C e n a n in ie js z e g o n u m e r u 4 0 fe n

PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 4 marki (za odnosze
nie do domu dopłaca się 20 pfen. kwartalnie) z przesyłką po
cztową kwartalnie 4 marki 50 fenigów.
OGŁOSZENIA*, wiersz noncarelowy lub jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 2 marki; na I stronie okładki
I marka 20 fen.; na 2-ej i 4-ej stronie okładki oraz przed tek
stem 60 fen.; na 3-ej stronie okładki i ogłoszenia zwykłe 50 fen.;
Kronika towarzyska, Nekrologi nadesłane po I marce 50 fen. za
wiersz. Marginesy: l-stronie 20 marek, przy Nadesłanych I6 mar.;
na ostatniej str. 14 mar. i wewnątrz 12 mar. Artykuły reklamowe
350 m ar. za s tro n ę .
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Pamiętajcie
o wpisach szkolnych.
Wszelkie ofiary przyjmuje
Administracya „ Świata “.

, .

o wczesne nadsyłanie przedpłaty na kwartał
ll-g i r. b., celem uniknięcia zwłoki w wysyłaniu pisma.
Administracya „ŚW IA TA” .

Siedemdziesięciolecie
Sienkiewicza.
(1846 — 1916).
Dnia 5 maja r. to. przypada sicdemdziesiąta rocznica, urodzin Hen
ryka Sienkiewicza.
Przypominając tę datę społe
czeństwu, nie mamy zamiaru orga
nizować inowego jubileuszu litera
ckiego. Żaden z pisarzów polskich,
od czasu jak istnieje literatura, nie
zyskał śród współczesnych takiej
wziętości, jak Sienkiewicz, żaden
zresztą nie przerósł go popularno
ścią na całym świecie cywilizowa
nym. Nagroda Nobla stała się wo
bec obcych uwieńczeniem tego ży
wota, pełnego chwały, blasku i za
sługi. Przed szesnastu taty naród
polski złożył swemu ukochanemu pi
sarzowi hołd jubileuszowy, złożył
mu dar, który miał być świadectwem
wdzięczności społeczeństwa za „po
krzepienie serc", płynące z jego świe
tnych obrazów rycerskiej przeszło
ści. Pomimo więc momentów gory
czy, nieodłącznych od każdej wiel
kiej sławy, jest Sienkiewicz jednym
z niewielu .zasłużonych literaturze i
ojczyźnie polaków, którzy nie mogą
się skarżyć na, brak uznania.
Przeciwnie, uznanie to było tak

wielkie i tak powszechne, że połą
czyły się z iniem dość wcześnie uczu
cia nie-literackiej natury. Naród,
wychowywany w dobie porozhtorowej przedewszystkiem poetycko, uważał literaturę za główną dźwignię
swego życia duchowego a twórców
literackich za przewodników i nau
czycieli energii społecznej. Stąd też
nigdzie na świecie, w żadnym kraju
wolnym, nie żądano od popularnego
pisarza tyle, co u nas w Polsce. Oko
liczność, iż Sienkiewicz mocą swego
wspaniałego talentu utrwalał poczu
cie łączności z tern, co żyło niegdyś
w sile i krasie, że budził w niejed
nych sercach rasową polskość, -

Dom w W oli OkrzeJskieJ, w którym u ro d z ił się
S ienkiew icz.

sprowadziła wynik bardzo naturalny
w narodzie, pozbawionym samodziel
nego bytu: szerokie zastępy czytel
ników Trylogii, odsunięte od organizacyj normalnego życia politycznego
i społecznego, ofiarowały Sienkiewi
czowi moralną buławę hetmańską.
Znakomity pisarz i pełen rozumu
obywatel zdawał sobie sprawę z ca
łego ciężaru takiego zaszczytu j z
olbrzymiej odpowiedzialności za ta
kie hetmaństwo, ale — nie był w
stanie odsunąć go od siebie. W kra
ju korzystał bardzo dyskretnie ze
swego autorytetu moralnego; za to
wielokrotnie występował w spra
wach ogólno - narodowych wobec
obcych, broniąc honoru narodu pol
skiego, przypominając nasze nieprze
dawnione prawa. Czynił to z taktem
i godnością, korzystając ze stawy
swego nazwiska dla większego rezo
nansu rzucanych w świat argumen
tów i oświadczeń.
Po fenomenalnym wybuchu ta
lentu, który wydał Trylogię i „Quo
vadis“, nastąpił w twórczości wiel
kiego pisarza pewien odpoczynek.
Nie byto w nim znamion wyczerpa
nia, tak zwykłego u wszystkich pi
sarzy: fantazya Sienkiewicza oka
zuje całą swą dawną świeżość w
opowiadaniu ,,W pustyni j w pusz
czy", a „Legiony" — przerwane z
konieczności — przyniosły ten sam,
co dawniej, rozmach, ten sam ton
bohaterski.
Wybuch wielkiej wojny j zwią
zane z nim nadzieje polskie mogły
były łatwo pociągnąć Sienkiewicza
w kierunku hetmaństwa, do którego
wzywano go dawniej. Ale znakomi
ty pisarz okazał znowu ten wielki
takt, jakim się szczycił: nie organi
zował na własną rękę polityki, zosta
wiając ją innym, w rzemiośle politycznem zaprawionym. Sani wziął
na swe barki trud inny: stal się wiel
kim iatmiiżnikiein Polski zrujnowa
nej. zniszczonej, w nędzy pogrążo
nej i zbiera miliony dla przymierają
cych głodem. Spełnia ten trud z
pokorą wielkiego obywatela.

W jakiż sposób znękany naród
może dziś, w 70-tą rocznicę urodzin
autora Trylogii, zapewnić go, że ży
wi wciąż tę samą wdzięczność dla je
go zasługi i podziw dla jego talentu?
Wojna nie połączyła nas, niestety,
tak, jak przewidywać kazała powa
ga, groza chwili. Jesteśmy rozbici
po dawnemu, rozstrzeleni na grupy i
grupki, broniący drobnych odchyleń
programowych, nieufni w próbach
wspólnej pracy narodowej. To też
każdy czyn, który nas jednoczy, ma
w tej chwili donioślejsze, niż kiedy
kolwiek, znaczenie. Fakt 'takiego
jednoczącego czynu pragnęlibyśmy
związać z imieniem Sienkiewicza z
powodu jego 70-lęcia. Przypada ono
właśnie śród dni przeznaczonych na
..wielką kwestę majową", to jest na
organizacyę czynzz, który z żadnej
już strony nie może spotkać kontrowersyi.
Sądzimy, że część tej aikcyi
kwestowania szkolnego dobrzeby by
ło opromienić nazwiskiem Sienkiewi
cza. nietylko dlatego, aby jej nadać
jeszcze większą popularność, ale —
ażeby ją nazawsze złączyć z uczcze
niem jednego z największych pisarzy
i obywateli polskich w dobie porozbioirowej.
Nie chcemy krępować niczyjej
inieyatywy, nie podsuwamy więc
żadnego projektu szczegółowego.
Pragniemy jedynie zwrócić uwagę
Komitetu Wielkiej Kwesty majowej
na współczesność rocznicy sienkiewi-

czowskiej z epoką kwesty. Instytucya lub fundacya szkolna, pod ha
słem obchodu tej rocznicy zamierzo
na, zyska niewątpliwie w całym 'kra
ju wielką sympatyę i pobudzi ofiar
ność publiczną.

Na ostatniej stacyi.
Kiedyśmy przyszli po raz pier
wszy do M.. nie było tu jeszcze nic.
Zrujnowany dworzec, kilka opu
szczonych domków drewnianych i
zgliszcza tartaku. W lesie płonęły
ogniska i stały się d^my przygodnych
obozowisk. Gdzieniegdzie tylko sły
chać było zgrzyt piły i łoskot ścina
nego drzewa. Żołnierze, którzy tu
zatrzymywali się na dłuższy wypo
czynek. musieli sami sobie budować
schroniska. A kiedy nagły alarm po
woływał ich do boju, zostawały po
nich baraki dla innych. Rzadko tu
jednak ktoś dłużej popasał — było to
bowiem podczas najintensywniej
szych walk nad Styrem. Dzień i noc
huczały armaty, w nocy płonęły
nieustannie rakiety, pełzały smugi
reflektorów, od czasu do czasu sły
chać było gorączkowe terkotanie ka
rabinów. Mimo to jednak M. rosły.
Niebawem stały się główna stacyą
odbiorcza dla. całego poiblizkiego
frontu. Wyrosły jak z pod ziemi ol
brzymie magazyny, z których treny

bojowe i „sztafrle" wywoziły co
dziennie to wszystko, co jest po
trzebne żołnierzowi. Raz wraz dłu
gie sznury wagonów ■wyrzucały tu
taj olbrzymie paki konserw, tytuniu
i wody miineraineij, wonki z mąka i
cukrem, beczki rumiu i .wina, stosy
mundurów, bielizny i butów. Na
wszystkich drogach widać było ol
brzymie tasiemce wozów jeszcze
próżnych albo już naładowanych.
Bezustanku słychać było parskanie
koni, świst bata i różnojęzyczne
przekleństwa woźniców. Dalej od
stacyi wieziono rannych na wielkich
wozach sanitarnych, albo chłopskich
..drabinkach", wymoszczonych sło
ma. Ciężej ranni zostawali ,na miej
scu. silniejsi odjeżdżali natychmiast
pierwszym pociągiem sanitarnym.
Z czasem skupiły się tu wszyst
kie urzędy prowiantowe i kancelarye
rachunkowe; od batalionów począ
wszy, sztaby brygad, dywizyi i kor
pusów. piekarnie, rzeźnie i najroz
maitsze urzędy etapowe. Stad roz
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Będzie to w tej chwili ważny
podwójnie czyn pamięci narodu o
swym wielkim pisarzu, któremu za
wdzięcza tyle drogich wzruszeń i ty
le wzruszeń pięknych.
Redakcya.

chodziły się drogi do wszystkich
punktów najbliższego frontu. Drogi
te budowano na nowo za pomocą ‘jeń
ców rosyjskich.
W trzy miesiące M. nie miały już
w promieniu kilkunastu wiorst ani
jednego niedostępnego. trudnego
miejsca. Przez bagna i piaski nie
przebyte budowano nowe i trwałe
drogi palowe, którym ani śnieg, ani
roztopy wiosenne nie mogły uczynić
nic złego.
Kiedy wreszcie pozycye nad
Styrem ostatecznie umocnione zosta
ły. M. zamieniły się na jedyna W
swoim rodzaju osadę, wzniesiona w
przeciągu kilku miesięcy, -przez pio
nierów austryackich i niemieckich w
odległości 15 wiorst od linii bojowej.
Powstał cały szereg budowli, wznie
siony ,z tarcic i okrąglaków. Zarzu
cono zupełnie system ziemianek, kryj.ących się ostrożnie pod ziemią. Uli
ce o drewnianych trotuarach ozdo
biono baryerami i festonami choiny.
Dworzec został gruntownie odnowio
ny. wzniesiono kasyno oficerskie,
schroniska dla przejezdnych żołnie
rzy .i wielkie szpitale. Uporządkowane
zostały magazyny j składy, wyzna
czono olbrzymi plac dla wozów, za-

Z frontu Wschodniego.
(Fot. S t. Dzikowski).

j

W iosenne słonko rozgrzało tw ardą lodow ą skorupę. P opłynę ły rze czu łki. P iją spragnione ko n iki, ciągn ące bez w ytchn ie nia amunicyę.

Treny bo jo w e ro z ło żyły się na chw ilow y odpoczynek. P odw ożą prow iant na fro n t bojowy.
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prowadzono elektryczność. Założo
no dwie wielkie kantyny, w których
można było dostać po niedrogich ce
nach wszystko, czego dusza żołnie
rza zapragnie.
W budownictwie wytworzył się
tu interesujący styl potrzeby wojen
nej, w życiu codziennem nieustanny
rytm zabiegliwości niestrudzonej.
M. nie pozostają dzisiaj w żad
nym stosunku z krajem, który je otacza. Prócz drzewa, Polesie nic im
już dać nie może. Skończyły się już
te czasy, kiedy przepędzano tędy ol
brzymie stada bydła, owiec j niero
gacizny, kiedy zwożono wielkie wo
zy siana. Wszystko, co należy do
tei nowei osady, przychodzi dzisiaj
z dalekich krajów. Z M. dostajemy
wszystko, czego nam potrzeba. Rzu
ceni w bezmiar pustkowia, w jakich
kolwiek sytuacya,ch się znajdowali
śmy, nie odczuwaliśmy prawie ni
gdy. aby działalność ich na chwilę
osłabła. Każdy z nas, kto w tych
warunkach .odczytywał pamiętniki
Segura. rnusiał miimowoli uśmiechnąć
się rozkosznie na myśl o tak bardzo
dla nas namacalnej różnicy w organizacyi dzisiejszej wojny.

Sf. Dz.

ODBUDOWA.

Babci: Budujcie domy i mieszkajcie
w nich: zakładajcie ogrody i spoży
wajcie ich owoce. Żeńcie się. miejcie syny i córki; żeńcie waszych sy
nów. a wydawajcie za mąż wasze
córki, aby one znowu poczęty. Roz
mnażajcie się i nie dopuśćcie, by wa
sza liczba zmniejszyła się".
To mądre wskazanie dla wszyst
kich narodów podbitych stosują dzie
ci Izraela w Babę] — na ziemi wy
gnania. Pozostają mu wierni w swej
przedziwnej, odwiecznej rozsypce,
bez piędzi ziemi własnej, bez dźwię
ku ojczystego języka, bez skupienia,
lotni jak piasek, uginający się jak
trzcina pod wichrem zmiennego lo
su. Jeremiaszowy nakaz: budujcie
domy i mnóżcie się! — jak strumień
życiodajny przepływa przez pokole
nia. Budują domy i mnożą się. I żyją dzieci Izraela, naprzekór stosom
całopalnym
pogromom, naprzekór
dwutysiącletniej represyi, urastając
w potęgę, która waży na, losach
świata. Jakież owoce mógłby zbie
rać naród polski, nie w dyasporze,
lecz na własnej żyjący ziemi, naród
dwudziesto-milionowy, ze stosowania
nakazu organicznej pracy, której nikt
■nigdy nie może nam odjąć — przy
gotowując uporczywie ma tery al bu
do,walny pod dzieło przyszłości?!
Odbudowujmy domy nasze, i
utrwalajmy w nich myśl, że wszyst
ko, co w nich nagromadzimy, od
gwoździa wbitego w ścianę do kasy
ogniotrwałej, stanie się cząstką tego
dzieła przyszłego, którego naród-gatunek dokonać musi.

Jest coś pięknego i radosnego,
A. Chołoniewski.
coś. niby symbol niezniszczalności
życia, w toczącej się od niedawna
dyskusyi i zabiegach pod hasłem od
budowy wsi. miasta i kraju polskie
go. Jeszcze pożar, którego ugasić Wojna w sztuce naszej.
nie mamy sity, szaleje, jeszcze dymią
się niedopalone zgliszcza i wybucha
Z n tn z y a r ty s ta m a l a r z , H 'ł. l ł'a n ją nowe płomienie, a już prężą się
kie, n a d s y ła n a m cieka w e sp u s t r z ę ż e n ia ,
mózgi i ramiona ku tej płodnej myśli ;
d o ty c z ą c e w p ły w u w o jn y n a p s y c h ik ą
twórczości. p l a s t y c z n e j . 7. r a c y i „ W y 
odbudować. Nieśmiertelny instynkt
s ta w y 'w o je n n e j" w Z a c h ę c ie —p is z c on:
trwania nie milczy ani przez chwilę.
Dzieją się rzeczy niebywale
Nie wiemy, co przyniesie nam zbli
żająca się wielka chwila finału wo jeszcze na ziemi. Ogień niesłycha
jennego, może spełnienie się tylko nych zmagań przetopił obecny ca
drobnej cząstki naszych górnych na łokształt życiowy na inny, niewierny,
dziei. może rozczarowanie- wiemy czy lepszy, w każdym razie nowy,
przecież, że istnieć, działać, dążyć i odmienny.
A byliśmy już nieco za spokojni,
dążenia urzeczywistniać będziemy
dalej. Jednostki przejdą, ale trwać za bardzo rozleniwieni i wygodni.
będzie gatunek. Naród żyje długo i Każda najmarniejsza przykrość ta r
z wysoka spogląda na kłębowisko gała nam nerwy, wlekliśmy się po li
walk i wysiłków jednego pokolenia. nii najmniejszych wysiłków przezor
On, do którego zwątpienie nie ma do nie — banalnie, prostacko i łajdacko
stępu, pójdzie mimo wszystko drogą zarazem.
Sztuka, ten najsilniejszy refleks
swoich przeznaczeń i on to przezor
nie, zapobiegliwie, przewidująco, życiowy, pod koniec lat ostatnich za
wśród niedopalonych jeszcze pogo chorowała ciężko i uwiąd starczy co
rzelisk, wota: budować — budować—• raz silniej zaznaczał się we wszyst
budować!
kich jej przejawach, stała się polem
Zdaje się. jakby to właśnie do popisów dla. cyrkowych łamańców
nas poprzez tysiące lat przemawia! rozmaitych ..techników malarskich"
roztropny list Jeremiasza: ..Oto, co lub mazgajów,atych dłubanin wszel
mówi Jahve Sebaoth, Bóg Izraela, do kiego rodzaju szarlatanów farby.
wszystkich wygnańców, których Sztuka — jak mówi Rodin — „sztuka
przewieźć kazałem z Jerozolimy do wielka" umarła. To, co widywaliśmy
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po wystawach, nie miało z wielką
przeszłością, tradycyą, twórczością
nic wspólnego!
Powstała anarchia- podnieśli
giowę najwyżej ci. co nie mieli nic
do ofiarowania, natomiast umieli
krzyczeć i wyć najgłośniej.
Dyletantyzm zapanował wszech
władnie, zatracono zupełnie „ideę
sztuki", wyzbyto się logiki formy,
rytmu plastycznego, powstał tak
przerażający bigos hultajski, że do
prawdy odchodziła każdemu miłują
cemu. sztukę wszelka chęć, wszelka
potrzeba interesowania się ipodobnemi szalbierstwami.
Chwile niedawne stały sie Eldo
radem wszelkiego nieuctwa, każdej
banalności i ignorancyi. Tupet oso
bisty święcił takie orgie w świąty
niach „Artibus" poświęcanym, jakich
jeszcze żadna dotąd epoka nie widy
wała!
Głoszono zupełna swobodę poj
mowania sztuki, wolno było każdy
kształt wyrażać dowolnie, absolutnie
nic nie przypominaj ącemi formami.
O perspektywie nikt nie myślai, uwa
żając reguły jei za dawne safandulstwa przeżytych pedantów. Obrazy,
na które zmuszeni byliśmy patrzeć,
sprawiały nam obrzydzenie. Kulfony
nieudolnie stawiane udawały symfo
nie, przedrzeźniały prerafaalityzm,
wprowadzały cezannizm, odgrzewa
ły najstarsze kultury i mato d-otąd
znane objawy sztuk wschodnich aby irazem, ,cały ten zeskamotowany
bagaż — jako swój własny dorobek
wywlec na rynek i sprzedać, co,
oczywiście, było jedynym i głównym
celem całej tej afery.

Odwróćmy się od tych wstrę
tnych rzeczy i dziś już przestarza
łych nowości, aby spojrzeć na to, co
chwila obecna, zapłodniona nieslychanemi zdarzeniami, wnosi nowego
do sztuki.
Przeglądając to, co daje prasa
europejska ilustrowana, rzuca sie w
oczy zupełna zmiana kierunku za
gadnień, tematów. Zginęły piękne
panie i panny, rozkochane pary i
pierroty, zginęło ckliwe milieu alko
wy, szepty z Boccacia czy innych
Heptameronów. Wystąpił pierwia
stek męski, ruch, wyraz, siła. Jego
mość Mars zabrał ze sobą „damymalarki", kazai im skubać szarpie w
lazaretach. I, podobno, miast pło
dzić szkaradne przeważnie obrazidta. całkiem porządnie spisują sie na
nowych — a (więcej istotnym uzdol
nieniom swej płci odpowiednich sta
nowiskach. Ave!
Gagatki malarskie poszły do
okoipów i tam pozbędą się z pewno
ścią wszelkich „dreszczów ostatnie
go salonu".
Silne, grozą przesiąkłe zdarze
nia muszą ożywić, przepalić, pobu
dzić „• rozpłomienić nawet najwięcej
ospałe, zjełczałe wyobraźnie...

Owszem, widzimy już rezultaty
tego odmładzającego ognia. Prasa
roi się od typów, epizodów pełnych
grozy, siły i ruchu, słowem, poczyna
się okres nowej sztuki.
Tak jest na szerokim świecie.
A u nas?
Naród wojskowo predystynowany, jak nasz, stanowczo zawiało się,
jak dotąd, zamanifestował w sztuce.
I pewnie dopiero po powrocie z oko
pów zjawią się malarscy Goszczyń
scy czy Romanowscy? Wojaczką
żyły cale pokolenia — naszych naj
większych duchów twórczych ma
larskich. Prawie niepodobna odłą
czyć ich od wojny. A trudno wyo
brazić sobie malarstwo francuskie
bez Neuville‘ów, Raffet‘ów, czy Regnauilfów. Oni pędzlem wygrali
niemniej batalii, niż generałowie w
polu. Cala krasa, urok niesłycha
nych zdarzeń życia wojennego jest i
dziś ten sam, co dawniej, mimo zmian
technicznych. Samo życie w oko
pach jest przemalownicze, nie mó
wiąc już o wywiadach, utarczkach,
podjazdach...
Jak dotąd, najciekawszej strony
wojny nie wyzyskano w sztuce: nie
widzimy dotąd ani jednej „batalii"!
To, co dotąd w malarstwie zna
lazło swój wyraz, jest życiem przedwojennem i częściowo obozowo-okopowem.
Najuważniej i najlepiej przyjrzał
się temu Czesław Tański. W jego
cyklu piętnastu czy nawet więcej pa
steli doskonale odzwierciadla się
„chwila". Czy to będzie „Rckwizycya“ podmiejska, czy „Kozacy w lesie", czy „Podwody na. drodze do
obozu" — wszędzie jest świetnie
podpatrzona strona malownicza żoł
nierskiego życia. Jest ruch i prawda.
Łatwo i dobrze uchwycona. Wybor
ny malarz i świetny ilustrator daje
nam rzeczy na pamiątkę, za. jaką
sztuka wdzięczną mu zostanie na za
wsze. Jestem pewny, że Tański z
czasem i na 'batalię w dużym stylu
znajdzie siłę i odwagę. Ileż prze
pięknych epizodów znalazłoby się w
kampaniach lubelskich, nad Strypą,
czy gdzieindziej?
Tuż obok stoją prace Ryszkiewicza. To talent także wojskowy,
choć i „cywilem" bywa. Ale koń je
go, jego „maruderzy" czy żołnierze,
ciągnący małemi oddziałkami po roz
mokłych drogach, doskonale są od
czuci. To nie sa szkapy odprzęgnięte od „deruśki". Widać, że te małe
chmyzy kudłate z nad syberyjskich
tajg są rodem; jest tam w człeku i
bydlęciu prawda obserwacyi, dobrze
zapamiętanej natury.
Dopiero od paru ostatnich lat
widujemy młody talent Kotowskiego.
Obrazy tego malarza posiadają
wszystkie cechy istotnego talentu i
malarskiego zacięcia, dużego już w y
robienia technicznego. Prócz tego
Kotowski posiada piękny ton, czem
zazwyczaj koniarze nie grzeszą.
Wojna obecna dala mu masę tema

tów: rosyjskie kibitki, miale, syberyj
skie, do wielkich psów podobne, ko
nie, dońcy z czapkami na połowic
czoła siedzącemi, kałmuckie typy z
Turkiestanu. W szystko to widzimy na
kilkunastu obrazach, dobrze przypo
minających środowisko tak niedawno
nas otaczające.
Mimowolii przypomina się Ale
ksander Orłowski: duch, rasa, oby
czaj zostały te same. Sto lat dzie
lące jakby nie istniało!
Do nastrojowych notat zaliczyć
trzeba Kożuchowskiego „w okopie".
Rzecz niewątpliwie trafnie odczuta.
..Legionista na koniu" i „Ranny" Bagieńskiego stoją na wysokości naj
lepszych prac tego malarza.

Z humorem utrwali! Kamiński
rozkoszne rysy jednego z kolegów
legionistów w swym „Belrniaku".
Bomba rosyjska, zaraz po opu
szczeniu przez wojska W arszawy,
zburzyła ciekawy dom na Wązkim
Dunaju, o czem świadczy interesują
cy obrazek Kopczyńskiego.
Na zakończenie wspomnieć jesz
cze trzeba o Sawiczewskiego „O sta
tnim" i Dzierzbickiego udatnej alcgory,j wojennej ..Złowrogi znak". Nie
jest to nasza wojna, ale symbol
wszechświatowej pożogi, bardzo umiejętnie, z dużem poczuciem dekoracy.i i kapitalną techniką graficzną
ujęty.
Władysław Wankie.

W eterani 1863 roku

G ru p a p a m ią tk o w a , o fia ro w a n a 1898 r. b. p u łk o w n ik o w i w o js k p o w s ta ń c z y c h , W a le n te m u
L e w a n d o w s k ie m u .

Stanisław Cygański, urzędnik Banku
handlowego, osiedleniec na Syberyi, ze
słany do wsi Ancy, powiat Kański, gub.
Jenisiejska.
August Kręćki, technik Wydziału
Drogowego Zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, na Syberyi kole
gujący z Lewandowskim w Irkucku po
wyjeździć z Uisoli, gdzie byl zesłany do
robót.
Walenty Lewandowski, b. naczelnik
Woje wód. Podlaskiego — dowódca, ze
słany na osiedlenie do gub. Jenisiejskiej
i przewieziony do Irkucka, jako kara za
przenocowanie Szlenkiera.
Adolf Łukawski, lekarz weterynaryi,
podkomendny Lewandowskiego i towa
rzysz wygnania do gub. Jenisiejskiej.
t w Warszawie.
Maksymilian Malukiewicz, współpra
cownik redakcyi gazety „Słowo" w War
szawie, kolega wygnania solenizanta
nietylko w gub. Jenisiejskiej lecz i dzie
lący jego losy — w zesłaniu do gul). Ir
kuckiej. ' t 1912/VIII.
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Jan Massalski, naczelnik Kancelaryi
Zarządu Towarzystwa Dobroczynności w
Warszawie — na wygnaniu mieszkaniec
miasta Jenisiejska, gdzie byt zesłany na
osiedlenie.
Henryk Samborski, urzędnik Wydzia
łu Kontroli Rozchodów Dr. Żel. Warsz.Wiedeńskiej, na wygnaniu osiedleniec
gub. Jenisiejskiej.
Ksawery Woyno z Litwy, urzędnik
Wydz. Gospodarczego Dr. Żel. Warsz.Wiedeńskicj, zesłany do robót do Usoli
po sprawie Zabajkalskiej.
Edmund Wroncki, kontroler Dr. Żel.
Nadwiślańskiej, b. uczeń Szkoły Głów
nej, zesłany do gul). Jenisiejskiej, i kolega
wygnańców: pułk. W. Lewandowskiego,
Stanisława Cygańskiego, Samborskiego.
Malukie wieża, Zlasnowskiego.
Jan Zlasnowski, urzędnik Warsz. To
warzystwa ubezpieczeń od ognia, kolega
wygnańca pułkownika, zesłany na osie
dlenie do gub. Jenisiejskiej.

Na terenie wojny francusko-niem ieckiej.

Żuawi idą do ataku.

Teatry warszawskie.
TEATR LETNI. „Panna sklepowa", farsa
w 3-aktach Fr. Fomsona i Ferd. Wichelera, tłómaezyła Bronisława iNeufeldówna.
Reżyserował M. Trapszo.

Nie powadzi się naszej farsie w
drugim okresie woijiny. Z przerze
dzonych szeregów doskonałego kie
dyś zespołu artystów ciągle jeszcze
uibywaia pierwszorzędne siły, i to ta
kie, które niełatwo będzie można za
stąpić. Wybór repertuaru nie jest
zibyt umiejętny i wystawiane sztuki
nie odpowiadają upodobaniom pu
bliczności. Z tych przyczyn premie
ry iw Teatrze Letnim idą jedna po
drugiej.
Ostatnia „nowość", z powodze
niem niegdyś srana w Paryżu, u nas
na wielki sukces liczyć, nie może.
Liczne ..pointe‘v “ i dowcipy, imające
na celu ośmieszanie nieprawidłowej
wymowy francuskiej a również niefrancusikfch obyczajów, panujących
w pewnych sferach Brukseli, z na
tury rzeczy w przekładzie polskim
uwydatnione być nie mogły. Treść
sztuki opowiada nam cudowne meta
morfozy, które zaszły w podupada
jącym magazynie mebli od czasu,
gdy próg jego przestąpiła nadobna
panna sklepowa (p. Beiiina). Za ła
dna osóbką przypływa klientela i
wspóilnicy ze znączinemi. kapitałami,
kramik przemienia się w duży i zy
skowny interes, a właściciel firmy
rzuca się w wir życia światowego i
sportowego, nie zajmując się prawie
magazynem, gdzie energiczna pan
na wszystko prowadzi—przy współ
udziale zakochanych w niej urzędni
ków i nowego współwłaściciela ma
gazynu. Kończy się ito małżeństwem
panienki, nie z poditatuisialym komandytaryuszem (p. Jarszewski),

lecz z synem dawnego pryncypała
(p. Różycki). Druga para zakocha
nych, syn i córka obecnych wspól
ników, również jakmajpomyślniej
rozwiązuje swoic sprawy sercowe —
i pomimo nieprawdopodobnie nai
wnej gry p. Zarembiiartki i p. Mał
kowskiego — ip-uibliczność jest zado
wolona z itakiego obrotu rzeczy.
Z wykonawców ról głównych
najbardziej wyróżnia się ip. Beliną i
spodziewać sję można, że w przy
szłości młoda artystka wyrobi się na
pożyteczna pracowniczkę .naszej far
sy. Całość przedstawienia zdradza
ła pewne niedociągnięicia, które z
biegiem czasu zapewne usunąć się
dadzą. Publiczność na premierze
zapełniła salę teatru i pirzyjimoiwała
..Pannę sklepową" dość gorąco —
oby tylko nie ostygła w swych za
pałach.
A. P.

Jubileusz A. Szycówny.
W 1890 r. ukazały się w .Przeglądzie
pedagogicznym” w rubryce „Z dziennika
pedagoga” artykuły, poświęcone sprawie
badań nad dziećmi a wyróżniające się
bystrością spo-------------------------------- strzeżeń i wy
t r ą w n y m są
dem. Podpisy
wała je „Mło
da pedantka”,
która wkrótce
dała się poznać
jako jedna z naj
wybitniejszych
naszych sił nau
czycielskich. W
zeszłym ro k u
minęło dwudziesto p ię c io le c ie
jej pracy, zgłu
szone przez huA n ie la Szycówna.
ragan wojenny.
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Aniela Szycówna, współpracowniczka
naukowego kwartalnika „La revue psychologiąue” w Brukselli, b. redaktorka „No
wych Torów”, jedna z głównych założy
cielek T-wa badań nad dziećmi, współ
założycielka T-wa psychologicznego, jest
pierwszą 2 kobiet naszych współczesnych,
które poświęciły się metodyce nauczania
i — przy praktycznem zastosowaniu prze
słanek — nie spuszczają z oczu nigdy
celów naukowych, opierając na badaniu
ciała i duszy dziecka wskazania pożąda
nych reform.
Od najwcześniejszych lat już zdra
dzała niezwykły pęd do pracy pedago
gicznej. Najmłodsza z uczennic w klasie
(skończyła pensyę p. Budzińskiej, mając
lat 13), pomagała koleżankom, uczyła je
wszystkie. „Młoda nauczycielka” Machczyńskiej, pierwsza książka pedagogiczna,
jaką przeczytała, wywarła na niej tak sil
ne wrażenie, że odtąd jaknajskrupulatniej
poczęła spisywać spostrzeżenia swoje nad
dziećmi. W pracy tej utrwaliło ją dzieło
Dawida: „Program psychologicznych spotrzeżeń nad dzieckiem od urodzenia do
20-go roku życia”. Odtąd nie zbacza ani
na chwilę od raz wytkniętego kierunku
i w gorączce najpilniejszych robót znaj
duje zawsze chwilę dla umiłowanych studyów, wydając cały szereg książek po
święconych sprawie. „Rozwój pojęciowy
dziecka”, „O zadaniach i metodach psycho
logii dziecięcej”, „Kwiaty i dzieci”, „Pta
ki i dzieci”, „Pedologia czyli nauka o
dziecku", „Bibliografia pedologiczna pol
ska” — oto dorobek, który już zostawi
ła za sobą, nie licząc prac z innych dzie
dzin pedagogiki, oraz mnóstwa artykułów
we wszystkich niemal organach, poświę
conych dziełu wychowania u nas.
Aniela Szycówna, po za wykładami
na pensyach i w kompletach prywatnych,
obejmuje od lat wielu katedrę pedagogi
ki ną Kursach Naukowych. Ten rok po
święciła przeważnie wykładom metodyki
nauczania, którego kurs — po za innemi
instytucyami — prowadzi w świeżo przy
T. K. Ń. otwartym Instytucie pedago
gicznym.
C. IV.

Śmierć marki pocztowej.
Znaczek pocztowy powstał w <*. 1830.
Równocześnie z lokomotywą wszedł w
użycie i został tak szeroko zastosowany,
że stał się jedną z cech charakterystycz
nych XIX-go wieku. Lokomotywa paro
wa .znalazła już godnych konkurentów.
Samochód, aeroplan, wreszcie lokomoty
wa elektryczna stanęły do zapasów o
względy ludzkie.
'Przychodzi też kolej na znaczek
pocztowy. Oszczędność podnosi .na nie
go ramię. Kosztuje miliony, choć przy
nosi dziesiątki milionów' dochodów. Prze
myślne głowy finansistów państwowych
chciałyby mieć dochody, unikając niepo
trzebnych wydatków. Fabrykacya znacz
ków pocztowych pochłania sumy. Papier
tak .potrzebny obecnie zdałby się na inne
cele. Trzeba trzymać całą rzeszę sprze
dawczyń, urzędników, pilnie przestrzegać
■i .pilnować, -by nie znalazło się za
du,żo chętnych fałszerzy. Wreszcie pe
wna ilość marek niszczy się, co też przy
nosi straty.
Kasa państwowa potrzebuje przytem
stale pieniędzy. Jak zaradzić? Podnieść
obieg. Wszystkie te refleksye przy
chodzą widocznie do głowy funkcyonaryuszom państwowym niemieckim, któ
rzy debatują obecnie nad marką poczto
wą .i zwiększeniem zysków dla skarbu.
Wśród licznych bowiem projektów,
jakie się w Niemczech pojawiły ostatniemi czasy, w celu zwiększenia dochodów
państwowych na pokrycie kosztów wo
jennych, znajduje się także i sprawa pod
wyższenia cen z obiegu listów, posyłek.
Znaleziono i z tej sytuacyi teoretycznie
wyjście. Wprowadzi się maleńką refor
mę. Miast znaczków pocztowych zapro
wadzi się maszyny do frankowania. Ta
reforma w technice Ikomunikacyi, zdaniem
fachowców, może przysporzyć państwu
milionowe .zyski bez podwyższenia porta.
Pierwszą taką maszynę do franko
wania wynalazł bawarski inżynier pocz
towy Baumana w 1897 r. Zaopatruje ona
list w nierozłączne potwierdzenie uiszcze
nia należności za .porto .i wyklucza fał
szerstwo lub nadużycia. Dogodną jest
przytem dla .publiczności, gdyż maszyna
do frankowania jest aparatem, który każ
dy może mieć u siebie w domu tak, jak
telefon, gazomierz lub elektromierz. Pań
stwo wzamian za zniesienie marek wpro
wadziłoby monopol .od aparatów do fran
kowania, pobierałoby za ich wypożycza
nie kaucyę oraz zapłatę zgóry, według
przypuszczalnej liczby i jakości franko
wać w ciągu pewnego czasu. Kaucya ta
i zapłata wybieraneby były bezprocento
wo, za to klient otrzymywałby z końcem
roku pewien rabat.
Maszynę do frankowania stosują już
w Nowej Zelandyi z powodzeniem od
lat 12. W Bawaryi dopiero od 1910 r.
zastosowano tę maszynę w Monachium,
Norymberdze ale tylko do posyłek ma
sowych. Ciekawe, że wynalazca tej ma
szyny, Baumann, na agitacyę wydał
znaczne sumy. Ody upomniał się on o
zwrot kosztów .propagandy — w odpo
wiedzi otrzymał zapewnienie, że nowość
ta była już znana bardzo dawno. Jest
to tylko powrót do stanu rzeczy z przed
lat stu, gdy nie używano znaczków pocz
towych. Przyszłość niedługa odpowie, czy
znaczek pocztowy odejdzie do archiwów
historyi obyczajowości. W każdym ra
zie — baczność, panowie filateliści.
Firlej.

Kwesta majowa na W pisy.

Fra n c is ze k bar. R adoszew ski
kw esty m ajow ej.

i ks. Z d z is ła w o w a Lubom irska

o rg a n izato ro w ie W ie lk ie j
F o l. M . F u k s .

Zbiorowa foto g ra fia powołanych 17 listopada 1915 r przez
K om itet Obywatelski miasta st. W arszawy sędziów pokoju,
ofiarowana księciu - prezydentowi.

O d le w e j k u p r a w e j s tr u n ie sie d zą : pp. K a ro l G e is le r , J ó z e f W e g n e r i L e o n a rd M utterm ilch.
S t o j ą : pp. Ig n a c y B en detso n, Jan M a rte n s , S ta n is ła w P ru s z k o w s k i, W a c ła w Manduk,

D yo n izy Z a h o rs k i i W a le n ty Iw iń s k i.

/•'<>/. J/aryaw / ' k £ s .

N ow om ianow any d o w ó d ca
legionów .

X X V - le cie pracy.

Ś. p. Lucyan K leczkow ski,

Ćwierć wieku w kancelaryi teatrów
warszawskich na sumiennej, akuratnej pra
cy spędził p. Jó
zef Trzeciak, o- ,_____________________
statnio na stano
wisku sekretarza
dyrekcyi rządo
wej, przed jej ewakuacyą. Jubi
lat, oprócz biu
rowej, pożytecz
nej działalności,
w chwilach wol
nych c h ę tn ie
imał się pióra
w tłómaczeniach
i oryginalnych
próbach scenicz
nych. P. Trze
ciak
występo
wał też jako deklamator i monologista na
estradach koncertowych.

b. obywatel ziemi Lubelskiej, właściciel
majątku Marcinów, opatrzony św. Sakra
mentami, po dłu
gich i ciężkich
cierpieniach za
snął w Bogu dnia
20 marca 1916 r ,
przeżywszy lat
68. — Znany w
szerokich kotach
z ie m ia ń sk ic h ,
zawsze Chętnie
przyjmował udział w pracy
narodowo - spo
łecznej. Osiero
cił żonę Emilię
z
Mościckich.
Pogrzeb odbył
się 23 b. m. z
kaplicy kościoła św. Piotra i Pawła. Po
chowany został na cmentarzu powązkow
skim. Zmarły był synem ś. p. Franciszka,
oficera b. wojsk polskich, ozdobionego
krzyżem orderu yirtuti militari, i Natalii
z Serkowskich. Był on bratankiem ś. p.
Michała Aleksandra lir. Kleczkowskiego,
ambasadora, a później ministra Francyi
z czasów Napoleona III.
Niech mu ziemia, którą tak gorąco
ukochał, lekką będzie.

O fiary złożone wadm. „Ś w ia ta ".

G e n e ra ł Puchalski, z o s ta ł mianowany na
czelnikiem le g io n ó w p o ls k ic h , na m ie js c e
g e n e ra ła fe ld m a rs z a łk a D u rs k ie g o , który
u s tą p ił wskutek c h o ro b y .

Laskowskiej.
Bezimiennie rb.2.
Dla szwaczki Swieżawskiej.
M. K. rb. 3
Dla staruszki Sosińskiej.
Bezimiennie rb. 2, M. K. rb. 3.

B. p. Róża z G uryanów
H enrykow a Bregm an.
K a rta na macę.

Znana, jako działaczka społeczna w
szerokich kotach Warszawy, b. p. Ró
ża Bregmanowa
zmarła wskutek
zaraźliwej cho
roby, jakiej ule
gła,odwiedzając,
jako opiekunka,
szkołę i ochron
kę dla biednych
dzieci. Urodzona
w 1879 r. w Pe
tersburgu, tu ukończyła gimnazyum. Wyszła za
mąż w 1900 r.
za p. Henryka
Bregmana, zna
nego kupca i o
bywatela warszawskiego. Poświęciła ży
cie swoje cichej pracy na polu pomo
cy dla biednych naszego miasta. Uni
kając rozgłosu, zawsze czynnie wspo
magała cały szereg instytucyi filantropij
nych. Zgon jej wywołał szczery żal.
Otiarność jej i szlachetność pamiętać będą
ci liczni ludzie, którzy mieli sposobność
współpracować z b. p. Różą Bregmanową.

D la lu d n o ś c i ż y d o w s k ie j, z ra c y i n a d c h o d z ą c y c h ś w ią t W ie lk a n o c n y c h , m iast k a rte k
na c h le b , K o m ite t O b y w a te ls k i w y d a je k a r tk i na m ace.

Skład Win i Restauracya

I®

I. Lijewski i S-ka
Krakowskie - Przedm. JS|o 8.

Bar

Senatorska 27.

Po gruntownem odnowieniu został otwarty. Pole
cając go łaskawej uwadze Szanownej Klienteli
Pozostajemy z szacunkiem

SPECYALNOŚĆ:
S ta re wina Węg. dla Chorych i Re
konw alescentów , w szelkie gat. win
zagranicznych oraz wina m szalne.

Leon Hlemberg i St. Maciaszek.

jy
O d p o w ie d z ia ln y re da kto r-w yd a w ca : C z e s ła w P o d w m s k i. K lis z e i d ru k w ykon a n e w Z a k ł. G ra f. T o w . A k c . S. O rg e lb ra n d a S -ó w w W a rs z a w ie

'/.a pozwoleniem niemieckiej cenzury wojennej.
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