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PIW O

BROWARPAROWY K . M ACHLEJDA

Leżak, Pilzeńskie,

„Płaszcz krzyżem naczerniony” .

Kulmbachskie i Lagrowe.

AL. DUMAS.

T rzej IBuszftieterowie,
w przekładzie Stanisława S ie
rosławskiego, z wspaniałemi ilustracyami Z. Badowskiego i in
nych, cena zwykła bez oprawy
Rb. 3.60, w oprawie Rb. 4.50,
dla prenumeratorów „Świata"
t y l k o : bez opr. R b . 2 . 7 0 ,
w opr. R b . 3 . 4 0 .
Do nabycia we wszystkich
księgarniach.

V
Ocl Administracji.
Z powodu chwilowego zawiesze
nia czynności, poczta warszawska
zwraca nadchodzące przekazy pie
niężne. Uprzejmie prosimy Sz. Pre
numeratorów o iaknajrychlejsze na
desłanie
przedpłaty za czwarty
kwartał, gdyż wysyłanie nieopłaco
nych egzemplarzy bedzie w strzy
mane.

Polskim
żołnierzom,
którzy
walczyli pod Augustowem, zwidzia
ło się dziwne zjawisko. Oto w odda
li, wśród płonących dokoła włości,
wśród gajów i gąszczu, poza nieprzyjacielskiemi pozycyami zamaja
czyła przez chwilę grupa postaci, odzianych w białe powłóczyste pła
szcze, rozwiewające się nakształt
skrzydeł ponad gniademi rumaka
mi.. Rannym, którzy dojrzeli tę
grupę, mogło się zdawać, iż maja
czą w gorączce, że śni im się tylko
jakaś mara wyobraźni, która wywo
łała z pruskich pobojowisk widma
Ulryka de Jungiengen, Jerzego de
Gersdorf, Markwarda de Resehenburg, Teodoryka de Sonnenburg,
Wilhelma de Helfenstein, wielkiego
mistrza i wielkich komturów Teutońskiego Zakonu z przed lat półtysiąca. Ręce widziadeł, podniesione
ku hełmom, dawały znać, że wpatru
ją się w pobojowisko ze skupioną
przeraźliwie uwagą... „Lob der Gott!
Krzyczą żelazne komtury! Ich dzi
dy czarne, jak szerść na jeżach,
szerść naprzód strachem zjeżona
do góry, a potem w polskich tęczo
wych odzieżach serc szukająca...
Tak wielkiej czerwieni, takiego krwi
bluzgotii. nie było na święcie od
czasu, jak Rzym stoi... Polu Trazymeńskie, przy zakrwawionem słoń
cu, w łona otworzone biorące żyw
cem całe kohorty czerwone, które
się jeszcze w ziemi pochłonięte rżnę
ły, są niczem... Z dwóch puszek
krzyżak ognia dał, i czarnych księ
ży zszykowawszy w klin jeden
straszny, zaczął bitwę, cały na lewe
skrzydło wytężon,—na Litwę i na żół
tego tatarzyna. I tak, jak bocian w
żaby, tak się ostrzem klina wbił... i
szedł ciągle głębiej falą wciąż idącą...
I tę Litwę, na żinudzkieh konikach
siedzącą, połamał z końmi razem, i
przez plecy się pokazał zakrwawio
nem żelazem, rozproszywszy tata
rów... I na smoleńskich bojarów fu
trzane pułki, twarze czerwone, z
i

pod borów wyglądające, natarł ci
cho, nie rozbity, jakoby klin okrop
nych żelaznych upiorów czarnych,
z krwawemi kity... I pułk piekielny,
od Plutona wysłany, przeszedł nie
śmiertelny przez pole pełne trupów".
Lecz wtem... „Kurz się na polu
czerwony rozwinął, straszniejszy,
niż płaszcz, który chowa czarne
zbrodnie. I w kurzu się błyskały
miecze, jak pochodnie, i świat się. ja
ko błotem skrwawionem zamazał.
1 nagle się w kurzawie krwawej już
pokazał cały krzyżacki hufiec z cho
rągwiami uciekający—i inne strasz
ne boju tajemnice... śmierć... widmo
jakieś czarne... i trzy błyskawice".
I kiedy ranny polski żołnierz,
któremu w uszach brzmiały może
te spiżowe rytmy Słowackiego o
grunwaldzkim boju, a na przymknię
tych powiekach malował się pło
mienny wid płótna Matejki, otwo
rzył oczy, dojrzał, że do grupy
jeźdźców w białych płaszczach na
augustowskiem wzgórzu poskoczył
jak niegdyś w długoszowem opo
wiadaniu z przed lat pół tysiąca,
dowódca chorągwi na białym koniu.
Kopią dawał znak do odwrotu i wo
łał wielkim głosem: herum! herum!
Jeźdźcy pośpiesznie tył podali. Na
białych ieli płaszczach ukazały się w
tej chwili z przeraźliwą wyrazisto
ścią. ponure, potworne, czarne krzy
że i znikły niebawem wśród gąsz
czów. Ranny żołnierz omdlewał.
Myśl biegła w lata dziecinne, w cza
sy pierwszych wzruszeń i pierw
szych nauk, pierwszych umiłowań i
pierwszych nienawiści: ....Kiedy za
raza Litwę ma uderzyć, nieraz na pu
stych cmentarzach i błoniach staje
widomie morowa dziewica... Strażni
cy zamków oczy pod hełm kryją, a
psy wieśniaków, zarywszy pysk w
ziemi, kopią, śmierć wietrzą i okropnie wyją... Dziewica stąpa, kroki
złowieszczcmi na sioła, zamki i bo
gate miasta, a ile razy krwawą chu
stką skinie, tyle pałaców zmienia się

Wojna rosyjsko-niemiecka.

w pustynię, gdzie nogą stąpi, świeży
grób wyrasta. Zgubne zjawisko! Ale
więcej zguby wróżył litwinom od
niemieckiej strony szyszak błysz
czący ze strusiemi czuby i płaszcz
szeroki krzyżem naczerniony. Odzie
przeszły stopy takiego widziadła, niczcm jest klęska wiosek albo gro
dów: cała kraina w mogiłę zapadła.
Ach! kto litewską duszę mógł ochronić, pójdź do mnie, siądziem na
grobie narodów...".

W paryskim „Journalu" z 19
października 1914 r. czytamy, co na
stępuje: „Wilhelm II musiał ucho
dzić pospiesznie z pola bitwy pod
Augustowem wobec odwrotu swoich
wojsk. Ten sam przymus został mu
narzucony pod Nancy, wtedy, kiedy denburskim opętać wpływom krzy
jego artylerya bombardowała okopy żackim i gdyby w Polsce, zamiast
miasta. Korpus kawaleryjski oczeki wielorakich cudzoziemskich oryenwał wyniku kanonady, ażeby z ce tacyj, wywołujących wojny domowe
sarzem na czele odbyć świetne wej między zwolennikami Sasa i Łasa,
ście do lotaryńskiego grodu. Kawa- istniała jedna tylko polska oryentalerzyści wyglądali pięknie w swoich cya piastowska.
wyświeżonych uniformach, które dla
Wszakże to wtedy przodek dzi
tern większej okazałości uzupełnio siejszego Sasa, sięgającego znów
no białemi płaszczami. On sam, On, ręką po Zamek Warszawski, czując
trzymał się w oddaleniu, z lornetką usuwającą mu się ziemię pod noga
w ręku, teatralny w swoim płaszczu mi, przyjął, by się ratować, podany
o gronostajowej białości, odbijającej przez inflantczyka, Jahanna Rein
od wyszytego na niej czarnego krzy holda von Patkula, pierwszy plan
ża teutońskiego zakonu. Cesarski podziału Polski z Prusami i Rosyą.
wielki sztab miał na sobie to samo Wszakże to wtedy „elektor branden
przebranie. Na nieszczęście, przed burski, który, korzystając z ogólne
stawienie było źle wyreżyserowane, go zamętu, koronował się samowol
bo nagle artylerya niemiecka umil nie królem Pruskim, a tern samem
kła. Zmusiły ją do tego działa fran zamiary swoje względem Prus Pol
cuskie, a francuscy piechurzy sztur skich objawił, zajął je teraz. Piotr
mem na bagnety opanowali pozycye, Wielki opanował Litwę, a Sas
zajmowane przez armię cesarską. wszedłznowu doWarszawy". Wszak
Biały rycerz w sposób politowania że to wtedy Szembekowie i Siegodny, z wszystkimi figurantami niawscy w nienawiści do Leszczyń
poza sobą, schronił się wtedy na skiego saską oryentacyę połączyli
granicę anektowanej
Lotaryngii; z rosyjsko - pruskiem przymierzem.
projektowane wejście do Nancy za Wszakże to wtedy król pruski i
kończyło się fiaskiem"...
Piotr Wielki wzamian za oddanie
W chwili, kiedy
dzisiejszy im Prus Polskich, Żmudzi i Białoru
Wielki Mistrz Krzyżacki obiecywał si mieli dopomódz Sasowi do urzą
sobie odbyć wjazd tryumfalny na dzenia z reszty Polski dziedziczne
plac Stanisława w Nancy,—w wojsku go i absolutnie rządzonego króle
niemieckiem, przygotowująccm się stwa. Sas zabierał godności i majątki
do wejścia do Warszawy, znajdował stronnikom Leszczyńskiego, a woj
się król Fryderyk August Saski... W sku swemu rozkazał licznemi gwał
cichych grobowcach kościoła Bon tami wywoływać rozruchy, na to,
Secours w lotaryńskiej stolicy drgnę żeby je potem tłumić i przy tej spo
ła może wtedy garść popiołów Pia sobności nowy porządek rzeczy
sta polskiego, wyzutego przez Sasów wprowadzić. Już wówczas w głowie
z korony, danej mu przez naród, i wy Piotra Wielkiego kiełkowała jednak
nagrodzonego Księstwem Lotaryn myśl, aby sasów wyrugować, a Prus
gii przez Króla Francyi, który był je i Austryi do rozdarcia Polski nie
go zięciem. Opierając stopę swoją o dopuścić. Ponowna jednak elekeya
ten grobowiec, następca Wielkich Leszczyńskiego, obawa o wpływy
Mistrzów byłby był może wypowie Francyi w Polsce, kwestya Kurlandział jedną z tych mów, któremi tak dyi wreszcie, którą Fryderyk Au
lubi świat zdumiewać. Byłby był gust jako polskie lenno-dziedziczne
może przypomniał, jak bardzo z
mistrzów zakonu mieczowego od
smutnym losem polskiego „filozofa dał Bironowi, skłoniła Annę Iwanódobroczynnego", którego pamięcią wnę do pomagania Sasom. I znowu
żyje prawie każdy kamień w Nancy, Lubomirscy i Wiśniowieccy z nie
związały się dzieje państwowe Kró- nawiści do Potockich przy pomocy
lestwa Pruskiego. Jakże inaczej by wojsk saskich i rosyjskich osadzają
łyby się potoczyły wypadki, gdyby T na tronie polskim Sasa...
Piotr Wielki zgodził się był na paOd tej chwili już przesądza się
nowanie Leszczyńskiego w Polsce,'J' los państwa Polskiego. Piast z tytu
gdyby nie dal się w pamiętnej króle- ' łem Króla Polskiego zaczął pano
wieckiej rozmowie z elektorem bran- wać... w Lotaryngii. „Na spokojnym
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Rynek w Działdowie (Soldau).

tronie rozwinąć mógł rozumne rzą
dy. Kraik jego wygnania po cięż
kich klęskach wrócił do zamożności
niesłychanej. Gdy po zgonie jego
przyszedł czas połączenia się Lota
ryngii z Francyą, zawdzięczali mu
lotaryńczykowie to piękne swe sta
nowisko, że nie przychodzili do
wielkiego królestwa jako żebracy,
ale bogato uposażeni w dobra materyąłne i naukowe. Sama akademia,
założona przez króla Stanisława w
Nancy, zwana Academie Stanislas,
podniosła małe państewko wysoko
wobec francuzów. Zamożni, światli,
bogaci w zaszczytne wspomnienia
historyczne lotaryńczykowie łączyli
się z francuzami, jak równi z równy
mi. Dobra administracya kraju, ja
ką rozwinął Stanisław, dozwoliła
mu nietylko starczyć na zakłady
publiczne, wspierać ubóstwo, ale
zasilać nieraz skarbami swemi i cór
kę, królowę Francyi, na jej nie
zmierne jałmużny. Pamiętny na wła
sną ojczyznę, założył osobną szkołę
dla młodzieży polskiej w Luneville,
założył drukarnię polską, w której
drukował swoje i rodaków prace.
Uzyskał zacnością swoją taki szacu
nek powszechny w Europie, że gdy
w roku 1757 dawny jego przeciwnik,
król August III, przed najazdem pru
skim opuścić musiał Drezno i szu
kać schronienia w Warszawie, osie
rocone po matce dzieci swoje młod
sze posłał do Luneville pod opiekę
króla Stanisława, nad któremi Le
szczyński po ojcowsku czuwał..."
#
„Szyszak błyszczący ze strusie
mi pióry i płaszcz szeroki naczer
niony krzyżem", inne po sobie w historyi zostawiły ślady, niż prace „do
broczynnych
filozofów".
Dziś
płaszcz ten znów rozwiewa szeroko
od Niemna i Warszawy aż po Nan
cy i Meurthę — i łączy zniszcze
niem i pożogą ziemie, które nie
gdyś myśl ostatniego z prawdzi
wych królów polskich jednoczyła
wspólnem uczuciem miłości i po
święcenia. Micjmy nadzieję, że po
raz ostatni w dziejach świata godło
Krzyża nadużywane jest tak świętokradzko i że nad krainami zapadłemi w mogiłę wzniesie się wśród no
wego życia znów białe i promienne,
kojące i ciche.
R. E.

W ojna belgijsko-angielsko-niemiecka.

Patrol ułanów belgijskich w okolicach Ostendy.

Galicya na przełomie.
I.

Kraków w sierpniu.

Jeżeli ktoś w drugiej połowie
sierpnia r. b. przejeżdżał wzdłuż
Galicyę — od Oświęcima w kierun
ku na wschód, temu udało się ujrzeć
cały obraz kraju na przejściu od ży
cia cichego, spokojnego do gwaru
wojny, aż po huk armat i pola bite
wne.
Pyszne łąki nadwiślańskie w ko
tlinie oświęcimskiej nęcą podróżne
go wywczasem wakacyjnym. Cisza
i spokój. Małe stacyjki z nudzącym
się szyldwachem - landszturmistą,
chłopem z sąsiedniej wsi. Pociąg
biegnie wzdłuż linii budującego się
kanału Wisła - Odra. Tylko wózki
opuszczone przypominają, że tu na
gle przerwała się jakaś wielka robo
ta kulturalna. Tylko pociąg, za
trzymując się na stacyi. wciąż po
rywa jakichś nowych popisowych i
mknie na Skawinę - Nadbrzczie do
Krakowa.
Przystanek Podgórz, i tu ury
wa się nasza jazda. Na pociąg do
Krakowa trzeba czekać aż osiem go
dzin, chociaż to odległość ledwo pa
ru kilometrów.
Wskakujemy do pociągu służ
bowego i jesteśmy na dobrze zna
nym dworcu krakowskim. Kolejarze
rozsypują się. Jakiś jegomość podtatusiały, o typie stammgasta od
Wencla czy Hawełki, z manlicherem na ramieniu, ma przeprawę u
wyjścia z żandarmem austryackim.
Pertraktacye kończą się złożeniem
tej morderczej broni u portyera,

gdzie i my zostawiamy swój ręcz
ny pakunek.
Teraz czas jest zobaczyć, ja
ką fizyognomię miał w te dni nasz
stary, sędziwy Kraków.

Pierwsza niespodzianka. Kra
ków, w tych miesiącach zwykle o
sennem obliczu, strasznie ożywiony.
Kraków-forteca. chroniona przepust
kami, kordonem żandarmeryi. Je
dnak, mimo tych pierścieni, mimo
pociągów raz na dobę przychodzą
cych i odchodzących, wchłonął w sie
bie tłum ludzi. Pełno i koło Sukien"
nic, i na znanej linii rynku A-B, i na
promenadzie wzdłuż plantacyi. Ten
sam tłum różnobarwny, wystrojony
i rozbawiony. Ale przytem jeszcze
nowe, odświętne figury.
Kraków gotuje się na uroczy
stość narodową, uroczystość patryotyczną. Wielkie afisze na murach
miasta zapowiadają, że nastała chwi
la... U bramy pałacu spiskiego kupi
się tłum. Tam w szaretn ubraniu
stoi szyldwach: jeden w czapce okrągłej—strzeleckiej, drugi — w ka
peluszu sokolim. Tu główna kwa
tera tworzącego się zachodniego le
gionu.
Na ulicy co krok spotyka się
siwy mundur ochotniczy. Widzisz w
niego przybrane znane figury kra
kowskie. Oprócz szabel, znaczki na
kołnierzach. To wyższe szarże.
Taki sam ruch, takie same oży
wienie w starym pałacu Wielopol
skich przy ul. Poselskiej.
We
drzwiach i na każdem z pięter sto
ją szyldwachy. W przedpokojach
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ciśnie się tłum młodych chłopców,
boy - skautów, i panienek. Na kory
tarzach spotkasz niejedną figurę na
szego rodzimego Grabca-parlamentarzysty z Wiclnia. Jakaś feerie patryotyczna, przedstawienie Ballady
ny w teatrze Narodowym, czy mo
że z Wyspiańskiego „Wesela" —
chwila osobliwa.

Rozmowa z sędziwym panem
w wagonie, podróżującym z manlicherem.
— Pan dobrodziej na wojnę?
— Idę wyzwalać braci w Króle
stwie.
— A jak pan dobrodziej spotka
tam prusaka?
Nic nie odpowiedział, tylko rzu
cił na mnie spojrzenie tak zagadko
we, że uważałem za stosowne wy
nieść się czemprędzej z przedziału,
zwłaszcza, iż świadkiem naszej roz
mowy była jakaś figura w urzędo
wym mundurze.
W korytarzu trafiamy na jakie
goś młodzieńca* który słucha chci
wie i z zainteresowaniem wieści o go
spodarce prusaków w Kaliszu i w
Częstochowie. Na zakończenie mo
ja uwaga:
— No, dobrze! Jesteście młodzi,
macie prawo robić głupstwa. Ale
poco wyciągacie za sobą tego stare
go d...„ który na szóstej wiorście
wróci do domu, aby opowiadać za
kuflem u Hawełki swoje tryumfy
wojenne?
Młodzieniec milczy, ale słucha.
*

Sf

W ojna belgijsko-niemiecka.

Jeden z fortów Antwerpii po bombardowaniu.

Rozmowa z działaczem.
— Wszystko wiemy. Właśnie odebraliśmy najszczegółowsze relacye.
— I o Kaliszu? '
— W Kaliszu strzelano do woj
ska niemieckiego, — naszych sprzy
mierzeńców. Właśnie opisała całe
zajście' „Schlesische Zeitung".
— A więc to samo pismo, na
którego podjudzanie przeciwko nam,
polakom, pluliście wszyscy panowie
przed miesiącem. No, a Częstocho
wa?
— Do Częstochowy cesarz Wil
helm przysłał koronę złotą.
— I cóż więcej jeszcze?
— Jakto, pan nie słyszał, że ce
sarz Wilhelm zgodził się na nominacyę arcybiskupa gnieźnieńskiego,
polaka? Tak, panie, zwrot, zwrot
w Niemczech na korzyść naszą zu
pełny.
Rozmowa z parlamentarzysta.
— Więc pan powiada, że Kró
lestwo całe jest przeciwko Niem
com?
Skinienie głowy i długa cisza
poważnego milczenia.
— A może dałoby się zrobić, iż
wojska austryackie wkroczą wprzód
do Warszawy i cesarz Franciszek
Józef ogłosi się tam królem...
Długa cisza poważnego milcze
nia.
,— A czy pan nie przypuszcza,
że po tej wojnie może wybuchnąć
druga między Prusami i Austryą o
Polskę?
Jak wyżej i t. d.

Rozmowa z dziennikarzem.
Dodatek nadzwyczajny. Wzię
cie Lićge. Niemcy pod Namur‘em.
Dodatek nadzwyczajny. Następ
ca tronu bawarskiego rozbił połowę
armii francuskiej w Lotaryngii.

Dodatek nadzwyczajny. Wielkie
zwycięstwo w Prusach Wschodnich
pod Szczytnem i Dąbrówną.
Świeży telegram. Zwycięstwo
austryackie pod Kraśnikiem. Cesarz
Franciszek Józef do cesarza Wilhel
ma: „Ściskam twą potężną dłoń,
przyjacielu".
Dziennikarz zagabnięty:
— Panie, jak wy sobie radzicie?
W prasie angielskiej i francuskiej
przez trzy poprzednie tygodnie by
ły wieści wprost odwrotne?
— Wcale sobie nie radzimy
Gazety łżą, bo muszą.
*
*
*

kie, podkute gwoździami buciska
niemców oddawały głuchem echem
ich kroki na ulicach naszych miast
i miasteczek. A mieszkańcy, na
słuchując w nocy, z drżeniem ocze
kiwali na ten strzał niespodzie
wany na ulicy, który miał być sy
gnałem do bombardowania i zrów
nania z ziemią domów oraz wyro
kiem śmierci na mężów, synów
i braci.
Królestwo przeżywało już zmo
rę wojny — przeklętą lecz i błogo
sławioną zarazem. Była to bowiem
tylko zmora rzeczywistości.
Galicya żyła jeszcze bez wojny,
lecz stokroć gorzej, bo pod zmorą
złudy i fantasmagoryi.
Stąd przebudzenie było w niej
jeszcze okropniejsze.
Przebudziła się wprzód Wscho
dnia Galicya. Przebudził się rap
tem, gwałtownie i niespodziewa
nie — Lwów.
___ A. Szelągowski.

Urywki z Pamiętnika.
W rażenia bezpośrednie.
Nasz przyjaciel, p. Wincenty
Rosiakiewicz, począł prowadzić
pamiętnik faktów i wrażeń od
chwili wybuchu wielkiej wojny eu
ropejskiej o prawa mniejszych na
rodów. A to w przekonaniu, że
liczne tego rodzaju pamiętniki
złoża sie z czasem na ohraz tra
gicznego momentu dziejowego, nie
dającego sie pod wzglądem roz
miarów równać z żadnym innym,
jakie zna historya.
U/ dniu 11 października Mila
nówek. siedziba naszego kolegi,
znalazł sie nagie w niemieckich
szponach. 1 dopiero po dniach
dziewięciu od nienroszonej a bynam niei nieczułej opieki niemiec
kiego barbarzyńcy sie uwolil.
Zarezerwowaliśmy sobie prawo
skorzystania z całego pamiętnika
Kosiakiewicza. gdy czas po temu
przyjdzie. Obecnie daiemy tu kil
ka wyjątków z owego ..niemieckie- go tygodnia".
Wybieraliśmy je
dla powodów, które czytelnik od
gadnie. głównie z zakłóconego
niezwykle
wewnętrznego życia
pięknego letniska podmiejskiego.

Areopas mężów nauki. Rozmo
wa idzie na temat sił koalicyi, oraz
szans wygranej niemców. Po dwu
godzinnej dyskusyi poważny i sę
dziwy historyk konkluduje, że ze
strony polaków w Galicyi krok, na
który się z początku odważyli, jest
to gra: „va banque“.
Czujemy zimno w kościach.
Ktoś wtrąca: „Słyszeliście, że
B. był na audyencyi w Wiedniu, we
zwany telegraficznie. Po powrocie
wyraził się do mnie, że teraz przy
szła chwila odbudowania Polski".
Niedziela. 11 październ.
Nastrój zupełnie zmieniony.
...Więc i my mamy niemców.
Wiedeń z nami.
Przez cały dzień niedzielny
♦
« nikt ich wprawdzie nie widział je
♦
#
szcze w Milanówku, ale przechodnie
O tę porę Królestwo przeżywa zapewniają nas, że są w sąsiednim
ło już ciężkie dni pierwszej okupa- Grodzisku. Nie potrzebujemy świa
dectw osobnych na to, że są i w są
cyi pruskiej.
Ruiny Kalisza. Zgliszcza wsi i siednim z drugiej strony Brwinowie.
setki bezdomnych,
uciekających Zaświadcza o tern pociąg, sto
jący na moście niedalekim, podziu
przed kulą i pożogą.
Już pracowały młocarnie wo rawiony kulami, a który już ujść nie
jenne niemieckie na polach naszych, zdołał do Warszawy.
wywożąc prowiant dla armii z no
Stoi na szynach z potłuczonemi
wego Spichlerza Niemiec, a setki fa szybami, samotny, opuszczony, mil
bryk opuszczonych Zagłębia ster czący, zbyt bezużyteczny obecnie, by
czały swemi bezdymnemi komi mógł stanowić łup,—ot, raczej trup
nami i ziajały pustką swych wiel wojenny.
kich okien. Robotnik polski opusz
Mamy zresztą i bezpośrednie
czał miasto i szukał schronienia przed świadectwo zajęcia Brwinowa przez
głodem w swej rodzinnej wsi. Cięż niemców. Nad wieczorem dowlókł
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się żołnierz rosyjski, jeden z tych,
którzy dzielnie ochraniali kolej, ran
ny w rękę kulą saską. Powiedzieli
mu, że w Milanówku jest lazaret
Czerwonego Krzyża.
Istotnie jest.
Zaraz po południu przywiezio
no nam w opancerzonym pociągu pół
setki rannych rosyan. Pociąg nie po
szedł dalej, widząc los tego, który
ugrzązł na brwinowskim moście.
Zajęliśmy się zaraz rannymi.
I trudno mi powstrzymać pióro
od pochwały moich sąsiadów i są
siadek, którzy z jakimś gorącym,
żywiołowym popędem serca rzuci
li się do ratunku.
— Ranni... Ranni... Mamy ran
nych — poszło po Milanówku.
Mężczyźni poczęli ich przeno
sić, panie szykowały łóżka, pościel,
bieliznę.
Nie byliśmy przygotowani na
'lazaret. Nasze panie wprawdzie od
paru miesięcy szyły rozmaitą bieli
znę dla rannych i przygotowywały
szarpie, bandaże. Ale to wszystko
dla jakiegoś komitetu warszawskie
go czy grodziskiego. Nagotowano
tego wiele. I, — o gniewie, — wła
śnie wczoraj, właśnie w sobotę wy
słano z Milanówka.
Mogę jednak skonstatować, że
niema nic mocniejszego i bardziej
twórczego od dobrej woli.
Wszystko jest ona w stanie
przezwyciężyć, — nawet tak potę
żną rzecz, jak chaos.
A właśnie myśmy mieli tę wro
gą moc do przezwyciężenia. Przy
jąć, rozmieścić, ulokować, spokój i
ulgę zapewnić pięćdziesięciu ranio
nym ludziom, spadłym nam najniespodziewaniej w momencie, kiedyśmy deser obiadowy kończyli, a do
filiżanki czarnej, dymiącej .aroma
tem kawy przykładali usta, było to
zadanie conajmniej bardzo a bar
dzo niepowszednie.
Poraliśmy się z niem przez
dwadzieścia cztery godziny. Trochę
poomacku, ale po bohatersku.
Pierwszą ideą było ich prze
nieść do budynku stacyjnego z opańcerzonego pociągu.
Ktoś tę ideę rzucił. Zaraz ją
wykonano. Ale też zaraz po wyko
naniu spostrzeżono, iż ranni nasi nic
na tej przemianie nie zyskają. Sala
przystanku milanowskiego zbyt jest
ciasną, przytem oszczędny zarząd
kolei nie powprawiał wybitych we
drzwiach szyb. Zostawić rannych,
złożonych na kunie i oddanych zło
ści wiatrów październikowej nocy!?
Niesposób!
— Do teatru ich przewieść!
Wszystkim ta myśl wydała się
dobrą, a przynajmniej lepszą od
pierwszej. Mamy w Milanówku spo
rą drewnianą budę, wystawioną dla
widowisk przez zrzeszenie „Przyja
ciół letniska". Nigdy prawie w niej
widowisk nie bywało. Instalacya ich

Belgowie w okolicach Ostendy. Zasadzka.

wymagałaby sum wielkich, które by z piersią nawylot przestrzeloną, na
się nie oprocentowały wobec tego, śmierć chrześciańską dysponował.
że Warszawa ze swojemi teatrami i Ten ocalał jednak. Być może, urato
kabaretami jest pod bokiem, i wo wały go modły pań naszych, które
bec tego jeszcze, że ci, co do Mila wieńcem klęczących otoczyły jego
nówka się chronią, ciszy są łakomi, loże.
a nie widowisk. „Przyjaciele Mila
Umieliśmy nawet ogrzać budę
nówka" w naiwności swej rachowali teatru naftowemi piecykami.
na ten teatr, jako na źródło docho
Trzech ciężko rannych nie prze
dów, mniemali, że pokryje on choć trzymało jednak tej nocy.
ów deficyt, który rok rocznie dajc
Wszystkich innych ocaliliśmy.
oświetlenie ulic lampami żarowemi. Nawet takich między nimi, którym
Wchodzono więc w układy z różny szrapnel kiszki poszarpał. Niemała
mi przedsiębiorcami
teatralnymi. w tern zasługa p. Józefa Ringa, któ
Pierwszy dał kilka widowisk w let ry z calem poświęceniem pełnił obo
nim sezonie, ale nie zapłacił grosza wiązki prezesa sanitarnego wydzia
dzierżawy, drugi również nie zapła łu naszego Komitetu Obywatelskiego.
cił szeląga dzierżawy, ale za to nie
dał ani jednego widowiska. Poczę
Nasi ranni raz jeszcze zmienili
to więc szukać „kogoś poważniej
szego". Znalazł się taki. Podjął się miejsce. Niestety, nasze nieprzygo
dać szereg przedstawień w lipcu i towanie sprawiło im niemało bólu,
sierpniu, seryo, na poziomie artyz z takiemi potrńjnemi przenosinami
mu. Ale zażądał od nas tysiąca ru nieodłącznego. Usiłowaliśmy im to
wynagrodzić pieczołowitością i sta
bli subwencyi.
O, nieudany teatrze milanowski! raniami. A mniemam, że ranni ni
Przydałeś się przecie na coś. I to na gdzie indziej nie spotkali serdeczniej
coś istotnie pięknego, istotnie godne szych i czulszych.
W domu, ofiarowanym przez p.
go, — na schronisko dla mężnych.
Zajdę,
było im naprawdę dobrze.
Nim wieczór nadszedł, cała sce Ciepło, zacisznie
i przytulnie. Nie
na i widownia założone były łóżka brakowało im nigdy tytoniu. Dzięki
mi. Każde z nich miało prześciera powolności pani Chodkiewiczowej,
dło, kołdrę, poduszkę. Każdy ran zarządzającej gospodarstwem, ka
ny otrzymał świeżą koszulę, nieraz żdy z nich miał na obiad indywidual
z cienkiego, wykwintnego płótna. ne pożywienie: Co kto lubi. Z tym,
Zbywało nawet łóżek, całkowicie po który miał kiszki poszarpane, trze
ścielonych. Nasze żony i siostry, na- ba było staczać jednak walki: chciał
poczekaniu zamienione na sanita- koniecznie kapuśniaku. Musiał się
ryuszki, a nawet posługaczki, mu- przecież zadawalać rosołem z kury.
siały miarkować i poskramiać ofiar
Kiedy przyszedł moment ewaność letniska:
kuacyi, powiedział nam wojskowy
— Narazie nic nam nie potrze lekarz:
ba więcej!...
— W y ich rozbałowali uż!...
Znalazł się lekarz pod ręką: dr.
Nie wątpimy, że dobre wspo
Dębicki. Aptekarz miejscowy, p. Ko- mnienie uniosą z Milanówka nad
litowski. wydawać począł wszystkie Wołgę i nad Irtysz.
Słyszałem, jak szeptali między
potrzebne środki apteczne, nie py
tając: Kto za nie zapłaci? Ks. Trom- sobą:
petelcr wyspowiadał dwóch ran
— Isz W, paliuki kakawy... Ninych katolików; jednego z nich, kogila nie duma!, ici Bohu...
młodego chłopca z gubernii mińskiej,
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Wtorek, 13 październ
Zaczął się ryk armat...
I nie ustaje, aż do późnej nocy.
Okna dzwonią, jakby kto w szyby
bębnił.
Około południa począł krążyć
nad okolicą aeroplan niemiecki, nizko i zuchwale, jak drapieżny ptak,
którego nawet, gdy nażarł się, nie
opuszcza niepokój...

obowiązku heroicznego do spełnie
nia, dla tego wytrzymać tu, jako
świadek tylko, widz i słuchacz, jest
ponad siły ludzkie.
Wincenty Kosiakiewicz.

Środa, l i październ.
W naszym Komitecie Obywa
telskim istnieje Wydział Administra
cyjny.
Do jego zadań należy spełnia
nie
obowiązku chrześciańskiego:
grzebania umarłych.
Mamy trzech zmarłych w na
szym szpitalu. Jednego z nich nie
znamy nawet nazwiska. Nikt z ran
nych nie może dać o nim żadnej
wiadomości. Żadnej przy nim no
tatki, żadnego listu z domu, żadne
go dokumentu. Na szynelu nic nie
odnotowano. Bezimienny. „Przepadły bez wieści", wedle wojennych
regestrów.
Zarządzającym Wydziałem Ad
ministracyjnym jest p. Hakmajer,
gorliwy katolik, człowiek pobożny.
Król Fryderyk August Saski.
Podjął się ciężkich i ponurych obo
wiązków z poczucia chrześciańskie
go. Dzięki temu, zmarli śmiercią
Saskie ostatki.
odważnych mieli pogrzeb przystoj
ny. Trumny im zbito. W mundu
W obiegających ostatniemi cza
ry ich przyobleczono. Zawieziono
ich na cmentarz. Ksiądz pokropił sy pogłoskach, wywołanych wzię
ciem do niewoli ober - sztallmeistra,
ziemię, która ich przyjęła.
Pogrzeb zajął jednak na cały Fryderyka Augusta Saskiego, a in
dzień parę koni, zagarniętych w nie formujących, jakoby Królestwu Pol
dzielę na polu, wyprzężonych z po- skiemu groził, ściśle wedle progra
wózek i ocalonych przez nas w ten mu i map Wszech-Niemców, niepo
sposób przed niemcami. Służyły żądany i nieoczekiwany zaszczyt
przez całe dziesięć dni lazaretowi, objęcia, tronu w nowo - stworzonym
aż wróciliśmy je władzy właściwej. Bundes-sztacie przez dynastyę Sas
Pilnie potrzebne nam były we śro ką Wettynów, jest więcej prawdy,
dę. Tymczasem pogrzeb trwał do niżby się to wydawało, sądząc po
wieczora. Nic dziwnego. Podobnie, źródle, z którego te pogłoski wyszły
jak Milanówek nie był przygotowa („Nowoje Wremia").
Na podstawie pewnych doświad
ny na rannych, Zuków parafialny
nie był przygotowany na zmarłych. czeń i premiss z lat ostatnich można
1 rzeba było oskardami kuć dla nich wnioskować całkiem ściśle, że na
Dworze Drezdeńskim przygotowano
groby w twardej skale.
się do tej roli dość solidnie, przewi
dując snąć szczęśliwe ewentualno
ści, jakiemi Los nadchodzącej wiel
Piątek, 15 październ.
kiej wojny zwycięskie bagnety i hau
Dajemy gościnę w naszym do bice germańskie sowicie wynagro
mu pani Zygmuntowcj Bartkiewiczowej. która nie mogła już wy dzi. Opierać te przypuszczenia mo
żna przedewszystkiem na tern, że
trzymać w Brwinowie.
w Dreźnie turysta polski w zetknię
— Tam tak huczy straszliwie— ciu Się ze sferami ofieyalnemi wyżskarży się nam.
szemi, o ile tylko nabrano przypad
— 1 tu huczy.
kowo przekonania, że posiada choć
— Ale tu jakoś drzewa to głu by minimalny wpływ jakiśkolwiek
szą.
na bieg opinii publicznej w Polsce,
Dobroczynne drzewa. Zasłania traktowany był na całkiem specyalją nam straszne widoki i przytłu nych warunkach, z bijącemi w oczy
miają dzikie ryki. Jesteśmy jakby uprzejmościami i kurtuazyami, Sasi
uprzywilejowani. Wojnę mamy jak wogóle nie cieszą się renomą ludzi
by za kulisami.
zbyt układnych i grzecznych. Przy
Gdzieindziej widać odstonione, słowiowa ich szorstka gburowatość
dzikie pole, na którem świszczą bez ustępuje i chowa się w Dreźnie je
przerwy kule. Kto żołnierzem nie dynie w zetknięciu z ciężko - milio
jest, kto nie ma wogóle roli czyn nowymi turystami z Dollaryki, no,
nej do wykonania na tukiem polu. i nieco z anglikami. Wobec tego
6

więc, że przeciętni obywatele Dre
zna czy Lipska, w odnoszeniu się do
cudzoziemców, a już tak skromnie
ekspensujących, jak polacy w szcze
gólności, nie są zbyt ujmujący i ser
deczni, a nadto wobec tego, że dla
stałych mieszkańców Saksonii lub
dla studyujących tamże polaków
podrzędne organa administracyjne
i policyjne stosują w całej rozcią
głości wszelkie przepisy i szykany
prusackie, tembardziej musiała za
dziwiać, frapować i wprost lekkie
wzbudzać podejrzenia ta specyficz
na uprzejmość, jakiej w zetknięciu
się ze sferami wyższej, kulturalnej
biurokracyi przypadkowo doznawał
turysta, o którym dowolnie wyro
biono sobie przekonanie, że zaskar
bienie łatwe jego uznania i wdzięcz
nej sympatyi jest rzeczą wskazaną
czy politycznie choć szczyptę „rentabel". Szczególnie zaś te czynniki
urzędowe, które mają pieczę, kieru
ją i administrują teatrami, muzeami,
bibliotekami, a więc które utrzymują
bezpośredni kontakt ze sferami
dworskiemi i rządowemi, odnosiły
się w ostatnich czasach, jak to z ró
żnych relacyi wzajem sobie opowia
danych i zestawianych przekonać się
można, czasami aż wprost ujmująco.
Obok bezpłatnych kart wstępów do
tych instytucyi, przydzielany by
wał jakby przygodnie do boku takie
go „pożądanego" turysty coraz to
nowy informator, docent, bibliote
karz, „Herr Doctor", jakby z urzę
du „abkomandiert", który sprytnie
i, trzeba to przyznać, kulturalnie
wiódł rozmowy cieple, ciągle o wspól
ne tradycye historyczne zatrącają
ce, co chwilę jakoweś miłe reminiscencye nawodzące, delikatnie rą
bek nowych jakichś kuszących, ró
żowych perspektyw odsłaniające.
-A przydać tu trzeba, że Drezno sa
mo już w sobie ma niezwykłe mnó
stwo miłych i drogich każdemu po
lakowi wspomnień. Tu mieszkał i pi
sał Mickiewicz, tam godzinami gry
wał Chopin, w parku po alejach cha
dzał z Odyńcem Słowacki, ówdzie
romansował Krasiński, ten bulwar
nadbrzeżny specyalnie umiłował J.
Korzeniowski; na Nordstrasse była
redakeya pisma, które lat kilka re
dagował Kraszewski, a na LiittichauStrasse ostatnie lata swego męczeń
skiego żywota przecierpiał najwięk
szy i jedyny w wielkim stylu mąż sta
nu w Polsce, ten, którego każdy dzień
dzisiejszy powinienby nam żywo
przypominać; margrabia Wielopol
ski. Jeszcze dzisiaj można usłyszeć
najostatniejsze echa tradycyi jego
w tern mieście pobytu; opowiedzą
jeszcze, jak to w fotelu na kółkach
wieziono na Taras Briihlowski owi
niętego kocami, dogorywającego w
strasznem tragicznem zaniedbaniu
olbrzymiego starca... i jak tam w je
siennej porze, gdy żółte liście na
trawniki opadają z cichym szme
rem, siadywał godzinami wpatrzo
ny w jeden punkt daleki, bez ruchu,
bez słowa, bez skargi... „Mann sagt
er wcire ein polnischer Cavour ge-

Wojna francusko-niemiecka.

Soissons bombardowane przez niemców.

wesen... selbst Bismarck hal ihn
hochgeschatzt and fiir durchaus
unbeaaem gehalten...
Unbeauem...
Takich wspomnień miasto Au
gustów Saskich dostarczać może
mnóstwo. A ileż to ciekawych informacyi i objaśnień umieli w ostat
nich czasach w porę przypominać
polskiemu turyście owi jakby na
„allerhóchsten-Befehl", bardzo sym
patycznie nastrojeni informatorzy
znajomi drezdeńscy... 2e przecież
na cmentarzu uszanowano wszelkie
napisy polskie na tylu emigranckich
nagrobkach... że niedawno zmarła
dama dworu, Frau von Koszutsky,
miała bardzo miły salon ongiś w sto
licy... że najulubieńsze tutejsze pa
pierosy w świecie eleganckim są
russiche z polskiej fabryki z W ar
szawy... że pod Lipskiem jest gospo
da z ogródkiem, w której... Sas Wa
gner skomponował Polonię... że to
królowie sascy zastali Warszawę
drewnianą a zostawili murowaną...
że August Mocny nadwerężył moc
no skarb kraju, hojnie szafując i ob
darzając polskich panów... że król
August dla przypodobania się magnateryi polskiej zaczął się sam rozpajać... że Fryderyk August do sa
mej śmierci (1827) nosił tytuł księ
cia Warszawskiego... że o dobroby
cie Polski za domu Wettynów świad
czy właśnie polskie przysłowie: Za
króla Sasa jedz..., że w królewskiej
manufakturze
porcelany miśnień
skiej nanowo kazano odlewać figurki
w kostyumach „sarmackich", „tancende Szlachcicem", „den Mazur"
i olbrzymią postać króla Augusta w
kontuszu, której cenę zniżono nawet
dla uprzystępnienia na 300 marek...
I mogło się zdarzyć, że taki pol
ski turysta gar nicht Ićistiger Ausliinder wracał po codziennych wędrów

kach już upojony i oszołomiony tą
tak niepruską manierą obcowania i
wzięcia się doń czy „obrabiania",
nasłuchawszy się tyle rzeczy dość
miłych o swoim narodzie, nadowiadywawszy się... że choć cały naród
protestancki, dynastya trzyma się
wiernie wyznania katolickiego z ró
żnych... politycznych... względów...,
że przecież dom Wettynów już w 16
wieku spokrewnił się z Jagiellonami
przez małżeństwo księcia Georga z
Barbarą, córką Kazimierza Jagiel
lończyka... że teraz dom Wettynów
jest przez dom Habsburgów spokre
wniony blizko z domem Czartorys
kich (ze Sielca) i Radziwiłłów (z Ba
lic)... że brat króla mówi expedite po
polsku i we Lwowie czuje się już,
jak w domu, a że dwaj młodzi kró
lowie sascy uczą się bardzo pilnie
języka polskiego... auf jeden Boli.
I niejeden z tych mile widzia
nych turystów mógł był wtedy, jak
ta rybka, lecieć na wędkę tradycyjności... przeszłości... jagiellońskiej...
zachodnio-europejskiej... i t. p.
Ale wtedy wystarczało w po
wrocie do domu wstąpić do naro
żnej kawiarni tuż za pomnikiem Bis
marcka... na Moszyński - Strasse, i
wziąć do ręki kilka pierwszych-lepszych dzienników sasko - pruskich,
prusko - saskich, żeby otrzeźwieć w
jeden moment. Oto sprawozdanie
z nowej książki prof. d-ra G. Sclnnollera, oto referat z odczytu prof. Sombarta, oto artykuł prof. Seringa, cy
tata z prof. d-ra Lenza... Prusy
Wschodnie potrzebują już Hinterlandu bezzwłocznie... Izba handlowa
wrocławska od 67 roku domaga się
Królestwa Polskiego po Wisłę i Na
rew i Krakowa... nie trzeba się oba
wiać braku drzewa budulcowego
i ciesielskiego, bo olbrzymie lasy
Królestwa Polskiego w przyszłości
go dostarczą... jeżeli Hcrr Kokowcew nadal będzie groził emancypa7

cyą rynków rosyjskich, innym trak
tatem handlowym i cłami wywozowemi, to po pokojowej pćnetration
economiaue musi przyjść do słowrn
niemiecki miecz i niemieckie haubi
ce!... Interes agraryuszów pruskich,
śląskich i saskich potrzebuje miliona
polskich rąk roboczych na sezon.
A industrya saska — drugiego.
Alle germanischen Vdlker entwickein sich iinmerinehr za Uerrenyiilkern and brauchen eine Unterklasse von weniger indiwidua.isierten Menschen!... Binwanderung von
Arbcitskriiften kann daher das deutsche Reich nar am Russland erlangen... So wdre dass sogenanle Ku
li-Problem einmal gelóst (Erich Lilienthal).
I oto rozwiązanie zagadki, dla
jakiej to przyczyny Teutony w Dre
źnie tak się łasiły, z jakiej to racyi
taki np. Excellenz Graf von Seebach,
K. Hof-Intendant uważał za wskaza
ne bardzo solennie i sogar demonstratiy wizytować „einem armen
Schlucker von Schriftsteller - Sorte".
Katolicka dynastya saska została z
Berlina odkomenderowaną do uła
twienia fabrykantom tandety z
Chenmitz w regularncm dostarcza
niu miliona kulisów polskich. Staro
żytny dom Wettynów miał obiecane
wszystkie rynki polskiego Hinterlandu. J’ymczasem musi obejść się
smakiem.
O. Mein Lieber Augustin. Warschau ist liinl...
A. Nowaczyński.

2 krytycznych chwil w okolicach Warszawy.

Bok kościoła w Rokitnie. Fot. M aryana Fuksa.

Front zniszczonego kościoła w Rokitnie. Fot. S . W olski. U w ejścia do kościoła w Rokitnie.

Podziemia kościelne, w których ludność Rokitna wraz z ks. prób.
Sędziakowsnim spędziła liczne dnie i noce.

Fot. M aryaua Fuksa,

Okopy oruskie pod WarszawąŚnie Maciej k8. Radziwiłł).

Ruiny wsi Wypędy (własność p. Dziekońskiego).
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(W chwili zdjęcia zwiedzał je wła*
Fot. S a ryu sz Wolski.

Drzewo w lesie sękocińskim, wyrwane szrapnelem

Z krytycznych chwil w okolicach Warszawy.

Pęcice Duże, zbombardowane przez niemców (własn.p. Marylskiego).

Grzebanie poległych.

Fot. S a ryu sz W olaki.

Spalony magistrat w Błoniu.

Fol. S aryu sz W olski.

Fot. M aryann Fuksa.

Zgliszcza w Pęcicach Małych.

Zbombardowany Dom Sierot w Piasecznie.

Płochocin. Przewrócony wiatrak p. Eflera.
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Na widowni — z tygodn'

Ks. SĘDZIAKOWSKI, prób,
parafii Rokitna, który męż
nie wytrwał na stanowisku
podczas najazdu prusaków.

KAROL JACEK MALEWSKI,
poeta, którego utwory nie
jednokrotnie „świat” drukował, zmarł przedwcześnie.

Dyaryusz dni ostatnich.
Z wrażeń i rozmów.

Piątek, d. 30 puździern.
Odwrót nicmców w Królestwie
na całej linii. Odwrót tak szybki,
iż tu i owdzie bez przesady można
nazwać go ucieczką. A ostatnia odezwa Wilhelma II do wojska brzmi:
— Żołnierze! Hasło: ciągle na
przód! niech wam przyświeca bez
przerwy! Pamiętajcie, że patrzy na
was Bóg i cesarz!
Patrzy jeszcze historya, notu
jąca skrzętnie etapy tej chorobliwej
megalomanii. Monarcha niemiecki
poszedł dalej w swej bucie pruskiej,
niż Bismark: nie boi się nawet Bo
ga !
Tymczasem król saski, gotują
cy się do tryumfalnego wkroczenia
do Warszawy, zawrócił w drodze
z takim pośpiechem, że pod Łowi
czem zgubił swego wielkiego koniu
szego. Kronprinz pruski musiał się
zadowolić krótkim pobytem w Ra
domiu. Kwiat arystokracyi niemiec
kiej, który miał uświetnić swą obec
nością zajęcie Warszawy, rejteruje
strategicznie i bez wytchnienia ku
granicy śląskiej...
Sobota, d. 31 puździern.
Cóż warte są foliały praw mię
dzynarodowych, jeśli w XX-ym w.
historya musi rejestrować taki fakt,
jak napad turecki na Noworosyjsk
i Teodozyę? Znów przemówiła prus
ka metoda gwałtu, naigrawająca się
z wszelkich zasad etycznych. Jeśli
wojną obecna ma nową ludzkości
zapewnić erę, zwycięstwo nad niemcami nie wystarczy: musi być poko
nany i ujarzmiony duch pruski, któ
ry przecież i poza granicami Rze
szy posiadł chętnych rzeczników,
duch brutalnego egoizmu narodowe
go, ufnego tylko w moc pięści, w kul
turę czysto zewnętrzną, tę. która
przewagę materyalną zapewnić mo
że. Ten kłótliwy patryotyzm, opie
rający się na rasowych przesądach
i zabobonach, dokuczył całemu świa
tu. Miłość własnego narodu nie mo
że objawiać się li tylko nienawiścią
innych narodów.

T.SZALAPIN, znakomity bas
rosyjski, koncertował w F i l 
harmonii dnia 7 b, m., na ko
rzyść Król. Polskiego.

...Teraz już pożoga wojenna obejmie zapewne resztę Europy. Grecya nie będzie mogła pozostać neu
tralną. Włochy i Rumunia znajdą
się w niebezpieczeństwie, że kwestya wschodnia mogłaby być likwi
dowaną bez ich uczestnictwa. W najtrudniejszem położeniu będzie Bułgarya. Nienawiść względem Serbii,
zręcznie podsycana przez dyna
stę koburskiego. nie pozwoli temu
kraikowi stanąć po stronie koalicyi.
I jak bułgarzy zmarnowali krwawy
dorobek ostatniej wojny z Turcyą,
tak. być może, i teraz zmarnują ostatnią sposobność
rozszerzenia
swych granic. Bo niewątpliwie Turcya. tak nieoględnie wplątana w
wojnę, swemi europe.iskiemi posia
dłościami opłaci ten hazard.
Mapa Europy ulegnie radykal
nym przeobrażeniom. Jakie na niej
miejsce zajmie przyszła Polska? To
pytanie dręczy dziś niepokojeni du
szę każdego polaka.
Niedziela, d 1 listopada.
Z ust naocznego świadka:
Chłodnęranek jesienny.

Szare chmury zwisają ciężko nad
mokrą płaszczyzną zoranych pól j
brudno-żółtych rżysk. Zamyka ją
w mglistej dali ciemny pas lasów.
Rannych już zwieziono z pobojowi
ska. Teraz tu i owdzie, w różnych
punktach równiny, grzebią poległych.
Ustawione w kozioł karabiny
tworzą ołtarzyk połowy. Duchowny
postawił na nim krzyż. Opodal sta
nął komendant pułku, w asyście kil
ku wyższych oficerów. A przed ni
mi wyciągnęła się linia szarych szy
neli. Wczoraj spełnili dzielnie swą
powinność. Wyparli wroga z oko
pów. Usłali pole trupami jego —
i swoich. Teraz nadeszła chwila na
grody. Ci, co najwięcej się zasłu
żyli. otrzymają nagrody.
Komendant czyta z listy nazwi
ska. Co chwila wysuwa się żołnierz
o zczerniałej twarzy. W oczach lśni
radość i pewne zakłopotanie. A cza
sem nie wychodzi z szeregów nikt,
mimo wezwania. Dopiero po chwili
jakiś towarzysz objaśnia: ..Przed
trzcina godzinami zmarł na stacyi
opatrunkowej!“ Albo: ..Leży ciężko
raniony w szpitalu!"
Przy jednem nazwisku komen
dant zatrzymuje się dłużej. Ten żoł
nierz szczególnie się odznaczył. Po
kazał cudów odwagi i przytomności
umysłu. Jakże wygląda ów boha
ter? Oficerowie patrzą ciekawie.
Z szeregów odrywa się postać niepo
zorna. prawie pokraczna. Stąpa nie
zgrabnie. Staje onieśmielony spoj
rzeniami.
I to jest właśnie prawdziwy bo
li a ter!
Poniedziałek, d. 2 list opadu.
Niejaki p. Gorczyński szerzy
szumne odezwy, nawołujące do two
rzenia legionów pod jego naczehiem
dowództwem. Już jedna tego ro
dzaju próba
p. Snarskiego—skoń
czyła się niefortunnie. Prawdopo
dobnie taki sam wynik spotka i te

Na Starem Mieście N° 26 otwarta została Tania Kuchnia, na które) prowadzenie złożyli
fundusze pp. Barylski, Rylski i Rzewuski, a którel zarząd objąły pp. Brzezińska, Krzywoszewska, Trembińska i Zaszczyńska. Już w dniu otwarcia liczne tłumy ludności staromielskiej korzystały z upragnione) instytucyi.
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Delegaci Wszechros. Zw. ziemskich i miejskich zwiedzają okolice Warszawy, dotknięte pożogą wojny.

Pp. Stebelski/Wyrubow, prezes ziemstwa w Penzie, prób, z Raszyna, ks. Garbowski, Seweryn ks. Czetwertyński, prezes C.T.R.,
Maciej ks. Radziwiłł, ks. Lwów, prezes Wszechrosyjskiego Związku ziemskiego, mec. Aleksander Lednicki, b. poseł do I-ej Dumy,
Uwarow,*prezes Tow. Roin. w Moskwie, Wieniawski.
/ o t Saryusz Kolski.

nowe usiłowania. . Ogół polski chę
tnie i bez wahania setki tysięcy sy
nów swoich posłał pod komendę Na
czelnego Wodza do walki z niemcami. Panu Gorczyńskiemu, który bli
żej temu ogółowi jest nieznany, ża
dnego pełnomocnictwa nie udzielił.
Wtorek, d. 3 listopada.
Jedna z pań naszych, opiekują
ca się rannymi jeńcami, opowiadała
m i:
—- Miedzy innymi, leży w laza
recie chłopiec siedemnastoletni, cięż
ko ranny odłamem szrapnela. Po
chodzi z Magdeburga. Jest jedynym
synem wdowy po oficerze. Odezwy
cesarza Wilhelma przemówiły do
młodej duszy. Mimo oporu matki,
wstąpił do wojska, jako ochotnik.
Może w ogniu bitwy był żołnierzem;
teraz —- na łóżku szpitalnem — jest
dzieckiem. W gorączce powtarza
tylko jedno zdanie:
— Ich mochie zu meiner Mutter!
Chciałby wrócić do mamy!
Tych dzieci, wyrwanych z ognisk domowych, a które giną obec
nie na polach walki, lub mrą w nie
przyjacielskich szpitalach
przy
szłość monarsze pruskiemu nie wy
baczy.
Środa, d. 4 listopada.
Łatwiej dziś człowiekowi potrze
bującemu otrzymać datek pieniężny
lub pakiet z żywnością, niż płatne
zajęcie. W tern tkwi niebezpieczeń
stwo. W jałmużnie jest czynnik de
moralizujący. Człowiek, który przy
zwyczai się żyć na koszt społeczeń
stwa, i później już chętniej będzie
wyciągał rękę po ofiarę, niż po pra
cę.
Gdy ze strony państwa i mia
sta dotąd daremnie oczekujemy pod
jęcia wielkich robót, które zatru
dniłyby próżnujące z musu rzesze,

w pewnej mierze tę akcyę winna za
stąpić inicyatywa prywatna. Nale
ży tworzyć kooperatywy szwaczek,
krawców, szewców... W Rosyi na
strój dla Polski jest bardzo życzliwy.
Czyż od tamtejszych hurtowników
nie możnaby otrzymać znaczniej
szych zamówień? Wyznaję. iż dla
mnie byłby to sposób przyjścia Kró
lestwu z pomocą i skuteczniejszy
i nierównie milszy, niż składki i dat
ki uliczne.
Czwartek, d. 5 listopada.
Niemcy studyowali Królestwo
Polskie, jako teren przyszłej wojny,
nad wyraz pilnie. Każdy strategi
czny punkt usiali swymi kolonista
mi. Przygotowali świetne mapy, ze
brali szczegółowe dane o każdem
mieście, miasteczku i wiosce. Wie
dzieli, że nasze drogi są bardzo li
che. Okazało się jednak, że pojęcie,
jakie o nich mieli, było jeszcze
znacznie lepsze od rzeczywistości.
Bardzo często wyrażali swój po
dziw dla umiejętności, z jaką woj
ska rosyjskie umieją psuć szo-

Zbombardowany przez niemców kościół
w Raszynie, fot. St. Lilpop.
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sy. Oficer pruski w Grodzisku za
rządził badanie, w jaki sposób wy
brano i gdzie wywieziono kamienie
z traktu... W Brwinowie do komen
danta zawezwano znanego pisarza,
Zygmunta Bartkiewicza.
— Jakie pańskie rzemiosło?
Literat.
— Was? — krzyknął ze złością
komendant.—In diesern wilden Lande ohne Wege giebt es auch so etwas?...
śk.

Kobiety w rzemiosłach.
W ..Naszym Domu", redagowanym
przez p. L. Kotarbińską,
zjaw ił się w
n-rze 45 niezwykle ciekawy i aktualny
artykulik p. M. Papieskiej w sprawie udzialu kobiet w rzemiosłach z racyi obec
nych
ciężkich czasów. Podajem y w a
żniejsze wyjątki, by czytelnik mógł sam
doniosłość p ro p o z y cji rozważyć.
Na wszystkich polach pracy ubywa
krajowi w tej chwili co dnia tysiące rąk
męskich. Brak rzemieślników mężczyzn
można jednak zastąpić bez szkody dla rze
miosł. a z pożytkiem społecznym przez
kobiety-rzemieślniczki.
Są rzemiosła i
rękodzieła jakby przeznaczone dla lek
kiej, wrażliwej ręki kobiecej.
Takie fachy, jak fryzyerstwo,
zcgarmistrzostwo, introligatorstwo i wiele
innych nie wymagają dużej fizycznej si
ły. a tylko zręczności ręki, bystrości, pe
wnej
intuicyi estetycznej,
tak częstej
zresztą cechy kobiecej natury. Do tych
rzemiosł setki młodych, zdrowych i zdol
nych do pracy kobiet skierować nietylko można, ale należy. Na wsi kobieta,
która oddawna
rozstrzygnęła równou
prawnienie pracy — już idzie sama za
broną na zagonie.
M iejska kobieta —
szyje, pewien procent pracuje w iabrykach. jako wyrobnice.
A warsztaty?
Staną.
Otóż warsztaty żadne
stanąć
nie
powinny. Trzeba za niemi postawić in
struktora i zgromadzić szeregi dziew
cząt i młodych kobiet na naukę.

my. że reku Bcrczow skicmo kierow ał \p n
Stieber.
W yzyskała, ledncm słowem,
polieya pruska biednemu polskiemu rze
mieślnika. namawiając go do nierozsąd
nemu czynu, któ ry spełnił on z pobudek
patryotyczny cli. Berezow ski odsiedział
czterdzieści lat w Kaicnnie...
Po wizycie w Paryżu rozjechali sie
m onarchowie do swoiclt stolic. W B e r
linie Bism arck
zasiadł do pracy
nad
wojną z Prancyą. Sztab generalny znów
jednak udaie sie o pomoc do m inistra policyi. yon Stiebera. Bism arck posyła go
..na inspekeye" po Penie. Maasie. M eurtlicie, W omezach. Ardeiiach. M arnie i M i
sie. .lak muw i jego sprawozdanie, zdą
żył przez k ió tk i ezas rozlokow ać IS5II
szpiegów,
każdemu dając odpowiednią
do zdolności role. Parlam ent pruski p ła 
cił po d.śll,lilii) talarów , które to dyskrecyonalua
władza
Stiebera
użyła
z w ielkim pożytkiem na chwale króla
pruskiemu. C ztery tysiące! (cyfra au
tentyczna) chłopów, ogrodników ,
rze
m ieślników
zostały zm obilizowane, by
zająć się „cichą i skrom ną" pracą w m iej
scowościach wskazanych. Pracow ało to
wszystko tałałajstw o doskonale na swo
ich kayyąłeczkach gruntu, w swoiclt ku
źniach przydrożny cli. warsztatach, usłu
giw ało na stacyach kolejowych.
(idy wybuchła wojna 1870 r „ ka d ry
szpiemów skie m ajora Krauze— yon Stie
ber tak świetnie uzupełnił, że znów M o lt
ke ..uszom i oczom nie w ie rz y ł".
( ieheimrath \ on Stieber zm arł. o to 
czony dostojeństwam i. U rzędow i h is to ry 
cy oddają organizacyjnem u iemo ..geniu
szow i" hołd. T ra d ycye wiec zorganizo
wanego szpiemostwa Niemcy pielęgnują
po dziś dzień
tylko , zdaje sie. że sku
tek ich zawiedzie zupełnie.
Cż. Ktils.

Geheimrath v. Stieber.
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pt / \ pnitmicć piilsldcinii spo
łeczeństw u iii . z w y k łą pustać radcą ta iiieąo. cmi Stiebera, któremu d/.hiląhiosc
„pąóstw o\\ ą" n|de\caia urzędowi liis tm c W . ir i,i

cy niem ieccy 7n reku.
ih td ttltitu z \ \ \ ciystw a Icim lina. M o h k c g o
tu w dttżei m ierze w y n ik pn.św lecaiycci sie pra
co w ito ści cun S tiebera.
I w o jn a z A u 
d i ya me byłaby sic tak s z y b k i) i potny kinie sk o ń c z y ła , e d y b y nie talent nrwaińzacy.iny pruskiemu m in is tra p u lic y i.

\ UH Stieber działalność państwowa
rozpoczął ud prowokacyi. A yito w a ł. ja 
ku socyalista. wieczorami, a w jasne
poranki układał obiektyw tte.
spokojne
referaty, godne pierwszego ..iustitz-reieren d a ritiskr.
Aureola socyalisty czitego
działacza zaprowadziła go na ślubny ko
bierzec. A wobec temu, że teść był bar
dzo zamożny, wiec run Stieber napisał
na niemu delikatny’ rctcra cik.któ ry spo
wodował zamkniecie „kochanego i pocz
ciwemu liana Schm idta" w wiezieniu.
Po zdobyciu m ajątku prow okator ustatkowal sic- Ostatecznie zdecydował,
że wymodmej nul będzie na stanowisku
naczelnika tajnej pulicyi. Szczegółowo
opracował on plan szpiegostwa. na k tó 
remu zrealizowanie seim pruski za tw ie r
dził d l.b iló talarów. W l.sód roku vou
Stieber jest konfidentem Bism arcka, w te
dy już prezesa m inistrów. Niezadługo
wy jeżdża won Stieber z Berlina — i mi
nie. Okazuje sie. że pracuje on gorącz
kowo w Czechach i w M oraw ii. organi
zując za pruskie złoto karne ka d ry szpie
gów. (id y wybuchła wo.iua z Austryą.
M oltke oczom i uszom nie w ie rzył, jak
precyzyjnie, jak dokładnie, jak szybko
był inform owany o każdeill poruszeniu
nieprzyjaciela. Topograficzne wskazów ki
przytem miał jaknajlepsze.
Von Stieber został ministrem Poli
cy i. Bism arck nigdy już nie przedsię
brał bez niemo swoiclt planów. Stał sie
Stieber okiem i uchem przyszłemu kan
clerza
Zbliża sie rok pobytu cesarza A le k
sandra II w Paryżu. Iłyp lo m a cya nie
miecka taktem tym jest przydam zasko
czona. Bism arck pracuje, by w P a ry 
żu zjaw ił sie też równocześnie i W ilhelm.
Zabiemi daja dolary' rezultat.
Napoleon
przyjm uje
Aleksandra
i
W ilhelm a.
W świcie króla pruskiemu znajduje sie
Bismarck i... eon Stieber.
W lasku Bulońskim strzela niejaki
Berezowski do karety, w której jadą
Napoleon i cesarz Aleksander. Szczęśli
wym trafem, cesarz ocalał. Wieczorem
odbyły sie
pulouoiilskie manifestacye.
Bismarck w yzysltał w szystko to. by ro 
d z ą c ' sie sojusz rozchwiać.
Dziś w ie

O d pow iedzialny red a k to r-w y d a w c a :
C z e s ła w Podwiński.

RIEGERTSGIHTER
Skład Fortepianów i Pianin

Sprzedaż, Wynajem,
Reparacye, Zamiana
i strojenie.
Pianina mechaniczne.
W a r sz a w a , J a s n a 6.
T e l. 30S-16.

Wyłączna sprzedaż na
Królestwo Polskie In
strumentów Fabryki
C. B E C H S T E I N .
P a r y ż . ---------- L o n d y n . = =
B e r lin .

HANDLOWO PRZEMYSŁOWE

Ś. p. Kamilla ze Stankiewiczów
Godecka.
W dniu 25 października zmarław Gro
dzisku ś. p. Kamilla Godecka, w wieku
lat 75, jedna z
nielicznych po
zostałych przy
życiu weteranek
naszej opery z
czasów jej najświ e tu i e jszego
rozkwitu. Roz
poczęła karyerę
śpiewaczą pod
dyrekcyą Quattriniego i Mo
niuszki, jako so
pran liry c z n y ,
występując z po
wodzeniem w operach swojskie
go i włoskiego
repertuaru. Osierociła syna, kapelmis
trza opery.

Ś. p. Antoni Sikorski,
inżynier urodził się w Sandomierzu w
1869 r. Po ukończeniu nauk średnich w
warszawskiem gimnazyum realnem wstą
pił dla dalszych studyów na politechni
kę w Dreźnie,
którą ukończył
chlubnie w 1892 r.
z tytułem inżyniera-mechanika.
Po powrocie do
Warszawy zało
żył tu biuro in
stalacyjne, które
p ro w a d z ił do
ch w ili zgo n u .
Jako godny oby
watel kraju, czło
nek prawego cha
rakteru, wyrozu
miały dla pod
władnych i na
słabostki ludzkie,
obdarzony niepowszedniemi zaletami umysłu i serca —cieszył się ogólnem uzna
niem. Zgon jego pogrążył w głębokim
smutku prócz najbliższej rodziny szerokie
koła przyjaciół i czcicieli jego zasług.
Zmarł dnia 26 października r. b , osieroci
wszy ojczyma inżyniera, Tadeusza Krzy
żanowskiego, matkę Aleksandrę z Jarzębskicli i małżonkę Maryę z Brandlów. Po
chowany został na cmentarzu powązko
wskim. Cześć jego pamięci.
999-

TOWARZ. WZAJEMNEGO KREDYTU (zatw. w 1904 r.).

M a r s z a łk o w s k a

151.

Kupno i sprzedaż papierów procentowych
i akcyi, przekazy na Król., Ces. i zagr., dys
konto weksli, rachunki bieżące, zaliczenia
pod zastaw papierów procentowych. Od sun»
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Do nabycia we wszystkich Księgarniach.

B. Szkopowski, S. Sikorski, G. -tagiewski.
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NOW OŚĆ!

„R O Z S T A J E ’

KOMEDYA W 3-ch AKTACH.

lokowanych płaci 6% w stosunku rocznym-

Zarząd:

N O W O ŚĆ !

Sl. Krsywosscwski

F ir a n k i, M a te r y e m eb low e
P o r ty e r y własnej fabryki.
P
r**

p ersk ie i tu re c k ie z osobistych zakupów na ryn
kach dalekiego Wschodu

Z. KILTYNOWICZ
(wprost Erywaóskiej) u l. M a z o w ie c k a JY° 16.
U,o3Bo;ieMO B ochhoio Ueiiaypoio.

BapiuaBa,

okthóph

1QI4 roan

Klisze i druk wykon&ne w Zakł- Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
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