24-ch
gonów; a tymczasem Moskwa wo cukrowni na Podolu i Wołyniu z pe
bec nadzwyczajnej drożyzny drzewa wnością czynna nie będzie wobec te
otrzymuje od rady ministrów milio go. że cukrownie te albo już znajdu
nowe zapomogi na opal.
ją się w sferze oikupacyi Austro-WęZ Pskowa donosi ..Rjecz" z dn. gier, albo też znajdują sie w sferze
1z14 .października, że na stacyi Bo- działań wojennych.
To też głód cukrowy grozi Ro
logoje drogi Mikołajewskiej stoi dla
Pskowa 100 wagonów z aprowiza- syi poważnie. Według obliczeń „Pecyą; a tymczasem i w Pskowie i w trogradzkich Wiedomostiej" z dnia
Ostrowin — mieście w gub. Pskow 7/20 października, kampania cukro
skiej. brak zupełny chleba, mąki, cu wnicza da zapewne zaledwie 86 mi
lionów pudów cukru. Wobec tego
kru i t. d.
Obok braku kolei, ich nieznacz powstaja projekty zakazu wywozu
nej zdolności przewozowej, panoszy cukru za granicę, jego sekwestracyi,
sie i dezorgan.izacya na kolejach. Do ścisłego dozoru dla .przeciwdziałania
Elizawetgradu naprzyktad, gdzie zu spekulacyi 1 it. d.
pełnie brak drzewa i wogóle opalu,
Projekty te w Rosyi są najczę
pomimo blizkości zagłębia węglowe ściej bez większego znaczenia pra
go Donieckiego, przychodzi nagle za ktycznego. Polityka aprowizacyjna
miast drzewa i węgla — 20 wagonów jest jedną z największych trudności,
arbuzów z Astrachania (-.Nowoje jakie napotyka .państwo współcze
Wremja" z 19 września. / 2 paź sne. Organizm państwowy rosyjski
dziernika).
z pewnością ,nie jest zdolny do raZ brakiem opalu w parze idą co cyonalnego takiej polityki zorgani
raz większe jego kradzieże zarówno zowania.
z kolei, ze stojących tysięcy niewy
To leż utopijnie wyglądają po9

Z walk nad Strypą.

Transportow anie'rannych.

Podjazd ro syjs k i sam ochodowy na skraju szosy zaw alonej śniegiem.
Na drzew o w d ra p a ł się ź o łn ie rz -o b s e rw a to r.

B utelka przechow uje kartę z nazwiskiem p o le g łe g o : ta k i system
w ynaleźli żołnie rze fra n cu scy, chow ając sw oich w spółto w arzyszó w .

dawane przez pisma rosyjskie proje
kty zmonopolizowania przez państwo
handlu węglem, naftą, drzewen
(,,Dień“ i .,Birżewyja Wiedomosti" z
dn. 8/21 października).
Przyczyny tych braków apro
wizacyjnych ,,gradonaczalnik“ Pe
tersburga, książę Obolenskij, które
mu powierzono politykę aprowizacyjną w stolicy, upatruje w fakcie, że
przybyło do Petersburga przeszło
pół miliona uchodźców z dzielnic okupowanych, że nadto wskutek wy
padków wojennych i niedostatecznej
sieci kolejowej Petersburg stał się
punktem rozdzielczym dla aprowiza,cyi ludności, liczącej 15 milionów
głów. Wśród ludności panuje pani
ka. Czynione są nadmierne, zbytecz
ne zakupy w obawie przed wzrostem
drożyzny; zapasy leżą niepotrzebnie
po domach prywatnych, zamiast te
go, by je sprzedawano w handlu de
talicznym. Na tern tle powstaje spe
kulacya na wielką skalę. Niektóre
gazety protestują przeciwko aprowizacyi Finlandyi przez petersburski
węzeł kolejowy: protesty te, oczywi
ście, są nierzeczowe: Finlandya nic
mniej od stolicy aprowizacyi potrze
buje.
Między projektami zaradzenia
brakom na uwagę zasługuje projekt
zniesienia granicy celnej z Finiandyą,
aby na komorze petersburskiej nie
zatrzymywać towarów, kierowanych
do Finlandyi. Projektują zakaz wy
wozu masła z Finlandyi za granicę,
dla skierowania go do Petersburga.
Wobec obfitości bydła w Rosyi, takie
projekty najlepiej charakteryzują fa
talny stan dowozu do stolicy.
W miastach bezpośrednio przez
okupacyę zagrożonych, jak Ryga,
Dyneburg — panuje nadzwyczajna
taniość mieszkań przy ich nadmier
nej drożyźnie w głębi kraju. Zjawi
sko to zupełnie zrozumiałe. Obok
kryzysów aprowizacyjnych staje
przeto i kryzys mieszkaniowy; powstają projekty ustanowienia taryfy
maksymalnej na komorne podobnie,
jak istnieją taryfy na artykuły spo
żywcze. Poza taniością mieszkań w
Rydze i Dyneburgu panoszy się nad
zwyczajna drożyzna: w Rydze funt
nafty kosztuje 30 kop., funt świec —
80 kop. („Nowoje Wrernja" z dn. 26
września / 9 października).
Tuhan Baranowskij w -rozprawie
swej, dotyczącej kwesty! aprowiza
cyi w Rosyi, analizuje przyczyny pa
noszącej się drożyzny. Leżą one nie
tyle w znacznej ilości pieniędzy, wy
wołanej nadzwyczajną emisyą bile
tów kredytowych, ile w stosunku po
daży do popytu na towary. Podaż
towarów się skurczyła wskutek te
go, że robotników wzięto do wojska,
tymczasem popyt wzrósł wskutek po
trzeb wojny. Nadto brak organizacyi rynku w Rosyi jest w znacznym
stopniu przyczyną fatalnej sytuacyi
w dziedzinie aprowizacyi: brak na
wet tych towarów, których jest poddostatkiem. Rosya ma dosyć zapa

sów żywności dla swej ludności. Np.
cukru jest zupełnie dosyć wobec ograniczcnia wywozu *); również la
sów w Rosyi nie brak, a więc i drze
wa. Niektórzy przyczynę drożyzny
upatrują w spekulacyi; oczywiście,
spekulacya istnieje i znaczną gra rolę
w śrubowaniu cen, jest -ona jednak
raczej skutkiem ogólnej -dezorgamizacyi .rynku, nie jej -przyczyną.
Ody bowiem towarów jest do
syć, spekulacya handlarzy, wszelkie
zmowy i ryngi — to broń obosiecz
ną, zwłaszcza w dziedzinie towarów,
jak masło, chleb.
Wojna, niepewność sytuacyi go
spodarczej dzisiaj — to główne przy
czyny kryzysów przez wszystkie
większe skupienia ludności dziś w Ro
syi przeżywanych. Wobec tej nie
pewności prowadzenie interesu jest
rzeczą ryzykowną; gospodarkę i aprowizacyę ująć powinny w swe ręce
aiała komunalne.
*) Tulian Baranowskij nie uwzględnia
wzmiankowanego przez nas ograniczenia
produkcyi cukru przy wzroście zapotrze
bowania.

Trudności gospodarki prywatnej
wzmaga kwestya waluty, zniżka kur
su rubla. Rosya wprawdzie stała się
w czasie wojny państwem niemal od
rynku światowego izolowanym, żyje
własnem życiem gospodarczem, uniezależnionym od rynku międzyna
rodowego.
Obrót papierami kredytowemi
przy zniesieniu ich wymiany na zło
to stwarza niezmierne trudności kre
dytowe. Spadek wartości papierów
wywołuje ich znaczną podaż; stąd
pogoń za towarami, niechęć do trzy
mania znacznej gotówki. Tu też leży
jedna z głównych przyczyn rozpa
noszonej i wzrastającej drożyzny.
Naogół, jak widzimy, Rosya pod
względem drożyzny i aprowizacyi
nie znajduje się bynajmniej w łepszem położeniu, niż środek Europy.
Lepsze sytuacye mogą się wprawdzie
przytrafiać, zwłaszcza w blizkości li
nii bojowej. Naogół jednak opały
aprowizacyjne skupień większych w
Rosyi bodaj są znacznie cięższe,
zwłaszcza wobec ciężkiej zimy rosyj
skiej, aniżeli u nas.
Edward Grabowski.

Z dziejów emigracyi polistopadowej we Francyi.
(Z e

źródła archiw alnego).
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Depesza hr. Medema z Paryża z
dn. 23 sierpnia 1837 r. do kanclerza
Nesselrodego.
Depesza Waszej Eksc. z dn. 24
lipca omawiała intrygi wychodźców
polskich we Francy! i bezskutecz
ność środków podejmowanych do
tychczas w celu -ich zatamowania.
Była również wyrazem zdziwienia
ze strony Gabinetu cesarskiego z po
wodu doniesień, zawartych w depe
szy mojej z dn. 9 lipca za Nr. 54 da
lekich od zapewnień stanowczych,
jakie nasz ambasador -otrzymał był
od ministeryum francuskiego. Wre
szcie depesza W. Bksc. przesłała mi
uwagi Cesarza, zalecające -mi uczy
nienie bez żadnych zastrzeżeń oświad-czeń P. Prezesowi Rady w
sprawie zbrodniczych dążności pro
wodyrów zamieszek przezemnie sy
gnalizowanych, następstw ich i nie
odzownej konieczności zarządzenia
środków .represyi przeciwko emi
grantom polskim, aby postawić ich
w niemożności nadużywania nadal
gościnności, udzielonej i-m pod wa
runkiem, że szanować będą spokój
Francy; i stosunki jej ną zewnątrz.
Na krótko przed otrzymaniem owych zleceń, miałem zaszczyt prze
słać W. Eksc. sprawozdanie z osta
tniej mojej z P. Mole rozmowy w
tym przedmiocie, wraz z kopią
szczegółowego raportu prefekta policyi o emigracyi polskiej.
Komunikat pomieniony był pier
wszym tego rodzaju, jaki nam dano
4

w odpowiedzi na nasze przełożenia
(remontrances), a jeżeli ten pod wie
loma względami nie był zaspokaja
jącym, to przynajmniej świadczył o
dobrych chęciach Prezesa Rady, któ
ry korzystając z chwilowej nieobe
cności kolegi swego ze spraw we
wnętrznych, pozyskał pewne dane,
jakich nie mógł za pośrednictwem te
goż otrzymać pomimo domagania się
w tej mierze, jak mnie co do tego
zapewnił.
„Był to pierwszy w lepszych intencyach uczyniony krok, lecz jesz
cze nie tyle dostateczny, by uczynić
zbytecznemi uwagi, jakie stosownie
do otrzymanych zleceń zrobić mu
miałem, a które świadczą o ważno
ści, jaką do tej sprawy przywiązu
jemy z racyi prawa i polityki wyż
szej. będących podstawą reklamacyi
naszych.
„W dniu i o godzinie oznaczonej
dla rozmowy naszej, udałem się do
P. Mole i rozpocząłem, przed przy
stąpieniem do celu głównego mojej
wizyty, od wynurzenia zadowolenia
mego, iż nie jestem zmuszonym do
zakomunikowania mu wyjaśnień od
Dworu mego otrzymanych, ą to
wskutek rezultatów naszych uprzed
nich rozmów. Depesza moja mogła
jedynie złagodzić wrażenie tych,
które wywołały rozkaz właśnie prze
żeranie otrzymany. W każdym ra
zie było moim obowiązkiem odczy
tać te ostatnie i zwrócić jego uwagę
na ich ważność.

..Wtedy to wyjaśniłem P. Mole,
iż cesarz mógł być zdziwionym, wi
dząc, iż miesiące całe upłynęły, a
nie mogliśmy się doczekać urzeczy
wistnienia zapewnień ministrów fran
cuskich. Zamiast tego, emigranci
polscy, wolni od wszelakiego przy
musu, zdwoili tylko swoją działal
ność i zuchwalstwo. Mogłem to
stwierdzić faktami, mianowicie, że
tak zwana Centralizacya wychodź
ców polskich utworzyła dwie filie w
Paryżu pod nazwą gminy Rivoli i
gminy Vaagirard. Pierwsza zbiera
ła się u Michała Chodźki, druga zaś
u Pieniążka, Zgromadzenia odbywa
ły się każdej niedzieli. Pp. Lelewel
w Bruxelli. Różycki w Agen, Józef
Zalewski w Marsylii- Órdęga w
Bordeaux i Krzyżanowski w Troyes,
prowadzili korespondancye <w du
chu tegoż Towarzystwa Centralizacyi, którego celem głównym było
wzniecanie nowej w Polsce rewolucyi; że Adolf Zalewski, wygnany z
Francyi z powodu zamieszek sa
baudzkich, powrócił do Paryża; cheł
pi! się, że zrobił kilka, do Polski wy
cieczek i że je ponowi. Niejaki Sze
miot, obecnie w Nanęy bawiący,
twierdził, że również stamtąd powra
ca. że był posłanym tam z listami emigrantów. Uważałem przeto za ko
nieczne zalecić tych panów szcze
gólniejszej baczności ze strony policyi.
„Co się tyczy bankietu polskofrancuskiego, mającego się odbyć 3
września w pobliżu Fontainebleau, z
powodu poświęcenia pomnika na
cześć Kościuszki, przygotowano mo
wy i wierszowane utwory. Mają one
odwołać się do wszystkich ipatryotów
polskich z wezwaniem do działania.
Program owej uroczystości rozesla
ny został do wszystkich tak zwa
nych przyjaciół narodowości polskiej
z zaproszeniem ich do wzięcia w
niej udziału. Między członkami komisyi zauważono nazwiska: Julliena,
dawnego
sekretarza
Robespieira,
Schouena, prokuratora generalnego
izby obrachunkowej, i Kazimierza
Delavigne‘a, członka akademii fran
cuskiej.
„Wręczywszy p. Prezydentowi
Rady notę oddzielną, w której przy
toczyłem fakty powyższe, oświad
czyłem, iż otrzymałem rozkaz przy
pomnienia. mu, że od lat pięciu, za
wszystkich ministrów, którzy kolej
no postępowali po sobie we Francyi.
gabinet Tuileryjski nie zaniedbywał
nigdy stawiać jako zasadę, że w y
chodźcy polityczni, korzystając we
Francyi z przytułku udzielonego im
indywidualnie, jako schronienie win
ne nieszczęśliwym. nadużyliby owej
gościnności i staliby się jej niego
dnymi. gdyby ustanawiając się jako
ciało narodowe, spiskowali przeciw'
mocarstwom, z któremi Dwór fran
cuski pozostaje w stosunkach przy
jaznych. Opierając się na takiej za
sadzie ścisłej sprawiedliwości, gabi
net francuski nie przestawał uważać
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reklainacyi naszych ambasadorów':
hr. Pozzo di Borgo i Pahlena za słu
szne. ilekroć wychodźcy polscy
przemawiali, działali i konstytuo
wali się, jako przedstawiciele poli
tyczni swego Narodu.
„Przypomniałem hr. Mole, że
było to zapoznaniem owej zasady,
jeśli księgarnia polska w Paryżu ośmielila się wydrukować i rozpo
wszechniać projekt Statutu organicz
nego emigracyi. zaproponowanego
Przez Komitet centralny do uznania
wychodźców wszelkich sekcyi fran
cuskich. Dostateczne tylko powołać
się na tytuł owego dokumentu, aby
uznać jego dążność występną, gdyż
zapowiada organizacyę stalą, w celu
podtrzymania
ruchów' rewolucyj
nych.

.,P. prezydent Rady odpowie
dział mi. iż spodziewa się. że Dwór
rosyjski nie wątpił nigdy o tein, że
zasadniczo ii z przekonania on,
p. Mołe, był zdeklarowanym przeci
wnikiem wszystkich prowodyrów
zawichrzeń i nieporządków j że nie
omieszka przeciwdziałać ich zamia
rom wszystkienii dostępnemi mu
środkami praw.neiui. Zajęcia osta
tniej sesyi zbyt, niestety, go zaabsor
bowały i nie dozwoliły poświęcać uwagi sprawom bieżącym, na pozór
drugorzędnego znaczenia. — Do kategoryi tych ostatnich nie zalicza
sprawy przedstawionej mu imieniem
mojego Dworu; uznaje, że jest ona
zgodną z zasadami prawa narodów
i wzajemności, lecz nie może się zgo
dzić na fakt, jakoby rząd francuski

pozostawi! emigrantom polskim swo
bodę działania, co zachęciło ich
jakoby do śmielszych kroków, że
raport p. Delesserha, mnie doręczo
ny, oraz inny, zakomunikowany mu
przez kolegę ze spraw wewnętrznych,
stwierdzają natomiast ów nadzór,
który jest nad emigracyą roztoczo
ny; że prawa wyjątkowe niewątpli
wie pozwalają rządowi ma podejmo
wanie środków przymusowych, szyb
kich ,j energicznych przeciw cudzo
ziemcom, lecz nie idzie za tern, by je
stosować, .be,z wniknienia gruntowne
go w naturę przekroczeń im zarzu
canych; stąd pochodzi częstokroć
mimowolna zwłoka ze strony władz;
że rząd francuski, jakimkolwiek był
by stopień zażyłości jego z mocar
stwami obcemi. czuwałby bacznie
nad tamowaniem wszelkich rewolu
cyjnych zamiarów, jaikieby emigracya snuta przeciw rządowi obcemu,
że działałby w takim razie w intere
sie społecznym, oraz w przekonaniu,
że każdy projekt tego rodzaju zwra
całby się przeciw sile i powadze rzą
du nie zdolnego do ukrócenia podob
nych wykroczeń, że nznaje ważność
przedmiotu i nie omieszka przedsta
wić go rozwadze rady, by zjedno
czyć środki policyjne najskuteczniej
sze dla kontrolowania propagandy i
jej tamowania, że, co dotyczy no
wych faktów, jakie ujawniłem, a
zwłaszcza odnoszących się do uro
czystość; zapowiedzianej na dn. 3
września w okolicach Fontainebleau,
nie omieszka zająć się tą sprawą, by
w miarę możności .zadowolić gabinet
cesarski.
Post scriptum.
„P. prezydent Rady, którego
spotkałem na obiedzic u króla, do
niósł mi. iż komunikat mój i szczegó
ły wyluszczone o emigracyi polskiej
były przedmiotem narady w Radzie
stanu. Uchwalono, by zdwoić czuj
ność nad wychodźcami i stosować
wszelkie środki prawne w celu za
tamowania występnych ich knowań.
Władza zajmie się zgromadzeniem
franko-poilskiem. zapowiedzianem na
3 września w .okolicach Fontaine
bleau. Wszystko będzie zrobione dla
zapobieżenia mu. a przynajmniej dla
przeszkodzenia manifestacyi. Nad
mienił p. Mole, że król bardzo nasta
wa! w tym duchu, zalecając głównie
ministrowi spraw wewnętrznych, by
zwracał nieustanną uwagę na po
stępowanie cudzoziemców i ich
stowarzyszeń".

Zanim się przejdzie do faktów,
niezbędne jest przedstawić niektóre
uwagi dotyczące prasy polskiej w
ogólności. Zarząd policyi zawiada
mianym jest stale o każdej nowej publikacyi. o jei duchu i dążności, o na
zwiskach i zamieszkaniu ich redakto
rów. Zaleca on czuwać troskliwie
nad tymi, którzy zasługują na uwa
gę szczególną. Ilekroć pojawia się
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nowe pismo, lub numer pisma już
znanego, zawierające artykuł treści
.nagannej względem rządu francu
skiego. lub izbyt nienawistny wzglę
dem Rosyi, zarząd stara się bez
zwłocznie komunikować go ministro
wi spraw wewnętrznych, lub też kie
rować do sądu. Wskutek tego wie
le już pism polskich zakazano.
DN.
Aleksander Kraushar.

Dr. A d ry a n D iv e k y .

Z e m p le n i Arpńd.

Nasi przyjaciele na Węgrzech.

Wojna obudziła zainteresowanie
się Polską w całej Europie, a na Wę
grzech większe .zapewne, niż gdzie
indziej. Tern ciekawszem będzie przy
pomnieć kilka takich osobistości, któ
re na długie lata przed wojną Intere
sowały się sprawami Polski, jej sta
nem politycznym, nauką i literaturą.
Na pierwszem miejscu wymienić
tu muszę dra Adryaną Diveky‘ego,
historyka, który w czasie swych studyów w Krakowie, Warszawie, Lwo
wie. Wilnie i Poznaniu zdobył sobie
imię wśród polskich kół naukowych
szeregiem prac dotyczących politycz
nych i kulturalnych związków Wę
gier z Polską. Na Węgrzech był dr.
Diveky niezmordowanym propagato
rem sprawy polskiej, zaznajamiając
z nią swych ziomków w szeregu ar
tykułów dziennikarskich oraz odczy
tów. wygłoszonych tak w stolicy Wę
gier. jak i na prowincyi. On jeden z
pierwszych podniósł sprawę polaków
na Orawie i Spiżu, domagając się dla
nich praw narodowych i ochrony
przed .zesłowaczeniam. i jego w znacz
nej mierze zasługą jest pozyskanie
dla tej sprawy opinii węgierskiej. Nic
zapomniał o nas dr. Diveky i w cza
sie wojny, informując opinię węgier
ską w artykułach swych, bezstron
nych a pełnych znajomości rzeczy,
O emigracyi polskiej
o naszern położeniu i dążeniach na
(raport policyi paryskiej z r. 1837).
rodowych. Zwłaszcza dwa obszerne
Uwaga rządu, obudzona wobec studya p. t. ..Polacy i trój porozumie
ducha nagannego, tkwiącego w reda- nie" i ..Polacy a Niemcy", pomie
kcyi pewnych pism polskich ogłoszo szczone niedawno w najpoważniej nych iw Paryżu, wywołała potrzebę szem politycznem czasopiśmie węprzeglądu obecnego stanu części e- gierskiem „Magyar Figyelo", poczy
migracy.j przebywającej w stolicy 1 tać mu trzeba za prawdziwą zasługę
zalecenia prefekturze policyi dostar dla naszego narodu.
Zempleni Arpad (nazwisko ro
czenia intormacyi zawartych w ni
niejszym memoryale.
dzinne: Imrey) jest jednym z najwyG

bitniejszych poetów lirycznych wę
gierskich naszej doby. Jego „Turani
Dalok" („Turańskie pieśni"), które
doczekały się tłómaczenia na język
angielski i niemiecki, uważane są za
perlę literatury węgierskiej dzięki 0ryginalności myśli, przepięknej for
mie i świetnemu językowi. Zempleni.
który przełożył na język węgierski
..Mazurek Dąbrowskiego", przyswoi!
nadto poezyi węgierskiej szereg li
rycznych utworów Mickiewicza i Ujejskiego (także: ..Chorał") a ostat
nio wiersz Żuławskiego ..Do moich
synów", zadziwiając wiernością w
oddaniu myśli i formy.
Na polu przekładów z naszej lite
ratury powieściowej niespożyte za
sługi położył Karol Banyai. Tłómaczył on rzeczy Sienkiewicza (..Bar
tek zwycięzca", „Ogniem i mie
czem", „Na polu chwały", „W pusty
ni i w puszczy"). Żeromskiego (..Roz
dziobią .nas kruki, wrony"), Szymań
skiego (..Srul z Lubartowa", „Dwie
modlitwy"), nowele Stasiaka, Ko
nopnickiej. Prusa (..Orzechy dzieciń
stwa", ,.Z legend dawnego Egiptu").
Rodziewiczówny. Weyssenhoffa, Te
tmajera i Niemojewskiego. Z tłómaczeń jego złożyłaby się niemal mała
biblioteka. Jak Banyai potrafił wżyć
się w ducha, naszego języka, świad
czy najlepiej przekład „Ogniem i mie
czem", w którym z rzadkim piety
zmem odtworzyć potrafił każdy ar
chaizm i każdy odcień, czy grę słów
mistrzowskiego pióra. Jako zaś zna
wca literatury polskiej, mógł iść w
zawody z niejednym z naszych kry
tyków literackich.
Budapeszt, grudzień.

Dr. Jan Dąbrowski.

Uroczystości noworoczne w
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Uczczenie zasług księcia Prezydenta, przez wszystkie niemal korporacye i przedstawicielstwa, stołecznego miasta Warszawy.
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Uroczystości noworoczne w Zarządzie stołecznego m. Warszawy.

Fot. Maryan fu k s.
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O muzeum przyrodnicze w Warszawie.
Żyjemy w czasach 'projektów.
Niema dnia, aby pisma nie doniosły
o organizowaniu nowych instytucyi
kulturalno-społecznych lub nauko
wych. Świadczy to, iż w społeczeń
stwie istnieje pęd nieprzeparty do
odrobienia tego—co przez długi czas
było marzeniem.
Chciałbym zwrócić uwagę na jed
ną sprawę, piękna i ważną, ale nie
zbyt umiejętnie ujęta- Chodzi mi o
projektowane Muzeum miejskie.
Czem ono ma zostać?
Słyszymy o muzeum Sztuki na
rodowej w najszerszem znaczeniu, o
muzeum archeologicznem, etnograficznem — głucho tylko o przyrodniczeni. A jednak jest to instytucya nie mniej pożądana, jak poprze

dnie. Pierwsze to dowody i inwen
tarz pracy duchowej Polski — mu
zeum przyrodnicze, to oblicze natu
ralne Polski.
Wpływ natury na człowieka i
co za tern idzie, na naród jest rze
czą uznaną. Może nie jest on tak
silny, jak głoszą pewni apostołowie
tego poglądu — jest on jednak nie
wątpliwy. Zrozumiano to wszędzie
i oto w XIX i XX stuleciach powstają jedno po drugicm muzea przyro
dnicze w Europie. Zdobywają się na
nie nietylko mocarze świata, ludy
potężne i bogate, o starej kulturze
naukowej, lecz i narody małe, mło
de. Dość, że wspomnę tutaj o wspa
niałych muzeach przyrodniczych w
Budapeszcie lub Pradze Czeskiej.
S

I nie należy sądzić, aby to była
moda, wywołana niezwykłym w dzie
jach wiedzy rozwojem nauk przy
rodniczych w ostatnich czasach. I
nie jest to luksus, na jaki bogaci je
dynie pozwolić sobie mogą. — Mu
zea przyrodnicze są taka samą ko
niecznością. jak muzea historyczne
lub artystyczne, a to dlatego, że dają
one nam obraz kraju rodzinnego.
Dają obraz naturalnego życia i
bogactw tego szmatu ziemi, który za
mieszkał pewien naród. One odzwierciadłają ten krajobraz ojczysty,
co stwarza arcydzieła polotu ducha,
co tkwi w duszy narodu, idzie za nim
na .obczyznę, który jego duszę kształ
ci i nastraja.
Hasto poznania kraju rodzinnego
jest równie szczytne i konieczne, jak
znajomość dziejów swego narodu.
A do poznania kraju nie wystarczą

wycieczki krajoznawcze z tego pro
stego powodu, iż mato jest znać pe
wien krajobraz, a właściwie oglą
dać go — należy go zrozumieć. A w
tym celu trzeba dać obraz kraju, je
go oblicze—to. co człowiekowi naj
łatwiej zrozumieć i zapamiętać. Trze
ba stworzyć wielki i łatwy podręcz
nik wiedzy o kraju — a takim być
może jedynie muzeum przyrodni
cze-.
Nie jest to sprawa do odwleka
nia. Warszawa nie posiada dotych
czas takiej instytucyi. I nie posiada
jej właściwie cała Polska. Bo ani
Muzeum Kom.isyi Fizyograficznej w
Krakowie, ani Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, ani Muzeum
Poznańskie pomimo wielkiego bo
gactwa zbiorów. nie są tom, czem
muzeum takie być powinno. W W ar
szawie istnieją zbiory przyrodnicze
przy Muzeum Przemyślu i Rolni
ctwa — ale jakżeż biednie wygląda
ją o.ne przy zbiorach etnograficz
nych — a pomimo to iluż ludzi je

zwiedza! Brak miejsca — oto chro
niczna .choroba.
I nawet zbiory są — ale są w pa
kach.
Czas z tern skończyć! Czas wiel
ki stworzyć instytncyę poważną —■
muzeum nowożytne, któreby nietylko dawało całokształt naszych natu
ralnych stosunków, nietylko uczyło
o maturze polskiej na naturze pol
skiej. ale również dla .poznania tej
natury pracowało.
Żyjemy pod tym względem w
szczęśliwych warunkach. Nasi mło
dzi przyrodnicy, .uczniowie Lwowa i
Krakowa, garną się z zapaleni do fizyografji — są doskonałymi zbiera
czarni. Trzeba dać im tylko moż
ność pracy — a gmach stanie. Odżyją tradycye badaczy natury oj
czystej — tradycye, równe tradycyo.m Zachodu. A może wtedy za
mrą nareszcie poglądy o rozmaitych
przejściowościach Polski. ,,oparte na
danych naukowych".

Br. Rydzewski.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
Największa biblioteka w stolicy pol
skiej, nawet na całej polskiej ziemi, za
łożona ongi, przed stu bezmala laty zno
jem polskim i ofiarnością polską, stać się
miała instytucyą obcą i obojętną dla pol
skiej kultury i nauki. W małym światku
wielkiego księgozbioru odbiły się nasze
stuletnie zawody i klęski.
Powstała biblioteka uniwersytecka w
latach zmartwychwstałych nadziei, w la
tach wytężonej pracy dla .teraźniejszo
ści i dla .przyszłości. Założona w roku
1817 w dawnym pałacu Kazimierzow
skim składała się biblioteka uniwersyte
cka pierwotnie z księgozbioru szkoły
aplikacyjnej, zebranego dzięki wysiłkom
ministrów Łuszczewskiego i Łubieńskie
go. .tudzież licealnego, który .już wchło
nął w siebie zbiory dawnej Szkoły ka
detów, i arcybiskupa Ignacego Krasi
ckiego. Uczony autor słownika języka
polskiego, Linde, został pierwszym dyre
ktorem nowej biblioteki; na bibliotekarza
powołano Joachima Lelewela. Mając ta
kich kierowników, ciesząc się możną opieką ministra oświaty, Stanisława lir.
Potockiego, wzrasta biblioteka z zawro
tną szybkością. Rocznie 18.000 zip. —
sumę bardzo znaczną na owe czasy —■
wydawano na kupno książek, a jedno
cześnie napływały liczne dary, .przyby
wały druki i rękopisy zwożone z księgo
zbiorów klasztornych. .Po czternastu la
tach istnienia liczyła już biblioteka pu
bliczna przy Warszawskim Uniwersyte
cie 150.000 druków, w tej liczbie około
6.000 inkunabułów, tudzież przeszło ty
siąc rękopisów. Nadto włączono do bi
blioteki słynny zbiór sztychów i rysun
ków, zawierający blizko 90.000 numerów
inwentarzowych, który składał się w lwiej
części z .przebogatych zbiorów króla Sta
nisława Augusta Poniatowskiego. Niedłu
go jednak danem było Warszawie cieszyć
się biblioteką uniwersytecką. Przyszedł
rok 1831. Warszawa stała się zdobyczą
wojsk rosyjskich, a .biblioteka, ta chluba
i duma miasta, na specyalne życzenie ce
sarza Mikołaja I. jako łup wojenny ntiala
powędrować do Petersburga —- dzielić

los biblioteki Załuskich. Nie pomogły
zabiegi dyrektora Lindego i dziekanów
uniwersytetu: ■wola cesarza była nie
złomna; wywieziono 100.011(1 druków,
6.000 numizmatów, cały gabinet rycin,
który stać się miał najszacowniejszą
ozdobą zbiorów Akademii sztuk pięknych
w 'Petersburgu. W dawnej bibliotece u■niwersyteckiej. przekształconej teraz na
..Bibliotekę instytutów naukowych Kró
lestwa". pozostały tylko dzieła treści me
dycznej i teologicznej. Rozpoczął się te
raz dla Biblioteki okres długiej wegetacyi, w czasie którego zbiory wzrastały
na nowo nie tyle, oczywiście, jakościowo,
co ilościowo, dzięki egzemplarzom obo
wiązkowym, zapisom, rzecz dziwna, dwu
krotnym darom cesarza Mikołaja. Kie

rownik ówczesny biblioteki, towarzysz
ongi pracy Lindego, Lelewela — Zaorski,
w miarę sil pracował nad uporządkowa
niem zbiorów.
Prawdziwe odrodzenie Biblioteki uniwcrsyteckiei nastąpiło dopiero w roku
1862. Popierana gorliwie przez margra
biego Wielopolskiego, stać się ntiala in
stytucyą pomocniczą dla Szkoły Głównej.
Dzięki potężnej protekcyi margrabiego
obdarzono .Bibliotekę 17,000 . dubletów
księgozbiorów' petersburskich, wśród któ
rych było wiele druków wywiezionych
ongi z Biblioteki Załuskich, przeznaczo
no 6,000 rubli rocznie na zakup książek,
wreszcie dano Bibliotece wykwalifikowa
nych .kierowników w osobach dyrektora
Józefa .Przyborowskiego, bibliotekarza
Karola Estreichera, kustoszów Bartosze
wicza i Skimborowicza.Żawrzala znowu
praca w salach bibliotecznych pałacu
Kazimierzowskiego... Niestety i ten okres
pomyślności Biblioteki nic trwał długo:
w roku 1871 zamieniono ją już na Biblio
tekę uniwersytecką. Usunięto Przyborbwskiego. by na jego miejscu osadzić
prof. Barsowa. zaczęto gorliwie praco
wać, ■by zetrzeć z • Biblioteki piętno in
stytucyi specyficznie polskiej, upodobnia
jąc ją. do bibliotek uniwersytetów rosyj
skich. Oczywiście,, zgodnie z obyczaja
mi rosyjskiemi starano się. by w Biblio
tece wszystko było „ostatnieirr słowem
nauki",—pomimo to szerzył się nieład co
raz większy, a książki nieraz najcen
niejsze, szczególniej stare polskie druki,
zaczęły w niewytlóinaczony sposób ulatniać. Po Barsowie przyszedł uczony
dyrektor Bibliot. w osobie prof.. Wiechowa. Przypadł mu zaszczyt przeniesienia
Biblioteki do nowego, gmachu, który za
słonił .piękną fasadę Kazimierzowskiego
pałacu. Za rządów Wiecliowa ładu w
Bibliotece nie przybyło, nieporządek i
rozgardyasz zwiększyła jeszcze dwukro
tna ewakuacja; pomimo wszystko Bi
blioteka uniwersytecka, która dzięki
egzemplarzom przymusowym i . bogatej
dotacyi wzrosła do przeszło 500,0011
tomów', odda niewątpliwie olbrzymie uslugi nauce polskiej, dostawszy się zno
wu w ręce polskie po -14 latach rządów
rosyjskich działaczy.
T. Rounailt.

Gwiazdka dla roznosicieli gazet w Warszawie.

Z

in ię y a ty w y kan oniczki, hr. R z e w u s k ie j, p o w s ta ł k lu b d la r o z n o s ic ie li g a z e t. W k lu b ie tym
o trz y m u ją s tra w ę , m ogą s ię u m yć, a n a w e t p a n ie u c z ą ic h .c z y ta ć .
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„O statni11 Rydla.

Teatry warszawskie.
TEATR POLSKI. „Niebieski P ia li" Maeterlinka.

W wieczór Sylwestrowy, gdy
każdy każdemu, szczerze czy nie
szczerze, szczęścia życzy, poczęsto
wał Teatr Polski swych przyjaciół
najpiękniejszą bajką o szczęściu, ja
ką stworzyła poezya współczesna.
Gdy zasłona się podniosła i gdy roz
począł się wątek błękitnego snu
dwojga ubogich dziatek, ten i ów
wysmokingowany pan spoglądał na
sąsiada dowcipnie: — Pan Gorczyń
ski traktuje nas jako małoletnich.
Tak dojrzały i rozważny umysł opiera się tchnieniu poezyi. Ale gdy
poezya jest szczera, a tchnienie głę
bokie, opór mięknie, t. zw. zdrowy
rozsądek otrzymuje zasłużony urlop
i dusze i duszyczki widzów dają się
pociągnąć w zaczarowaną krainę
marzeń. I przez chwilę zdaje się im
nawet, że widzą to, czego oko ludz
kie nie sięgnie. Poeta sprawia, że
w tysiącach serc budzą się uczucia
proste, w znużonych codzienną zgry
zotą życiową umysłach osiada zadu
ma, pełna smętku i tęsknoty, a jed
nak słodka, bo od powszedniej sza
rości odrywająca. Noworoczna baj
ka o szczęściu, którą Teatr Polski ofiarował swym przyjaciołom, była
podarunkiem rozkosznym, w tro
skach, jakie przeżywamy, nad wyraz
trafnie dobranym.
Wypowiedziano zaś tę bajkę
bardzo pięknie. W .zgodnych usiło
waniach połączyli się malarz, muzyk
i artyści. P. Karol Frycz skompo
nował kostyumy i dekoracye. Nigdy
może talent jego nie święcił takich
tryumfów, jak w tej właśnie pracy.
Zwłaszcza obraz Królestwa Przyszło
ści był godnem dziełem plastykapoety. Najmniej natomiast, może nie
z winy malarza, udał się obraz na
cmentarzu; Muzyka p. Lucyana Mar
czewskiego wymaga oddzielnego omówienia. Dziś powiemy tylko, iż
p. Marczewski po raz wtóry, w krót
kim przeoiągu czasu („Noc Listopa
dowa"), składa dowód wielkich zdol
ności kompozytorskich, przemawia
jąc do uczucia słuchaczów melodyą
oryginalną, opracowaną kunsztownie
i umiejętnie. Artyści wreszcie, po
pewnem zawahaniu się w 1-akcie, w
następnych świetnie wniknęli w ton
Maeterlinkowskiej bajki. Para dzie
ci, odtwarzana przez Tadzia Zydlera
i Cesię Kozłowską, była doskonała.
Zwłaszcza malec imponował swobodą
i temperamentem scenicznym. Z po
śród „stowarzyszonych" Teatru Pol
skiego na czoło wysunął się p. Jó
zef Węgrzyn, znakomity w roli wier
nego psa. Jaki humor posiada ten
artysta- jak sumiennie przestudyował ruchy, gesty- intonacye! Tej dba
łości .zbrakło cokolwiek p. Dulębiance, bardzo uroczej kotce. Wybor
nymi byli pp. Jarniński (Chleb) .i Wę
gierko (Cukier). Ładnie mówiła

K a ro l A d w e n to w ic z ( w r o li Z y g m u n t a .l u g u s t a ) i Ja n in a S z y llin ż a n k a (w ro li G iś a n k i) .
F ot. lV ł. S styb lew ski.

p. Rotterowa, jako ,-Królowa Nocy".
Fertycznie kręciła się jako „Pło
mień" p. Janiczówna; „wieprzak" (p.
Bukowski) budził wybuchy śmiechu.
Aby być sprawiedliwym, należałoby
wymienić wszystkich wykonawców,
na co jednak brak miejsca nie po
zwala...
S. K.
TEATR ROZMAITOŚCI. „Ostatni", dra
mat w 4-cli aktach Lucyana Rydla.

Teraz dopiero mogliśmy ujrzeć
na scenie trzecią część Rydlowskiej
trylogii. Cenzura rosyjska zatrzy
mała ją. nie mogąc znieść sceny jed
nania. się polaków z litwinami w wie
kopomnej Unii lubelskiej. Ludziom i
władzom bowiem wydaje się niekie
dy. że z historyi można wydrzeć pe
wne karty.
„Ostatni" liczy pięć aktów. W
Warszawie zaniechano piątego, by
10

nie przedłużać nadto widowiska, a
także .podobno ,ze względu, że ów pią
ty akt przykre wrażenia budzi. Sądzę,
że tan ostatni wzgląd nie wytrzymu
je krytyki. W ten sposób bowiem
teatry, dbałe o miły nastrój publicz
ności. -mogłyby wstrzymywać udu
szenie Desdemony przez Otella, mo
głyby wywierać wpływ .na Romea,
by nie spieszył się z pchnięciem szty
letu w pierś, ponieważ Julia może się
obudzić. Przez odjęice piątego aktu
w „Ostatnim" osłabioną została tra
giczna idea dramatu.
Utwór Rydla, najlepszy może w
trylogii, składa się z oddzielnych,
szeroko i z dużym rozmachem sce
nicznym pomyślanych obrazów. Pię
kną Giżanka, łudząco podobna do
Barbary Radziwiłłówny, staje przed
oczyma tęskniącego wciąż za uko
chaną małżonką króla... Królowa Bo
na opuszczą Polskę, wywożąc nagro-

CD
>

W iadom ości interesujące, choć niestwierdzone...
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Lord H. K IT C H E N E R ,
angielski m in is te r w ojny,
mianowany
w icekró lem
Indyi.

LYOD GEORGE, k tórego
in ic y a ty w ie i e n e rg ii za
w d z ię c z a A n g lia p rz e p ro 
w adzenie pro je k tu przy
musu w ojskow e go.

madzone bogactwa... Delegaci pa
piescy odmawiają Zygmuntowi Au
gustowi rozwodu ze znienawidzoną
Rakuszanką... W Lublinie godzą się
wreszcie panowie polscy i litewscy i
podpisują akt Unii... Obrazy te, dość
luźnie związane, pozbawione zwartej
akcyi scenicznej, Veronezowskiem
bogactwem barw zastępują brak we
wnętrznego życia poszczególnych
postaci. Nawet duchowy konflikt
Zygmunta Augusta wobec Giżanki,
poziomej mieszczki warszawskiej ■
która tylko zewnętrzną powłoką
przypomina ukochaną wdowę Gasztoldową, schodzi na plan drugi. Osno
wę dramatu stanowi groza dziejowe
go momentu: Oto gaśnie ród Jagiel
lonów! Ostatni z świetnego rodu
król schodzi bezpotomnie ze świata!
Oto nastaje zmierzch wielkości i po
tęgi Rzeczypospolitej!...
Akt czwarty, ten, który rozgry
wa się w Lublinie, wywiera najsilniej
sze wrażenie. I ten akt zapewne zde
cyduje o powodzeniu „Ostatniego".
Ale do tego powodzenia przyczy
ni się również niewątpliwie świetna
gra p. Adwentowicza, który postać
Zygmunta Augusta uczynił żywą, po
głębi! i konsekwentnie rozwinął. Na
reszcie utalentowany ten artysta miał
sposobność przedstawić się publicz
ności warszawskiej w roli odpowie
dniej i właściwej.
Wszystkie inne role mają chara
kter epizodyczny. Wszystkie znala
zły doskonałych wykonawców, z pp.
Ludową i Szylinżanką, Rapackim,
Kotarbińskim, Bednarczykiem, Janu
szem. Knake-Zawadzkim etc. na cze
le. Wystawa i reżyseryą staranna,
choć nie wybiegającą poza granice
przyzwoitego szablonu.
S. K-

Gen. C ASTELN AU , mia
nowany naczelnym w o
dzem w o js k fra n cu skich ,
na m iejsce J o ffre ’a.

Gen. POLIW ANOW , ro s y j
ski m in iste r w ojny, z o s ta ł
m ia n o w a n y
G e n e ra lis s i
musem w ojsk w alczących
p rzeciw państwom cen
tralnym .

w którym straty flot walczących przed
stawiają się jak następuje.
Niemcy.

Anglia.

Pancerniki.
tonn

Pancerniki.

tonn
Formidable 15,240
Goliath
13,160
Triumph
12,190
Majestic
15,140
Irresistible 15,250
Ocean
13,160
Krążow. pancerne'.

Krążow. pancerne'.
Bliicher
15,800
Prinz Adalb. 9,000
Krążowniki lekkie:
Dresden
3,650
Undine
2,700
Bremen
3,250

Krążowniki lekkie:
7. ki. Ametyst 3,000
„ Arethusa 3,560
Francya.

Turcya.

2

Pancerniki.
Haireddin
10,000

Pancerniki.
Bouvet
12,000

Y AN S C H I-K A Y , prezydent
rzeczyp. C h iń skie j, dąży
do
k o ro n y
c e s a rs k ie j,
s p o tk a ł się w śród spo łe c z e ń s tw a chińskie go i
w państw ach sąsiednich
z opozycyą.

Krążow. pancerne:
L. Oambetta 12,600

0
00
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W łochy.

Krążow. pancerne:
Amalfi
10,400
Garibaldi
7,400
Do tego dodać trzeba, że Rosya stra
ciła Kanonierkę Siwucz czy Korejec 860 t.
i krążownik minerski „Jenisej” 3000 t.,
Francya krążownik minerski .Casablanka”
1000 t. Pozatem zaznaczyć należy straty
w małych statkach wojennych: Kontrtorpedowców i torpedowców Anglia straciła
około 10, Francya, Włochy, Rosya, Austrya
i Niemcy po kilka; łodzi podwodnych An
glia straciła około 6, Francya, Włochy i
Austrya po dwa do 4, Niemcy 2 czy 3.
Krążowników pomocniczych i transportów
wojskowych, które zginęły, nie rachujemy.
Co się tyczy floty handlowej, to jej strat
oczywiście tu nie podajemy, gdyż obli
czenia nasze dotyczą tylko okrętów wo
jennych.
Nauta.

O pieka Sanitarna IV okręgu, która z wielkim natężeniem pracy
4 dzielnice W arszawy utrzymuje w porządku.
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Straty flot wojennych.
W końcu roku zeszłego , Świat" po
dał wykaz okrętów wojennych, które zgi
nęły w ciągu 1914 r. tak ze strony dwuprzymierza, jak i koalicyi. Obecnie podajemy takież zestawienie za rok 1915,

<
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Krążowniki lekkie:
Medżidie
3,200

>
1. P rzew od niczący, inżynier M aurycy R otm il, 2. Lekarz sanit., dr. Edw ard D ytel, 3. Lek
sanit. dr. Heronim C zarkow ski.
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Kom itet Obywatelski gminy Wawer.

Romain Rolland— poeta pokoju.
Już przed wojną nosił się Romain
Rolland, znakomity autor „Krzysztofa", z
zamiarami wydania zbiorku poczyi p. t.
„Era pokoju". Z rękopisu autora doko
nał przekładu kilku wierszy na niemiecki
p. Aleksander Kastcll i zamieści! je w
„Nowym Ziiricliskim dzienniku" pod ty
tułem „Ołtarze pokoju". Wiersze te wy
wołały w artystycznym święcie niemie
ckim żywy oddźwięk i są szeroko ko
mentowane. „Dc profundis clamans" Ro
main Roland wiele zawdzięcza niemie
ckiej filozofii idealistycznej a jeszcze wię
cej muzyce .niemieckiej, której stał się wc
Fraucyi najwymowniejszym rzecznikiem.
Książka o Betliovenie napisana została
przez niego, jako dzieło o człowieku,
k tóry służyć może za wzór twórczej inspiracyi. 'Nic dziwnego, że jego „Ołta
rze pokoju" znalazły w Niemczech dziś
właśnie zainteresowanie.

Bronisław Mansperl.

K O M IT E T O B Y W A T E L S K I GM- W AW ER z z a rzą d e m na c z e le : p p . A l. O k o ło - K u ła k (p re z e s ),
A l. K a rw o w s k i ( w ic e -p re z e s ), M ic h a ł M a lin o w s k i (s e k r e ta r z ) . J a d w ig a G e b e r, K a ro l G e b e r,
W a c ła w S z a n c e n b a c h , O s to ja -C h o d k o w s k i, S t. N o w a c z y ń s k i, A n t. S w ią te c k i, d r. L. D o m a 
g a ls k i, T e o fil K a p p , S y lw e s te r S k o n ie c z n y i C ie c h o w s k i.
kot. Maryana Fuksa.

Kom itet organizacyjny Towarzystwa",,Samarytanin“ .

W 24 roku życia legł na polu chwa
ły, na Wołyniu, porucznik legionów pol
skich, Bronisław
Mansperl. Pro
wadził mężnie
swój oddział do
ataku podczas
bitew listopado
wych. Pogrzeba
no go czasowo
na skraju wsi
Jabłonki. Zmar
ły był studen
tem uniwersyte
tu paryskiego.
Jako członek pa
ryskiej filarecyi,
brał czynny udział w życiu
młodzieży. Wśród znajomych i przyjaciół
pozostawił żal serdeczny.

Stef. KrzywoszEwskiego
„ P a n i J u la ’’ wyd. II powieść
„ E d u k a cy a B r o n k i” komedya
„ R u sa łk a ”
„
„ A k to r k i”
„
„ D y a b eł i K a r c z m a r k a ”,,
„ R o z sta je ”
„

Do nabycia we wszystkich
księgarniach.
Z a rz ą d o rg a n iz u je b e z p ła tn e w y d a w a n ie h e rb a ty na u lic a c h W a rs z a w y .

-D R U K A R N IA ^ iń /F F A MAI I
CHRZEŚCIJAŃSKA J U Ł u T H IfIMIJ,
—=

P osiada na s k ła d z ie druki: p o d a n i a d o s ą d u i p l e n i p o 
t e n c j e dla pp. a d w o ka tó w , gospodarzy i ad m in istra to ró w
dom ów, oraz p rzyjm u je w sze lkie zam ów ienia, w zakres
d ru k a rs tw a w ch o d zą ce ,
Z pow ażaniem J ó z e f M a i j .

M i U C t A Ae 4 0 , t e l. 0 2 - 3 3 . ==—

Silu - Oson

„fflo to r”

KAZIMIERZ EHRENBERG

CZASY TERAŹNIEJSZE

w płynie i w postaci
stałej w kapsułkach
żelatynowych do przy. gotowania kąpieli bal
samicznych.
Odpowiedzialny redaktor-wydawca: Czesław Podwiński.

Cena rubli 2.20, z p rz e s y łk ą 2.50.
DO NABYCIA WE W SZY STK ICH KSIĘGARNIACH

Klisze i druk wykonane w Zakł. Graf. Tow, Akc. S. Orgelbranda S-ów w Warszawie

Za p o zw o le n ie m n ie m ie c k ie j c e n zu r y wojennej.
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