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„ROZST AJE’

KOMEDYA W 3-ch AKTACH.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Hotel R O Y A L
Winda. Elektryczność. Kąpiele.
KAZIMIERZ EHRENBERG

kasy teraźniejsze
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Cena rb. 2.20 z przes. 2.50.
9o nabycia we w ssyst. księgarniach.

PENSYO NAT

JCeleny Malczewskiej

Komfortowo urządzony.
‘ Obiady dla przychodzących
Warszawa, Ś-to Krzyska Ns 35.
T elefo n 224*23.
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Krótki rys ratownictwa
p op racow ał Dr. J ó z e f Z a w a d z k i.::
Cena 65 kop .

Do nabycia wszędzie.

W yd aw n ictw o n a c z a s ie .

AL. DUMAS.

Trzej Muszkieterowie,
w przekładzie Stanisława Sie
rosławskiego, z wspaniałemi ilustracyami Z. Badowskiego i in
nych, cena zwykła bez oprawy
Rb. 3.60, w oprawie Rb. 4.50,
dla prenumeratorów „Świata"
ty lk o ! bez opr. R b . 2 .7 0 ,
w opr. R b . 3 .4 0 .
Do nabycia we wszystkich
księgarniach.
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Sedan czy Jena?
Równo dziesięć lat temu, w li
stopadzie 1904 roku, zajmowano się
bardzo żywo w kotach wojskowych
i politycznych Paryża książką nie
miecką, mającą pewien związek z
austryacką fantazyą o teraźniejszej
wojnie i jej wynikach, którą omawiał
poprzedni zeszyt „Świata". Książka
nosiła tytuł „Jena czy Sedan"; auto
rem jej był utalentowany Franciszek
Adam Beyerlein, w tym samym
mniej-więcej czasie wsławiony w
Niemczech dramatem „Capstrzyk".
Dramat* był mocny i efektowny, a
obok „Zatopionego dzwonu" Hauptmanna i „Alt-Heidelberga" MeyeraForstera stanowił największy su
kces kasowy teatrów niemieckich w
okresie ostatnich lat dwudziestu.
Książka „Jena czy Sedan" była po
wieścią oficerską, podobnie, jak
„Capstrzyk" był oficerskim drama
tem. Była wówczas moda w Niem
czech na beletrystykę wojskową i
Beyerleinowi nie zależało, jak się
zdaje, na niczem innem, jak na do
godzeniu gustowi publiczności. Ży
wioł romansowy i dramatyczny
zajmuje w jego utworach plan głó
wny, reszta służy, tylko za tło ro
dzajowe. Ale właśnie dlatego nie
które szczegóły tła powieści Beyerleina, zaczerpniętego z żywej i dość
przedmiotowej obserwacyi, intereso
wały wojskowych i polityków fran
cuskich, informujących się troskli
wie o wszystkiem, co dotyczyło ar
mii niebezpiecznego i niepewnego
sąsiada.
Bohaterami powieści Beyerleina są dwaj młodzi oficerowie,
przedstawieni jako typy wzorowe
powagi i gorliwości; jeden z nich,
porucznik Giintz, jest przesycony
pesymizmem i niepokojem o przy
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szłość. Giintz służy w bateryi, któ
rej komendant, kapitan
Mohr,
jest nałogowym pfjakiem. Na uwa
gę przyjaciela, że Giintz jest przed
miotem zazdrości kolegów, ponie
waż służy w piątej bateryi, zgryźli
wy porucznik odpowiada z goryczą;
— O właśnie! To najlepiej określa całą tę bandę. Próżnować pod
rozkazami pijaka — oto, o czem
marzą! To lubią, to jest ich ideał!
Wszystkie ich starania zmierzają
do tego, aby dostać się tam, gdzie
jest najlżejsza służba. Wszyscy są
do siebie podobni! I ty śmiesz mó
wić, że ja przesadzam. A zresztą, to
ich rzecz; co do mnie, chcę widzieć,
po co tu jestem. Z chwilą, kiedy
mam jakiś zawód, chcę, aby pochła
niał mnie całkowicie. Zbyt się cenię,
abym się nadawał do dekoracyjnej
tylko służby.
— Wierz mi, kiedy wszedłem
do służby, byłem poprostu przera
żony. Miałem wrażenie, że mi ka
mień młyński spada na głowę. Nie
jesteę w stanie wyobrazić sobie, co
się tam dzieje. Z początku nie mo
głem zrozumieć, jakim sposobem
taki stan rzeczy mógł pozostać ukryty. Teraz już wiem. Oto wymy
ślili sobie kompletny system pośpie
sznego mylenia inspekcyi, coś w
rodzaju budowania wiosek patiornkinowskich. Od szanownego szefa
bateryi aż do ostatniego z artylerzystów, wszyscy doszli do piekielnej
doskonałości doprowadzania wszyst
kiego do takiego zewnętrznego ła
du, żeby całość wypadała zada
walająco. Zdawałoby się, że to ro
dzaj karności, która ogarnia korporacyę; nie! to formalna zmowa!
Czyni się. wysiłki kilkodniowe, ażeby nabrać prawa do trwałego, tem

W obozie niemieckim.

Z raportem.

bezwstydniejszego
próżniactwa...
Wiem tylko jedno: jeżeli tak dalej
pójdzie, zrzucę uniform, choć tak
bardzo go kocham. Wyznam ci, że
mam uczucie, iż nasz cały system
wojskowy jest na fałszywej dro
dze, i że nasza praca Madelunga,
Wegstettena i moja jest w gruncie
rzeczy zupełnie iluzoryczna i sta
nowi wysiłek bezużyteczny,
Giintz zamilkł — jego pogodna
twarz spochmurniała posępnie. —
„Nie rozumiem cię“—odparł osłupia
ły Reimers.
— Mój
drogi — westchnął
Giintz — powtarzam, nie wytworzy
łem sobie jeszcze dokładnego o
wszystkiem pojęcia. Muszę jeszcze
dokładnie i długo obserwować. Ale
obiecuję ci w dniu, w którym już
wszystko będę widział jasno, po
wiedzieć otwarcie i szczerze wszyst
ko to, co teraz dopiero świta w
moich spostrzeżeniach. •
Reimers odczuł konwulsyjny
uścisk mocnej dłoni przyjaciela i
dostrzegł w jego oczach jakiś wil
gotny błysk.
— Mniejsza już o to — mówił
Giintz prawie szeptem — że ktoś
spostrzega, iż poświęcił życie spra
wie jałowej, chybionej. Co znaczy
jednostka! Ale jeśli moje obawy są
usprawiedliwione — a nie! o tem
nawet na jedną chwilę myśleć nie
śmiem.
— O jakich obawach mówisz,
Giintz?
— Przecież niema na to rady...
Z konieczności myślę czasem, i my
ślę w tej chwili właśnie, o czasach
próby...
— O jakich czasach?
— O czasach przed Jeną.
Reimers zadrżał. Fatalne słowo
dotknęło jego dumy, jakby uderze
niem bicza. Odwrócił się żywo i za
pytał.
' — Dlaczego nie o czasach
przed Sedanem?

Giintz odpowiedział ze skupio
nym spokojem: — „Sedan, Jena?
Może ty masz racyę, może ja... Nikt
tego nie wie“.
Typem przeciętnego
oficera,
typem, który stanowi przedmiot
zgrozy Giintza, jest w powieści
Beyerleina lejtenant Von Landsberg,
sportsman, dyletant i światowiec,
który myśli tylko o korzystaniu z
przywilejów stanu oficerskiego, uchy
lając się z pod jego służbowych a tak
że i moralnych obowiązków. Reimers
mówi o Landsbcrgu, że „niewiado
mo, czy jest więcej głupi, niż zu
chwały, czy też więcej zuchwały,
niż głupi; w każdym razie, składa
się z mieszaniny obu tych wad“.
Giintz twierdzi, że „to indywiduum
nie jest typem wyjątkowym, ale
przedstawicielem całego
rodzaju,
egzemplarzem szczególniej złośli
wym tylko, stanowiącym szczyt
gatunkowy".
„Dla tych drabów
wszystko to, co stanowi powołanie
oficera — szczere poświęcenie słu
żbie nawet w rzeczach najmniej
znaczących i zawsze z myślą o za
stosowaniu w razie potrzeby — to
akcesorya absolutnie obojętne; na
tomiast uniform i zaszczyty i ko
rzyści, które daje — to dopiero
rzecz istotna i główna. Skończy się
na tem, że te umysły jałowe i po
wierzchowne stanowić będą wię
kszość. A jeśli ta banda będzie awansowała? Wtedy co? Mała tyl
ko ich cząstka przyjdzie do rozumu,
gdy uzyska stopień kapitana. U in
nych głupota, miękkość, powierzcho
wność wytwarza koncepcyę życia,
której się nie pozbędą i według któ
rej działać będą wbrew odpowie
dzialności, jaka na nich spocznie"...
„Młodemu człowiekowi, zajmujące
mu poważne, odpowiedzialne stano
wisko oficera, oddawane są wszę
dzie honory, przysługujące ludziom
dojrzałym. I młody człowiek skrupu
latnie pilnuje, aby nikt o tych hono
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rach nie zapomniał. Ale on sam —
czy pamięta o powodach, dla któ
rych te honory odbiera? Służbę
swoją traktuje, jako życie burszowskie. Spełnia się to, co służba wy
maga, aby się potem tem lepiej ba
wić; złorzeczy się każdemu kwadran
sowi, który zabiera czas ciągłej hu
lance. Ostatecznie, każdy z nich, je
żeli nie jest ostatecznym osłem, je
śli nie fabrykuje fałszywych weksli,
albo nie popełni innego zbyt grube
go przestępstwa, zostaje kapitanem.
Stosowanie się do formułek, według
których spełnia się naszą służbę w
ten sposób, aby. to wystarczyło dla
inspekcyi — jest dziecinnie łatwe.
A przecież tylko według stopnia ba
nalnej ścisłości przy zastosowywaniu tych formułek zwierzchność wy
rabia sobie zdanie o podwładnych.
Ale przejęcie się duchowe tem wszyst
kiem, czego te formuły są wyra
zem, przejęcie się takie, aby w ka
żdej chwili i w każdej okoliczności
umieć je zastosować — to jest tru
dne i to wymaga długiej, poważnej,
olbrzymiej pracy... Wszystko tutaj
jest dbaniem o pozory! strzeżeniem
honoru oficerskiego
nazewnątrz!
Lepiejby uczyniono, gdyby uczono
naszych oficerów
przedewszystkiem, jak mają strzedz tego hono
ru, aby był pełnym i nienaruszal
nym wewnętrznie!,,
Oficerów niemieckich
dzieli
Beyerlein na trzy kategorye. Jedna
z nich, to synowie rodzin oficerskich
z dziada pradziada. Oficerowie ci
mają wrodzone poczucie obowiązku
i zamiłowania w służbie, ale ta selekcya wytwarza niebezpieczeństwo
ciasnoty pojęć ogólnych, obcości
dla współczesnego życia i niemożno
ści zrozumienia jego wymagań. Do
drugiej kategoryi należą oficerowie
zrekrutowani ze skromnych sfer
mieszczańskich, wychowani w poję
ciach nowożytnych,
inteligentni,
wyzwoleni z przesądów, zdolniejsi,
niż inni do zrozumienia zadań tech
nicznych armii współczesnej. Do tej
kategoryi, kategoryi przyszłości, na
leży porucznik Giintz. Trzecia kategorya wreszcie, to synowie ro
dzin bogatych, właścicieli ziemskich
i przemysłowców, oficerowie, któ
rzy traktują wojskowość, jako świe
tny sport, pochlebiający próżności i
nad wyraz przyjemny. Posadzki
dworskie i tory wyścigowe są ich
głównem polem działania. Wstępują
do armii z zamiarem pozostania w
niej tylko przez kilka lat. aby po
tem objąć albo spadek rodzinny, al
bo służyć w administracyi cywilnej.
W tych warunkach, jako oficerowie,
nie mają żadnej wartości, nie mają
żadnej wartości także, jako obywa
tele czy urzędnicy, bo w służbie

Wojna francusko-niemiecka.

Cesarz Wilhelm dokonywa inspekcyi taboru.

wojskowej nie mogli nabrać należy
tego przygotowania do dobrego
SDctnienia zawodów, które także
wymagają należytego poświęcenia
się od lat najmłodszych. A często
się zdarza, że ci .paniczykowie z
junkierskich rodzin, którzy zostali
oficerami z kaprysu, dostają także
przez kaprys nominacyę na ko
menderujących generałów...
Od czterech miesięcy świat ma
snosobność stwierdzać, czy Beyerlein scharakteryzował trafnie wzo
ry czerpane ze świata wojskowego
Niemiec współczesnych. Na czele
wojsk niemieckich stoją dziś istot
nie oficerowie, należący do pierw
szej i do trzeciej katesroryi beyerleinowych typów. Jedno tylko miesz
czańskie nazwisko doszło do nas: na
zwisko Klucka, który istotnie z rozpaczliwem bohaterstwem wywinął
się prawie nieuniknionej zgubie, jaką
gotowała mu strategia Joffra i
Frencha. Ale wrażenie, że oficero
wie tej armii w znacznej większo
ści traktują wojnę, jako sport nieo
kiełznany i dziki, jako polowanie w
zwierzyńcu świata, jako pijacką, łu
pieżczą wyprawę wśród orgii krwi i
pożarów, że w tych orgiach zatra
cają wszelkie poczucie rycerskiego
honoru, pastwiąc się ohydnie nad
bezbronną ludnością za zawód w
marzeniach o wielkiem zwycię

stwie i za trwogę przed możliwą klę
Poniatowscy
ską,—utrwala się coraz głębiej. Von
ochotnikami francuskimi.
Landsberg z powieści Beyerleina
nadaje niewątpliwie ton górujący
takiemu
sposobowi prowadzenia
Paryskie pismo „Polonia" informuje,
wojny. Obawy (iiintza nabierają w że dwaj książęta Poniatowscy wstąpili,
tym stanie rzeczy jaskrawej wypu ojciec, jako podporucznik w 21 pułku kon
kłości i są może wyjaśnieniem, dla nych strzelców, syn jako automobilista
czego ta armia po czterech miesiącach przy sztabie szóstego korpusu armii.
Jest to wiadomość sympatyczna, nie po
zdołała tylko spustoszyć Belgię i ka zbawiona
mocnej symboliki, dla miłoś
wał Polski i strategicznie nie wy ników zaś historyezności dlatego ekscy
szła poza elementarne stadyum tująca w wysokim stopniu, że to samo
działań, mimo potęgi i organizacyi, nazwisko nosi jeden z wielkich palady
nów Napoleońskich i to samo nazwisko,
jak się zdawało, niezw alczonej, —• jedyne
polskie, figuruje na ArcdeTriomi dlaczego jest coraz dalszą Seda- plie w Paryżu. Jacyż to Poniatowscy?
ze zdumieniem zapyta każdy czytelnik.
nu a coraz bliższą Jeny.

K. E.
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Oto książę Andrzej Ludwik Leopold,
syn Karola i Maryi, kawaler Legii ho
norowej, dyrektor Credit Poucier a za
razem jedna z najtęższych głów finan
sowej Prancyi, oraz najstarszy z trzech
jego synów z imienia: Stanisław August.
Ojciec przed dwudziestoma laty z amerykaniua, osiadły w Paryżu, powoli zmie
nił się na francuza, synowie zaś z rodo
witych paryżan i francuzów, wychowy
wani już z uwzględnieniem polskich
tradycyi, rodu i polskiego języka, dzię
ki zaprzyjaźnionym rodzinom Czarto
ryskich, Radziwiłłów i baronów J'aube
głównie, wracają po stu latach na łono
ojczyzny-matki. Podajmy tu jeszcze dla
zaspokojenia ciekawości, że książę An
drzej jest synem koniuszego Napoleo
na llł-go księcia Stanisława Augusta
Pryderyka Telemaka (francuza), wnu
kiem księcia (jioseppe-Maria Poniatow
ski di Monte-Rotoudo, włoeha, senatora
również z czasów Napoleona llł-go. pra
wnukiem księcia Stanisława Podskar-

Jak będzie wyglądać przyszła Europa?

(W edług mapy, wydamj w

„św iat” podawał już kilka tego rodzaju elaboratów zachodnio-europejskich. Czytelników' naszych zainteresuje może projekt
mapy, której wypracowaniem i puszczeniem w obieg zabawiła się pewna firma moskiewska.

biego, a praprawnukiem księcia Kazi
mierza, Podkomorzego Koronnego, star
szego -brata króla Stanisława. Są to
bądź co bądź nasi książęta krwi, ludzie
z rasy królewsko-republikańskiej, w naj
prostszej linii potomkowie tego księcia,
od którego, wedle czasowej i zresztą
przelotnej koncepcyi politycznej Kata
rzyny II-iej, miat się zacząć dziedziczny
tron w Polsce.
Dziś ci Poniatowscy, ojciec i syn,
walczą jako ochotnicy przeciw wspól
nemu dziedzicznemu wrogowi i Francyi
i Rosyi, słowiańszczyzny i świata ro
mańskiego. Gdy po tej burzy, wstrząsa
jącej posadami świata, nastanie spokój,
a wszyscy polacy, żyjący dotychczas w
dyasporze, zaczną likwidować swoje emigracyjne ogniska domowe i gniazda,
by wracać po latach i wiekach tułaczki
do nowej wielkiej słowiańskiej Polski,
wtedy wrócą zapewne i Radziwiłłowie
berlińscy, wiedeńscy i rzymscy, Czarto
ryscy paryscy i wiedeńscy i Poniatow
scy paryscy. Przyczynią się oni wszy
scy wtedy do splendoru stołecznej War
szawy, jak dotychczas przyczyniali się
do splendoru tylu innych europejskich
stolic. Księcia Andrzeja zaś i jego trzech
synów po polsku już mówiących przyjmiemy podwójnie serdecznie i z tern

szerzej rozwartemi ramionami, skoro
rozważymy, że na podstawie wszelkich
nowych prac historycznych postać tra
gicznego króla tego nazwiska zaczyna
coraz okazywać się czystszą, jaśniej
szą, poważniejszą i z tła „oświeconego"
wieku" nadzwyczaj dodatnio się wyod
rębniającą... Jeżeli żaś jeszcze zwrócimy
tu uwagę, że ks. Poniatowski jest jedną
z największych powag finansowych Pa
ryża, znawcą ekonomicznych rynków
francuskich i bankową indywidualnością
w wielkim stylu, ergo, człowiekiem skroś
nowoczesnym i pozytywnym, to nietrud
no będzie wytłómaczyć się chyba z te
go, że powrót do kraju, który może dopomódz Polsce w wyzwoleniu się z pod
ekonomicznego absolutyzmu Berlina i
jego Lewitów będzie ze wszech miar po
żądanym.
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Etnografia, ironia
i poezya.
Żyjemy obecnie pod znakiem et
nograficznym.
Rozmaitego rodzaju publicyści i
nie-publicyści wmawiają w nas, że
lada dzień skończy się panowanie
granic naturalnych, historycznych,
kulturalnych, politycznych, prawem
miecza zakreślonych, a wszystkie
narody otrzymają byt państwowy w
granicach etnograficznych.
Są to wolne żarty, bo w takim
razie trzebaby przerobić całą kartę
Europy. Każde prawie państwo musiałoby się rozpaść na dwie, trzy,
cztery jednostki, a niektóre, jak np,
Szwajcarya, nie mówiąc już o Austryi, całkiem zniknęłyby z map i
podręczników geografii politycznej.
Najwięcej etnografów przyszło
na świat w Warszawie i Królestwie.
Tak w salonach, jak w gabine
tach, tak w redakcyach, jak w cu
kierniach, rano i wieczorem, czy słoń-

Pogrzeb króla rumuńskiego w Bukareszcie.

Król Ferdynand z małżonką na pogrzebie zmarłego niedawno króla rumuńskiego Karola,

ce świeci, czy deszcz pada, spo
tykasz ich cale grupy. Niewiadomo,
skąd się to tak nagle wyroiło i mi
mo nadchodzącej zimy, rozlatuje się
na wsze strony, aby wysysać sło
dycz etnograficzną z kwiatów bieżą
cej polityki.
Jeden z etnografów warszaw
skich zdobył się już na mapę dwukolorową, w której, dla miłej zgody,
uszczuplił nasze granice językowe
zarówno od wschodu, jak zachodu, z
południa, jak z północy. Inny popę
dził aż do białokamiennej Moskwy,
aby w niej zbierać oklaski za swą
trzeźwość i skromne wymagania.
Spytajcie jednego z takich:
A może- szanowny pan dobro
dziej jeszcze co opuścił? — a ukłoni
się grzecznie i odpowie: Jestem na
usługi. Dajcie mu nożyczki, a w
mig odetnie dziesięć, dwadzieścia
lub więcej mil kwadratowych ze
swej etnografii.
Adam Mickiewicz nie dotknął
prawie stopą Polski etnograficznej,
bo trudno brać w rachubę chwilowy
jego pobyt w Poznańskiem w roku
1831, a przecież został największym
poetą narodowym. Nie zajrzał ani do
Warszawy, ani do Krakowa, nie za
wadził nawet o Rypin lub Koziegło
wy — a mimo to był wcale niezgor
szym polakiem. — Czem wytłómaczą pp. etnografowie, że wchłonął w
siebie tę polskość, „z pagórków leś
nych i łąk zielonych", nie nad szarą
Wisłą, lecz nad błękitnym Niemnem
rozłożonych. Dobrze, że nie był bie
gły w etnograf!, bo czułby zapewne
inaczej i pisałby w innym języku.
Mówiono raz o filantropii i lu
dziach mało wymagających.
— Miałem — odezwał się pan
January — biednego krewnego, nie
jakiego Czesławskiego. Pochodził z
dobrej, zamożnej niegdyś rodziny,
która podupadła, częścią skutkiem
nieszczęść krajowych, częścią z
własnej winy. Korzystając ze smut

nego położenia, sąsiedzi rozszarpali
jej majątek, do czego w znacznej
mierze i mój dziad się przyczynił.
Zamiast ratować krewnych, wołał
zaokrąglić swe posiadłości. To mia
ło być nawet podstawą jego sporej
fortuny.
Kiedy pierwszy raz o tern do
wiedziałem się z papierów familij
nych, zdjął mnie wstyd. Ale trwało
to niedługo. Pomyślałem sobie: nikt
nie jest odpowiedzialny za winy oj
ców, a cóż dopiero dziadów. Zresztą,
może się i dobrze stało. Gdyby mój
dziad miał skrupuły, możebym nie
posiadał majątku...
Natura ludzka, jak wiadomo,
jest ułomną. Zczasem do biednego
krewnego poczułem pewien żal, że
osobą swoją przypomina mi pocho
dzenie mojego dobrobytu. Zal prze
rodził się potem w nienawiść za to,
żem się wstydzić musiał. Zdawało
mi się, że wszyscy, widząc moją za
możność i jego walkę z losem, wy
tykają mnie palcem i mówią: „Oto
potomek tych, co się wzbogacili nie
szczęściem swych krewnych". Na
brałem więc do niego wstrętu, a na
wet, ilekroć sposobność się zdarzyła,
dawałem mu odczuć różnicę socyalnego położenia i nie szczędziłem
mu upokorzeń.
Ale stała się rzecz niespodzie
wana. Dowiedziałem się, że ten bie
dak zapomniał zupełnie o tern, co
tam kiedyś było, że mimo mojego
postępowania żywi dla mnie bratnie
uczucia, zawsze gotów jest stanąć w
mojej obronie i byłby mi serdecznie
wdzięczny, gdybym go przycisnął
do łona i obiecał choć nieco ulżyć
jego doli.
To mnie wzruszyło. Co za szla
chetność, co za bezinteresowność!
Przytcm co za delikatność! — istny
francuz północy. Krzywd nie pamię
ta — byle czem wdzięczność jego
zaskarbić sobie można. Złoty czło
wiek!
Postanowiłem sercem za serce
odpłacić. Napisałem do niego list
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czuły — prosiłem, aby mnie za kilka
dni odwiedził, a pogadamy, coby dla
niego zrobić się dało. Bo słowa, to
głupstwo, — czynów potrzeba.
Dam mu, pomyślałem sobie,
pięćdziesiąt tysięcy. Toć to zaledwie
dwudziesta część mego majątku, a
on odrazu stanie na nogach, będzie
miał skromny byt zapewniony. .Tak,
tak, dam mu te... czterdzieści tysię
cy. Czułem, że rosnę we własnej opinii.
Był to poniedziałek. We wtorek
przyszła rozwaga. Czterdzieści ty
sięcy, to może zadużo. Kto wie na
wet, czybym go nie unieszczęśliwił?
Przewróciłoby mu się w głowie. Tak
odrazu z nędzy przyjść do znacz
nego majątku — to rzecz niebezpie
czna. Przytem l‘appetit vient en mangeant — mógłby shardzieć, pomy
śleć sobie, że poczuwam się do ja
kiejś winy, że go chcę przebłagać,
przekupić. Kto wie, czy nie zażądał
by więcej, czyby nie chciał poru
szyć sprawy dawnych rachunków?
W sam raz będzie, jeżeli mu dam 15
tysięcy.
W środę i ta kwota wydała mi
się wygórowaną. Obliczyłem, że na
spłatę długów i na zaspokojenie naj
pilniejszych potrzeb wystarczy mu
jakieś 8 — 10 tysięcy. Ale po co ma
odrazu spłacać wszystkie długi? —•
niech załatwi naprzód lichwiarskie,
bo te są biedy jego przyczyną. A
później, zobaczymy. Dam mu 5 ty
sięcy.
We czwartek miał przyjść do
mnie. Kupiłem zatem pugilares ze
skóry juchtowej i włożyłem do nie
go 8 banknotów po 500 rubli. Tak
będzie delikatniej — pomyślałem —
niż pieniądze na stół wykładać.
Przyszedł. Uściskaliśmy się, jak
bracia.
Pogadaliśmy o naszych
wspólnych sprawach
rodzinnych.
Kazałem podać śniadanie — przy
burgundzie nastąpiły zwierzenia...
Przyszło mi na myśl: a może
lepiej go wprost zapytać, ile mu po
trzeba? Zażąda dużo, to się wykpię
ciężkiemi czasami, — zażąda kilka
tysięcy, to go sobie zjednam, za
dość czyniąc jego żądaniom. Zapy
tałem.
Zmieszał się narazić, — aż wre
szcie zdobył się na odwagę i popro
sił o... 500 rubli.
Spojrzałem zdziwiony. On to
spojrzenie źle sobie wytłómaczył,
zmieszał się jeszcze bardziej — więc
nie dałem mu przyjść do słowa i
rzekłem: „Taką kwotą narazić słu
żyć ci, Janku, nie mogę, bo mam w
tej chwili znaczne wydatki, ale je
żeli 300 rubli ci wystarczy, to je
stem na twe rozkazy..."
Rzucił mi się w objęcia.
I wyobraźcie sobie (kończył p.
January), że Czesławski był zupeł
nie zadowolony, a nawet, jak mi mó
wiono, chwalił mnie przed znajomy
mi, że się poczuwam do wynagro
dzenia krzywdy przez mego dziada
rodzinie jego wyrządzonej... Kapital
ny, nieprawdaż? Ha, ha, ha! (śmiał się
jowialnie i cynicznie narrator), tacy

Czesławscy, to chyba jedynie w Pol
sce etnograficznej rodzić się mogą.
Obawiam się, czy nie wpadłem
w ton ironiczny.
Przed wielu Laty wygłaszałem
publiczne pogadanki de omnibus re
bus. Jedną z nich poświęciłem kilku
najnowszym zbiorkom poezyi i ry
mów. Umyślnie między niemi nie
przebierałem, aby słuchaczom dać
zarówno czysty napój kastalski, jak
i chwilę szczerej wesołości. Między
innemi, podawałem arcyzabawne wy
jątki z utworów jakiegoś okropnego
wierszoroba. Cytaty te wywoływa
ły huragany śmiechu.
Oczywiście, drwiąc sobie z nie
fortunnego wierszoklety i wyławia
jąc najcenniejsze perły jego na
tchnienia, nazywałem go geniuszem,
stawiałem go w rzędzie najwięk
szych wieszczów świata...
Pogadanki te drukował jeden z
dzienników. I oto otrzymałem wkrót
ce od „poety" wspaniałą na cześć
moją odę, w której całkiem seryo ofiarowywał mi berło krytyki, ponie
waż ja jeden go zrozumiałem i jak
należy oceniłem.
Bywało i odwrotnie. W jednym
z felietonów, chłoszcząc ironią hi
storyków austryąckich, lekceważą
cych zasługi Sobieskiego w potrze
bie wiedeńskiej, przedstawiłem kró
la Jana, jako marnego wojownika,
który tylko zawadzał Cesarzowi
Jegomości w otrzymanej nad turkiem wiktoryi. W kilka dni później
jakiś „patryota" w obszernym liście
nawymyślał mi od „ostatnich", jako
nieukowi, obrzucającemu błotem
świętości narodowe.
Stąd wniosek, że zawsze się
znajdzie „ktoś", co nawet mocno
wyraźnej ironii nie zrozumie. Ale
trudno dla takich ktosiów pozbyć się
piszącym dogodnej nieraz bardzo
formy. Czasem zdarza się i odwro
tnie, że rzecz pisaną całkiem seryo
ten i ów bierze za ironię. Co na to
poradzić? Mniejsza o kilku czy kil
kunastu „ktosiów".
Gorzej jednak, jeżeli za białą
broń ironii chwytają niedostatecznie
wyćwiczeni szermierze.
Zamiast
przeciwników mogą ranić... siebie.
Świeżo zdarzyło się coś podo
bnego. Rozpowszechniono w W ar
szawie odezwę, mającą ośmieszyć
niedojrzały pomysł jednostki, uzur
pującej sobie prawo działania w imieniu społeczeństwa. Użyto w tym
celu tak ciężkiej i niewyraźnej iro
nii, że poznała się na niej zaledwie
garstka...
koneserów, a większa
część czytelników wzięła słowa odezwy za dobrą monetę. Znalazło
się nawet pismo, które z oburzeniem
potępiło autorów odezwy...
A więc ostrożnie z ironią...
Przypuszczam, że ironia kiero
wała obrońcami poetów naszych,
którym uczyniono zarzut, iż milczą
wobec wielkich dzisiejszych wypad
ków.
Inter arma silent musae, dowo-

W armii niemiecko-austryackiej.

Medalion z legitymacyą żołnierza austryacko-niemieckiego.

dzi jeden z obrońców. Frazes to
mocno przestarzały, niezgodny z
prawdą — rzeczywistość dawno go
obaliła.
Pamiętacie zapewne wspaniałą
pieśń o Tyrteuszu, którą Anczyc
wyśpiewał na cześć ateńskiego poe
ty, idącego z lutnią pomagać wal
czącym spartanom? Z urywków, ja
kie nas doszły, wiemy, że Tyrteusz
tworzył elegie wojenne, śpiewa
ne przed bitwą, i pieśni bojowe,
śpiewane podczas walk...
Za przykładem greków idzie obecnie francuski poeta, Teodor Bartelle, któremu minister wojny udzie
lił pozwolenia na śpiewanie pieśni i
odczytywanie patryotycznych poe
matów we wszystkich częściach
walczącej armii francuskiej.
Podczas wojny zrodziła się
,„Marsylianka“, podczas wojny zro
dziła się i nasza „Pieśń legionów".
Niemcy posiadają całe tomy pieśni
i poematów wojennych, przy huku
dział tworzonych.
A rok 1831? Oprócz wielkich imion, które mu dań złożyły (Mickie
wicz, Słowacki), oprócz „Pieśni Ja
nusza", czy wolno zapomnieć, ile o-

Medalion do łegitymacyi żołnierza.

gnia, zapału, nieraz prawdziwego na
tchnienia znajdujemy w utworach
Goszczyńskiego, Garczyńskiego, Raj
munda Suchodolskiego, Witwickiego, Gaszyńskiego i tylu innych poetów-żołnierzy.
Nie, nie milczą muzy podczas
bojów — tylko muzom potrzeba te
matów zapładniających natchnienie...
Miejmy nadzieję, że i nasze Mu
zy doczekają się chwil i faktów go
dnych opiewania...
Poeci nasi milczą, bo im wy
padki jeszcze ust nie rozwiązały, ho
nikle światło wschodzącej zorzy nie
rozproszyło jeszcze ciemności...
Kazimierz Bartoszewicz.

Centralny Komitet Oby watelski.
Najważniejsza potrzeba krajowa
danego momentu.
Nie dać się pochłonąć przez chaos,
tworzony przez dezorganizacyę ży
cia normalnego w czasie wojennym.
Utrzymać w sprawności te elemen
ty pracy, jakie dało się zachować, a
utrzymane koordynować i harmo
nizować ze sobą. Porządek i spój
ność tworzyć wszędzie, gdzie się to
da zrobić. Zniszczeniu wojennemu
przeciwstawić akcyę ratunkową, —
planową, systematyczną, umiejętną
i mężną.
Oto główne zadania cywilne
tragicznej epoki wojennej.
Aby z zadaniami temi módz się
porać, koniecznem było stworzenie
organu pracy narodowej, który by
przewodnictwo objął nad lokalnemi
wysiłkami ludzi energii i dobrej wo
li. Taki organ powstał. Jest nim
Centralny
Komitet Obywatelski.
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Działa on już, rozwija się, doskonali.
— Idea takiego komitetu po
wstała na jednem z zebrań Zarządu
Centralnego Towarzystwa Rolnicze
go, — objaśnia nas uprzejmie pre
zes tej wielkiej rolniczej instytucyi,
książę Seweryn Czetwertyński. —
Mniemaliśmy, że my łatwiej może
my stworzyć potrzebny tak krajowi
organ centralny, aniżeli inni, ponie
waż posiadamy już gotowe lokalne
organizacye po całym kraju, a w
nich ludzi już do pracy społecznej
gotowych, wyrobionych, znanych
nam, że tak powiem „zgranych ze
sobą", przywykłych wykonywać to,
co im się z centrum naszego życia
poleci. Byliśmy przytem w stałym
stosunku z kooperatywną organizacyą kraju naszego, ze spółkami spożywczemi, a zwłaszcza kredytowe
mu I tam znajdowaliśmy ludzi już
gotowych do pracy i doświadczo
nych. Skorzystaliśmy z tego. Mie-
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Stanisław Brun.

Leopold bar. Kronenberg.

T Kociatkiewicz.

liśmy do rozporządzenia odrazu per
sonel, przedstawiający niemałą „war
tość roboczą". A skoro tylko w ró
żnych ogniskach prowincyi powsta
ły samorzutnie obywatelskie organizacye, zasilone przez funkcyonaryuszy rolniczych i kredytowych koo
peratyw, przystąpiliśmy do stworze
nia Centralnego Komitetu Obywa
telskiego. Pragnęliśmy mieć go dość
liczny i podaliśmy władzy listę z 40
osób. Dano nam pozwolenie na 12,
motywując to chęcią uniknięcia zbyt
długich rozpraw tam, gdzie o szybki
czyn chodzić musi. Uczyniliśmy
więc z listy naszej wybór osób, za
chowując z konieczności przedstawi
cieli tych instytucyi, przez które na
prowincyi mięliśmy działać. Zresztą,
praca nasza rozrosła się olbrzymio
i konieczną rzeczą okazało się koop
tować do K. C. pewną liczbę towa
rzyszów pracy.
Jednem z najważniejszych za
dań C. K. O. było zyskanie od władz
pomocy, jaka nie leżała w granicach
sił i środków obywatelskich.
— Weszliśmy w stosunki z wła
dzami miejscowemi, wojskowemi i
centralnemi.
Dokonaliśmy powa
żnych rzeczy w dziedzinie uregulo
wania cen i komunikacyi. Nie dopu
ściliśmy do rozwydrzenia się spekulacyi przedmiotami pierwszej po
trzeby. Wystaraliśmy się o wago
ny dla towarów, jakich danym, do
świadczonym przez wojnę okolicom
było pilnie potrzeba. Opracowali
śmy wniosek prawa o moratoryum,
które wprowadzono na zasadzie
§ 87. W sprawie gorzelnictwa uczyniliśmy starania uregulowania
produkcyi spirytusu dla celów tech
nicznych. Robimy wysiłki o zmianę
prawa o wynagrodzenie strat, spo
wodowanych przez wojnę, które to
prawo dotychczas działa w bardzo
wązkim zakresie. Ogół nasz mało
wie dotychczas o tej stronie naszej
działalności. Jest ona przecież po
ważna.
Niemniej poważną jest działal
ność wykonawcza K. C. Zamiesza
nie w normalnym biegu życia stało
się wielkie. Brak instytucyi samo

rządnych w kraju w niezmiernie do
tkliwy sposób uwypuklił się obecnie.
Organizacya administracyjna kraju,
w niemałym stopniu wadliwa, teraz
okazała jasno swe braki.
— W sprawie wspomożenia lud
ności, którą zrujnowała wojna, w
sprawie sanitarnej, obrony zagrożo
nego zdrowia publicznego, w spra
wie celowego rozdawnictwa darów
i ofiar dobroczynności publicznej,
naszej i rosyjskiej,—mówił nam ks.
Czetwertyński, — Centralny Komi
tet przynosi krajowi pomoc, z war
tości której wyższe organy admini
stracyjne z pewnością zdają sobie
sprawę. Musimy jednak powiedzieć,
że cały szereg spraw załatwiony bę
dzie niezawodnie doskonale przez
organy obywatelskie lokalne. Tu
należy rozdawnictwo środków po
mocy na miejscu. Cała kontrola tej
działalności, wobec braku wszelkich
pomocy statystycznych u nas, na
tern polega, że małe gronka miejsco
wych działaczy czynne . będą na
gruncie, który znają doskonale.
Zwracał nam jeszcze ks. Cze
twertyński specyalnie uwagę na sto
sunki K. C. ze Związkiem Wszechrosyjskim Ziemskim'.

Seweryn ks. Czetwertyński.

— Na pomocy tego wielkiego
organu rosyjskiego, o charakterze
czysto obywatelskim, bardzo nam
musi zależeć. Ci ludzie są gorący
mi patryotami, czego dowód obecnie dają w sposób imponujący, a ich
reformatorska dążność, daleką od
wszelkiej przewrotowości , idzie w
kierunku uczynienia Rosyi krajem
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nowoczesnym. Sprawność ich jest
wielka, ich pomoc przeto okaże się
dla nas z pewnością poważną. Są u
nas jednak ludzie, którzy radzi by
tej pomocy uniknąć. Ci zgadzają się
na pomoc rządu, ponieważ rząd ma
obowiązek pomagać tym, co go utrzymują, co płacą podatki i dają re
kruta. Ale pomoc ziemska, — ro
zumują oni, — nałoży na nas pewne
moralne zobowiązanie wobec rosyj
skiego ogółu, pkrępuje przeto naszą
swobodę. Mniemam, że są to oba
wy płonne. Program ziemców jest
liberalny, nasza swoboda przekonań
znajdzie w nim uszanowanie. Przy
łączenie się nasze do ich akcyi nie
może przynieść nam żadnych szkód,
jeżeli weźmie się pod uwagę ich wy
siłki obecne, dążące do zdania jaknajświetniej egzaminu z dobroczyn
nego i pozytywnego charakteru ich
działalności wobec państwa. Z ich
doświadczenia zaś wiele możemy
zyskać. W walce z głodem np. nau
czeni są oni przez doświadczenie,
jak najlepiej sobie radzić. Podobnie
i w sprawie pomocy sanitarnej umie
ją oni wiele, ha nich też złożono
całkowicie walkę ze złemi żywioła
mi, nastającemi na zdrowie publicz
ne. Społeczeństwo rosyjskie dumnem być może, iż zdołało sobie wy
robić tak duży kontyngens działa
czy tej wartości. Chcemy skorzy
stać z ich doświadczeń. I my bo
wiem mamy teraz na głowie, po raz
pierwszy, tak zwany „prodowolstwiennyj wopros", czyli walkę z
możliwym głodem. I nam również
powierzono organizacyę sanitarną
w kraju.
Ks. Seweryn Czetwertyński pa
trzy ze zdrowym optymizmem w
najbliższą przyszłość. Zresztą — nie
poddawać się rozpaczy jest to op
tymizm w obecnej chwili.
— Damy sobie radę, — mówi
nam. — A gdybyśmy mieli jeszcze
w naszem ręku rozdawnictwo wa
gonów dla przewozu żywnościowych
środków na potrzeby ludności, mało
by czuła ona pod tym względem, że
toczy się wojna...
Demil.

Z krytycznych chwil w Królestwie

Stacya kolejowa w Łowiczu.

Stacya towarowa w Łowiczu.

Rampa kolejowa w Mławie po pożarze.

Ruiny i pogorzeliska w Zgierzu.

Młyn i śluzy spalone w Kamionie.

Pogorzeliska wsi Kamion.

Wieś Janki za Raszynem (gul>. warszawska*.

Pod stogiem po bitwie.
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Z krytycznych chw il w K rólestw ie..

P oliczna

Policzna.

P ałac S tefa na hr. P rze zd zie ckie g o .

Fot. Maryana ruksn.

Zdrój p o w s ta ły w ziemi od cię ż k ie g o p o cisku o b lę żniczeg o.

ŚWIAT. Rok IX.

48 z dnia 23 listopada 1914 roku.

Fot. M aryana Fuksa.
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Salon pała cow y na hem p ię trze .

Zniszczone pociskiem drzew o w parku.

zował główne miasta naszej części
ziemi:

Z krytycznych chwil w Królestwie.

Jeśli Europa jest nimfą, Neapol
Jest nimfy okiem hłękitnem, Warszawa
Jej sercem...
Paryż jej głową, a Londyn kołnierzem
Nakrochmalonym, a zaś Rzym—szkaplerzem.

Innego rodzaju mapy Europy
kreślił popularny w swoim czasie
berliński Kladderadatsch, uprawiają
cy humorystykę polityczną. On to
wymyślił i w rozlicznych odmianach
rysował historyczne „trzy włosy Bi
smarcka; on pierwszy dopatrzył się
podobieństwa Włoch do buta, i pod
tą postacią zawsze je przedstawiał—
on też polityczny stan Europy w róż
nych
czasach w symbolicznych
wyobrażał mapach.
Pełne humoru, a często i myśli
głębszej były te mapy i pobudzały
do śmiechu nawet przeciwników Nie
miec.
A jednak berliński wyśmiewca,
bystrooki w stosunku do innych,
miał bielmo na oczach, gdy o jego
własny kraj chodziło. Uwagi jego
Kościół parafialny w Policznie.
Fot. Maryana Fuksa. Główna nawa kościoła w Policznie
uszła naprzykład symboliczna, bar
dzo znamienna figura, jaką wykreśla
z kilkoma płótnami Brandta. Część na mapie państwo niemieckie. Co
Z pośród ruin i zgliszcz. wraz
mebli, oraz powozy, karety i konie wy dziwniejsze, nie dojrzał tej figury
nikt z ogromnego tłumu, co i golem
wieziono.
Krwawa bitwa dokonała obrazu zni okiem i przez szkła powiększające
Policzna.
szczenia. Kościół jest w takim stanie, wpatrywał się i wpatruje w mapę
„Śliczna Policzna" — jak ją nazwał iż, podług zdania budowniczych, może wielkiego dziś mocarstwa, wypełnia
jeszcze Jan Kochanowski, po przejściu runąć, jeśli natychmiast nie będą przed jącego środek Europy.
sięwzięte środki zaradcze. Ściany i dach
kolejnem wojsk niemieckich, następnie
Tymczasem ona jest zupełnie
zaś austryackich przedstawia dziś stra pałacu są w wielu miejscach przebite
przez pociski, które wewnątrz sprawiły wyraźna i narzuca się niemal sama
szliwy obraz zniszczenia.
Od lat 30 Policzna stanowi własność ogromne spustoszenie. Na folwarku Te- uwadze patrzącego. Weź, czytelni
Stefana hr. Przezdzieckiego. Wraz z klów spłonęło 8 budynków'. Ogólne stra ku, jakąkolwiek mapę dzisiejszych
Niemiec, odsuń ją cokolwiek od oka
przejściem tego pięknego zakątka ziemi ty dochodzą do ćwierć miliona rubli.
Prócz zniszczenia, jako pamiątka po i jednem spojrzeniem całość jej oRadomskiej w ręce rodu hr. Przezdzieckich urządzono tam wielkopańską rezy- krwawych dniach, pozostał szereg mogił garnij. Przekonasz się wówczas, że
dencyę. Podług planów bud. Wernera, poległych przed pałacem.
państwo bojaźni bożej posiada naj
wzniesiono pałac w stylu włoskiego od
dokładniej wykończony kształt —
Czempiński.
rodzenia i w pobliżu wybudowano jedną
nosorożca.
z najpiękniejszych świątyń w Polsce,
Ciężka, niezgrabna, lecz silna
stanowiącą rzadki okaz najczystszego
i groźna bestya, rozstawiwszy sze
gotyku.
roko nogi i potężny łeb wzniósłszy
Podczas najścia wojsk niemieckich
do góry, prze całą siłą na Wschód.
na Garbatkę, w Policznie urządzono la
zaret dla rannych w pałacu. W pobli
Jest widocznie rozjuszona. Mimożu pałacu stała 'baterya, którą dowodził
woli czuje się trwogę na myśl: co
polak w służbie niemieckiej, pułk. Kluczsię z tymi, którzy się na jej
kiewicz. Niemców, po kilku dniach pobytu
Rozjuszony nosorożec. stanie
drodze znajdują... ’
zastąpiły wojska austryackie. Przez 18
Prusy Wschodnie tworzą łeb
dni trwała nadzwyczaj zaciekła walka.
potwora. Ślepiem jego jest Króle(Z rozmyślań geograficznoAustryacy ustawili kartaczownice w ko
.wiec. Róg powstał z wyrostka cią
ściele i w pałacu. Bitwa, prowadzona
politycznych).
gnącego się wzdłuż zatoki Kurońnarazie przy pomocy artyleryi na dość
Mapy Europy i poszczególnych skie.i.
znacznej odległości, stopniowo poczęła
się rozgrywać na terenie coraz węższym, jej krajów nigdy jeszcze może nie
Szczegół ciekawy: u samego
aż doszło do potyczki tuż przy pałacu, cieszyły się takiem, jak dziś, powo wierzchołka rogu znajduje się mia
na bagnety, po której austryacy ustąpili. dzeniem. I nigdy nie były tak pilnie, steczko, którego nazwa jest również
Zniszczenie rozpoczęli jeszcze niem- jak dziś, studyowane.
symbolem. Nazywa się to miastecz
cy. Gdy administracya miejscowa odda
Geografii nauczyli się nawet ko Nimmersatt, co przy pewnej liła klucze od składów okowity, w których
cencyi przetłumaczyć można: „Ni
było przeszło 2 tysiące wiader, żołnie francuzi!
Są różne geografie i różne ma gdy dość", albo „Zawsze mało".
rze poczęli pić. Po całonocnej pijatyce,
gdy żołnierze pokotem leżeli dokoła, do py: polityczne, etnograficzne, geolo Jest to jakby hasło sztandarowe wo
wódca niemiecki rozkazał zapasy okowi giczne i t. d. W tej nomenklaturze jowniczego zwierza, odpowiadające
ty spalić. Cały inwentarz wycięto do brakuje zwykle mapy symbolicz Juwenalowemu nunquam satiata.
szczętnie. Krowy, czerwonej polskiej ra nej — choć i ona ma swą rdcyę bytu
Rogaty łeb napiera na Polskę,
sy, stanowiące jeden z rzadszych oka i liczyć się ze sobą każę.
a ściślej na gubernię suwalską. Gdy
zów obór zarodowych, wszystkie padly
Symboliką geografii — jeśli wy jednak weźmie się pod uwagę wązpod nożem. Z drobiu nie zostawiono ani
jednej sztuki. Zboże omłócono i zabra łączyć umyślne lub bezwiedne fan- kość tego paska ziemi, a zarazem
no. Całe wnętrze pałacu obrabowano z tazye kartografów średniowiecza — wielki rozmach natarcia, nie trudno
iście niemiecką skrupulatnością: zabrano zajmowali się dotąd wyłącznie poeci poznać, że cios wymierzony jest da
mnóstwo wartościowych przedmiotów, i humoryści.
lej : w gubernię grodzieńską, w śro
między innemi zaś cenny zbiór obrazów
Słowacki tak niegdyś symboli dek Litwy i w głębię Cesarstwa.
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Tu, w tym stosunkowo najmniej
szym organie zwierzęcia, mieści się
jego mózg i móżdżek, oraz tkwi ów
nucieus, 2 którego począł się i roz
rost cały organizm.
Jasne jest dla każdego, że kto
chce bestyi zadać cios śmiertelny,
powinien jej teb odrąbać. Ale cięcie
wymierzone być musi na zachód od
Gdańska, tam, gdzie kończy się gru
by kark nosoroga, gdzie znajduje się
jego nodus vitae.' W walce byków
,w to właśnie miejsce zagłębia szpatę torreador, gdy ma zwierzę tru
pem położyć.
Bardzo znamienny jest ogólny
ruch nosoroga, zuchwałe, widocz
nie do napadu przygotowane zadar
cie łba i rozstawienie nóg, które zda
ją się wdzierać na jakąś wyniosłość.
Przypatrzmy się lepiej tym nogom,
a zauważymy, że przednie depcą
Śląsk austryacki, wyciągając się je
dnocześnie po Kraków i całą Galicyę, tylne zaś ciężarem całego ciel
ska gniotą Szwajcaryę. Między jednemi a drugiemi widzimy jakby już
do zagarnięcia przygotowane Cze
chy, niećo zaś niżej Morawy i rdzen
ną Austryę z Wiedniem.
Jak u Szekspira do sytuącyi naj
tragiczniejszych, jak u Napoleona do
wzniosłości, tak tu do grozy i ohy
dy dołączyła się — śmieszność. Cóż
bowiem widzimy na grzbiecie po
twora, a ściślej, na jego lędźwiach?
Oto, podobny do swych braęi z cyr
ku, stoi tam na dwóch łapkach mały
tresowany pudelek, z komicznie ża
łosną miną, z przedniemi łapkami
skulonemi potulnie a służalczo. Pła
czliwa i upokorzająca ta rola przy
padła w udziale .nieszczęsnym za
prawdę: Szlezwigowi i Holsztynowi.
Poznaje się odrazu, z jaką rozkoszą
zeskoczył-by mały jeździec ze swe
go potwornego wierzchowca, na po
żegnanie kły w żywe mięso mu za
tapiając...
A teraz zapomnijmy o nosorogu, i przypatrzmy się innym wła
ściwościom geograficznej sylwety
Niemiec.
Znany jest system „zaokrągla
nia", którym w swych machinacyach
politycznych rządził się jeden z
przodków Wilhelma. W tym zresz
tą systemie, jak we wszystkiem, co
praktykowali Hohenzollerny oraz
ich krzyżaccy praojce, kryła się na
dnie chytrość. Zaokrąglaniom koń
ca nie było, gdyż nigdy zagrabione
sąsiadom ziemie dokładnego okręgu
koła nie tworzyły.
Dzisiejsza mapa Niemiec wska
zuje, że jeśli' z owym systemem nie
zerwano, to chytrze go ukryto. Syl
weta tego państwa, zamiast zaokrą
gleń, posiada
same wklęsłości.
Wszystkie one są podobne do otwar
tych ust, pysków lub paszczęk. Paszczęka największa, najszerzej roz
dziawiona jest ta, którą Niemcy dla
połknięcia Polski (na początek) roz
warły. Nie można patrzeć bez straprawie trzy - czwarte' tkwią już w
tych żuchwach potwornych. Zdaje
chu na .biedną Kongresówkę, której

się, że lada chwila usłyszymy stra
szne kłapnięcie zatopionych w ofie
rze kłów, i Polska zniknie we wszyst
ko pochłaniającej gardzieli. Już Po
znań z przyległościami znalazł się
w przełyku, wiodącym prosto do
Berlina, który jest-że sercem czy też
żołądkiem tego organizmu?...
Druga paszcza, dziwacznie wy
krojona i nieco powściągliwszą chci
wość ujawniająca, wyciągnęła się ku
Czechom, a także ku wyglądająemu
z pozą nich Wiedniowi.
Do niepokojących należy wklę
słość od strony Szwajcaryi; .zgoła
zaś groźna jest inna, również kształ
tu paszczękowego, na południowschód od Francyi. Tu właśnie, w
samym początku obecnej wojny,
najpierw przekroczono granicę. Ta
czeluść zwraca się ku Nancy,‘Lunewillowi, gdzie dotąd pozostał „ślad

polskiej stopy" króla Stanisława Le
szczyńskiego, „dobroczynnego filo
zofa". Szczęściem, pomiędzy ape
tytem Niemiec a całością Francyi
przyroda postawiła Wogezy. W pa
szczy jednak znalazły się — ufajmy,
że tylko czasowo — Alzacya i Lo
taryngia.
Nieco bardziej na północ spot-’
kamy już nie paszczę, lecz jakby tyl
ko pysk buldoga, zagrażający Lu
ksemburgowi; a jeszcze
wyżej
wklęsłości niebezpieczne dla Belgii
i Holandyi.
Tego rodzaju zagłębienia w dwo
jaki sposób mogą być wyrównywa
ne: przez pochłanianie terytoryów
sąsiedzkich lub też przez ciosy, am
putujące nienormalne narośle.'
W tej chwili Europa stosować
zaczyna system drugi.
Wiktor Gomulicki.

Strzelcy w Kielcach.
( Z rozm ów i wrażeń).
Kieice i gub. kielecka najdłużej zapewne, oprócz paru
miejscowości pogranicznych, znajdowały sic pod panowaniem
austryacko - niemieckiem. 'l am również silniej zaznaczyła
sic działalność „strzelców'' galicyjskich. Korzystając z obec
ności w Warszawie adw. przys., Mieczysława Koczanowicza,
jednego z wybitnych przedstawicieli kieleckiego Komitefn Oby
watelskiego, zwróciliśmy sic doń z prośba o szczegóły tej go
spodarki „strzeleckiej".

— Już około 10 sierpnia było
nam wiadome, — twierdzi adw. Kpczanowicz — że w Miechowie pro
wadzą agitacyę stronnictwa lewico
we. Stwierdziliśmy to zupełnie do
kładnie, pracowały tam bowiem oso
by, których przekonania dobrze zna
liśmy. W parę dni później, w śro
dę, d. 12 sierpnia,, wszedł do Kielc
pierwszy konny oddział strzelców.
Sztab zajął .pałac pobiskupi. Naczel11

nikiem oddziału był inż. Boerner ze
Lwowa.
Niezwłócznie po przybyciu inż.
Boerner wezwał do siebie przedsta
wicieli miasta i oświadczył, że za
prowadza stan wojenny i rząd na
rodowy.
W szyscy obećni przyjęli oświad
czenie w głuchem. milczeniu. Wówczas inż. Boerner prosił o wypowie
dzenie się. ' -'
.

I

Z czasów inwazyi austrya cklch w gub. lubelskiej.

Samochody p. Zdziechowskiego które kursowały między Chełmem a Zamościem, zasekwestrowane przez austryaków.

Ranni żołnierze austryaccy w drodze do stacyi opatrunkowej.

Przemarsz wojsk austryackich przez wieś na południu Królestwa-
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Zabrał głos adw. Cichowski,
który odparł, że wśród społeczeń
stwa polskiego muszą budzić nieuf
ność wspólne kroki strzelców pol
skich wraz z armią niemiecką. Inż.
Boerner motywował to konieczno
ścią. Obie strony nie przekonały się
wzajemnie. Porzucono tedy dalsze
wyjaśnienia.
I
W południe wszedł oddział pie
choty z 350 ludzi. Cały oddział był
uzbrojony, natomiast nie wszyscy
mieli mundury. Część strzelców by
ła ubrana po cywilnemu. Za oddzia
łem jechał samochód, w którym ró
wnież siedziało parę osób, ubranych
po cywilnemu.
i
Po godzinie strzelcy rozeszli się
po mieście bez broni i obchodzili
restauracye oraz sklepy. Ściślejsze
go zetknięcia z mieszkańcami nie
było. Obywatele zachowali się wy
czekująco. Zbierano się w cukierni
Smolińskiego, gdzie, jak się żartobli
wie wyrażano, kielczanie mieli swój
„sztab główny".
Gdy doszło do znanego już po
wszechnie z raportów urzędowych
starcia strzelców z oddziałem rosyj
skim, powstał zarzut, że z mieszkań
prywatnych i ze strony osób pry
watnych padały strzały.
Wyjaśnienie tego faktu jest pro
ste: Strzały padały wyłącznie ze
strony strzelców, którzy rozbiegli się
po mieście i chowali w mieszkaniach
frontowych. Ponieważ część ich by
ła ubrana po cywilnemu, stąd po
wstał zarzut co do udziału mieszkań
ców w potyczce.
Na ludność strzelcy usiłowali
oddziaływać zewnętrznemi efek
tami. Gdy wchodzili do miasta, śpie
wali hymn: „Jeszcze Polska nie zgi
nęła". i wtedy jednak ludność, za
równo na krańcach, jak w mieście,
przyjęła wejście strzelców w milcze
niu.
Szczegóły ustąpienia strzelców
z Kielc oraz potyczek w miejsco
wościach poblizkich są znane. Za
sługuje natomiast na zaznaczenie, iż
wówczas musiały zajść już pewne
nieporozumienia między kierownika
mi oddziałów w Krakowie a dowód
cami w Kielcach, przy powtórnem
bowiem wkroczeniu do Kielc oświad
czono, iż nie występują w imieniu
rządu narodowego, a stanowią sa
modzielną organizacyę pod jiazwą
„Komisaryatu wojsk polskich".
Jednocześnie powstała polska
żandarmerya połowa. Należy zwró
cić uwagę, iż strzelcy i żandarmerya
były to organizacyę odrębne. Do
strzelców należała polska młodzież
szkolna, przeważnie z Galicyi, czę
ściowo z Niemiec i Szwajcaryi. do
żandarmeryi zaś — socyaliści z Kró
lestwa Polskiego i z Galicyi. Nara
zić strzelcy byli pod wpływem żan
darmeryi, często jednak ujawniały
się nieporozumienia.
Strzelcy, po przybyciu do Kielc,
sprawiali wrażenie ludzi, wprowa
dzonych w błąd. Dopóki byli na te
renie galicyjskim, wciąż im mówio
no o zwycięskim pochodzie zjedno-

Przywiezienie darów dla ofiar wojny w Królestwie Polskiem.

Wyładowywanie z pociągów darów petrogradzkich. Fot. S a ry u sz W olskt. Składanie darów petrogradzkich do składówjprzy ul. Towarowej.

czonych armii Niemiec i Austro-Węgier, o porzuceniu Królestwa przez
wojska rosyjskie, o orgiach bandy
tyzmu. Sądzili, że idą na pomoc
Królestwu.
— Jeden ze strzelców — twier
dzi adw. Koczanowicz — w rozmo
wie zupełnie wyraźnie zaznaczył, że
nie leżało w zamiarach organizacyi
walczyć z Rosyą. Chodziło im o Pol
skę. Sądzili, że zajmują kraj opusz
czony przez wojska rosyjskie.
W głosie młodzieży polskiej
przebijała szczerość...
Zachowanie
się jej było w stosunku do miesz
kańców bez zarzutu.
Natomiast działalność żandarmeryi od początku była przykrym
zgrzytem.
Pracę swą żandarmerya rozpo
częła od aresztowania przeszło 40
osób. Z pośród nich 5 niezwłocznie
rozstrzelano. Byli to: znany złodziej
miejscowy, Serwinowski, dwaj mie
szczanie: Ossowski i Kreszowski,
oraz 2 strażnicy ziemscy, rosyanie.
Broń żandarmerya poleciła od
dać, gdy zaś to nastąpiło, żandarme
rya rozpoczęła rabować domy urzę
dników - rosyan,
którzy
opuścili
Kielce.
Komitet Obywatelski zwrócił się
z żądaniem, aby nie czyniono krzy
wdy pozostałym rosyanom. W tym
względzie wyrażono zgodę: krzywd
osobistych nie wyrządzano, rabunki
jednak trwały. Na interpelacyę adw.
Koczanowicza przedstawiciele żandarmeryi oświadczyli, że broń i mun
dury mają prawo brać, co zaś do
bielizny — rabowali ją, bo nic mieli
własnej.
Na zachowanie się żandarmeryi
skarżyli się obywatele ziemscy. Rekwizycye dokonywane były bez
względnie. Nic pozostawiano nawet
zboża do siewu.
Porozumienie było niemożliwe,
istniały bowiem w Kielcach 4 rządy:
pruski, pod komendą Frcihcrr‘a von
Sedlitz und Neukirch, austryacki.
pod wodzą Stanisława Othmana, ko
misaryatu wojsk polskich i żandar

meryi polowej. Wobec trudnych wa
runków Komitet Obywatelski prze
rzedzał się coraz bardziej.
Rozpoczęła się ze strony strzel
ców silna agitacya werbunkowa.
Osiągnęła ona to tylko, że pościągała jednostki, które nie miały nic do
roboty, prawie nic do stracenia.
Do agitacyi zawezwano i kobie
ty. Przybyła z Krakowa „Liga ko
biet". Były to matki i siostry strzel
ców, sanitaryuszki
i socyalistki,
znane powszechnie.
Agitowały żarliwie. Biskup kie
lecki nazwał je żartobliwie: strzelni
cami.
Od miejscowych pań wymaga
no, by pomagały w zajęciach gospo
darczych i sanitarnych. Niewielka
ilość pań przyłączyła się do „strzel
nic". zresztą na krótko. Ludność co
raz więcej stroniła od strzelców. Za
częto się ich obawiać.
Sposoby jednania sobie „sym
patyków" i... pieniędzy były conajmniej pomysłowe. Ody np. jeden z
ziemian przybył po zakupy do Kielc
i musial wziąć świadectwo na wy
jazd, zażądano od niego tysiąc rubli
okupu. Po długich układach żandar
merya zgodziła się na 100 rb., deli
kwent miał jednak przy sobie tylko
85 rb. Wzięto je — i wkrótce w or
ganie urzędowym komisaryatu wy
drukowano imiennie ofiarę 85 rb. na
rzecz organizacyi... Takich ofiar
wymuszonych było sporo. „Składki
dobrowolne" nie były zgoła dobrowolnemi.
Zmienił się też zasadniczo je
szcze w końcu września stosunek
„naczelnego komitetu narodowego"
w Krakowie do organizacyi kielec
kiej. Komitet ten ogłosił, że „nie
wolno stanowić nic decydującego o
losach Królestwa bez porozumienia
się z odpowiednim komitetem w Kró
lestwie Polskiem". To było odtąd
zasadniczcm stanowiskiem komitetu
krakowskiego.
Stąd powstały nieporozumienia
i separatyzmy. W Kielcach utworzo
no samodzielną „polską organiza13

cyę narodową.
Nazwiska przy
wódców wskazują, że była to organizacya żywiołów skrajnych.

J. Cz.

Dyaryusz dni ostatnich.
Z wrażeń i rozmów.
Piątek, dn. 20 listopada.
...Niepokojące wieści znów po
częły krążyć po mieście. Plotka po
większa je, ubarwia i z błyskawicz
ną szybkością roznosi. Nawet ci, co
pierwsze oblężenie Warszawy z mężnem sercem przetrwali, obecnie
zdradzają czulszą wrażliwość. Ner
wy są znużone i wyczerpane, do no
wego napięcia nieskłonne. Toż sa
mo. widocznie, odczuwają mieszkań
cy okolic podmiejskich: pierwszy alarm, wątpliwy, niesprawdzony, bu
dzi trwogę i pcha do ucieczki. Ku
bramom stolicy ciągną znów wozy,
w nędzne szkapy zaprzężone, wyła
dowane betami i ludźmi o twarzach
smutnych i znękanych. Mam prze
konanie, iż teraźniejsze obawy są
zgoła płonne; gdyby rzeczywistość
miała je potwierdzić, lękam się, że
Warszawę ogarnęłoby wielkie przy
gnębienie...
Sobota, dn. 22 listopada.
W „Humaniście Polskim" Świę
tochowski pisze:
„Wojska rosyjskie, jako przy
pomnienie i symbol zaboru, nie mo
gły budzić i nie budziły nigdy sympatyi w społeczeństwie polskiem.
Spotykano je zawsze ze zgrozą lub
trwogą. Pierwszy raz objawiła się
widoczna zmiana w tych uczuciach
po wybuchu wojny, wywołana ha
słem: na prusaka!"
Słowa te mimowoli budzą we
mnie wspomnienie...

Jeńcy, polacy 2 zaboru pruskiego w Warszawie.
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Uczestnicy nabożeństwa, urządzonego staraniem samarytanek, pp. Lucyny Frśpont i Al.
Wendorff, z ks. Wolkmerem, proboszczem parafii Sw. Floryana, i p.Wasilewskim, naczel
nikiem etapowego wydziału, na czele.

Aczkolwiek urodziłem się w pa mknącego pojazdu. Matka przedsta
rę lat po ostatniem powstaniu, pa wia mię: „Mój syn! Generał Czen
cholęce moje lata ubiegły pod wra giery!..."
żeniem tragicznych wypadków 63
Okazało się, że brat mój wy
roku. W długie zimowe wieczory, dzierżawił sąsiadujący z jego wioską
gdy wiatr świstał złowrogo za okna majorat dawnego wodza. Ten zaś
mi, słuchaliśmy opowiadań matki, a przybył z Petersburga na- lato do
młodociana wyobraźnia przeżywała swej rezydencyi i co parę dni odwie
je potem. Jeśli starsi sąsiedzi zje dzał mego brata. A więcej jeszcze
chali, rozmowa zwykle do tych cza może — matkę. I wiecie, o czem z
sów sięgała. Wtedy i ojciec nieraz nią łamaną polszczyzną rozprawiał?
dorzucał słów parę, prostując lub O powstaniu. Opowiadał swoje wra
uzupełniając fakty. Zamykano drzwi, żenia, ona — swoje. On — postrach
przyciszano głosy, — mały dzieciak polaków, i ona, która przeżyła w po
z zapartym tchem wsłuchiwał się w wstanie wszystkie męki, jakie polka,
straszne opowieści, i zawsze jedno żona i matka przeżyć może...
nazwisko wracało na usta: Czengie...Para siwych staruszków na
ry! On dowodził armią rosyjską,
która w ziemi kieleckiej powstanie ganku, dzikiem winem obrośniętym,
tłumiła. Nasze ciche Snochowice le w błękitnej dali ruiny zamku chęciń
żały niedaleko od Małogoszczą, skiego, szafirowe pasma lasów...
— ...Ja pamiętam waszu dieregdzie z Langiewiczem krwawą bitwę
stoczył. Jego kozacy otaczali w cie wniu, jakże, Snochowice!... Dosko
mne noce dwór, dobijali się do drzwi, nale pamiętam!...
dokonywali rewizyi. Jego artylerya
— ...A potem byłam u pana ge
huczała na szosie. Przed nim mat nerała w Kielcach prosić za moim
ka ukrywała powstańców w stodo mężem... Wtedy odesłano mię do
łach i w Spiżarni. Jego żołnierze pułkownika żandarmów...
przyszli zabrać pewnego dnia mego
I tak toczyła się dalej rozmo
ojca... Czengiery! Lęk i zgroza ści wa...
skały serce. Wyraz ten wydawał mi
Państwom i narodom niełatwo
się symbolem jakiejś okrutnej, nie jest dojść do porozumienia. Inaczej
ludzkiej potęgi, siły niesamowitej i zgoła jednostkom.
niszczącej. W zmąconych gorączką
snach stawał przy dziecinnem łóże
czku duch zła i śmierci... Czengiery!
Posłać zaraz rodzinie:
...W parę dziesiątków lat później,
po kilkoletnim pobycie za granicą,
Znajduje sic w obozie w niewoli w nzicscic Szproiau
wracałem w lipcowe popołudnie do
M ąsku. cdzle zosianc do końca wojny Jesieni.zdrów-1 ternony.
Pisać mużccic do mnie leż po polsku. Scrdcozuc u słony
kraju. Ojciec już nie żył. Chciałem
przedewszystkiem
ucałować ręce
bo łh h as , n P
ulu..
matki. Bawiła u mego starszego bra
6 z,
ta w Kieleckiem. Powóz zajeżdża
Sżwadr
. _
.
..................
przed ganek, zdaleka widzę matkę,
Mój adres.
obok niej staruszka siwowłosego, z
* niewoll^w mitScic Szprotau ^ Ś lą s k u
białemi, jak mleko, wąsami. Rozma
wiali tak żywo, że nie dosłyszeli po
Pruski szemat korespondencyi jeńca
wysypanej
piaskiem alei lekko
z domem I rodziną.

Niedziela, dn. 22 listopada.
Pierwszy dzień zimowy. W no
cy śnieg prószył, w dzień począł ści
skać mróz, sięgając popołudniu 8"
R. Do wszystkich okropności, zwią
zanych z wojną, przybywa jeszcze
chłód. Czy wyobrażacie sobie zmar
znięte pola, a na twardej pościeli z
lodowatego śniegu tysiące zabitych
i rannych?... Rannych, którzy doby
całe wyczekują pomocy!
Chłop polski i rosyjski nawykł
do złej doli. Do głodu i chłodu.
Przed paru laty, w przejmujący zi
mnem dzień listopadowy, przygląda
łem się szlamowaniu wiejskiego sta
wu. Kilkunastu chłopów pracowało
od rana do wieczora, stojąc po kola
na w błotnistej, ścinającej się już
wodzie. Nie skarżyli się wcale na
swój los. Ot, taka robota, jak inna.
A co czynią żołnierze niemieccy,
wchodząc do naszych miasteczek?
Skoro zdobędą kwaterę, natychmiast
ściągają buty i kaski, nakładają pan
tofle i szlafmyce i oddychają roz
kosznie. — Das ist doch angenehm!
Ilu z tych ojców rodzin, okrwa
wionych, bez ruchu, marznie teraz na
naszych podorywach dla imperyalistycznych celów dynastyi Hohenzol
lernów!
Poniedziałek, dn. 23 listopada.
Niemieckie komunikaty wojen
ne kłamią skwapliwie i wytrwale.
Rekord wszakże w umiejętności
przeinaczania faktów należy się
sztabowi austryackiemu.
Według
jego informacyi, armia austryacka
stale cofa się zwycięsko, zaś wojska
rosyjskie, rozbite i w popłochu, idą
ciągle naprzód...
Wtorek, dn. 24 listopada.
Pan Narcyz Dubosmalski, w cie
płem zatłuszczonem ubraniu domowem i filcowych pantoflach siedzi
przy biurku i pisze. Wielbiciele ta
lentu pana Narcyza twierdzą, że
macza swe pióro w inkauście naj
wyższych zagadnień narodowych.
Pan Narcyz nienawidzi wszystkiego,
co nosi cechy przyziemności. Stoi
zawsze i czujnie na straży wiel
kich ideałów. Lubo sam czyta tylko
kuryery i „Muchę", a uczęszcza wy
łącznie do kinematografów, od lite
ratury i sztuki domaga się wzlotów
podniebnych, gardząc
szarzyzną
pospolitego życia. Wojna nastroiła
lutnię pana Narcyza na podniosłe
tony. Poucza teraz swoich czytel
ników, że ludzkość odrodzić się mo
że jedynie przez bohaterski wysi
łek na polach walki. Z morza krwi
wyłoni się nowy człowiek. W morzu
krwi utoną bezpowrotnie poziome
instynkty bogacącego się a tout
prix mieszczaństwa.
Prawdziwy,
zdrowy postęp ludzkości tkwi nie w
pracowniach mędrców ze szkiełkiem
w oku, ale w morzu krwi. „Przez
krew", „z krwi", „krwią" — to wy
razy, powtarzające się obecnie naj
częściej w dźwięcznych elabora
tach pana Narcyza.

Z wojny rosyjsko-niemiecko-austryackiej.

Transport jeńców niemieckich i austryackich.

I tak, siedząc przy biurku w cie
płem, zatiuszczonem ubraniu domowem i filcowych pantoflach, pan
Narcyz zapewnia uroczyście naród
Dolski, że dla milej ojczyzny Kotów
jest zawsze utoczyć krwi serdecz
nej...
Środa, dn. 25 listopada.
Zanim nadejdzie obiecywany
przez Komitet Obywatelski węgiel,
pomyślne wiadomości z najbliższego
placu boju rozgrzały nieco stoli
cę. Uczciwie nagrzany piec jest go
rącem pragnieniem pięknej warsza
wianki, które jednak studzi chłodna
rzeczywistość: ileż mieszkań, nawet
ludzi zamożnych, może pochwalić się
znośną temperaturą? Dawniej na za
proszeniach dodawano u dołu: on
dansera. Teraz najmocniej przy
ciągającym magnesem byłby dopi
sek: będzie ciepło.
...Pocieszające
wiadomości:
Wszystkie duchy warszawskie, inda
gowane za pośrednictwem kręconych
stolików, ekierek i innych środków
komunikacyi z zaświatem, twierdzą
stanowczo i jednomyślnie, że wojna
skończy się na Boże Narodzenie i że
dla Polski rozpocznie się nowa era,
pomyślności pełna.
Jeśli ageneya Marysi (via ma
giel) ma tylu wierzących, dlaczegóżhy poczta z zaświata miała zasługi
wać na mniejszą ufność?
■Czwartek, dn. 26 listopada.
Idąc za przykładem p. Dmow
skiego, Aleksander Świętochowski
przedrwiwa rozpolitykowanie się inteligencyi warszawskiej. „Jakkol
wiek posiadamy, według ostatniego
opisu, podobno trzydzieści kilka
partyi, mają one takie samo znacze
nie, jak tyleż towarzystw balowych,
tańczących pod przewodnictwem
wybranych na czas zabawy wodzi
rejów..."
Nie tak dawno wymawiano tej
że inteligencyi, że nie interesuje się
polityką, że nie chce należeć do ża
dnego stronnictwa. Widocznie jed
nak chodziło o to, że nie należy do

pewnego stronnictwa, w przeciw
nym bowiem razie obecne usiłowa
nia. o ile są zgodne z prawdą, musiałyby być witane, jako objaw' po
myślny i pożądany. Jednolitość akcyi można osiągnąć tylko w społe
czeństwie zorganizowanem. Organizacya demokratyczna musi za
cząć od łączenia się jednostek w
grupy. Z porozumienia się wzajem
nego grup mogą dopiero wytwarzać
się partye i stronnictwa.
Istnieje także inna droga. Jed
nostka zdolna i ambitna, lub garść
ludzi, złączonych wspólnemi prze
konaniami i celami, może narzucić
ogółowi swoją władzę, w naszych
warunkach, oczywiście, tylko moral
ną. Zadanie to łatwiej osiągnąć w
społeczeństwie niczorganizowanem,
rozproszonem. Dla tych, którzy rę
ce po dyktaturę wyciągają, tworze
nie się nowych grup i partyi nie
może być chętnie widzianem.
S/r.

„Soból i Panna” .
Cykl

myśliwski

Józela

Weyssenhoffa
.Soból i Panna”
zdobył nagrodę
imienia Lewentala, którą co pięć
lat wyznacza ko
mitet Kasy lite
rackiej za najwy
bitniejszy utwór
p o w ie ś c io w y .
Dzieło to w krót
kim czasie do
czekało się sze
rokiej ipoczytności, a nawet w
roku ze sz ły m
wydano je lu 
ksusowo, ze specyalnemi ilustracyami Henryka
Weyssenhoffa. Krytyka literacka .Sobo
la i Pannę” prawie jednogłośnie zaliczvła do szeregu arcydzieł twórczości pol
skiej.

15

Teatry warszawskie.
Teatry rządowe organizują się
na czas okresu wojennego. Preze
sem mianowany został pułkownik
Burman, kierownictwo operetki i
farsy pozostało przy p. L. Śliwiń
skim. Próbę wskrzeszenia opery po
wierzono b. dyrektorowi Filharmo
nii. p. Aleks. Rajchmanowi. Dyrek
tywę nad dramatem objął p. Kazi
mierz Hulewicz, wiceprezes teatrów,
który do współpracownictwa, obok
stałego doradcy literackiego, p. Adama Grzymały-Siedleckiego, po
wołał aż siedmiu reżyserów, repre
zentujących różne kierunki arty
styczne i spirytualne. Silnikiem, któ
ry ma poruszyć zdezolowaną ma
chinę, jest podobno fundusz emery
talny artystów, który pozwolono
nowej dyrekcyi pożyczyć.
Jaki będzie wynik tych usiło
wań, najbliższa przyszłość pokaże.
Tymczasem teatr Rozmaitości od
niósł sukces. Zawdzięcza go szczę
śliwej spółce autorskiej pp. Caillavet i de Flers, wytrawnej reżyseryi
p. Śliwickiego, — i nadewszystko.
p. Lubicz-Sarnowskiej, której ta
lent, pełen wiośnianego powabu,
tym razem musiał rozchmurzyć naj
bardziej zatwardziałych nawet śle
dzienników. „Różyczka", z treści
dość konwencyonalna historya ubo
giego młodzieńca, który atoli w jed
nym międzyakcie
umie odrobić
stracony majątek, czaruje wdzię
kiem misternej roboty, w której
dowcipny uśmiech wiąże się przy
jemnie z delikatnym sentymentem,
w której miła, subtelna ironia łechce
raczej, niż kłuje, której wreszcie je
dynym i wyłącznym celem była
sztuka przypodobania się publicz
ności. W tych trudnych czasach,
kiedy troska, zgryzota i udręka cza
ją się za każdym węgłem, cala W ar
szawa niechybnie będzie chciata po
słuchać miłej anegdoty, opowiedzia
nej rozkosznie przez autorów, a opromienioncj niezrównanym urokiem
ulubionej artystki.
s.

mierzoną Sobańską, oraz dwóch synów,
Pawia i Stanisława.

Warszawa w przełomowych dniach.

Ś. p. Kaźmierz Wołodźko,
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Grupa sanitaryuszek i sanitaryuszy Związku Rzem. Chrz. w Król. Poiskiem.

Kogo należy poczytywać
za szpiega?
Wyjaśnienia konwencyi haskiej.
Szpiegiem zwie się osoba, która po
tajemnie i pod fałszywym pozorem na
terytoryum operacyjnem jednej ze stron
walczących zasięga lub usiłuje zasięgnąć
wiadomości, w tym zamiarze, aby je pó
źniej udzielić nieprzyjacielowi (art. 29 1
Konwencyi Haskiej 1899 roku). Z tego
określenia wynika, że dla pojęcia szpie
ga konieczna jest obecność trzech fak
tów: potajemne wstąpienie na terytoryum
nieprzyjacielskie (prawidłowiej: na te
rytoryum operacyjne armii nieprzyja
cielskiej), wstąpienie pod fałszywym
pretekstem, wreszcie, usiłowanie zasię
gnięcia wiadomości i podawanie osta
tnich obcemu państwu. Dlatego też nie
należy uważać za szpiegów osób na
leżących do składu armii nieprzyjaciel
skiej, które w swym uniformie wojsko
wym przekroczyły terytoryum opera
cyjne obcej armii w celu zasięgnięcia
wiadomości (art. 29 -). Również nie bę
dą zaliczone do szpiegów osoby, nie nażące do składu armii nieprzyjaciel
skiej, lub też należące do niej i nie
noszące mundurów wojskowych, któ
re
otwarcie wypełniają
poruczone
im zlecenia, polegające na udzielaniu
informacyi obcemu państwu lub woj
sku (art 29-). Z tychże powodów
nie należy uważać za szpiegów osób przekraczających granicę terytoryum
operacyjnego armii nieprzyjacielskiej na
statkach napowietrznych (balonach, ae
roplanach i t. p.), w celu utrzymania
związku pomiędzy rozmaitemi częściami
armii lub terytoryum. jak również w ce
lu przenoszenia wiadomości, tyczących
się dyzlokacyi i przemarszów wojsk,
zbadania terenów i t. p (art. 29'-). Szpieg,
schwytany na gorącym uczynku, podle
ga odpowiedzialności według praw sta
nu wyjątkowego (wojennego) państwa,
które go zatrzymało (według praw Ce
sarstwa Rosyjskiego, szpiegowie zosta.ią
oddani pod sąd wojenno - połowy), lecz
nie może być ukaranym bez poprzednie
go wyroku sądowego (art. 30). Nato
miast osoba, która zajmowała się szpie
gostwem i po powrocie do swej armii zo
stała schwytana bądź z orężem w ręku,
bądź, bez broni, jest traktowana, jako je
niec wojenny, i nie podlega odpowiedzial
ności za poprzednie uprawianie szpie
gostwa (art. 31). W przeciwieństwie do
szpiegów nieprzyjacielscy wywiadowcy
są sądzeni według norm prawa między
narodowego narówni z iimemi osobami
przynależnemi do składu nieprzyjaciel
skiej armii.
Feliks Szcnwic.

radca stanu, oby
watel ziemi Miń
skiej, zmarł 13
października r. b.
w majątku swo
im P odzam cze.
P o g r z e b p rz y
licznym udziale
o b y w a te ls tw a
odbyłsię w mia
steczku Hłusku
M iń s k ie j gub.
Zwłoki złożono
w grobach ro
dzinnych.
5759

Ofiary złożone w adm. „Św iata” .

Ś. p. generał Włodzimierz syn
Piotra Nordman

Na Kumilel Obywatelski: J. Wodzinowski rb. 10.

urodził się 1850 r. Pochodził ze sta
rej rodziny szlacheckiej Wielkiego Księ
stwa Finlandzkiego. Wychowywał się
w Finlandzkim korpusie kadetów oraz
w wojskowej oficerskiej szkole kawale
ryjskiej w Piotrogrodzie. W 1871 r. rozpo
czął karyerę woj
skową w pułku
Wołyńskim uła
nów, w którym
to pułku prze
służył do roku
1899, przecho
d ząc k o le jn o
wszystkie stop
nie wojskowe do
rangi pułkowni
ka.
Następnie
p rzeb y w ał w
pułku huzarów
Ktastyckich i był
dowódzcą zapa
sowego pułku kawaleryi. Odzna
czał się prawością charakteru, dobrocią ser
ca, koleżeństwem i wyrozumiałością, zjed
nał sobie przez czas swej długoletniej karyery wojskowej ogólny szacunek, liczny
zastęp prżyjaciół przywiązanie podwład
nych.
Będąc szwedem z pochodze
nia, był jednocześnie gorąco przywiązany
do ziemi naszej, wskutek czego, wyszedł
szy w 1910 roku do emerytury w randze
generał-majora, osiadł na stałe w Warsza
wie, pragnąc dokonać żywota na polskiej
ziemi. Zmarł dnia 19 listopada r. b., po
zostawiając w głębokiej rozpaczy żonę,
która pragnąc uczcić pamięć zgasłego
małżonka, poczyniła ofiary pieniężne na pol
skie cele społeczne. Zwłoki ś. p. Nordmana
spoczęły dnia 21 listopada r. b. na cmen
tarzu ewangelicko-augsburskim w War
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szawie.

Ś. p. Julia Konstantowa Górska.

Wybitna działalność na polu filantropijno-spolecznem zaskarbiła ś. p. Ju
lii Konstantowej Górskiej wśród mie
szkańców Warszawy wdzięczność i sza
cunek. Urodzona w 1840 r. w Starej
Wsi, ziemi Siedleckiej, z ojca Sergiusza
ks. Golicyna i matki Maryi z lir. Jezier
skich, otrzymała staranne wychowanie
we Francji. Wyszła za mąż za Kon
stantego Górskiego, b. członka Rady
Stanu Królestwa Polskiego, zasłużone
go ziemianina i działacza społecznego,
/.marla dn. 10 listopada r. b. Zgon jej
dotyka boleśnie córkę, p. Maryę Kazi-

UoaBOjeMO Boennoio UeH3ypoio. Bapmaea, 13 uohóph 19U rona.

Odpowiedzialny redaktor-wydawca:
Czesław Podwiński.
KONIAK „URUS” .

F. JANKOWSKIEGO.

Hparaty Fotograficzne
od rb. 2.50 d o rb. 200 i w y ż e j p o le c a p o ls k a fir m a

WARSZAWSKI

SKŁAD

FOTOGRAFICZNY

ErnCSł Neuman Marszawa-

Mazowiecka 6,

Tel. 54-36.

Nauka bezpłatnie. Cenniki na żądanie.
Klisze i druk wykonane w Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
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