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Winda. Elektryczność. Kąpiele.

2 szklanki „Whisky-and-soda".
AL. DUMAS.

Trzej MuszkieterowiE,
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 lk o i bez opr. R b . 2 . 7 0 ,
w opr. R b . 3 . 4 0 .
Do nabycia we wszystkich
księgarniach.

Ocl Adtninistracyi.
Do bieżącego numeru „Świata'
dołączamy dla Prenumeratorów prowincyonalnych ll-gi tom powieści
Gabryeli Zapolskiej:
„Wodzirej".
Powieść te otrzymają tylko ci p re
numeratorzy, którzy wnieśli na opra
wę kop. 45 (z przesyłką pocztową
kop. 60). Tom III-ci otrzym ają
Szan. Prenumeratorzy przy następ
nym numerze „Świata".

Horacyo z szekspirowskiego
Hamleta jest jedną z najmilszych
angielskiemu smakowi postaci. Cha
rakterystyka, jaką mu daje Hamlet,
jest najpochlebnicjszą, na jaką zdo
był się duch angielski, i odpowiada
ideałowi gentlemana. „Od chwili,
kiedy dusza moja mogła być panią
swojego wyboru i ludzi jednych
przenosić nad drugich — mówi kró
lewicz, — od owej chwili już cię ona
sobie upodobała: boś ty, wiele cier
piąc, takim był zawsze, jakbyś nic
nie cierpiał, boś ty fortunie zarówno
był wdzięczny za jej umizgi i prze
śladowania: a błogosławion, w kim
krew z przekonaniem tak są zwią
zane, iż on palcom losu nie służy za
flet do wydawania dźwięków według
kaprysu. O! daj mi człowieka, nie
będącego żądz swych niewolnikiem,
a wgłębi mego serca go umieszczę!"
To też imię Horacyo jest dość czę
ste w Anglii. Pułkownik Kitchener,
właściciel dóbr ziemskich w Irlandyi
w połowie przeszłego wieku, nosił
je z pamięcią o swoim szekspirow
skim patronie i takie samo imię na
dał swojemu pierworodnemu syno
wi, który przyszedł na świat 24-go
czerwca 1850 roku w (junsborough
Hausc, w pobliżu miasta Tralee. Mat
ka dzisiejszego ministra wojny Wiel
kiej Brytanii i jednego z najwięk
szych charakterów doby dzisiejszej
była francuzką, z rodziny Cbevalier,
wywodzącej swój ród od Hugenotów. To też lordem Horacym Kitchenerem chlubi się dziś zarówno
Anglia, jak Francya, a genialny jego
wysiłek, obrócony na pokonanie
śmiertelnego wroga obu krajów, jest
długiem, spłaconym zarówno ojczy
stej, jak macierzyńskiej krwi, płyną
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cej w żyłach najznakomitszego z ry
cerzy naszego wieku.
W trzynastym roku życia Ho
racy Kitchener oddany został do
szkoły w Villeneuve, na wschodnim
brzegu jeziora Genewskiego. Ojciec
jego był zdania, że przyszłość świa
ta leży w zbrataniu narodów i że
wychowanie dzieci za granicą roz
szerza widnokręgi i wyrabia poczu
cie obowiązków obywatelskich nietylko wobec własnej ojczyzny, ale
i wobec całego rodzaju ludzkiego,
a ojczyźnie przynosi korzyść przez
to wszystko, czego się można od cu
dzoziemców nauczyć. Okolice jezio
ra genewskiego są jednym z najbo
gatszych we wspomnienia przeszło
ści punktów Europy. Z Villeneuve
widać zamek Chilloński i Clarens
unieśmiertelnione przez Jana Jakóba
Rousseau, Po drugiej stronic jezio
ra przebywali: Voltaire i Byron.
W Lozannie żył Gibbon, historyk
„Schyłku i upadku Państwa Rzym
skiego". Nieopodal rozciąga się do
lina Rodanu, z której Bonaparte
wkroczył do Włoch w r. 1800. Bitwa
pod Marengo była pierwszym owo
cem strategicznych pomysłów kor
sykańskiego geniusza, który w sto
lat potem miał znaleźć tak osłupiającego naśladowcę w pałacu poczdam
skim. Rok, w którym Horacy Ki
tchener rozpoczął nauki w Villeneuvc, był rokiem polskiego powstania
i początkiem opartycli na tem po
wstaniu planów Bismarcka, które
przez wojnę duńską i austryacką w
siedem lat potem doprowadziły do
wejścia do Paryża i do ogłoszenia
Niemieckiego Cesarstwa.
Młody
Kitchener, uzupełniwszy naukę w
prywatnej szkole londyńskiej pasto-

ra Frosta, w siedemnastym roku ży angielskiego. W 1874 r. już było
cia, po wojnie niemiecko - austryac- prawdopodobnem, że Anglia będzie
kiej, wstąpił do akademii wojskowej musiała się zająć Egiptem. Nieprzy
w.Woolwich, gdzie się wyróżnił ja jaciel, postępujący od wschodu, aże
by przeciąć Kanał Sueski i wyprzeć
ko znakomity matematyk.
Kiedy wybuchła wojna prusko- anglików z Egiptu, musi przechodzić
francuska, Horacy Kitchener prżeby- przez Zachodnią Palestynę, a dokład
wał chwilowo w Dinan, w Bretanii, na znajomość topografii i etnografii
gdzie mieszkał jego ojciec. Nie py Ziem’ Świętej nabierała pierwszo
tając się ojca, ani tem-mniej przeło rzędnej wagi dla .dalszych losów
żonych swoich w Woolwich, młody naw oju kwestyi egipskiej. W rokuanglik zaciągnął się, jako ochotnik, '898 cesarz niemiecki zwiedził także
dp wojsk francuskich. Służył w dru w tym celu Jerozolimę, a oficerowie
giej armii Loary, pod dowództwem jego sztabu, przebrani za pobożnych
generała Chanzy; głównem jego pielgrzymów, zwiedzili każdą piędź
przejściem w tej wojnie był niebez ziemi w tej okolicy. Kitchener przy
pieczny wówczas lot w prymityw wiązywał także wagę do dokładnego
nym balonie wojennym; w czter zapoznania się z tureckim i arabskim
dzieści trzy lata potem, odbywszy 'językiem, któremi doskonale włada
podróż na aeroplanie z lotnikiem i którego uczą się teraz wszyscy ofi
01ivierem, Kitchener wspominał z u- cerowie, odbywający służbę w Egip
śmiechem różnice wrażeń. Zapale cie. Plony studyów palestyńskich
nie płuc położyło koniec służbie Ki- objęte są w trzech monumentalnych
tchenera pod francuskim sztanda tomach, wydanych przez Condera
rem. Z tych czasów wyniósł do i Kitchenera.
świadczenie, jak ciężką rzeczą jest
Już wówczas Kitchener zimną
organizowanie armii dopiero po wy krwią i.odwagą uratował życie swe
buchu wojny. Los jednak chciał, mu towarzyszowi Conderowi, ; na-;
aby na Kitchener a właśnie spadł ten padniętemu przez krajowców,; mi
sam obowiązek, jaki Gambetta na mo, że sam był ranny i przebywał
rzucił generałowi Chanzy, obowią malaryę. ; W 1877 roku Kitchener
zek zaimprowizowania wojsk pod zwiedził Konstantynopol, Adryanoczas wojny. Wiemy już dzisiaj, że ' poi, Sofię podczas wojny rosyjskozaimprowizował je przedewszyst- tureckiej i po raz drugi w życiu miał
kiem z marynarzy, korzystając z sposobność obserwować armię nie
trwogi, jaka ogarnęła flotę niemiec przygotowaną do wojny. W roku
ką, ukrytą w kanale Kilońskim.
1882 rząd turecki miał do wyboru^
Akademia w Woolwich nie mo przyjąć, jako instruktora wojskowe-"
gła przebaczyć swemu uczniowi sa go, albo Kitchenera. proponowanego
mowolnej służby we Frąncyi, i oj- przez Anglię, albo proponowanego
ciec jego musiał użyć potężnych4 przez Niemcy Von der Goltza. W y
wpływów, aby go nanowo przyjęto. brano Von der Goltza i w wojnie
Opuściwszy Woolwich, przeszedł do bałkańskiej okazało się, że Von der
Akademii Inżynierskiej. Zdawało się Goltz niewiele zrobił z wyborowe
wówczas, że nadeszła długa epoka go materyału, jakim rozporządzał;
europejskiego pokoju; wpoił to prze w obecnej wojnie, jak się zdaje,
konanie w anglików Carlyle, który okaże się to po raz drugi. Po pew
nie rozumiał pruskiej historyi. In nym czasie służby na Cyprze
nego zdania był jednak młody urzęd Kitchener otrzymał stanowisko winik ministeryum spraw zagranicz cekonsula w Erzerumie, w Arme
nych, Artur Nicolson, który dziś nii, a więc znowu w punkcie nie
wraz z Kitchenerem broni świata zmiernie ważnych działań teraźniej
przed pruską hegemonią. Ale, póki szych. W r. 1882 przybył do Ależył Bismarck, syt chwały, zdawało ksandryi bezpośrednio przed bombar
się, że to pokolenie, do którego ha- dowaniem; przetrwał je na okręcie.
leżał Kitchener, nie będzie miało spo Jako major, służył w kampanii Tesobności do przeżycia huraganu woj lelkebirskiej Wolseleya, a następnie,
ny w Europie. To też' Kitchener jako pomocnik dowódcy kawaleryi
kształci! się już raczej na cywilnego egipskiej w armii Evelyna Wooda.
inżyniera dróg i mostów. Admini- Z końcem 1883 r. powierzono mu
stracya Eksploracyj Palestyny przy strzeżenie
półwyspu Sinajskiego,
dzieliła Kitchenera do pomocy po gdzie arabowie zamordowali uczo
rucznikowi Conderowi w jego pra nego Palmera i dwóch oficerów an
cach nad sporządzeniem map Za gielskich; był to rodzaj urlopu, mi
chodniej Palestyny. Odegrało to mo niebezpieczeństw, z jakiemi to
wielką rolę w przyszłej karyerze zadanie było złączone. Powrót do
wielkiego wodza.
Egiptu w pierwszych dniach 1884 r.
Kanał -Sueski został otwarty w przypad} na chwilę wyprawy Gor
1869 r.; Syrya i Egipt nabrały pierw dona do Sudanu. Mahdi, który poja
szorzędnego znacżenia dla państwa wił się W lipcu 1881 r„ otoczony mi
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stycznym urokiem, zniweczył armię
egipską Hicksa Baszy. Wbrew zda
niu faktycznego wielkorządcy Egip
tu, lorda Cromera, w myśl żądań opinii angielskiej, poruszonej artyku
łami Steada, Gordon wysłany został,
do Kharthóiim i zamianowany gene
ralnym gubernatorem Sudanu, Klęs
ka Bakera-Baszy pod El Teb dopro
wadziła do oblężenia Kharthoumu
praez zastępy Mahdiego. • Gordon
w oblężonej twierdzy miał przy so
bie tylko dwóch anglików i zdany
był na niepewną wierność- egipcyan.
Kitchener podjął się wówczas
misyi niezwykłej. Rażeni z porucz
nikiem Rundlem (obecnie generałem
Leslie) wyruszył w przebraniu arabskiem, zaopatrzywszy się w truciz
nę, aby nie wpaść żywcem w ręce
wroga, do Dongoli, gdzie podkopywał
wśród arabów wpływ Mahdiego.
W tym charakterze kapitan Kitche
ner spotkał się w Debbeh z dzienni
karzem Bennetem Burleighem, któ
ry nie miał słów zachwytu dla dziel
nego rodaka. Świat anglosaski po
raz pierwszy zapoznał się z nazwi
skiem, które jest d ziś, przedmiotem
czci każdego anglika. Wkrótce po
tem Kitchener towarzyszył genera
łowi Stewartowi w pochodzie przez
pustynię w Korti do Metemmeh. Mi
mo wygranej bitwy pod Abu Klea,
wyprawa nie osiągnęła celu. Gordon
zginął, nad Sudanem zapanował
Mahdi i jego następca Khalifa na ca
ły szereg lat.
Kitchener po krótkim pobycie
w Anglii, jako podpułkownik, jedzie
do Zanzibaru. W r. 1886 zostaje gu
bernatorem Wybrzeża Czerwonego
Morza i komendantem Suakinu. Od
tej pory zaczyna się jego samodziel
ne,-władcze życie. Śuakin leżał na
wschodnim flanku
teokratycznej
despotyi Mahdiego, który, przeżyw
szy o kilka miesięcy Gordona, prze
niósł stolicę do Omdurmanu. Jeden
z najwybitniejszych włoskich histo
ryków, Ferrero, w swojem dziele o
militaryzmie zwracał uwagę na cha
rakterystyczne znamiona kalifatu
omdurmańskiego, jako typowego
militarystycznego1 państwa. Te okrucieństwa, jakich się dopuszczali
sudańczycy w walce z anglikami, są
uderzająco podobne do tych, w któ
rych się pławią dziś niemcy; obfi
tych na to dowodów dostarcza książ
ka Ferrera, a także książki angiel
skie Winstona Churchilla o „Wojnie
nad Nilem1* („River W ar“), wspom
nienia jeńca kalifowego, Slatina Ba
szy i Steevensa: „Z Kitchenerem do
Khartoumu**. Khalif, otoczony han
dlarzami niewolników i najemnika• mi, wierzył tylko w brutalną siłę.
Kitchener postanowił zorganizować
krucyatę przeciwko rozpustnemu po-

W ojna angielsko-niemiecka.

Atak żołnierzy szkockich na pozycye niemieckie.

tworowi, który wysłał przeciwko
Suakinowi najzdolniejszego ze swo
ich oficerów, Osmana Dignę. Dnia
17 stycznia 1888 r. Kitchener zdoby
wa obóz Osmana Digny, ale kula
przebija mu szczękę i więźnie w kar
ku. Już w grudniu tego samego ro
ku jest znowu na stanowisku, a w
sierpniu 1889 r. prowadzi atak huza
rów i kawaleryi egipskiej w bitwie
pod Toski. Zostaje generał - adiu
tantem egipskiej armii, zawiaduje
policyą Egiptu, w 1892 zostaje sirdarem. Lord Salisbury sprzeciwił się
jednak wznowieniu akcyi na Sudan.
„Gdyby słuchać naszych żołnierzy—
pisał ironicznie do lorda Cromera —
musielibyśmy zabrać się do obwaro
wania księżyca, aby go osłonić przed
Marsem". Dopiero klęska włochów
w bitwie pod Aduą przeciwko abisyńczykom i sprzymierzonym z
Abissynią derwiszom zmieniła po
gląd Salisburego. W marcu 1896 r.
postanowiono zająć nanowo Dongolę; w lipcu tegoż roku i Francya jed
nak powierzyła majorowi Marchan
dowi ekspedycyę z francuskiego
Conga nad Górny Nil.
Znany jest dalszy przebieg zda
rzeń i dalszy świetny ciąg karyery
sir Horacya. Kampania Sudańska
trwała dwa lata. Na czele 22,000 sta
wił czoło 50/100 fanatyków afrykań
skiego Attyli... „Bitwa pod Omdur-

manem—pisał lord Roberts—jest do
wodem, że Sirdar Kitchener posiada
wszystkie kwalifikacye, niezbędne
dla generała, dowodzącego armią
bojową: jasny sąd, zdrowy zmysł
rzeczywistości, upór w postanowie
niach, spokój percepcyi, szybkość
decyzyi, a nadewszystko niewyczer
paną zdolność ponoszenia trudów,
które talent organizacyjny najprze
zorniej możliwie ograniczał. Jede
naście tysięcy derwiszów rozbitych,
czternaście tysięcy rannych, Gordon
pomszczony śmiercią Khalify, i to
wszystko ofiarą 400 anglików w za
bitych i rannych...
W pięć dni po bitwie omdurmań-.
skiej, dnia 7 września 1898 r. sir Horacyo otrzymał wiadomość, że w Faszodzie pojawili się biali wojskowi.
Pierwszem zarządzeniem Sirdara by
ło odesłanie korespondentów wojen
nych do Kairu; drugiem wyruszenie
do Faszody ze znaczną siłą, z bateryą artyleryi i czterema mitraliezami. Dnia 18 września doszedł do
Faszody, gdzie zastał majora Mar
chanda z garścią czarnych żołnie
rzy i kilkoma francuskimi oficerami.
Marchand oświadczył, że kraj ten
zajął imieniem Francyi. „Czy wiesz,
majorze, — rzekł Kitchener, dawny
ochotnik w armii generała Chanzy—
że to oznacza wojnę między Anglią
a Francyą?" Marchand pochylił gło
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wę bez odpowiedzi. Sir Horacyo po
wstał. Był bardzo blady. Powstał
także i Marchand. Kitchener spoj
rzał na swój dwutysięczny oddział
i potem powiódł okiem po forteczce
Marchanda, na której wałach błysz
czały nieliczne bagnety. „Jesteśmy
silniejsi", zauważył po tej flegma
tycznej inspekcyi. „Tylko bitwa mo
że to rozstrzygnąć". „Right you
are—come along, let‘s have a whis
ky - and - soda" („masz pan słusz
ność, przejdźmy się nieco, niech nam
dadzą whisky z wodą sodową").
Te dwie szklanki „whisky-andsoda", wypite przed szesnastu laty
nad Białym Nilem, zadecydowały o
przyszłości świata. One stworzyły
dzisiejszą koalicyę Europy przeciw
ko duchowi militaryzmu Wściekłych
Mułlów. Zespolenie Transwaalu z
Wielką Brytanią, uspokojenie Indyi,
organizacya Egiptu — trzy dalsze
potężne dzieła wielkiego sir Horacya,
stojącego obecnie na czele sił tej
koalicyi — były tylko koniecznem
przygotowaniem tego największego
czynu dziejów świata, którego jeste
śmy świadkami.
K. E.

Wojna łrancusko-niemieckńi

Walka z aarjplanam i niemieckiemi na Froncie zachodnim.

Pomnik, którego niema.
Kiedy w drugiej wojnie turecko-rosyjśkiej, prowadzonej w te.i
samej ojnal konfiguracyi przymierz,
t. z', z'Francyą i Anglią po stronie
ehrześcian a z Austryą po stronie
Osmanów, zaczęły przybliżać się
momenty rozstrzygające pierwszej
wagi, cesarz Mikołaj był wonczas
na terenie wojennym, na Wołoszczyźnie i w Bułgaryi, i z admiral
skiego okrętu przypatrywał się ob
lężeniu legendarnej twierdzy... War
ny. W wojsku rosyjskiem nie było
wtedy oddzielnych pułków polskich,
jak marzył cesarz, gdyż W. Książę
Konstanty na samą lekko zaznaczo
ną propozycyę tego, wygłoszoną
przez Mikołaja I-go, skrzywił się
niechętnie, ale było natomiast bar
dzo wielu wyższych wojskowych
polskich, a kilkuset oficerom polskim
przypadlo losu trafunkiem walczyć
na tych samych terenach, na któ
rych lat temu 374 walczyli ich pra
szczurowie, zresztą również nietyle
w interesie polskiej Jagiellońskiej
państwowości, ile raczej popychani
systematycznie i przebiegle judzeni
dla obrony całości, bezpieczeństwa
i nietykalności Sancli Romani Imperii Nationis Germanorum.
Teraz więc, w roku 1828, pod
czas trzechmiesięcznego oblężenia
starożytnej warneńskiej twierdzy,
którem dyrygował hrabia Woroncow, a której zażarcie bronił Jussuf-

Pasza, iniaj monarcha rosyjski spo
sobność przypomnieć sobie i tego
drugiego słowiańskiego władcę, któ
ry tu właśnie niegdyś, ległszy w bo
ju, wiekopomną okrył się chwałą.
Przypomniał sobie Mikołaj I-szy te 
go syna litwina i rusinki, co na pol
skim j węgierskim zasiadłszy maje
stacie, nie zawahał się w najpierw
szej wiośnie życia ostawić tron d
stolicę, pokój i szczęście zażywania
olbrzymiej potęgi, aby jeno zwoław
szy co najprzedniejsze drużyny
Sarmatów, iść w nieznane dalekie
kraje i tam bić wrogów Świętego
Krzyża, zaborczych i okrutnych Borussów Średniowiecza, a swoje czarno-purpurowe sztandary ubrać w
świeże wawrzyny Ryszardów i Gotfredów. Cesarz Mikołaj widywał te
raz naocznie i przekonywał się z ra
portów, jak mężnie i mądrze walczą
pod tąż samą Warną potomkowie
2egotów, Dobrogostów, Szafrańców
i Nałęczów, krew z krwi tychsamych
chorągiewnych wojów, co niegdyś
dumni, ze swych nowych czeskich
erbów w łyskliwych szłomach na pło
wych łbach szli lat temu 374 zwar
tym srogim szykiem w sam środek
straszliwego muru spahisów Amurata, by ten mur zwycięsko prze
łamać i zwalić, lecz już i niestety
nigdy z poza znów się zrastającego
nie wrócić.
I obserwując teraz
naocznie militarną sprawność i bie
głość jeszcze czasem Kościuszkow
skich i Napoleońskich combattantów,
pisze cesarz w istnym zachwycie do
4

Warszawy do swego brata: Je tie
puis assez me louer des offiders
t/ue Vous avez bien voulu m'envoyer. lis se distinguent partout ou
ion les employe, et plusieurs meritent deja des recompences...
Nadchodzi już na oblegające
Warnę rosyjskie wojska taka sama
jesień, jaka zapadała w czas nie
szczęsnej wyprawy warneńskiej, a
jaką to prostemi, krzemiennemi sło
wy opisuje nasz humanista-historyk,
Filip Callimachus Buonarcorsi. I
idzie taki dzień posępny z rannym
szronem i zimnem, do krwi przejmującem. Jest rok 1444, dzień 10 li
stopada. Uradzili na tę dobę Janos
Hunyady z młodziutkim dwudzie
stoletnim gospodzinem ostateczną
walną rzecz z psioglowcami bisurmańskimi. Cardinalis Zbygniew z
Oleśnice datum to pochwalił, benedyktował. Nocą w obozach już led
wo spano, rankiem szarym wszyst
ko stanęło w mocnym ordynku, jak
w grunwaldzkich szykach. Król,’ omal chłopię jeszcze, smukły, jak ła
nia, gibki, jak wąż w łuskach pan
cernych niebieskawo lśniących, zło
tem okowanych, głodny jeno walki
i chwały, sarmacki święty Jerzy...
W oczach ogień -nieuskromniony i
chuć bojowa, ale w sumieniu niepo
kój jakiś i niepewność i głos stale,
upornie coś szepcący, drapiący, nieuciszony, nieznośny w dolegliwości.
Choć tam bowiem bez królewskiej
niby wiedzy i konsensu zawarto ten
dziesięcioletni pakt z Padyszachem

w Szegedynie, choć go niby zawar
li jeno pan Hunyady węgierski i
pan serbski Brankowicz, to jednak...
atoli... zawdży... król o nim wie
dział... Bądź co bądź wiedział, a
wojnę wypowiedział. A przecież
przysięgli na Ewangelię, jako Turcc
na Koran. A Turce tym paktom na
Ewangelię zaprzysiężonym zawie
rzyli. A teraz?... Jakoż? Ale wraz
przypomina sobie młodzieńczy kriicyator polski, którego ojciec dopie
ro co wiarę świętą przyjął, żc prze
cież pontyficaliter i solemne zwol
nił w Tumie krakowskim z przy
siąg niewiernym psom tureckim sam
nnncyusz Ojca Świętego, Cezarini, i
najsamszy
Kardynał
wawelski,
Zbygniew z Oleśnicy! Ergo victoria
być musi. Bóg tak chciał! A teraz w
mroźny dzień listopadowy twarzą
w pysk wroga z sumieniem się swarzyć nie pora. Z rówien warneńskicb
i z pod lasów słychać już coraz do
nośniej monotonny groźny pomruk
śpiewanej z koni: Bogurodzicy Dzie
wicy. Jakaś niespodziewana, zło
wróżbna zaranna burza zrywa się
nagle i szaleje nad wojskiem, wy
wraca. namioty, łamie z łopotem
drzewce Polańskich sztandarów. Nic
to! my przedsię zwyciężym! Kiną,
na czem świat nastawiony, małopol
scy szlachtowie, ale rzucają się na
anatolijskich łuczników, jak lwi, jak
wilcy. Po raz pierwszy przypadnie
tu im oglądać straszliwych arabów
na jeszcze straszliwszych, ni z opi
sów nieznanych dwugłowych poczwarnych wielbłądziech. Warażdyński biskup Julianius, pierwszy z pianą
złości w ustach prowadzi swoje hufy na rumelijskich zbójów, ale pier
wszy też strachem i zgrozą porażo
ny daje hasło ucieczki, kto jeno, w
Boga wierzy, niech bieży! Polskim
znowuż obyczajem przemówili się
ciężko w decydującej chwi i obaj
czołowi wodzowie, gospodzm Król
i stary pan Hunyady. Wtedy syn
rusinki Sonki i białoruskiego Jagajły nawiedzon zostaje jakimś nieposkromnionym szałem lekkomyśl
nego poigrania ze śmiercią. Cierń
niedotrzymanych paktów i złamanej
przysięgi tkwi głęboko w sumieniu
chrześciańskiego książątka i jakby
go żgał naprzód dolegając. Na cze
le orszaku najoddańszych, najwier
niejszych Parkoszów, Spytków, Le
szków na spienionych łoszakach pę
dzi tam, gdzie pstre falangi stambul
skich janczarów otaczają pono sa
mego wysłańca Belzebuba, wroga
Chrystusa, Padyszacha. Garść ciem
na stalą łyszczących słowiańskich ry
cerzyków ginie wnet w srogiej to
ni różnokolorowego pstrego janczarstwa. Zawirowało jeno koto
smukłej postaci wawelskiego orlęcia.
I wnet znikły ciemne stalowe pla
my polskiego hufu. I już oto janczar
Kodża Chazer, może serb, może
Lach, może walach z pochodzenia,
toporem z damaszkeriskiej stali ścina
jedną z najszlachetniejszych, naj
świętszych głów polskich. I przyno
si ją w namiot Amuratowi.

W o jn a francusko-nie m ie cka.

Szańce niemieckie zaopatrzone w karabiny maszynowe.

Radość wśród niemców z powodu zdobycia kartaczownicy francuskiej.

Tak to było mniej-więcej w r.
1444 pod Warną...
I to wszystko przypominał so
bie cesarz Mikołaj i w tych pierw
szych dniach listopada r. 1828, kiedy
warneńska twierdza poddawała się
zwycięskim wojskom
rosyjskim,
wśród których walczyli oiicerowie
tlili (listinguent partom on l‘on
les emploie. I pod wpływem tych
reminiscencyi historycznych pisze
cesarz Mikołaj list do Wielkiego
Księcia Konstantego list, który dnia
28 listopada r. 1828 oficyalnie wy
drukowały nawet ówczesne pisma
warszawskie, list, w którym zawar
te życzenia i rozkazy dotychczas
niestety nie zostały spełnione.
Oddawszy należną daninę chwały i
wdzięczności Bogu, który wspiera słusz
ną spraw ę i który uwieńczył nową pomy
ślnością oręż rosyjski, chcę uświęcić pa
mięć mojego Dostojnego Poprzednika,
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który utraci! wszystko zarazem, oprócz
sławy pod murami tej samej Warny,
którąśmy teraz upokorzyli. Tu poległ,
walcząc pod znakiem Chrystusa, nieu
straszony syn Jagiellonów, Władysław,
król polski. Niewiadome jest miejsce,
gdzie zwłoki jego spoczywają, lecz chcę,
aby w stolicy samej Polski wzniesiony
byt pomnik, w sposobie onegoż godnym,
Przeznaczam na to 12 dział tureckich z
liczby tych, któreśmy znaleźli w War
nie; daruję je miastu Warszawie i poruczaiu Wam, abyście je niezwłocznie
tamże odesłali. Działa te, stosownie do
rozkazu Jego Cesarzowiczowskie.i Mo
ści, umieszczone będą w miejscu do te
go najprzyzwoitszem ku czci bohatera
i walecznych bojowników rosyjskich,
których zwycięstwo pomściło
jego
śmierć. Poruczająe Wam wykonanie
mojej woli, zostawam ku Wam zawsze
życzliwy. (Podpisano) Mikołaj.

Taką jest treść listu cesarskiego.
.4. Nowaczyński.

Po zdobyciu Lwowa przez wojska rosyjskie.

Sprzedaż herbaty na krakowskim targu.

Nazwy bitw.
„Guerre cyclopeenne", jak słusznie
wywróżył w swej świetnej kassandrycznej książce zmarły hr. de Mun, przecho
dzący obecnie zwolna w istną wojnę kre
cią, zapowiada się i nadal tak no
wocześnie w ujemnem tego słowa zna
czeniu, tak nie malowniczo i nie wido
wiskowo, okrucieństwo jej zdaje się być
tak zmechanizowanem iusystemizowanem,
że dotychczas nie posiada ona nawet
żadnych wielkich punktów ogniskowych,
t. j. dni decydujących stanowczo o po
szczególnych fazach kampanii, dni bitw
walnych, efektownych i historycznych.
Jest natomiast jakby jednym ciągiem
czy pasmem ustawicznych utarczek na
olbrzymich terenach, mogących pomie
ścić krocie walczące z krociami. Wsku
tek tego też niema dotychczas zdekla
rowanych i już dziejom imiennie prze
kazanych bitw pod tem a tern miastem
czy wsią stoczonych, a są raczej wielo
tygodniowe boje, oznaczone przeważnie
nazwami rzek, na linii których opierają
się, lub o które walczą wrogie wojska.
Tak więc największa w dziejach świata,
obecna wojna milionów z milionami do
tychczas miała wielkie okresy bitewne
nad rzekami: Marną, Izerą, Aisną, nad
Niemnem i Wisłą; nazwy miast, pod
któremi odbywały się większe potyczki,
natrafia się właściwie rzadziej.
Natomiast już teraz daje się spo
strzegać znany objaw z historyi wojen
nej, t. j. podwójnej nomenklatury jednej
i tej samej bitwy. Tak tedy bitwa pod
Działdowem nazwaną jest w prasie cy
wilizowanych Hunnów upornie pod
Tannenbergiem, ażeby już przez to na
zwanie zaznaczony był rewanż Germa
nów za bitwę pod Grunwaldem, w któ
rej zjednoczeni słowianie, polacy, cze
si, litwini,
rusini i smolenszczanie
pod Jagiełłą, Witoldem i niesłusznie po
mijanym Zyżką z Trocnowa, walne od
nieśli zwycięstwo.
Taką przemianę rozmyślną nazw
praktykowali niemcy już dawniej, a na
uczyli się tego w poprzednich wojnach
od Napoleona i w epoce napoleońskich
kampanii i stosowali je pomyślnie do
bitw z nim nawet staczanych. Napoleon
był mistrzem nawet i w rzeczy tak bła
hej napozór i obojętnej, jak dobór
nazw dla swoich wiktoryi. Tak naprzykład dla efektowniejszego dźwięku bitwę
pod Nensiedel i Sussenbrun polecił na

W oczekiwaniu rozdawnictwa^chleba dla biednych.

zywać urzędowo pod Wagram. To, co
niemcy nazwali bitwę pod Aspern, po
nieważ tutaj uzyskali austryacy półsukces, to biuletyny cesarskie nazwały
ostentacyjnie pod Essling. Dla piękniej
szego dźwięku również bitwę na linii
Studzianka — Borysowo nazwano oficyalnie Berezyną. Bitwę nad rzeką
Kołodżą, trudną do wymówienia dla
gallijskiego języka, przezwano Moskową, podczas gdy ruskie urzędowe źró
dła z powodu zwycięstwa tamże bryga
dy ruskiej nazywają ją bitwą pod Bo
rodinem. Z pietyzmu dla ulubionego
wodza Gustawa Adolfa nazwał Napoleon
bitwą pod Liitzen bój stoczony mię
dzy Górschen a Kahan w dość wielkiem
oddaleniu od Liitzen. To, co niemcy na
zywają bitwą pod Ligny, to we Francyi
nazywa się bitwą pod Fleurus, dość od
Ligny oddalonem, tylko dlatego, że pod
Fleurus niegdyś zwyciężył ukochany
Jourdain. Niektóre z bitw napoleońskich
mają nawet tyle etykiet naukowych, ile
narodów brało w niej udział. Tak naprzykład bitwa pod Waterloo ochrzczo
ną tak została przez anglików, ponie
waż w tej wiosce, daleko w tyle za fron
tem, mieszkał rano w dzień bitwy Wel
lington i w takiem nazwaniu zaznaczo
ny już jest podrzędny w niej udział
prusactwa. Tymczasem źródła berliń
skie nazywają Waterloo upornie BelleAlliance od folwarczku, w którym ze
szli się Wellington z Bliicherem, by w
ten sposób nahalnie i podchlebczo za
znaczyć charakter broni i przymierza
piechoty brandeburskiej z anglosaską eli
tą; Napoleon swoje Waterloo nazwał
bitwą pod Mont-St.-Jean, gdyż istotnie
bitwa ta miała miejsce na wyżynie tej
nazwy.
W wojnach bliższych nam czasów
podwójna i różna nazwa bitw jest ob
jawem tak stałym, jak stałym też obja
wem jest unikanie staranne w nomen

klaturze wymieniania dwóch miejsco
wości, między któremi bitwy właściwie
mogą się odbywać. Tak Więc np. bitwa
pod Magentą powinna się właściwie na
zywać ściśle nad jeziorem Garda. Bit
wa między miejscowościami M ad o laa
Guidizzolo,
nazwana przez włochów
pod San Martino, znaną jest jako Solferino. Z nieszczęsnej wojny r. 1871
wielka wygrana francuska pod Mars la
Tour, niestety niewykorzystana, nazy
wa się pod Vionville, ponieważ tam wła
śnie raubrytterzy ze swem żołdactwem
byli górą. Bitwa zaś pod Amanvillers,
w której Moltke niebardzo się spisał,
nazwaną została pod Gravelotte przez
drugich.
Są miejscowości, które same przez
się nadają bitwom jeszcze większego
blasku i splendoru, jak np. pod Pirami
dami, na polach Katalońskich, pod Or
leanem, pod Farsalus. Ale są znowu ta
kie, które całkiem nieznanym, skrom
nym, cichym wioseczkom dały dźwięk
nieśmiertelny i niezapomniany, np. Marengo, Naseby (Cromwell), Malplaęuet
(Marlborough), Pułtusk, Sedan, Obertyn, Połtawa.
Są na świecie Bożym szczęśliwe,
błogosławione obszary całe i niezmie
rzone równiny, pola i góry, łąki i la
sy, gdzie od wieków niepamiętnych lu
dzie zamierali śmiercią starców, oręż
nie szczękał nigdy, a armaty nie grzmiały... A są znowu inne jakieś, jakby przez
Szatana specyalnie upatrzone i umiło
wane, gdzie w ziemię ledwie zoraną co
czas jakiś wsiąka strumieniami krew
ludzka, gdzie najskromniejsza wieś, naj
mizerniejsze sioło jest nazwą „histo
ryczną", bo co czas jakiś najezdniczą
stopą wroga deptaną. Do tych ostatnich
miasteczek zdają się należeć i mazo
wieckie piaski pod Warszawą, Grochów,
Wawer, Grójec, Łowicz, Falenty, Dobre,
Stoczek, Raszyn...
A. N.

Prosimy uprzejmie Szanownych Prenumeratorów o ry
chłe wniesienie przedpłaty na rok 1915. Ciężkie warunki
dowozu papieru i wszelkich surowych materyałów zmusza
ją nas do wczesnego uregulowania nakładu. Numery nie
opłacone będą wstrzymane.
A D M IN IS T R A C Y A ^ Ś W IA T A ^ J
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W instytucyach stworzonych przez Kom itet Obywatelski.

Kuchnia w fabryce Rudzkiego i S-ki.

Magazyn ekspedycyi Komisyi rozdawniczej.

r o 1. S aryusz W olski.

Fot. S aryu sz Ił olskt.

KomitetObywatelski m .W arszawy.
Jego zadania i jego środki.
Powstał on — wraz z wojną.
Są u nas ludzie, którzy w stały spo
sób czuwają nad potrzebami życia
publicznego. Dla nich moment w y
powiedzenia wojny był jakby ha
słem do rozpoczęcia pracy organi
zacyjnej. W pierwszym dniu wojny
o 10 godz. wieczorem zebrali się już
ludzie dobrej woli na naradę’; o pół
nocy już główne zarysy Komitetu
Obywatelskiego były omówione i ustalonc; nazajutrz, w niedzielę, dnia
2 sierpnia, o 10 rano, złożone odnoś
ne podanie do warszawskiego generał-gubernatora.
Pospiesznie przytem wprowa
dzano w czyn główne idee, przyję
te na pierwszem, organizacyjnem
zebraniu.
W tęż niedzielę, o 6-ej wieczo
rem, poruszały się. zwartym już
szeregiem, nasze społeczne działaczczki. Przedstawicielki zrzeszeń ko

Sklep rozdawniczy przy ulicy Erywańskiej..

biecych zebrały się w Clirześciańskiem Towarzystwie Ochrony Ko
biet i zawiązały Sekcyę Kobiecą
przy Komitecie Obywatelskim. Uło
żono niezwłocznie plan pierwszej
kampanii.
Na apel stanęły tysiące ludzi do
chętnej, ofiarnej, obywatelskiej pra
cy.
Zadania spadły im na barki
wielkie, ciężkie i trudne. W miarę
postępu zniszczenia. powodowane
go przez wojnę, zadania te rosły,
komplikowały się i ciężaru nabierały.
Pozwijał się. różnicował, rozrastał,
reformował, doskonalił i Komitet
Obywatelski. Nie przywiązywano się
w nim do szablonów, nie tworzono
szematów. W patrywano się i wsłu
chiwano w rzeczywistość i do jej
zmian dostosowywano d/iaialność.
Stąd Komitet O byw atelski nie
jest sy m etryczną budów lą. łatwą
7

Giełda pracy dla rzemieślników.

do objęcia w jednym rzucie oka.
Przeciwnie, organizacja to skom
plikowana, o wielkiej liczbie w yrost
ków rozmaitych rozmiarów i roz
maitego znaczenia.
Zoryentować
się w tej działalności niełatevo. 1
szerszy ogół bardzo niedokładnie
ją obejmuje.
A jednak szerszy ogół powinien
o tern wszystkicm wiedzieć jaknajwięcej. I.eży to i w interesie ogółu i
w interesie Komitetu Obywatelskie
go. Ten przygotowuje się do ob
szerniejszej akcyi
informacyjnej.
Posiada Sekcyę Informacyjną pod
przew odiiictwem P. H . Konica, która
zbiera dane, umiejętnie segregowa
ne pod kierunkiem p. Pago. W ytw o
rzył nową Sekcyę Kontroli, którą
pow ierzył dośw iadczonemu zwierzch
nictwu p. W eycherta. Po Nowenn
Poku wydane będzie sprawozdanie
urzędowe za pięciomiesięczne’ okres działalności Komitetu Obywa
telskiego.
Zanim ogół nasz otr/enna to
w eczerpujące i auto,w tu t \ w ue sp ra 
wozdanie, przygoiow aliśme c/e teluikom

Św iata" spraw o/dm iie tein-

czasowe, oparte na informacyach
źródłowych i sumujące po dzienni
karsku główne wyniki dotychczaso
wej roboty obywatelskich organów.
W tem przedsięwzięciu doznaliśmy
u członków Komitetu Obywatelskie
go bardzo chętnej i rozumnej pomo
cy, za którą im składamy podzię
kowanie. Nasza rclacya wyczerpują
cą nie jest. Niejedno odłożyliśmy do
następnych numerów „Świata". Alę,
jak się spodziewamy, da ona szer
szym kołom dobre pojęcie o tem:
jak Komitet Obywatelski pracuje i
czego dokonywa?

Światła i cienie.
Wywiad u ks. Zdzisława Lubomir
skiego, prezesa Komitetu Obywatel
skiego m. Warszawy.
— Pierwotnem i formalnem za
daniem organizacyi naszej było za
opatrywanie w-^ywność, a mówiąc
ogólniej: w materyały pierwszej po
trzeby tych,' których wojna w bo
leśniejszy sposób dotknęła — obja
śniał nas uprzejmie ks. Zdzisław Lu
bomirski. — Ale prędko pokazało
się, że w bolesny sposób dotknięci
jesteśmy przez wojnę w pierwszych
potrzebach wszyscy. Robotnikom
brak pracy, biednym brak chleba,
zamożnym brak opału. Stąd zadania
naszego Komitetu stały się powszech
ne w pewien sposób, potrzeb ca
łej bez wyjątku ludności wielkiego
miasta dotyczące. Nietylko więc
tworzymy tanie i darmowe kuchnie,
nietylko rozdajemy bezpłatnie porcye żywnościowe, ale staramy się
wzmocnić dowóz, ustalać ceny, za
pobiegać spekulacyi. Trzeba było
zająć się wszelkiemi formami niedo
li, która jest tak bardzo pomysłowa.
A więc musieliśmy tworzyć osobne
organizacye dla bezdomnych, dla
dzieci, dla chorych zakaźnych, dla
bezrobotnych, dla potrzebujących
odzieży i t. d. Wszystkiemu temu
musiała starczyć działalność obywa
telska i oliarność publiczna. Pierw
sza dostarczyła nam tysiąca ludzi,
druga dała dotychczas do dwustu
tysięcy rubli. Śą to nasze główne
środki.
— Główne? A zatem nie jedy
ne?...
— Tak. Nie jedyne. Dostajemy
od magistratu miesięcznie po 30 ty
sięcy rubli, z pieniędzy przecież obywatelskich również, bo z podat
ków. Oprócz tego z ofiar społeczeń
stwa rosyjskiego, jak np. z daru
piotrogradzkiego, otrzymamy pew
ne kwantum. Jakie? Pragniemy to,
w porozumieniu z Centralnym Ko
mitetem, oprzeć na jakiejś stałej za
sadzie.
Sądzimy, że oddawanie
Warszawie 10% darów, składanych
całemu Królestwu, byłoby słusznym
procentem. Otrzymaliśmy 60 tys.
rubli od Komitetu J. C. Wysokości
W. Ks. Tatiany i 15 tys. rubli od
Związku ziemców. Wszystkie powyż
sze dary otrzymaliśmy z pewnemi

zastrzeżeniami. Warszawski magi wać, że nasza Sekcya opałową nie
strat daje nam specyalnie na środki stanęła na wysokości zadania. Nie używności dla ubogiej ludności; Ko miała przeprowadzić, repartycyi wę
mitet Wielkiej Księżniczki 10 tys. rb. gla ze sprawiedliwością surową, owyznaczył dla ludności żydowskiej; bowiązującą bezwzględnie instytuZwiązek ziemców dla bezdomnych, eyę obywatelską. Mamy nadzieję, to
Z tego ostatniego funduszu połowę naprawić. Od połowy grudnia, otrzy
rozdaliśmy żydom, którzy ucierpieli mywać się spodziewamy po 100 wa
z powodu dyslokacyi ogromnie.
gonów węgla dziennie, które sprze
— Komitet Obywatelski opie dawane będą ludności tanio i w -ilo,
kuje się również i żydami?...
Sciach określonych, Innym cienieni
— Oczywiście. Rozróżnień* w naszej działalności, ale już o wiele
biedzie nie robimy, ani wyznanio lżejszym, jest sprawa rozdawnict
wych, ar.i narodowościowych- Ma wa. Być może, iż narazie zbyt hoj
my sporo organizacyi żydowskich nie je sprawowaliśmy, obniżając. W
pod naszą egidą, jak kuchnie. Przy pewnych warstwach ich energię Lttpomocy Tow. Esra rozdajemy bony ciową i rotjoęzą, niezbyt wysoką
biednym żydom. Wobec głodu nie Jest to tak trudno przecież regulo
ma antysemityzmu.
wać rozdawiłictwo. W każdym ra'•Komitet Obywatelski odsuwa od zie, zdajemy sobie z tej trudności
siebie zarazem i wszelki pozór par sprawę i czuwamy nad nią.
tyjności :
— A — przyszłość?.
— Pragniemy uczynić jaknajNa to napomnienie ks. Zdzf
więcej i dla robotników specyalnie. sław Lubomirski
zachmurzył; swą
Wiemy, że krepują się oni w tanich męską twarz. ,
kuchniach ogólnych, gdzie niemało
— Przyszłość?!... — odrzekł po
zawodowej żebraniny się zbiera. Ro .
botnik, pracujący chętnie i dobrze, chwili. — Jeżeli wojna nie potrwa
jest to już pewna godna sfera. Jeże zbyt długo i jeżeli nędza nie będzie
li pragnie on być w swojem kole, rosnąć zbyt szybko, w takim razie
należy to uwzględnić i poprzeć. To . podołamy zadaniu. Nie jest przecież
rzeczą, wskazaną, jak rjiyślę, ukry
właśnie zrobimyP. prezes Komitetu Obywatel wanie przed ogółem, a przynajmniej
skiego kładł przed • nami nacisk na prżed jego myślącemi warstwami;
różne dobre strony działalności tej właściwej sytuacyi. Nasze . siły i
organizacyi; stron złych bynajmniej środki nie są przecież niewyczerpa
ne, Ofiarność ogółu, w pierwszych
nie pomijając.
; czasach tak chętna, dość jest blizką
Oto parę że świateł:
wyczerpania. W naśzych organizą— Wytworzyliśmy obszerną i cyach Znowu ludzie się również wy
doskonałą organizacyę instrukto czerpują, mniej albo więcej, Zuży
rów, o której papa bliżej poinformu wani przez pracę, a więcej jeszcze
je hr. Plater; prezes Sekcyi Rozdą- przez nieuniknione tarcie wewnętrz
wniczej. Dzięki tej pomocy, rozda ne, najwięcej zaś przez — nerwy.
wnictwo nasze staje się coraz lepiej, W sprawie gromadzenia funduszów
że tak powiem, oświeć mem, a więc na groźne jutro przystępujemy do
i celowem. Dalej, osobne pochwa środków nadzwyczajnych, • bezpo-1
ły należą się dzielności naszych pań. średnie bowiem zbieranie ofiar już
Stanęły one do pracy szybko i w nie daje poważniejszych rezultatów.
wielkiej liczbie. Szczęśliwie wiedzio Co do naszego obywatelskiego per
ne instynktem miłosierdzia, utwo sonelu, to jednak sporo ludzi w pra
rzyły one bez żadnej zwłoki kursy cy obecnej wyraźnie się hartuje. Są
.pielęgniarskie, które przygotowały wytrwali, na nich, niezawodnie, bę
znaczną liczbę sanitaryuszek. Kiedy dziemy mogli liczyć do końca.! wy
wojenna akcya przeniosła się na te robienie zastępu takich ludzi mo
reny Królestwa Polskiego, te przy żna będzie uważąć, ja'ko jeden z po
gotowania okazały się błogosławio ważnych zysków wojny...
ne. Były one zawiązkiem, z którego
rozwinął się tak potężny swą dzia
Rozdawnictwo,
łalnością Polski Komitet Sanitarny,
posiadający obecnie, oprócz oddzia Wywiad u hr. Konstantego Platera.
łów na prowincyi, w samej W arsza
Cała długoletnia praktyka filan
wie 14 doskonale .urządzonych i
świetnie funkcyonujących szpitali tropii współczesnej mówi, że rozda-;
dla rannych. Pracuje tam 3000 na wnictwo jest najtrudniejszą.^ dobro
szych pań zgoła bezpłatnie i 2000 czynnych czynności. Możność błę
sanitaryuszów, którzy transportują du leży na. każdym krokii tej drogi.
rannych w mieście. Cała ta działal ,0 ńic tu łatwiej, jak o poparcie za
ność wyszła z pierwotnej Sekcyi Ko wodowej żebraniny,-umiejącej prze
biecej. Cześć za to paniom naszym! bierać się i charakteryzować lepiej
Ale są i cienie na obrazie tej in od aktorów, jak o zniechęcenie lu
tensywnej roboty Komitetu Obywa dzi upadających do pracy, która po
winna być ich normalną żywicielką.
telskiego :
— Najciemniejszym z nich, to
— O tem wszystkiem pamięta
sprawa opału — mówił nam z całą my doskonale, — zapewnił innie hr.
szczerością ks. Zdzisław Lubomir Plater, prezes Sekcyi rozdawniski. — Brak węgla jest, oczywiście, ćzej. — I dlatego dokładamy wszel
tu zasadniczym warunkiem naszego kich starań, aby nasza Sekcya zor
niepowodzenia. Ale nie myślę ukry ganizowała się jaknajsprawniej, laby
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W instytucyach stworzonych przez Komitet Obywatelski.

Fot. Saryusz W ohkt.

Posterunek pomocy doraźnej w lokalu Stów- Kupców Polskich.

Fot. Saryusz W olski.

Sekcya rozdawnictwa w lokalu Stów. Kupców Polskich-

działalność swą oparła na zdrowym
gruncie. W tym celu postawiliśmy
sobie dwie zasady główne: pierw
sza, aby ratunek dawać ostatecznej
tylko nędzy, druga, aby wspo
magać' wyłącznie pokrzywdzonych
przez wojnę. Jesteśmy organizacyą doraźną, okolicznościową, przez
wojnę i na czas wojny, a także
na czas jej skutków powstałą.
Całej' nędzy wielkiego miasta zapobiedz nie możemy. Nie chcemy
wcale zastąpić normalnej
dzia
łalności całej grupy naszych instytucyi dobroczynnych, które załatwia
ją się z normalną biedą i normalną
niedolą. Nasze zadanie ratownicze
jest specyalne. I czynimy wysiłki,
aby w niem się zamknąć. Wiele już
będzie, gdy tak ścieśnionemu — po
dołamy.
Sekcya rozdawnicza posiada do
swego rozporządzenia organizacyę,
dość niefortunnie nazwaną instruk
torami, którzy pokryli całe miasto
siecią gęstą i nic się bez nich w za
kresie rozdawnictwa nie dzieje.
Mniemam, że ta organizacya,

pomimo jej pewne tu i owdzie braki
i niedostatek niejaki dłuższego do
świadczenia, stanowi słuszną dumę
Warszawy. Nigdy u nas nie po
wstała organizacya obywatelska tak
ogromna rozmiarami, tak różnorod
ny, i realny, i kłopotliwy ciężar za
dania biorąca na swe barki, i przytein porająca się z zadaniem swem
tak dzielnie, systematycznie, wy
trwale, regularnie, — wbrew smut
nym naszym tradycyom.
Ta organizacya’ posiada swój
organ centralny, Radę nadzorczą,
z sześciu mężów złożoną; miasto,
podzielone na piętnaście części, po
siada 15 okręgowych; te okręgi
dzielą się na mniejsze części terytoryalne, dzielnice, zawierające po kil
kanaście domów i powierzone dziel
nicowym; jest ich 420. Wreszcie,
każdy dom posiada swego opiekuna,
mieszkającego na miejscu i znajdu
jącego się w zetknięciu bezpośredniem już z biednymi i pokrzywdzo
nymi przez wojnę. Jest sześć tysię
cy opiekunów.
Otóż ta funkeya opiekuna domo
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wego stanowi gwarancyę, że Komi
tet Obywatelski grosza publicznego
nie marnuje.
— To opiekun domowy robi lis
tę biednych, sprawdza ich dolę, bada
ich sytuacyę, kontroluje ich środki,—
objaśnia mi tę mechanikę dobroczynz opiniami, badamy szczegółowo i
ności hr. Plater. — I te listy, wraz
dokonywamy z nich wyboru.
Pomoc dawana bywa wyłącznie
iv naturze.
— Tej pomocy utworzyliśmy
dwie formy: 1) sklepy rozdawnicze,
2) tanie kuchnie. Sklepów jest osiem.
Najemy w nich poreye żywnościo
we. Są to produkty pierwszej po
trzeby: chleb, mąka, kasza, sól, sło
nina i do tego drzewo. Jedna porcya wystarczy na dostateczny obiad
dla rodziny, złożonej z czterech osób.
Tanich kuchen założyliśmy 12. Wy
daj emy w nich 6 tysięcy obiadów,
złożonych z litra zupy, okraszonej
mięsem i słoniną, i z kawałka Chle
ba. Oprócz naszych, powstała ma
sa tanich kuchen, przez dobroczyn
ność prywatną zorganizowanych.
Staramy się, aby wszystkie sprowa
dzić do jednego typu, zaleconego
przez praktykę Towarzystwa liygieny praktycznej imienia Bolesława
Prusa. Zgoła biedni otrzymują tu
obiady bezpłatnie, wzamian za bony,
rozdawane przez organizacyę in
struktorów lub osoby dobroczynne.
O ile się płaci za taki obiad, kosztu
je on 5 kop. Nas kosztuje 6 kop.
Pozatem rozdajemy jeszcze dzien
nie do tysiąca bohenków chleba.
A teraz dwie liczby - ilustracye:
Instruktorowie
zaregestrowali
100.000 osób, dopraszających się po
mocy. Z tej olbrzymiej a okrągłej
liczby 35.000 wspomaganych jest
stale.
— A bieda rośnie, — mówi mi
hr. Plater. — Miesięcznie przybywa
10.000 nowych wspomaganych.
Wydano dotychczas na tę po
moc przeszło 100.000 rubli.
— Mimo to, pieniędzy mamy
dosyć. Ale nie rozszerzamy zbyt
nio rozdawnictwa. A to z dwóch po
wodów. Naprzód: mamy obawę, aby to nie osłabiło energii ludzi, zdol
nych wyżywić się własną pracą, po
mimo ciężkich warunków chwili.
Spotkaliśmy się z ostrzeżeniem,
jeżeli już nie z zarzutem, iż szafuje
my dobro publiczne nieco za hojną
ręką. Z giełd pracy mianowicie do
chodzą nas wiadomości, że różni
przedsiębiorcy nie mogą otrzymać
robotników zapotrzebowanych, że
robotnicy przebierają w pracy, gry
maszą, targują się. Nie są więc w ostatecznej biedzie. Słychać nawet
żądanie zmniejszenia rozdawnictwa.
Drugi powód naszej ostrożności, to
jest nasze rezerwowanie się na mie
siące zimowe, a nawet na wiosnę.
Przewiduję najcięższe chwile na tę
właśnie epokę, gdy zapasy i oszczę
dności zostaną już wyczerpane.
W Sekcyi rozdawniczej pracuje
do 8.000 osób dobrej woli; w całym
tym personelu ledwie kilkanaście O-

sób'pobiera zapłatę. Ze szczególną
gorliwością pracują, między innymi,
pp.: Holewiński, dr. Doleżal, Hirszel,
Bogucki, Jarkowski, Mazurkiewicz,
wreszcie cała masa pań, dla których
prezes Sekcyi nie ma dość gorących
słów uznania.

G iełda pracy.
Wywiad u inż. Stef. Andrychiewicza.
Sekcya Wyszukiwania Pracy
zajmuje się prawie wyłącznie gieł
dami pracy. Jej centrala znajduje
się w lokalu Towarzystwa Przemy
słowców (Chmielna 2), a jej kierow
nikiem jest sympatyczny i dokład
ny inż. Andrychiewicz. Stworzono
sześć oddzielnych ognisk pośredni
ctwa w pracy: dla robotników rol
nych, obecnie nieczynne już z po
wodu zimy, dla robotników fabrycz
nych (Ordynacka 1, w Cyrku), dla
rzemieślników (Al. Jerozolimska
13), dla oficyalistów (Chmielna 10),
dla dziennych wyrobników (Dzielna
7) i dla kobiet (Jasna 32).
— Robią nam zarzut, że nie
stworzyliśmy żadnego pośrednictwa
dla inteligentnych i z inteligencyi
swej żyjących osób, — mówił nam
p. Andrychiewicz. — Ale ta sfera
posiada przecież swoje związki za
wodowe. Mają swój związek han
dlowcy, mają nauczyciele, mają
księgarscy pracownicy, mają apte
karscy specyaliści. Tymczasem kla
sa -pracująca fizycznie bardzo a
bardzo niedokładnie jest zorganizo
wana. Liczy wszystkiego siedem
związków. I te nie mają żadnej moż
ności centralizowania się. Z pomocą
zaś należy spieszyć przedewszystkiem słabym.
Jedna z giełd pracy zresztą uwzględnia i klasę inteligencyi: gieł
da dla oficyalistów. I o ile przycho
dzą na nią zapotrzebowania, nie
marnuje ich próżno.
Skwapliwie dopytywaliśmy się o
liczby, najwymowniejsze wyrazy
działalności giełd pracy. Inż. Andry
chiewicz dostarczył nam ich w po
żądanej obfitości.
A więc liczba główna: 12.450.
Tylu ludziom dostarczono pra
cy stałej lub dorywczej siłami instytucyj obywatelskiej. Jest to, conajmniej, wcale nieźle, jak na okres 15-o
tygodniowej działalności.
Ta liczba rozbija się na takie,
bardziej ogół interesujące pozycye:
zatrudniono w miejscu 2.482 osób,
wysiano na prowincyę — 6.734, wy
słano na Litwę, Ruś i dalej, na
Wschód — 3.234. W tęm prostych
robotników 5.900, wykwalifikowa
nych rzemieślników —>1.470, oficya
listów — 220.
Pracy naokół jest sporo.
— Przy budowie i naprawie
dróg przedewszystkiem, — objaśnia
mnie inż. Andrychiewicz, — przy ro
botach ziemnych, przy budowie mo
stów czasowych kilkanaście tysięcy
ludzi ma za co się chwycić. Z dru
giej zaś strony, biedy bardzo wielkiej

jeszcze nie czuć, o czem z tego moż , ;wab sobie byt, choć im-cenę z $»k
na choćby Sądzić, ze' wielu robotni*/ zawykopanie puda podniesiono na
ków przebiera w ofiarowanych im 2 kop., a nawet na 2‘/». Z całej parmiejscach. Do robót ziemnych w o- tyi pozostało na zimę tylko 40 ha
kolicy nie chcą iść, na tak krótkim ,- różnych miejscach w cukrowniach
dniu, po rublu; do piekarni dalszych i folwarkach.
nie chcą wyjeżdżać po 1.20 dziennie
Inż. Andrychiewicz pokazał mi
z mieszkaniem i opałem.. Cieślom bogate akty tej sprawy. Dowód, z
płacą po 1.50, kowalom nawet po jaką systematycznością prowadzona
J.75. J a k na czas klęskowy, jest to jesi Sekcya. Widzę tam interesująjeszcze znośnie. Zresztą, należy po ce jisty wysłanych robotników do
wiedzieć, że weszła tu w grę dobro żon. Czytam w jednym:
czynność Komitetu Obywatelskiego, ...^mieszkamy z wołami, jakwoły"...
rozdająca bony i porcye, bardzo, na- w drugim;-.
razie, szeroką ręką. TÓ nie podnie y ...„życie, mamy: chleb i woda“...
ciło, naogół biorąc, pracowitości
Wszystko to — kłamstwa. Sekludzkiej. Niejeden z tych," co może
i co powinien pracować i, Któ&y do , c y a r wikłała na. miejsce delegatów,
stałby bez trudhi odpowiednią dla aby całą tę antrepryzę zbadali. Czy
siebie pracę, spoczął wygodnie i bez tałem sprawozdanie, z tej wyćieczczynnie, mogąc nie płacić kpmorne- ki, bardzo bezstronne, pisane przez
go w wytworzonym zamęcie i ima człowieka, który był robotnikiem
jąc zapewnione darmo obiady. To sam. Ale kłamstwa te w kobiecym
też pilniejsza kontrola tej sprawy świecie rzemieślniczym Wywołały
efekt nieunikniony.
jest konieczną.
— Przychodziły do nas żony,
Wogóle działalność giełd pracy
spotkała się z różnemi przykremi wołając nam groźnie: „Na stracenie
posłaliście mężów naszych!"
niespodziankami.
Coś równie nieudanego zaszło
Oto najcharakterystyczniejsza
i w zakładach metalurgicznych w
z nich:
— Zażądano od nas 3.000 robot Briańsku. I one zażądały warszaw
ników do kopania buraków w Rakit- skich pracowników, których sobie
nej, ks. Jusupowej, w gub. kurskiej. nie powinszowały bynajmniej.
...Nie dyskwalifikuje to naszego
Zdołaliśmy dostarczyć tylko 900.
Niestety, wyjechało sporo ludzi, do warszawskiego rzemieślnika bynaj
robót w polu nienawykłych, albo od mniej. Te pierwsze fale bezrobot
nich już odwykłych. Niemało też nych, które przy każdym kryzyMe
i szumowin, żądnych jedynie bezpłat znajdują się na bruku, są, w zasdnej przejażdżki. Okradanie się wza- dzie, najmniej wartościowym matejemne, gra w karty — były na po 'ryąłem roboczym. Dobrego pracowrządku dziennym. Lenistwo rów ^j nika warsztat trzyma mocno, fabry
nież. Nasz robotnik wychodził w kant nie pozbywa się chętnie; ci sie
pole około 9-ej, wracał około 3-ej. dzą na miejscu, nawet w miesiącach
Nic dziwnego, że zarabiał około 40 kryzysów; nimi bowiem stoi przed
kop. dziennie, podczas, gdy chłop siębiorstwo. Wyjeżdżają za pracą —
miejscowy rubla potrafił zyskać w inni.
tychże warunkach. Niewielu- poprą-: ■
- D.N.
Demil.

Hr. Tyszkiewicz dentysta-amator.

Z chwilą wybuchu wojny otwarty
został w Landwarowie, staraniem br.
Wład. Tyszkiewicza, b. posła z War
szawy do Dumy Państwowej, szpital
Częrwonego Krzyża. Fundator szpitala
nietylko sam, wraz ze swą małżonką, ma
piecze i opiekę nad wszystkiem, ale nad
to stworzył specyalny dział dentystyez-
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ny przy szpitalu, gdzie osobiście udziela
wojskowym pomocy i dokonywa operacyl potrzebnych. Należy bowiem wie
dzieć) że hr. W. Tyszkiewicz, przeszedł
swegp czasu całkowity kurs w .szkofe
den,fysfyęznej d-ra Lewi-ego w 'Wąrsżąwie. Hrabia-dentysta nie jest więc w obra
nej spećyalności zupełnym dyletantem.

Maryan Puffke. Niemcy na ziemi polskiej.

Jan Kotowski.

Z T.Z.S.P. w Warszawie.
Wystawa Doroczna.
Nie można się dziwić, że tego
roczny „Salon" w Zachęcie (otwar
ty w czwartek, 3 grudnia) jest mniej
licznym, aniżeli w latach poprzed
nich. Czasy tak wielkiej zawieruchy
nie sprzyjają Sztuce, ani wogóle
dziełom, wytworzonym z fantazyi
ludzkiej. Rzeczywistość przewyższa
swą grozą wszystko, co najbujniej
sza wyobraźnia spłodzić
może.
Przytem wystawa, z konieczności
samej, ograniczyć się musiała pra
wie wyłącznie do artystów miejsco

Para koni.

wych. Komunikacya z polskim świa
tem zakordonowym, —■ nie mówiąc
już o zagranicy, jest zupełnie prze
rwana. Zebrało się więc niespełna
300 dzieł, w normalnych zaś warun
kach bywało więcej, niż dwakroć
tyle; przytem jury było widocznie
poblażliwszem.
Poziom wystawy uratował w
znacznej części prof. Leon Wyczół
kowski, który wśród zawieruchy
znalazł się w Warszawie i z koniecz
ności w niej został. Zawdzięcza
my temu nietylko cały, specyalny
salon Wyczółkowskiego, ale i wiel
ki a piękny jego obraz „Chrystus",
będący z pewnością c!ou wystawy.
I — rzecz dziwna, choć malowany
przed czterema laty, a przeznaczo
11

Blanka Mercćre. Bachantka.

ny do kościoła w Rykach, miejsca
urodzenia mistrza, jest on przecie w
chwili obecnej najsilniej dla nas
wszystkich swą aktualnością wy
mowny. Potężny, jakby głęboko w
drzewie rzeźbiony, Chrystus,
na
krzyżu rozpięty, zdaje się stać na
straży najdroższych pamiątek Kra
kowa, Wawelu i Kościoła Maryackiego, rysujących się wielkiemi syl
wetami na dalszym planie. A Po obu
stronach Zbawiciela, w dwu grupach,
w jednej poczet królów', w drugiej
Świętych Polskich, namalowanych
w umyślnie naiwnym, do obrazków
odpustowych podobnym stylu, klę
cząc, modlą się, jakby o opiekę
nad starą stolicą Polski i jej drogieini pamiątkami błagając...

Wrażenie tej kompozycyi jest
tak wymowne i silne, że trudno się
mu oprzeć, że to poprostu dech, za
piera, suggestyonując jakąś wizyę
straszną i ponurą. Choćby te n 'je 
den obraz byl na wystawie, już war
to pójść i zobaczyć.
' .
i
Mnóstwo pięknych rzeczy, zwła
szcza kilka portretów, kilka wido
ków Krakowa i świetnych, jak za
wsze,
studyów martwej natury,
znajduje się w specyalnym salonie
Wyczółkowskiego.—Z innych portre
tów zastanawiają jeszcze:-p. Mercśre, ładny portret kobiecy, a nadto
wdzięczna główka „Bachantki"; po
dwójny portret St. Lentza (malarz
i Miecz. Frenkiel), będący niejako
waryantem podobnego portretu z
przed 3 lat; portrety M. Koźniewskiej, Pieńkowskiego, Okunia, Rad
wana, portret damy na koniu Andr.
Zarzyckiego —i kilka innych. Wy
mieńmy-jeszcze: Studyum „Japoń
czyk" Br. Bartla, piękny motyw
dekoratywny Zd. Jasieńskiego, wy
borne studya z Wilanowa M. Trze
bińskiego, Ant. Gawińskiego bajecz
ne kolorowe fantazye, A. Kędzier
skiego para koni, doskonałe w cha
rakterze konie Jana; Kotowskiego,
końskie motywy Józefa Ryszkiewicza i M. Adamczewskiego, ładna
fantazya jesienna Wł. Wankiego,
krajobrazy Straszkiewicza, Biskiego,
oraz mnóstwo innych.
Pod wrażeniem chwili bieżącej
namalował Cz. Tański pełne życia:
„Przywóz rannych" i „Dostawa fu
rażu",
Bron. Kopczyński nieco
kapryśną w technice, ale nie pozba
wioną zalet „Wieś płonącą", p. Wł.
Piątkowska: „Pruska natura mart
wa" z pikielhaubą i t. d., J. Wasi
lewski „Armata-Smierć" — i kilka
innych,
Wielki obraz W. Kossaka „Ksią
żę Józef pod Raszynem", (obstalowany dla Resursy Kupieckiej) po
siada niewątpliwie dużo świetnych
zalet znakomitego batalisty, ale z

Stan. Jackowski.

P o rtret p. j . G.

Teren najbliższej walki.

Mapka Krakowa I okolic.

pewnością nie jest jednem z najwy
bitniejszych jego dzieł.
Dział rzeźby i architektury dość
obfity. W rzeźbie prym trzymają St.
Jackowskiego portret p. I. O., silny
w charakterystyce portret męski p.
Hanny Nałkowskiej i pracowite stu
dyum kobiece Ostrzygi.
A. B.

szeć! Pamiętam czasy, gdy artysta
budził zachwyt, odtwarzając ńietyiko swojskie typy w komedyach Fre
dry, ojca i syna, Korzeniowskiego,
St. Bogusławskiego, Chęcińskiego,
Bałuckiego, Lubowskiego, ale zdo
bywał się na znakomite arcydzieła
sztuki aktorskiej na tle nikłych fran
cuskiej! bluetek. Był to aktor bajecz
nie wygodny dla reżyseryi. Wzna
W 1OO-Iętnią rocznicę wiano jaką sztukę z wielką rolą ar
i grano ją całemi. miesiącami.
urodzin Żółkowskiego. tysty
Korzystał z tego umiejętnie Jan Ta
tarkiewicz, jeden z tych reżyserów
w Teatrze Rozmaitości, który długo
Garść wspomnień.
się umiał utrzymać wśród zmiennych
W tej chwili, gdy odświeżam fluktów polityki zakulisowej.
wspomnienia .młodości, stoi w myśli
Gra Żółkowskiego tchnęła ży
przedemną 2ółkowski, jak żywy, wiołową pogodą. Był czasami saty
Co iza szkoda, że nie można utrwa rykiem, ale nigdy gorzkim lub kwaś
lić dźwięków tego głosu, który miał nym pesymistą. Jego ludzie zda
nieprzepartą siłę komizmu, mięk wali się mówić do widza:' „Takim
kość, giętkość, przenikliwą ironię, jestem, bo innym być nie mogęj" Je
a nadewszystko jakiś magnetyzują- go postacie żyły i poruszały się na
cy czar, gdy wybuchał wesołością. mocy przyrodzonych instynktów,
A ta twarz, której każdy muskuł zabarwione nierzadko
odcieniem
drgał i mówił, to ogromne oko, po sympatycznej naiwności. Potrafił
godne, pełne .niespodzianych błys być próżnym burżujem, podrujnoków i zabawnych zdumięńj ' Gdy wanym hulaką, ./krewkim szlachci
Żółkowski na scenie puścił' wodze cem, rubasznym haraburdą, ale tak
humoru,/ śmiać się musiał nawet za- że wielkim panem — nawet, w po
kamieniały .śledziennik lub desperat. trzebie, królem, pełnym godności.
Mógłbym przypomnieć' wiele Opowiadał mi przed laty Józef Ke
chwil przeparądnych z'całego szere nig, że w przeróbce scenicznej po
gu ról wielkiego komika. Ale niepo wieści Dumas‘a (ojca) grał Żółkow
dobna dać o nich jasnego wyobraże ski po mistrzowsku Cromwella, tego
nia. Nawet W przybliżeniu nie był Tybęryusza - Dandin‘a , wedle słów
bym w stanie i. opisać akcentów glo-; Wiktora Hugo, tyrana i despotę w
su, tonu uczuć i myśli, ani wyrazu skorupie fiiisterskiej.
mimiki. Trzeba było to widzieć 1sły
■ — Pysznie grałeś, Alojzy,—mól?

wit Kenig. — Zrozumiałeś doskonale
tę figurę, jakbyś robi} historyczne
studya.
— Nie robiłem studyów? — od
parł artysta. — Przeczytałem prze
cież całe dwa tomy „Muszkiete
rów" — całe dwa tom y!
Naturalnie, że to mu wystarczy
ło najzupełniej. Twórczy aktor po
trzebuje urobić sobie w duszy wyraź
ny wizerunek człowieka, uchwycić
główne rysy, ton zasadniczy, a szcze
góły wywiną mu się, jak z płatka.
Gdyby ślęczał i studyował pedan
tycznie — zgubiłby się w drobiaz
gach. Dla aktora więcej znaczy łut
talentu, aniżeli centnar książkowej
mądrości.
Żółkowski wierzył zwykle swe
mu instynktowi, chwytał bystro ry 
sy naturalne i nie lubiał literackiej
starzyzny.
Namawiałem go przed trzydzie
stu laty, aby grał Argana w „Cho
rym z urojenia" Molier‘a.
— Mój kochany, kiedy to podob
ne do „Consilium facultatis", tylko
stare i nudne — odpowiedział spo
kojnie.
Nie był zawistnym i nie szyka
nował młodych aktorów, jak to lu
bią robić czasem teatralne wielkości.
Upajał się oklaskami. W każdym
artyście - aktorze tego pokolenia
tkwiło trochę „starego dziecka".
W dzienniczku swoim starannie no
tował codzień, ile razy go „wywoła
no" i oklaskiwano.
Grałem z nim wiele razy w
„Drzemce pana Prospera" najniewłaściwszą dla mnie rolę salonowe
go donżuana. Jeden ze starszych ko
legów chciał się jej pozbyć. Jako
młody aktor, musiałem dźwigać ten
ciężar niewdzięczny. Pewnego wie
czoru, po końcu sztuki, rozlegają się
na paradyzie huczne oklaski dla
mnie (zupełnie niezasłużenie), oraz
dla Jadwigi Czaki, która ładnie gra
ła roię Maryi, posiadając wtedy licz
ne koło swoich zapalonych wielbi
cieli w „mundurach". Wychodzimy
na scenę i kłaniamy się publiczności.
— Tu jest Czaki, tu jest Kotar
biński, a tu Żółkowski—mruczy pod
nosem artysta, trochę niekontent, że
jego nie wywoływano dość głośno.
— Niech pan nie zważa na
nich — rzekłem — i sam teraz wyj
dzie na scenę.
— Kiedy tak, to dobrze! — za
wołał z zadowoleniem.
Dbał Żółkowski bardzo o zdanie
kolegów i cieszył się wśród nich bez
wyjątku najwyższem uznaniem. P a
miętam, że Parę razy, gdy moi zna
jomi wybierali się do teatru, obiecy
wałem im, że Żółkowski wyjątkowo
się popisze. Miałem na to sposób,
Podczas ważnej sceny stawałem za
kulisami i śledziłem pilnie grę ar
tysty, który, podniecony, naprawdę
wtedy przeszedł samego siebie.
Źa kulisami Żółkowski zwy
kle mówił mało, ale lubił towa
rzystwo. Ubierał się na scenę w
garderobie ogólnej w Teatrze Roz
maitości pod tak nazwaną „czter

nastką", z której dzisiaj nie zostało
ani śladu po przebudowie. Do koń
ca życia pamięć go nigdy nie zawo
dziła, zawsze umiał rolę w lot, był
jej pewien, albowiem starannie na
próbach opracował szczegóły, po
krywając robotę pysznym rozma
chem i werwą. W międzyaktach
zrzadka wtrącał się do rozmowy, a
czasem rzucił dowcip.
Gdy przyjęty zostałem do tea
tru przed trzydziestu laty, jako po
czątkujący aktor, jeden z kolegów
zapytał mnie:
— Kto w przyszłym tygodniu
grać będzie Ferdynanda w „Intry
dze i miłości?"
— Ja, — odpowiedziałem—gdyż
Leszczyński jest tak dobry, że mi ją
odstąpił.
— Czy przez intrygę, czy przez
miłość? — odezwał się filuternie Żół
kowski — a cała garderoba buchnęła
śmiechem!
Przypominam sobie doskonale
jedną z rozmów ostatnich:
Był Żółkowski na pogrzebie Kró
likowskiego — miał tęgą minę, szedł
śmiało, pomimo siedmiu krzyżyków
na grzbiecie. Gdym mu winszował
dzielnego wyglądu i zdrowia, odrzekł
melancholicznie:
— Trzymam się nieźle, mój ko
chany, ale to stara machina. Rusza
się jeszcze, ale skrzypi i trzeszczy.
Dokuczał mi niedawno artretyzm.
Doktorzy powiadają, że to król cho
rób: rex morborum... Gdybym się
dawniej oszczędzał, miałbym teraz
więcej sił.
— Trzeba było przecież je zu
żytkować. Od czego zdrowie i do
bra krew! Artysta nie może żyć.
jak kamedula...
— To prawda, mój drogi, ale za
młodu pozwalałem sobie zanadto...
I trochę z żalem, trochę z hu
morkiem opowiadał mj o swoich
tryumfach i rozkosznych grzeszZ teatru ,,N ow ości-’.

p. Kazimiera Niewiarowska w „Królu skrzyp
ków” odtworzyła główną rolę z wlelkiem po
wodzeniem.
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kach. Opowiadał potem o paru chwi
lach z życia prywatnego, w których
dowiódł, że umie czuć i szanować
godność artysty - polaka.
W parę lat potem wynosiłem na
barkach z kolegami jego trumnę z
kościoła i żegnałem na cmentarzu
mistrza śmiechu słowami czci i ser
decznego żalu.
Z mojej mowy cenzura wykre
śliła ten ustęp: „Był dla nas, jak
promień majowego słońca, przedzie
rający się przez chmury wśród wi
chrów i niepogody".
Prezes Jankulio poprosił mnie
do swego gabinetu i ostrzegał, abym
nie mówił tego, co wykreślono. Mu
siałem dać na to słowo honoru"!
Józef Kotarbiński.

„N asz Dom” .
Energiczna działalność społeczna
p Lucyny Kotarbińskiej sprawia, że
„Nasz Dom“ stał się pismem niezbędnem dla rodzin polskich. Wszelkie mo
żliwe informacye, ułatwiające ikobiecie
prowadzenie domu, znajdują się w tem
piśmie i podane są nadzwyczaj przy
stępnie. Dział mód, sprawy współdzielczości, gospodarstwo miejskie i wiej
skie, dział ogrodniczy, oraz cały sze
reg najprzeróżniejszych praktycznych
wskazówek znaleźć można w każdym
numerze. Sprawy polityczne ogólne i
sprawy polskie poruszają na łamach
„Naszego Domu" przednie pióra. Lite
ratura reprezentowana jest przez na
zwiska takie, jak Rodziewiczówna, Gomulicki, Wierzbiński, Żmijewska, Wa
lewska i t. d. W roku następnym dru
kować będzie „Nasz Dom" powieść G.
Olechowskiego: „Przodownicy".

„P rzyjaciel D zieci” .
Skarżą się rodzice, że niema pisma
dla małych dzieci. Jest to niesłuszne.
„Przyjaciel Dzieci" odpowiada bowiem
wszystkim wymaganiom, jakie można
stawiać tego rodzaju wydawnictwom.
Łatwy, przystępny i jasny, pozwala każ
demu dziecku samodzielnie czytać i
rozumieć tak artykuły popularyzacyjne,
jak wierszyki, jak i powiastki, których dru
kuje „Przyjaciel" bardzo wiele i bardzo
interesujących. Dba też redakcya o hu
mor dla dzieci i dla tego daje dużo po
wiastek o tem zabarwieniu. Na szcze
gólne wyróżnienie zasługują: „Ucieszne
historyjki o Gapci Kropeczce", które ze
względu na olbrzymie powodzenie, ja
kiem cieszyły się w roku zeszłym, będą
i w tym kontynuowane. Jest to jedyna
w swoim rodzaju powieść humorystycz
na, zdobiona licznemi ilustracyami.
„Gałganeczka", pamiętnik siedmioletniej
dziewczynki o lalce z gałganków, po
wiastka pełna subtelnego liryzmu, pięk
nie oddaje smutki i radości duszy dzie
cięcej.
Artystyczna strona wydawnictwa
postawiona jest na bardzo wysokim po
ziomie.
„Przyjaciel Dzieci" stara się też, by
dawać przystępne informacye o róż
nych .ważnych zdarzeniach chwili te
raźniejszej. Redaktorką „Przyjaciela"
jest utalentowana i niezmiernie poczyt
na autorka dla dzieci, p. Janina Porazińska.

Zniszczone mosty kolejowe pod Łodzią.

Most nad ulicą Obywatelską.

Most nad ulicą Konstantynowską.

Most nad szosą Roklcińską.

Most przy dworcu kolei Kaliskiej.

W Kutnowskiem.
Opowieść obywatela.
— Co za niespodzianka! Pan w
Warszawie? Kiedy? Co i jak? Teraz ka
żdy przybysz z prowincyi — to niemal
cudem ocalony rozbitek. Co tam w Kut
nowskiem?
Szlachcic o sumiastych wąsach i
słonecznych, jasnych oczach uśmiecha
się dobrotliwie i figlarnie.
— Dziś przyjechałem — odpowia
da.
Po kilku zapytaniach natury pry
watnej — ciekawość bierze górę i za
czynam rozpytywać o niemców.
— I owszem, byli — mówi p. Q.
Nawet kilka razy mieliśmy tych niepo
żądanych gości.
Z początku przyjechał podjazd, zło
żony z kilkunastu ludzi. Niemcy opasłe,
stateczne, z długiemi fajami. Było mię
dzy nimi kilku polaków. Niedługo jed
nak gościli. Na drugi dzień przyjechali
kozacy i zabili dwóch. Reszta uciekła licz fajek i zapomniała o pantoflach.
Utarczka ta sprawiła burzę. Nfl
trzeci dzień zjechała niemieckiego „ry
cerstwa" chmara ogromna i rozpoczęli
sąd i śledztwo. Dowodzili, że ktoś z
dworu musiał dać znać kozakom .o po
bycie niemców.
Nasprowadzali więc chłopów, for
nali, parobków i dalej prowadzić inda
gację. Ustawili wszystkich szeregiem.
Żołnierze też stanęli naprzeciw z lufa
mi, wymierzonemi w piersi niewinnych
ofiar. Po kilku godzinach takiej operacyi uwolniono większość. Zatrzyma

no tylko jednego głupowatego chłopa,
który ze strachu wlazł do piwnicy, i
rządcę. A rządcę za to, że wstaje o
ósmej.
— To niemożliwe, żeby rządca na
wielkim folwarku mógł tak późno wsta
wać. Łże — z czego wywnioskowali, że
można go podejrzewać i o inne „zbrod
nie".
Związano biednych „winowajców" i
odstawiono do miasteczka Q . . . , gdzie się
miał odbyć sąd. Sąd jednak uwolnił te
smutne ofiary własnego nierozgarnięcia.
Panowie oficerowie zakwaterowali
się na dobre we dworze. Zajęli wszyst
kie prawie pokoje. Kazali każdy pokój
na dwie przygotować osoby. Rano pi
jali kawę, a na obiad stalowali sobie ob
fite menu. Za drobiazgi płacili — a za
krowy, konie, zboże... nie wypadało się
nawet upominać wobec ich „uprzejmo
ści". Gdy żona przechodziła przez pokój,
zawsze wstawali — udawali dżentelme
nów. Na zapytanie, czy długo pozosta
ną — odpowiadali: Jeszcze kilka dnj —
czekamy na posiłki i pojedziemy do.
Warszawy. Chwalili się przytem, że jed
ną armatą zdobyli A .. ., W . .. , K . . . ,
G . . . . Wogóle, na animuszu nie zbywa
ło panom oficerom.
Sielanka trwała jeszcze dni kilka.
Pewnego poranka wyjechali i względna
zapanowała cisza.
Przejeżdżał tylko przez ten czas
sędzia naszego rządcy, któremu musieliśmy dać koni „na podwody".
Gdy się żegnał — marsowato krzyk
nął jeszcze zestrachanemu rządcy:
— O ósmej się nie wstaje. Słysza
łeś pan! Gdyby u mnie rządca tak dłu
go spał — to bym go psami wyszczuł.
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Cisza względna wpłynęła na nasze
humory: wyspaliśmy się i najedli jako
tako — bo, nie wymawiając Bogu, ob
jedli nas, co się zowie.
Po kilku dniach, by zasięgnąć języ
ka, postanowiliśmy pójść do G... Tyl
ko wyszliśmy z dworu — a tu strze
lanina. Wracać nie było można, bo strze
lano z tamtej strony. Idziemy więc do
miasteczka. W miasteczku okazuje się
pełno niemców. Stoją gotowi do mar
szu. Ludność pochowała się — sklepy
pozamykane. Co tu począć?
Człapiemy z kuzynem po chwili na
mysłu do oficera z prośbą o przepustkę.
Aresztowano nas i postawiono pod ma
gistratem. Staliśmy do wieczora. Wie
czorem zwolnili i... na rano już nawet
wspomnienia o nich nie było. Uciekali —
co wlezie. Mąkę dawali chłopom. Zrzu
cali sól, siano, chleb — byle lżej było
uciekać.
Już zdawało się nam, że gości wię
cej mieć nie będziemy. Zawiodły ocze
kiwania. Znów zjawił się liczny oddział
z ks. Albertem na czele.
Zdziwiło nas, że żołnierze zapalają
sobie cygara o cygaro Jego Cesarskiej
Wysokości. Zwróciliśmy mu uwagę, że
w wojsku rosyjskiem jest większa kar
ność.
— Wobec śmierci ■
— niema karno
ści. Na ten raz szli też na... Warszawę—
ale mówili, że rosyjska artylerya poło
wa pracuje... ausgezeichnet. Zginęła
gdzieś dawna buta. Troska osiadła na
czoła oficerów.
Zażądano, by wydać
wszystką
broń. Broń myśliwską pozostawiono —
a rewolwery zabrali.
Wataha pojechała dalej. Za dwa ty-

godnie uciekały resztki, częstując chło
pów cygarami, bojąc się, by który nie
obłożył kłonicą.
Futra pochowaliśmy. Tak nam ra
dził jeden z polaków żołnierzy niemiec
kich. I poradził dobrze, gdyż futro nie
ustoi się: skradnie żołnierz lub oficer.
Jednego takiego żołnierza wzięli rosyanie do niewoli. Klął się, by mu nic
złego nie robili, gdyż nie strzelał. Na
dowód pokazywał ładownicę!
— A dlaczcgoś nie strzelał? —
pyta oficer rosyjski...
— Mam poco! Nas tam wywłaszcza
ją. Niech się szwaby liiją!
— A może wstąpisz do naszego
wojska? pyta oficer dalej, śmiejąc się.
— Oj, oj! Czemu nie!
Ale drugi oficer rzekł: Nam takich
nie potrzeba, co nie strzelają.
— Będę strzelał!
Miał straclia, że go powieszą rosyanie, i zdziwił się niepomiernie, gdy
go zaprosili odrazu do jedzenia. Łyżkę
swoją zagubił — dostał zaraz inną od
Maćka, który będąc w rosyjskim mun
durze — zaopiekował się takimż Mać
kiem — ubranym w mundur pruski.
----------Kals.

Ze wspomnień
o Wyspiańskim.
U? dniu 13 grudnia War
szawa składać bedzie oliary na
rzecz uczącej sic młodzieży.
Nigdy może Polska nie potrze
bowała więcej młodych, dziel
nych, wykształconych sił do
pracy, jak teraz, kiedy wojna
zamienia kraj cały w pustynię.
Mamyż dozwolić, aby teraz
właśnie liczne rzesze młodzieży,
z powodu nieopłaconego wpisu,
znalazły podwoje szkoły pol
skiej dla siebie zamknięte? Je
steśmy pewni odpowiedzi, jaką
da na to pytanie stolica Polski.
Temburdziej, że ów dzień 13
grudnia będzie miał, jako patro
na, Stanisława Wyspiańskiego,
umiłowanego poetę ostatniej doby.
W
ruchliwem,
świetnie
prowadzonem przez P. Lucynę
Kotarbińską piśmie dla kobiet
„Nasz Dom" znajdujemy przy
tej sposobności zajmujące wspo
mnienia o autorze „Wesela".
Oto najciekawsze wyjątki.
Wyspiański czytał.
Głos miał cichy. Męczył się łatwo.
Popijał raz wraz lemoniadę. Czytał mo
notonnie.
Zrazu bardzo blady, dostawał co
raz silniejszych wypieków, uszy się pa
liły. Oczy, które często u niego, w mia
rę podniecenia w rozmowie, z bladych
robiły się ciemno-szafirowe, teraz były
pełne iskier.
Czuliśmy, że tu się coś dzieje. Ze
odbieramy jakieś wrażenia pierwsze, je
dyne, niezrozumiałe jeszcze, ale nieby
wale.
Z wytężeniem śledziliśmy każde sło
wo.
Coś nas chłonęło, coś szarpało ca
łą istotą, bolało i łkało.
To był pierwszy akt „Wesela".
Dzieło, które najniezawodniej było
źródłem najgłębszych poruszeń duszy
polskiej w tym okresie. Dzieło, z którem
nie godzono się, które krytykowano, ale
którego przychodzono słuchać. A po
wysłuchaniu raz,—wracano znowu, bo to

„genialne waryactwo", jak się wyraził
Jan Stanisławski, malarz i profesor Kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
fascynowało ze sceny czemś, co było i
rzeczywistością, i zjawą, i odbiciem ży
cia narodu, i jego zgrzytem. Coś, co jak
błyskawica oświetlało naraz i wzloty
i pełzanie. Policzkowało i przerażało.
Ukazywało blade zorze i groziło napo
mnieniem, jak sztylet, ostrem, wymów
ką beznadziejną: „miałeś, chamie, zloty
róg, ostał ci się ino sznur".
Pisał „Wesele" polak. Rdzenny po
lak, który nas, ludzi swego narodu, nie
lubił za to, żeśmy zbyt niedoskonali, za
to, że nie wierzył w nas, abyśmy mogli
być czemś innem, jak „szopką", tańczą
cą w rytm smętnej melodyi ślepego cho
choła, kryjącego „róży krzak", który
w tej chwili nie zakwita ani świeżością,
ani purpurą barw, choć kryje cudny
kwiat.
Myślał, żeśmy tylko w hypnozie
tańca bezmyślnego i... cierpiał.
To też, kiedy patrzał na bieg życia
lat ostatnich w Królestwie — nie chciał,
aby tu grano jego „Wesele".
I przyszedł dzień 16 marca 1901 r.
w Krakowie.
Afisze ogłaszały „Wesele", dramat
w 3 aktach, Stanisława Wyspiańskiego.
Był to w dziejach teatru polskiego
niezapomniany wieczór.
„Wytężać, — wytężać słuch" wo
łano ze sceny. I ludzie słuch wytężali.
W skupieniu, z zapartym oddechem wpa
trywali się w proste ściany izby chłop
skiej, w której mówiono:
„huragan się czarnych wron
zerwał z pola, gdzieś z tych stron
i z krakaniem wielkiem goni".
ze Zorzy się zrobiła krew:
taki sznur krwi wydłużony
ponad Kraków, — krwawy pąs"...
A potem:
„Chyćcie broń, chyćcie koni!"
A Chochoł gra — „aż za dziwnym
dźwiękiem weselnej muzyki wodzą się
liczne (na scenie), przeliczne pary, w
fazt powolny, poważny, spokojny, pogod
ny. półcichy — że ledwo szumią spód
nice sztywne, krochmalne, szeleszczą
długie wstęgi i stroiki ze świecidełek
podzwaniają. — głucho tupocą buty cięż
kie. — taniec ich tłumny, że zwartem
kołem stół okrażaia. ocierając się w ści
sku natłoczeni".
A Jasiek pełen grozy z rozpaczą
wola:
„jakieś ich chyciło spanie"...
A Chochoł bezlitośnie wygrywa na
swej nowej skrzypce głuchy wtór do
ciężkich słów:
„miałeś, chamie, zloty róg...

dały na loże. Teatr stroił się do snu.
A tu i owdzie jeszcze ktoś siedział w fo
telach, jeszcze na ciemnem tle loży —
rysowały się białe ramiona kobiety, któ
ra przyszła na „Wesele" i słyszała na
niem głośne łkanie, nawet mężczyzn...
L. Kotarbińska.

Ś. p. Ludwik Wostrowski,
jeden z najwybitniejszych i najbardziej
utalentowanych artystów dramatycznych
w Polsce, zmarł dnia 6 grudnia, po dłu
gich i ciężkich cierpieniach, w jednem z
podwarszawskich sanatoryów, gdzie przez
ostatnich kilka miesięcy walczył z nieu
leczalną chorobą
piersiową. Wos
trowski
zmarł
w kwiecie wie
ku, w pełni ro
zwoju ducha i
talentu, przeży
wszy 40 lat. Urodzony 1874 r.
w Stanisławowie
w Galicyi, wstą
pił, po ukończe
niu szkół, .jako
18 letni młodzie
niec, na scenę
prowincyonalną,
ale już po 2 la
tach występował
na scenie lwowskiej, a następnie poznań
skiej. Powróciwszy do Lwowa, występo
wał później poraź pierwszy 1902 na scenie
teatru Rozmaitości w Warszawie, a po po
wrocie do Lwowa, znów przeniósł się na
stały pobyt do Warszawy, której odtąd
nie opuszczał. Jego kreacye w sztukach
Przybyszewskiego, Kisielewskiego, Krzywoszewskiego i wogóle w repertuarze
nowoczesnem, pozostaną niezapomniane
mu Poza talentem, zapałem do sztuki,
i umiejętnem, głębszem pojmowaniem
każdej roli, posiadał Wostrowski wyjąt
kowo szczęśliwe warunki zewnętrzne, jak
smukła ujmująca postawa, wyraziste ry
sy, piękny głos i gest szlachetny. Wszyst
ko to, okraszone nerwem, temperamentem
scenicznym. Był artystą w każdym calu.
Oprócz tego posiadał zdolności reżyser
skie, których dowiódł wielokrotnie, wy
stawiając np. świetnie .Orlątko". Scena
polska traci w zmarłym świetnego przed
stawiciela, pozostawił on nadto w sercach
kolegów i przyjaciół niezatartą pamięć
i żal głęboki.
Odpowiedzialny redaktor-wydawca:
Czesław Podwiński.

Kritki rys ratownictwa
:: opracow ał Dr. Józef Z aw ad zki.::
Cena 65 kop. —

Do nabycia wszędzis.

W y d a w n ic tw o n a c z a s ie .
ZIOŁOWA.

I zaklęty został tłum w odrętwienie.
Cisza. Wszyscy jakby skamienieli sie
dzieli. A kilka sekund dzieliło to milcze
nie od głośnego oklasku.
Wołano autora. Nie wyszedł.
Nareszcie światła na widowni za
częto gasić. Długie zwoje płócien z pa
radyzu. niby chimeryczne zjawy, spa

F. JANKOWSKIEGO.
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Fot. M aryana Fuksa.

Zarząd i Rada Tow. Akc „Bławat”.

Poświęcenie składów Tow. ftkc. „Bławat”.
W dniu 6 b. ni. po uprzedniem
nabożeństwie w kościele 0 0 . Kar
melitów na Krakowskiem Przedmie
ściu, o godz. 12 w południe ks. ka
nonik i regens seminaryum, Stani
sław Gall,
dokonał poświęcenia
składów i biur tak pożytecznej i
ważnej placówki ekonomicznej, ja
ką stanowi Tow. Akc. „Bławat". Po
święcenie z racyi obecnej zawieru
chy wojennej nie mogło odbyć się
wcześniej.
Cel i dążenia Towarzystwa po
ruszaliśmy już w artykule, pomie
szczonym w Nr. 18, z dnia 2 maja
r. b„ nie będziemy więc powtarzać
się.
Zaznaczymy tylko, że Tow.
Ake. „Bławat" stanowi pierwszą

Jedna z sal bocznych Tow. Akc. ,,Bławat ’.
fl03B0JieH0
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polską instytucyę tego rodzaju i że
akcye jego znajdują się przeważnie
w rękach kupców polskich, branży
włóknistej i kooperatyw na prowin
cji.
Działalność swą Towarzystwo
rozpoczęło w lipcu r. b., a więc przed
samym wybuchem wojny. Mimo to
jednak zdążono poczynić olbrzymie
zakupy i zgromadzić prawie wszyst
kie towary na skład.
W skład towarów tych wchodzą
wyroby:
bawełniane,
płócienne,
wełniane i jedwabne, których wy
bór, zaznaczyć należy, bardzo duży,
polega na towarze najbardziej po
szukiwanym.
Energicznie i sprężyście prowa
dzona instytucja, pomimo nader

Fot. M aryana Fuksa.

Bapinaaa, 27 hohóph i 9 i ł roaa

ciężkich czasów, rozwija się zupeł
nie pomyślnie.
Władze Tow. ukonstytuowały
się w następujący sposób: zarząd
stanowią pp.: prezes Wojtkiewicz
Oskar, wiceprezes Zemanek Leon,
Olszewski Stanisław; Radę pp. Czaj
kowski Eugeniusz, prezes Czaplicki
Jan, wiceprezes Pawłowski Józef,
Kunkel Ludwik, Lewiński Stanisław,
Nowolecki Feliks. Rudziński Ale
ksander, Wernik Władysław, Zdziechowski Jerzy; Komisyę Rewizyjną
pp. Dzierżawski Wacław, Hofman
Mieczysław, Lochocki Kazimierz,
Szuszkowski Aleksander.
Składy i biura Towarzystwa
mieszczą się w gmachu Tow. pra
cowników handlowych i przemysło
wych, przy ulicy Siennej Nr. 16.

Sala główna składów Tow. Akc. „Bławat”.

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