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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.
ADMINISTRACYA „Ś W IA T A ” . ^

W samym końcu swego uczone
go dzieła Kurt Riezler dotyka kwestyi polskiej, jako typowego przy
kładu swoich teoryi. Posłuchajmy:
„Przez jakiekolwiek komplikacye, ja
kiś lud, który przez jedność rasy,
przestrzeni, kultury, języka i religii
jest jednostką, nie uzyskał wspólne
go ucieleśnienia w jednem państwie.
Z tej komplikacyi wynikają zawikłane i długotrwałe walki. Z jednej
strony jedność duszy szuka jedno
ści ciała. Z drugiej strony rozmaite
ciała mają swoje odrębne życie, sta
nia prawem jest równie nieprzezwy rają się więc albo ze swego wycinka
ciężona, jak przepaść pomiędzy pra ogólnej duszy wytworzyć sobie owem wczorajszem a prawem jutrzej- sobną duszę i oderwać ją od ogólne;
szem.
Poza wszelkiem spisanem duszy, albo ogólną duszę do swojej
i wypowiedzianem prawem musi cielesności przykuć, w ten sposób
wiecznie pozostawać w przeciwsta innym odjąć życie i potem je przy
wieniu reszta niespisanego i niesfor- łączyć albo zniszczyć. Kiedy w to
mowanego prawa, prawa natury jed ku niemieckiego ruchu ku zjedno
nostek i ludów, w którem tamto pra czeniu kierownicy niemieckich po
wo powstaje, którego jednak nigdy tęg spostrzegli, że jedna niemiecka
nie wyczerpuje. Prawo formy ży dusza nie da się podzielić i rozwią
cia nie da się nigdy ująć bez reszty; zać, dwa wielkie państwa (Prusy i
wszelkie ujęcie jest niedoskonałe i Austrya) poczęły o tę duszę wal
żadne nic może trwać. A jednak czyć, narzucając się mniejszym pań
Niemożliwość pozostaje Wymagal stwom, które się próbowały utrzy
nością". Rozumiecie teraz, dlaczego mać, jako ośrodki krystalizacyjne jed
niemcy depczą wszelkie prawa? Oto nego ciała, aż wreszcie walka mię
poprostu dlatego, że żadne z nich dzy niemi musiała być ostatecznie
nie jest doskonałe, że żadne dosko rozstrzygnięta bronią". Takie jest
nałe być nie może, że doskonałym wyjaśnienie wojny austryacko-prujest tylko postulat niemieckiego po skiej 1866 roku.
A teraz filozofia hasła wytępie
rządku i że to prawo, które niemcy
jutro spiszą, będzie lepsze od te nia polskości. Autor „Wymagalno
go, które teraz targają. Lepszem, ści Niemożliwego" twierdzi, że Pru
oczywiście, tylko dla niemców i dla sy musiały wziąć udział w rozbiorze
ich zmysłu prawa natury. Zmysł Polski dlatego, że apodyktyczny
naturalnego prawa innych narodów charakter przestrzenno-politycznych
będzie się mieścił w tej reszcie, z któ względów nie dozwalał na to, aby
rą filozofia niemiecka godzi się tak Rosya posunęła swoje granice do
łatwo. Niemcy wiedzą, że ich zmysł granic Brandeburgii i aby śląskie
porządku nie da się pogodzić ze prowineye mogły być oddzielone od
zmysłem porządku innych narodów. pruskich. Riezler nazywa to „konDążą do poradzenia na tę niemożli stelacyą rzeczywistości, z której nie
wość w sposób, który jest dla nich można wyprowadzić żadnej winy".
wygodny. Niech inni dążą sobie na Otóż ta zachwycająca niewinna konswój sposób.
Kto silniejszy, ten stelacya rzeczywistości postawiła

Wymagalność godziwości.
Pewien uczony niemiec, nazy
wa się Kurt Riezler, wydał na kilka
miesięcy przed wojną książkę, za
wierającą cały systemat filozoficz
ny na użytek imperyalizmu i militaryzmu swojej ojczyzny. Nadał jej
przeraźliwie niemiecki ty tu ł: „Die Erforderlichkeit des Unmóglichen; Pro
legomena zu einer Theorie der Politik und zu anderen Theorien". Pierw
sze pięć rozdziałów zajmują się pra
wem przyczynowości, rzeczą w so
bie i uwikłaniami „entelechii“, czło
wiekiem i jednością jego celów, problematycznością czasu, materyi, my
ślenia j bytu, zbiorowością i miło
ścią, ethosem natury i ducha, i spra
wiedliwością, żeby dopiero w szó
stym rozdziale przejść do „zarysu
teoryi polityki". Z ustępów o spra
wiedliwości przytoczymy tylko zda
nia końcowe: „Niema żadnego pra
wa, któreby było wiecznem i nie mo
że być żadnego; tylko idea prawa
wogóle, to znaczy, jego najogólniej
szy i czysto formalny zmysł, to zna
czy, postulat porządku, jest wieczny.
To, że niema prawa o trwałem zna
czeniu, nie może stanowić zarzutu
przeciwko prawu wogóle, jego mo
żliwości, potrzebie i pożądalności,
lecz tylko skutek nieskończonego za
dania, podnietę. Codziennie tysiąc
krotnie odczuwana przepaść pomię
dzy istniejącem, sformułowanem a
odczułem, trudnem do sformułowa

zwycięży. Próbą tych sił jest tera
źniejsza wojna.
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Prusy przed zadaniem, aby znajdu
jącą się w zaborze pruskim polską
część ludności, odosobnioną przez
różnicę języka, religii i politycznych
trady.cyi, albo jako całość włączyć,
albo jej odrębne życie zniszczyć.
Pierwsza z tych ewentualności nie
udała się, czy udać się nic mogła,
ponieważ ta nowa część ludności
państwa pruskiego nie stanowiła ca
łości; lecz tylko część całości, par
tykularyzm zaś pruskich polaków,
skierowany przeciw polakom rosyj
skim, powstać nie mógł, a tendeneya
pruskiej polityki do utworzenia nie
mieckiego państwa narodowego unie
możliwiała taką „tolerancyę".;Trze
ba tedy było iść drugą drogą. Ponie
waż kulturalne opanowanie nie po
wiodło się, ostatecznie trzeba było
zaatakować oporną jedność obcego
ludu w jego najsilniejszym warunku
życia, w jedności przestrzeni". Oto
jest tedy wyfilozofowana podsta
wa teoretyczna przymusowych wy
właszczeń,' A jej stosunek dó za
sady -sprawiedliwości? Odpówiędź
Riezlera jest taką: „Jako postulat
autonomicznego ducha, który mu
si przyjmować jedność porządku
Świata, stanowiącą jego cel, żądanie
sprawiedliwości może istnieć, w po
wikłaniu rzeczywistości jednak' pra
wo stoi naprzeciw prawa; każdy
musi iść swoją drogą i nie jest winą
ludzi, lecz samego projektu świata,
jeżeli te drogi się'krzyżują. Pola.cy,
•jako lud bez pąństwa, prą do pań
stwowego własnego życia i żaden
wzgląd na dawną nędzę (!) polskie
go państwa i na dzisiejsze dobro
dziejstwa przynależności do Prhs
nie wybawi ich z tego pąrcia. Dzięki
organicznym możliwościom, których
pruskie państwo prawne nie mogło
im odmówić, stali się państwem w
państwie: bez widoków rozwiązania
nieunikniona walka musi być stoczo
na w dalszym ciągu". Nasi politycy
ugodowi w Pozriańskiem opowiada
li nam, że rza.d pruski prześladuje
nas tylko dlatego, ponieważ nie ma,fny. zmysłu • politycznego, radzimy
się serca a nie głowy i bawimy się
w bezrozumną opozycyę. Kościelski
nie mógł też wyjść ze zdumienia, że
kilka stów, wypowiedzianych przez
niego na uczcie we Lwowie, otwo
rzyło oczy cesarzowi Wilhelmowi
na niemożność tolerowania polskości,
skłoniło do tezygnacyi z próby stwo
rzenia specyalnie polsko-pruskiego
partykularyzmu na grobie polsko
ści. Teorye ugodowe nie liczyły się
poprostu z niemiecką metafizyką;
nie rozumiały tego, że nasze prawo
do istnienia krzyżuje się z pruskiem
prawem „nastawienia się formy
państwowej do przyszłego rożwóju niemieckiej pruSczyzny". Duch

pruski wypowiedział nam walkę
na śmierć i życie, walkę zagłady,
nic i nienawiści, ale przez drewnia
ną przeciwhumanitarną, brutalną fi
lozofię egoizmu. Wypowiedział nam
tę walkę hietylko na swoim, ale i na
obcym gruncie. Wytworzył gniazdo
zarazy pojęć, przeciwko której po
wstawać musiałwkońcu instynkt sa
mozachowawczy sąsiadów.

Filozofia imperyalizgiu niemiec
kiego wyrozumowała sobie tę woj
nę z tych samych przesłanek, na
podstawie których skazała polskość
na zagładę. Riezler wprost ze swo
ich uwag o kwestyi polskiej docho
dzi do wniosku o konieczności woj
ny, "jako czynnika „Wymagalności
Niemożliwego". „Dla stosunku wza
jemnego: państw z takiego pojęcia
ludu, .i .tak ujętego stosunku do pań
stwa i celu państwa, wynika postu
lat obowiązujący we wszelkiej ró
żnorodności konstelacyjnej. Podsta
wą jego jest stosunek ludów. Ludy
mogą przez stulecie przyjaźnie obok
siebie istnieć, jeżeli ich drogi się nie
krzyżują; kiedykolwiek jednak, mo
że nawet,' dla nigdy, nie osiągalnego
celu, drogi ich ostatecznie muszą się
z sobą wrogo spotkać. Bo one wszy
stkie są drogami do jednej powsze
chności i walczą o jeden i ten sam
cel, powodzenie jednego zatem oznacza zgubę drugiego. To też.
wszelka przyjaźń między ludami;
jeżeli nie jest zaczynem tworzenia
nowych ludów, jest tylko odrocze
niem wrogości. Gdyby rozwój ludów
nie był związany z ograniczoną
przestrzenią tej ziemi, gdyby mogły
obok siebie rozwijać się przez nie
skończone światy gwiazd, odrocze
nie wrogości mogłoby być przedłu
żone w nieskończoność, ale i wtedy
takżć, ideowo rzeczy biorąc, byłoby
tó tylko odroczenie. Możliwa prze
strzeń rozwoju jest ograniczona,
powszechność jest dla ludów osią
galna tylko jako ludzkość, a wszel
kie odraczanie jest na tej ziemi ograniczone, jeżeli ludy nie chcą
przerwać swego rozwoju. Ponieważ
zatem, ideowo rzeczy biorąc, pod
stawą stosunków między ludami jest
wrogość, a wszelka przyjaźń jest
zawsze tylko skutkiem konstelacyi,
państwa zaś nastawione są tylko na
ludy, wrogość jest także dla stosun
ków państw między sobą pierwszem
i podstawowem prawem. Ponieważ
zaś państwa najgłębszy prawny
grunt takiej wrogości wyprowadzić
mają z pathósu ludów, jako najgłęb
szych indywidualności, zwraca się
również taki postulat przeciwko pań
stwom, które nie chcą albo nie mogą
iść za przykładem rosnących ludów,
i

albo przeciwko takim, które, sięga
jąc poza pathos swoich ludów, uprawiają-wybujałą zagraniczną politykę,
jako cel sam dla siebie i jak Napo
leon I chcą zdobywać światy, nie
zostawiając duszy swoich ludów
czasu, aby stała się duszą świata..."

Jednostkę, która kieruje się analogicznemi’ rozumowaniami w życiu
powszedniem, zamyka się w domu
karnym, albo ubiera się w kaftan
bezpieczeństwa. Taki pathos, który
się kończy rozbojem albo gwałtem
publicznym w imię, jędnego prawa
krzyżującego się z dfugiem prawem,
w imię zasady,. że powodzenie je
dnych musi oprzeć się na zgubie dru
gich i w imię wzgardy-dla praw sfor
mułowanych, jako pozostawiających
zawsze jakąś resztę w stosunku do
niemożliwego ideału sprawiedliwo
ści, — nazywa się zwyrodnieniem
przestępczem. Jeżeli temu zwyrodnie
niu ulega cały naród, jeżeli niem
nasiąka jego filozofia i jego polity. ka, jeżeli zamienia się w szał gra
bieży i najazdów, wymagalnością
nietylko możliwość] ale i koniecz
ności jest uczynienie go nieszkodli
wym. Filozofowie niemieccy, którzy
dziś przekonani są, że dusza nie
miecka już się stała „duszą świa
ta", może niebawem nabiorą prze
konania, że się-.mylili i zapewne bę
dą mi’eli wtedy tylko głęboki żal
do swego wybujałego władcy, iż się
gnął przedwcześnie poza zakres
pathosu duszy niferhieckiej. U niem
ców /jest przysłowie: ,an dem deutschen Wesen muss die Welt genesen" — niemiecka natura musi uzdrowić świat". Trzeba to będzie je
dnak odwrócić. Niemiecka natura
musi być uzdrowiona przez przy
mus zrewidowania swoich podsta
wowych pojęć, w imię najprostszych
postulatów szacunku dla cudzego
prawa. Mędrcy niemieccy powinni
trochę posmażyć swoje „gruntowne
mózgi" nad książką, mającą za przed
miot „Wymagalność godziwości".
Do dziś jeszcze zapewne jest to dla
niemców równoznaczne ż „wymagal
nością niemożliwości"
R. £.

OcL Adrninistracyi.
Do bieżącego numeru „Świata"
dołączamy dla Prenumeratorów prowincyondlnych III-,ci tom powieści
Gabryeli Zapolskiej: „Wodzirej".
Prenumeratorzy zaś miejscowi otrzymają przy niniejszym numerze
wszystkie trzy tomy. Powieść te otrzymają tylko ci Prenumeratorzy,
którzy wnieśli na oprawę kop 45
(z przesyłką pocztową kop 60).

Gospodarka niemców w Belgii.

Z życia ulicznego Leodyum pod panowaniem pruskiem.

Dania wobec polaków.
W mąłym nadmorskim kraiku
skandynawskim trzęsło się w ostat
nich czasach od sprawy polskiej, bo
narzuciła ją wojenna okropność. Na
Toldhodvey w konsulacie austryackim i Ameiievej w rosyjskim zaroiło
się od naszych chłopów, powołanych
pod sztandary. Bartek z Toldbodvej
miał zabijać Bartka z Amelievej!
W nieswoistych zgoła ramach rzu
cała się w oczy moc rozbiorowej tragedyi... Na tle biedy, wymęczenia
spotykało się czasem typ ładny, sil
ny, z zawziętością w oczach: .,Byle
dotrzeć do swoich, byle umrzeć na
własnej ziemi!"—wzdychał niejeden
głośno. Ody usunęła się nawałnica
zapasowych, przepłynęła pierwsza
i dziesiąta fala inteligencyi, zasko
czonej burzą we Francyi, w Angiii,
nadewszystko w Niemczech. Jedy
na dfpga do Królestwa wiodła je
szcze przez Danię, Sztokholm na
Oefle i Raumo w Finlandyi. Młodsi,
obawiający się wyłowienia przez
czyhające niemieckie krążowniki,
spieszyli przez Torneo lądem. Za
wadzali tedy polacy o Kopenhagę
i zostawali w niej dłużej, lub spieszy
li do ojczyzny, ratując się zastawa
mi w miejscowem Assistenshus.
Z dnia na dzień topniała ich ilość,
gnana tęsknotą za krajem, — zostali
tylko domorośli Geldhabowie z W ar

szawy i z prowincyi, po.mieszani z litwakami...
Oprócz przemijającej polskości
jest w Danii stały jej osad. Wstrzą
sające i zmienne koleje narodowych
dziejów zagnały i tu jednostki, szu
kające oparcia w wychodźczej tu
łaczce. Syn emigranta, profesor Sta
nisław Rożniecki, zaproszony nieda
wno ha katedrę języków i literatur
słowiańskich wszechnicy kopenhas
kiej, zachował ducha i poczucie prze
szłości ojców. Jemu zawdzięcza Da
nia przekład „Bartka zwycięzcy",
rozprawę o Czarneckim i słynnej
przeprawie naszych wojaków, tu
dzież interesujące studyum o szwedzkiem pochodzeniu bohaterskich pie
śni rosyjskich, tak zwanych bylin.
Polskie dźwięki brzmią w nazwisku
kupieckiej rodziny „Wróblewskich",
których firma widnieje w śródmie
ściu, na N ytor\\ Nazwisko jednego
z nich, .członka banku narodowego,
figuruje na papierowych‘pieniądzach
duńskich.
Naprawdę jednak nie mają duńczycy, nawet ich szczyty', najmniej
szego o nas pojęcia, a jeśli mają, to
najgorsze.
Dość wziąć do ręki słownik J.
Kapra (Danisch — norwegisch - deutsches Handwórterbuch. Kopenhagen, 1910), aby wpaść w zdumienie.
Znajdują się w nim arcydrastyczne
odpowiedniki do francuskiego spHs
comme uti Polonais, lub niemieckiej
osławionej polnische Wirtschaft. A
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więc kłótliwość oznacza frazes:
Uenig som polsk Rigsdage, niezgo
dny, jak polski sejm. „Polak" wy
raża filistra lub osad w fajce, a polsk
Aedgeskab jest jednoznaczne z dzi
kiem małżeństwem. Polsk paa ens
Ryg hrzmi dosłownie: Wyprać kogo
po karku lub zbić po polsku!...
Odzież przyczyny podobnego
zlekceważenia narodu nawet w języ
kowych formach?
Tkwią one i w naszych winach
i są poza niemi. Przedstawicielami
polskości w Danii zostali przeważnie
robotnicy rolni, obieżysasi, wyławia
ni przez niesumiennych naganiaczy.
Zczasem liczba ich wraz z wyrobni
kami w cegielniach i zakładach fa
brycznych dosięgła poważnych roz
miarów szesnastu tysięcy ludzi.
Zle ubrani, z przywarami i spaczeniąjni, male.iącemi na własnej glebie,
oderżnęli się od ogólnego schludne
go, przepojonego starą kulturą oto
czenia. Duńczyk zrozumieć nie umie,
dlaczego własna ziemia wyżywić, ich
nie potrafi i pcha na szlaki odległej
tułaczki. Myśli zatem, że polską
krainę ściska, nędza i barłoży nieczy
stość, tak niegdyś wydrwiwana przez
przybocznego pochlebcę Walezyusza.
dworaka - poetę Desportesa...
Boć
przecież zdarza się, że dziesięciomorgowy chłop polski orze skibę,
jakol najmita; dziesięciomorgowego
duńczyka, a duńczyk ten mieszka
schludnie, je wbród i czyta gazety!
Epopea naszego nieboraka przedsta-

Wojna rosyjsko-niemiecka.

Mieszkańcy Prus Wschodnich uciekają przed pożogą wojny.

Pole bitwy pod Ldtzen w Prusach Wsch., z widokiem na JezioraJmazurskie.

wia się arcysmutno. Ściągnięty i olśniony przez niesumiennego pośre
dnika idzie do ziemi obiecanej. Wszę
dzie dla niego robią ustępstwa, a jak
że... Nawet na terach, wiozących go
przez Bełty, są polskie napisy: „Tu
można zmienić pieniędzy!" Do
słownie! Dziewuchy chwacko opo
wiadają podróżne przygody.
— .łachaliśmy naprzód przes je
dnę wielgą wodę, później zaś koleją,
później zaś jagient powiedział, że
jus koniec, tośmy węzełki rozwinęli
i zaczęli jeść, aż tu nom gadają, co
jesce przez jednę wielgą wodę bę
dziemy jechać, tak my, Jezuniu, Maryo, w lament...
Dotarli nareszcie.
Agenci rozrzucają żywy towar
po miejscach zamówienia, po wys
pach Laaland, Falster, Fyn, Zelandyi. W pierwszych latach emigracyi byli duńczycy dla, przybyszów
przychylni, ludzcy, witali ich, jak
przystało.
— To ci danski pan dał nam wędlinów, kasy, herbaty!
I myśleli, że tak zawsze pozo
stanie.
Aliści skończyło się wkrótce z
wędlinami, kaszą i herbatą i poży
wienie ograniczono do kartofli i mle
ka z pod centryfugi.
Wkrótce dobijali się polacy niesfornem zachowaniem. Mnożyło się

Oficerski patrol niemiecki oryentuje się w mapach.

pijaństwo, rozprawy nożowe, bitki,
kradzieże! Cały szereg brukowych
pism, tak rozpowszechnionych w Da
nii, Ekstrabladet, Folkets Awis, ude
rzył nas alarm, prześcigał się w
spotwarzaniu polaków, a prym wziął
w wymyślaniach popularny Aftenbladet. Dla przykładu, choćby wal
ny atak tego dziennika z 27 pa
ździernika 1913 r. w artykule p. t.
„Zalew Danii przez polaków" (Pojaksvaermen over Danmark). Cze
go tam niema? Są przedewszystkiem ostrzeżenia przed „importem"
naszych chłopów, owych „nowoczes
nych niewolników", jako żywiołów,
mogących wyprzeć duńskiego zarobnika i zakazić zepsuciem kraj czy
stych obyczajów. W bombastycznych gawędach, zaopatrzonych w ja
skrawe nagłówki romansów krymi
nalnych, wytyka się Maćkom i Bart
kom huligaństwo. Posłuchajcie gro
zą przejmujących tytułów.
Oto
z grzędy pęk kwiecia:
„Polscy zbrodniarze".
„Parze narzeczonych grożą re
wolwerami, a parobka chcą zastrze
lić z dubeltówki".
„Policya miejska a polacy".
„Polski bandyta z Hyllested".
Chyba dosyć!...
Na dnie upstrzonych i przeciąg
niętych
opowiadań
mieści
się
szczypta prawdy i gorszących wy
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padków. Ten i ów z naszych zawadyaków powędrował już do „danskiego" więzienia, jako ów Paweł
Moczek, zabójca fornala, Samuela
Nielsena. Jednak w bezlitosnem od
szczekiwaniu swojego starają się
wrogie świstki wszystko złe przepi
sać na polski rachunek i tak się też
stało z okazyi morderstwa, popełnio
nego przez niejakiego Bulattiego,
którego konsulat rosyjski wyraźnie
patentował na polaka! W każdym
razie wykoszlawienia.i zboczenia w
pewnych warstwacli Królestwa zna
lazły i w Danii upust, wyrabiając fa
talną markę polskiemu imieniu. Głos
obrony pani Maryi Helms w Kmindernes Blad 7 marca bieżącego roku
nie zdołał zatrzeć wrażenia. Pod
wpływem nawoływań nieprzychyl
nej prasy ministeryum sprawiedli
wości utworzyło kursy języka pol
skiego dla części polieyantów i usta
nowiło posterunek w granicznej
miejscowości Wamdrup-Genser, ce
lem przymusowego dla polaków
przedstawiania paszportów w kra
ju, — w którym dla każdej innej
narodowości legitymacya podobne
nie istnieje...
Nie zdołały utrzymać ducha ła
du i składu stowarzyszenia polskie,
istniejące raczej na papierze, niż w
rzeczywistości, jak Czytelnią przy
Bredgase (Den polske Laesestue),

W o jna austryacko-rosyjska.

Austryacka awangarda podczas chwilowego odpoczynku-

zostająca pod opieką P. Stampe-Carisius, licząca bezmała aż... dwudzie
stu członków! Niezły wybór ksią
żek, zamkniętych dostojnie w sza
fach i nietykalnych, tudzież pustki,
wiecznie zalegające lokal, są wymo
wnymi świadkami obojętności nasze
go robotnika. Ostatnie próby wzno
wienia nauki polskiej w szkółce przy
Czytelni spaliły na panewce, gdyż
na sporą gromadkę zgłosiło się zale
dwie jedno dziecko... Od suchotniczej tej instytucyi stronią socyaliści,
jakó ód owładniętej klerykalnemi
wpływami, i założyli nawet własne,
znowu na. papierze istniejące gnia
zdo, ba, nawet zdobyli się na chorą
giew, z którą paradują po ulicach ko
penhaskich podczas pochodu pierw
szego maja. Dopełniała szopki „fi
lia komisyi strzelców" z Krakowa,
uzbrojona — strach pomyśleć 1—
w jeden karabin!... Dostarczyła ona
„legionom" pięciu coś kandydatów
bojowych.
Należy koniecznie rozmaitym
dziwactwom zapobiedz, aby zohy
dzaniu polskości przeciąć tu drogę.
Nie może tego dokonać p. Heller,
przydzielony do poselstwa austryacko-węgierskiego dla badania stosun
ków wychodźczych, nie mogą pod
jąć się zadania cudzoziemscy księ
ża, którzy źle wyuczyli się języka
polskiego i dla ludu naszego nie ma
ją miłości i zrozumienia. Zawiśli od
biskupa-niemca, są raczej narzędzia
mi germanizacyi. Sam chłop najle
piej pojmuje przedział, odgraniczają
cy go od duszpasterza.
— Psionkrew! — mówi — u ta
kiego olendra będę się spowiadać,
co tylko po polsku umie dać rozgrze
szenie i w Imię Ojca powiedzieć!...
Czasem znajdzie się i kapłan
czyściej mówiący, a wówczas nasz
emigrant kiwa z niedowierzaniem
głową:

— Cy to polak, cy danski, wy
macać nie umiem.
Jedyny sposób rozplatania gma
twaniny jest spójna, silna organizacya emigracyjna pod kontrolą inteli
gentnego człowieka i powierzenie
agend kościelnych kapłanom, owia
nym duchem patryotycznym.
Bo to, co dzieje się dziś, jest
zgubnem i smutnem. Duńczyk, na
wet z wyższego szczebla społeczne
go, patrzy na polaków, jak na zwie
rzęta pociągowe, i wprost odzywa
się: „Niepodobna, abyście mieli lu
dzi oświeconych i dobrej woli, skoro
tak lud jest zaniedbany, aczkolwiek
może służyć za, wzór materyału ro
boczego".
Jedyny student polak tutejszej
wyższej
szkoły
agronomicznej
„Landbohójskole", p. J. Z., opowia
dał, że gdy przybył do pewnego
dworu na krótką praktykę, wzbudził
sensacyę, a kiedy z toku rozmowy
dowiedziano się o jego szlachectwie,
uważano go za bardzo wybitnego
człowieka i zatelefonowano do leka
rza w poblizkiem miasteczku, aby
przyjechał zobaczyć inteligentnego
polaka! Oczywiście, eskulap przycwałował co prędzej na rowerze (kto
w Danii nie ma roweru!), obejrzał
przybysza i z zadowoleniem prze
konał się o istnieniu tak „nie
zwykłego polaka", dosłownie: ikke
abmindelige Polakkerne... Historya
ta, autentyczna, zatrącająca tro
chę gawędami Radziwiłła „Panie
kochanku" o weselu syreny ze
śledziem, godną byłaby,
zaiste,
pióra p. Chryzostoma Paska. Duń
czyk jest bowiem naiwnym wys
piarzem o nierozległych widnokrę
gach, o starej kulturze, ale nikłej inteligencyi, często zresztą nie mniej
szej, niż poziom oryentacyi polskiej
u francuzów. Chłopa naszego trzy
ma, bo trzymać musi wobec powol
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ności i ślamazarstwa krajowego ro
botnika.; nie on jest dobrodziejem
naszego tułacza, jeno odwrotnie.
W najpoważniejszej encyklopedyi
rolniczej „Landbrugets Ordbog" pod
niesiono, że sprawa polskiego robot
nika jest zarówno dla właścicieli
większych obszarów, jak mniejszych
ferm, kwestyą życia, zwłaszcza na
wyspach, przy uprawie buraków.
Duński najmita w tym rodzaju pra
cy nie wykonuje ani dziesiątej czę
ści tego, co polski, w równej prze
strzeni czasu. Znają doskonale war
tość robotnika polskiego duńczycy,
tern też łatwiej będzie wrazie do
brej organizacyi zmusić ich do po
szanowania Polski i polaków, a. przedewszystkiem przekonać ich, że nie
jesteśmy murzynami z nad Nyassy.
Kopenhaga.

Ernest Łuniliski.

Na marginesach
krwawych dziejów.
Z nastrojów i rozmyślań.

W arszawa się bawi.
Wojna rozerwała setki i tysiące ro
dzin, rozproszyła ich członków w dale
kie strony. Maleńka cząstka tych ode
rwanych od rodzin — to polacy, obcy
poddani, zesłani na czas wojennych
działań w odległe, wewnętrzne gubernie
Rosyi.
Los icli smutny, smutniejszy nawet
może, aniżeli losy tych, którzy stoją w
rzędach walczącej armii. Tamci wiedzą,
że, zwalczając wroga, ochraniają swe
gniazda rodzinne, lulr przynajmniej
krwawo płacą za ich zniszczenie; ci
skazani są na zupełną bezczynność w

W o jn a belgijsko-angielsko-niem iecka

Pocisk 100-k.logramowy wybucha w obnfokłych okopach angielskich
nie raniąc nikogo.

przełomowej, -chwili, grożącej fnajdroższemu, ,ęb • posiadają.
Ileż -razy zwraca się myśl tych ze
słańców ku dalekiej Warszawie; jak
skrzętnie chwytają wszelkie stamtąd wie
ści. Źródłem wiadomości przeważnie ro
syjska prasa. I dowiadują się, że armia
nieprzyjacielska podeszła na tyle a tyle
wiorst , a „w Warszawie życie płynie
niemal normalnym torem, kawiarnie i
restauracye przepełnione, wszędzie we
soło przygrywają orkiestry". Dowiadują
się, że do stolicy kraju schroniło się ty
le tysięcy uciekających rozbitków ży
ciowych, między którymi nie brak za
pewne i ich najbliższych, a „w Warsza
wie kawiarnie i restauracye przepełnio
ne".
Drażniący frazes powtarzał się dziw
nie uporczywie w doniesieniach pism ro
syjskich. Mógłby niemal zrodzić prze
konanie, że ogół Warszawy, to tłum
bezduszny, stępiały na wszystkie nie
szczęścia i cierpienia własne i cudze.
— Warszawa się bawi! — mówiły
gorzko setki zesłańców, zmuszonych
siedzieć bezczynnie w Kazaniu, Cywilsku, Jadryniu, Orenburgu i gdzieindziej.
Nie brakowało słów niechęci, nawet
potępienia. .
Czy słusznie?
Nie, stanowczo nie! Wyrazy potępie
nia padać mogły tylko z ust ludzi nie my
ślących, nie zastanawiających się nad
istotą zjawisk. Z ust tych ludzi, których
ciasny umysł nie zdołał pojąć, że ta pod
niecona wesołość, to było zapomnienie
na chwilę o trupach, leżących tuż pod
Warszawą, o nędzy, pukającej do drzwi
wczorajszych bogaczy, o niepokoju,
wzbudzanym nieznajomością losów naj
bliższych - - że to było szczęśliwe i bło
gosławione odwrócenie myśli z niebez

Batalion „szkotów londyńskich” formuje się do ataka pod ogniem
nieprzyjacielskim.

piecznego toru rosnącego zdenerwowa
nia.
Nie złorzeczyć, ale raczej cieszyć
się, że Warszawa potrafiła znaleźć w
sobie moc do ożywienia się, do śmiania
się, choćby z przymusem.
Śmiech ten był ratunkiem przed in
nym śmiechem: strasznym, obłąkań
czym, Czerwonym Śmiechem .

N iem ieckie sympatye.
Gdy wr następstwie smutnych wy
padków w początkach ubiegłego wieku
emigracya polska rozlała się szeroką fa
lą na Niemcy, zawiązały się tam nici
sympatyi ku Polsce i ku temu,'co pol
skie. Politycy i dyplomaci szeptali ostrożnie po kątach słowa nadziei, poeci,
z Moserem, autorem „Tysiąca walecz
nych", na czele, pishli patryotyczne pie
śni polskie, wielki Goethe prawił kom
plementy polskim wieszczom, Wagner
komponował „Polonię" i przemyśliwał o
polskiej operze, w salonach niemieckich
emigracya była atrakcją. Słowem, pła
wili się polacy w niemieckiej sympatyi.
Są ludzie, którzy twierdzą, że na
wiązane podówczas nici zostały bezpo
wrotnie zerwane i że dziś nie posiada
my w Niemczech żadnych zgoła sympa
tyi. A jednak tak nie jest. Jedynie w
szczegółach uczuć zaszły pewne ewolucye, zwyczajne zresztą w- procesie roz
woju społeczeństw.
Sympatye niemieckie ku temu, co
polskie, trwają mimo wszelkich zaku
sów polityki antypolskiej rządu. Zwra
cają się zaś obecnie:
Ku polskiej ziemi w niemieckiem rę
ku ;
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ku polskiemu robotnikowi sezono
wemu, pracującemu ciężko za marny
grosz:
ku polskim terenom, nadającym się
do eksploatacyi przez ■ niemieckiego
przemysłowca i handlarza; '
ku polskiej nauce, wynalazkom i
sztuce, o ile można je podać za nie-,
miecką własność, lub przynajmniej na
być na niemiecką .własność;
ku polskim kobietom, pozwalającym
się wywozić jako żywy towar do hare
mów konstantynopolitańskich i amery
kańskich;
ku polskim tematom, zohydzanym
w literaturze lub na scenie;
ku przedstawicielom polskiej arj'stokracyi i finansiery, - gdy wnoszą posażne tytuły i sumy w niemieckie ro
dziny...
Możnaby dowody wyliczać bez koń
ca.
• Więc bezpodstawne jest twierdze
nie, jakobyśmy postradali posiadane
niegdyś sympatye niemieckie.
I, doprawdy, świat posądzi nas o
niewdzięczność, jeżeli trwać będziemy
w uporze oskarżania niemców o brak
sympatyi dla tego, co polskie.
Sr. Sierosławski.

Akcya obywatelska w Warszawie.

W oddziale krawieckim bezdomnych w Dolinie Szwajc. .

Fot. M aryana Fuks i .

Sklep rozdawniczy w Galeryi Luksemburga.

Fot. Saryuss IVolskt.

\N oddziale szewckim bezdomnych w Dolinie Szwajc.

W sekcyi ofiar i pracownia odzieży i reparacyi.

Komitet Obywatelski m. Warszawy.
Jego zadania i jego środki.
Bezdomni.
Wywiad u p. Witolda Żukowskiego.
Energiczny kierownik Sekcyi
Bezdomnych słowo równie ma ła
twe, jak gest i czyn. Informuje jas
no, systematycznie, wprost znako
micie.
— Rozpoczęliśmy naszą pracę
po katastrofie kaliskiej, — mówił
nam — a rozpoczęliśmy od bochenka
chleba i scyzoryka, bośmy nawet
noża narazie nie mieli. Zaraz po
tem przemianowałem brzydką naz
wę zbiegów na przystojniejszą: bez
domnych. Jednocześnie jakieś bony
na obiady urządziliśmy. Narazie pra
cowało nas troje: moja żona, pan
na Openchowska i ja. Po dziesięciu
dniach były już noże i widelce, na
wet maszyna do krajania chleba.
Nic jeszcze systematycznie nie było
zorganizowane, a już wydaliśmy lu
dziom głodnym 12.896 porcyi. Przy
tułku bezdomnym udzieliła narazić
Dolina Szwajcarska, nasze Towarzy

stwo Łyżwiarskie. Salę balową za
łożyliśmy siennikami, wypełnionemi
wełną drzewną. Nie było bezdom
nym zbyt źle w ich klęsce.
Wkrótce zorganizowała się Sekcya do stałej i systematycznej pra
cy. P. Żukowski znalazł dzielnych
pomocników w p. Eug. Twarowskim,
Ad. Górskim, M. Walterze, i w pa
niach: Bolesławowej Fryzowej, Sta
nisławowej Carowej i Menrykowej
Karpusowej.
Obecnie jest zorganizowanych:
Siedem przytułków
i czternaście hoteli - gospód.
. Przytułki, dla prostszej biedy
przeznaczone, są bezpłatne. Motelegospody biorą po 30 kop. od lokato
ra za mieszkanie, życie, opał i po
moc lekarską. Niedrogo. Są one
przeznaczone dla inteligentów i pół
inteligentów i płatne w zasadzie.
— Płaci te dwa złote ledwo 20,7.
Resztę pokrywa nasza Sekcya. Wy
nosi to od dwóch do trzech tysięcy
rubli miesięcznie.
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A teraz — cyfry - ilustracje.:
— Do dnia 1 listopada napoili
śmy, nakarmiliśmy, przyodzialiśmy,
ogrzaliśmy 34.214 osób. W tem
główną masę stanowią
kobiety:
14.901, potem dzieci: 10.127: męż
czyzn 9.186.
Dalej:
— Wyszukaliśmy 300 małych,
bezpłatnych mieszkań dla bezdom
nych, w których pomieściliśmy 2156
osób, bezterminowo, jednak z zape
wnieniem, że zimę tam przebędą.
Dalej:
— W sierpniu wydaliśmy 12.896
porcyi żywności, we wrześniu —
64.404, w październiku — 215.571,
czyli razem, nie rachując jeszcze li
stopada. — około 300.000 porcyi.
Dalej:
— W naszych hotelach - gospo
dach mieszka mniej-więcej stale i ze
znośną wygodą 1.000 pracowników
sfery inteligentnej.
Wreszcie:
— Dla walki z chorobami utwo
rzyliśmy pomoc lekarską, specyaluą
dla bezdomnych, a dla zwalczania
chorób zakaźnych śród bezdomnych
otworzyliśmy dwa szpitale własne:
w Dolinie i w domu ks. Lubomirskie
go Zdzisława (Wiejska 3), każdy na
24 łóżek. Ofiarą swej obywatelskiej

zajęcie; napróżno daje się im bilety
bezpłatnej jazdy do miejsc, skąd
przybyli, lub gdzie by zarabiać mo
gli. Głusi są na to. Zbyt im dobrze
na publicznym chlebie. Podoba im
się taka bierność, dobrze zabezpie
czona. Niesposób ich ewakuować.
Jednak — trzeba będzie...
Tak oto powstała nowa troska
społeczna i nowa kwestya paląca
dnia: ewakuacya bezdomnych.

A kcya obyw atelska w W arszaw ie.

Ofiary.

Fot. Saryuss Wolski.

Biuro komisy! pracy kobiet.

Fot. Saryusz Wolski.

Podkomisya pomocy doraźnej i pomocy dla inteligencyi.

gorliwości padia nam zacna i dziel
na p. Rothertowa, która się zaraziła
szkarlatyną od tych, którym pomoc
niosła.
Cześć jej pamięci.
Na szczególną uwagę zasługuje
w tej bujnej niemal działalności to,
że kosztowała ona stosunkowo nie
wiele.
Jeden bezdomny przecięciowo
spotrzebował tylko pół rubla' z fun
duszów ofiarności publicznej.
Wydatkowano zaś w Sekcyi
Bezdomnych do dnia 1 listopada:
gotówką — i5.754 rb., ofiarami —
4.386 rb. Porównajmy te cyfry wy
datków z powyżej przytoczonemi
cyframi dokonanego dzieła, a musimy przyklasnąć dzielności i roztrop
ności kierowników jego.
Działalność tej czynnej Sekcyi
nie jest powyższemi cyframi zobra
zowana jeszcze w całości. Jak w
każdej innej Sekcyi Obyw. Komite
tu, potworzyły się i tu rozmaite wy
działy, zasługujące na uwagę. Jest
więc wydział wychowawczy, w któ
rym bezdomni uczą się robót rozmai
tych, jak hafciarstwa, reparacyi odzieży; jest wydział pośrednictwa
pracy, który 137 osób pomieścić zdo
łał; jest biuro porad, pod kierunkiem
p. Teplitza.

I jeszcze jedna liczba: w tej
Sekcyi pracuje, całkiem bezintere
sownie, 525 osób, pań głównie.
Na tym obrazie nie brak i chmur:
— Daliśmy schronienie, opiekę,
ocalenie wielkiej ilości osób, ze
wszechmiar godnych pomocy— mó
wił nam p. Żukowski, kończąc swe
informacye, — ale też i przyjęliśmy
do naszych przytułków i hoteli pew
ną liczbę takich indywiduów, któ
re zawsze i wszędzie są ciężarem dla
swego otoczenia. Wraz z tymi, któ
rych los srogi wyrzucał z gniazd
i którym niszczył warsztaty pracy,
przybywali gromadnie do Warsza
wy i tacy, którzy nigdzie własnego
gniazda zawiązać nie są zdolni i któ
rym wszelki warsztat pracy jest
wstrętny. Odbyła się obecnie z po
łowy kraju naszego jakby koncentracya tych żywiołów smutnych, które
są społecznie martwe, ekonomicznie
ujemne a moralnie niebezpieczne.
Te poruszyć z ich legowiska obec
nego będzie trudno. Wprawdzie tu,
w przytułkach naszych, są one przy
najmniej nieszkodliwe dla ogółu, bo
niejako internowane i zostające pod
okiem, pod kontrolą organów społe
czeństwa. Ale trzymać ich nastałe
przecież niesposób. Tymczasem napróżno im się ofiaruje pracę lub
8

Wywiad « P. Kazimierza Życkiego.
Początek zbierania ofiar zrobio
ny był na wielką odrazu skalę:
— Zorganizowaliśmy dobrowol
ny podatek mieszkaniowy, nie okre
ślony zresztą żadną skalą — mówił
nam p. Zycki. — Podzieliliśmy więc
całe miasto na rewiry, na każdy
dom sporządziliśmy osobną listę
mieszkańców i sztab tysiąca P^ń
docierał wszędzie tam, gdzie istnia
ła choć nadzieja, choć supozycya ofiary jakiejkolwiek, w gotowiźnie
albo naturze. Ta czynność nie jest
jeszcze ostatecznie zamknięta, bra
kuje pewnej ilości list z krańców
miasta, ale już dala ona
80 tysięcy rubli.
— Firmy handlowe osobnemi
objęliśmy listami. I tu panie podą
żyły z kwestą, opatrzone kwitaryuszami. Ta składka dala nam do
25 tysięcy rubli.
— Jeżeli zaś włączy się różne
inne dary, ofiary, składki, procenty,
rabaty i t. p., wypadnąnam ogólne
liczby ofiar po zaokrągleniu ich:
150 tysięcy gotowizna.
50 tysięcy w naturze.
— Te dary w naturze są naj
rozmaitsze. Należyta
garderoba,
żywność, mąki 19 wagonów między
innemi, zapasy cukru od cukrowni
naszych. Mamy też sporo biżuteryi
i zegarków. Oddaliśmy to na prze
chowanie. Obecnie spieniężyć te
przedmioty trudno. Należy pocze
kać lepszej na nie koniunktury.. Po
wojnie powinno nam to przynieść do
6000 rubli, jak myślę.
Po wyczerpaniu idei list mie
szkaniowych i firmowych Sekcya
Ofiar urządziła sprzedaż chorągie
wek na ulicach.
— Znakomicie się to powio
dło, — objaśnia nas p. Zycki. Po
mimo dnia, względnie niepogodnego, i pomimo wyczerpania tego środ
ka dobroczynnego przez szereg ulicznych kwest niedzielnych na Czer
wony Krzyż, zebraliśmy 12 tysięcy
rubli. Jeden worek przyniósł nam
przecięciowo po 13 rubli, co uważać
należy za zgoła nadzwyczajne, po
nieważ ta przecięciowa kwota w
pierwszych chwilach
stosowania
„kwiatka", gdy był on zupełną jesz
cze nowością, stanowiła ledwo dzie
sięć rubli.
Sekcya ofiar, podobnie, jak in
ne, rozwinęła się w szereg komisyi.
Komisyi dochodów niestałych prze-

Akcya obywatelska w Warszawie

Kuchnia w fabryce Borm»n, Szwede i S-ka, przy ulicy Kolejowej N° 11, zorganizowana i prowadzona przez pp. Maurycową i Ryszardową
Bormanowe, Ludwikową Czarnowską, Stefanową Brunową, Edwardową Schayerową i inne chętne panie.
f o t. S aryu sz W olski.

wodniczy p. Sokołowski. Przygoto
wała ona plan przedstawień i wido
wisk, dla otworzenia nowych źródeł
ofiarności. Komisya naprawy odzie
ży znajduje się pod kierownictwem
P. Ilskiego i d-rowej Barcikowskie.i. Jest ona może najoryginal
niejszym tworem Komitetu Obywa
telskiego.
- - Oto na jakiej oparliśmy ją
zasadzie: ..Kto chce dostać odzież,
musi ją sobie zarobić". W tym celu
l-o oceniamy daną a żądaną sztu
kę ubrania czy obuwia, i 2-o dostar
czamy żądającemu tej sztuki — pra
cy. Oczywiście, taksa jest minimal
na, a praca nie należy do kategoryi
„ciężkich robót". Dla przeprowadze
nia tej idei mamy lokal, przy ulicy
Kopernika Nr. 14, gdzie wszelkie da
ry ubraniowe się centralizują i de
zynfekują. Oczyszczone z zarazków,
a czasem i z robactwa, wędrują one
do wielkiej sali, jaką mamy do roz
porządzenia przy ulicy Ccgielnianej,
gdzie 600 robotnic zajętych jest
jej przerabianiem,
reparowaniem,
przystosowywaniem do potrzeby.
W darze pietrogradzkim np. — a
otrzymaliśmy z niego dla W arsza
wy, 10%, czyli pięć wagonów, znaj
dują się riasy popów' i armiaki ro
syjskich kupców. To Koniecznem jest
przerobić. Otóż do przeróbki i do
rcperacyi zaciągamy tych, którzy
proszą nas o odzież. Nic darmo. To
jest naszą zasadą. W ten sposób po
wstrzymujemy nadużycie niejedno,
zdarzało się bowiem na początku, że
przyszedł ktoś po palto do nas, a
otrzymawszy je, szedł odrazo na
Wołówkę sprzedać je, za co się da.
Tej zdrowej zasady nie da się
jednak w całej konsekwencji zasto
sować do daru petrogradzkiego.
Dlaczego?
-- Dla kolosalnych jego rozmia
rów naprzód, - mówi nam p. Zyc-

Stowarzyszenie kupców polskich zorganizowało bezpłatne obiady dla inteligencyi, cie
szące się wielkiem uznaniemFot. S aryu sz W olski.

Fot. Stuyusz Wolski.

\N taniej kuchni, urządzonej przy fa b ryce S perlinga.

Z pośród tych, co przy Kom itecie Obywatelskim m. Warszawy pracują.

Stefan Andrychewiez.

Dr. Franciszek Doleżal.

ki. Gdybyśmy tak go systematy
zowali, nic skończylibyśmy rozdaw
nictwa do wiosny. A tn trzeba chło
dy i mrozy zimy zwalczać! Następ
nie, należy opatrywać zubożałą inteligencyę w odzież, a do niej bezcelowem by było stosowanie zasady
„odrabiania". Jeżeli są stery nasze
go miasta, które poszukują odzieży
dobroczynnej, to są inne sfery, któ
rych ta odzież sama musi szukać.
I te ostatnie sfery należy traktować
ze wzmocnioną uwagą i szczególną
delikatnością. Utworzyła się też specyaina zgoła komisya, która prze
prowadza rozdawnictwo daru petrogradzkiego wśród inteligentnej klasy
z tą umiejętnością, jakiej sytuacya
wymaga.
Ten jeden, tak wysoce interesu
jący szczegół powie czytelnikom
naszym, jak nieraz zadania organizacyi obywatelskich są skompliko
wane, trudne i delikatne.
Sekcya kobieca.
Wywiad

u

p. Franciszka Nowo
dworskiego.
Nasze panie pracują bardzo dziel
nie na polu obywatelskiej pomocy.
Wytworzyły one zaraz na początku
osobną sekcyę w Komitecie Obywa
telskim, która zróżnicowała się na
szereg różnorodnych instytucyi, od
powiadających potrzebom chwili, a
mniej lub więcej autonomicznych.
Obecnie ta sekcya, przeorganizowa
na gruntownie, nazywa się Komisya
Pracy Kobiet i znajduje się pod prze
wodnictwem p. Józefy Klawerowej.
W tej instytucyi,
utworzonej
i prowadzonej głównie kobiecą ener
gią, wzięły początek: Komisya sani
tarna, rozwinięta obecnie na samo
dzielny Polski Komitet Sanitarny,
dalej autonomiczna Komisya Opieki
nad dziećmi, Giełda Pracy dla ko
biet, wielka szwalnia na użytek pol
skiego Komitetu sanitarnego. Po re
organizacją Sekcyi w Komisye osobne wydziały przybrały nazwy
podkomisja.
I’. Franciszek Nowodworski jest
delegatem Komitetu Obywatelskiego
w Komisyi Pracy Kobiet i w Komisyi Opieki nad dziećmi, a jego uprzcjmości zawdzięczamy niniejsze
informacje.

Marya Nowodworska.

Stefania Olszowska.

O pracy pań naszych mówi on
z zapałem.
— W Komisyi Pracy Kobiet za
jętych jest około tysiąca pań. Pra
cują one mocno, wytrwale, bez żad
nego wynagrodzenia, a niektóre z
nich, np. w tanich kuchniach, nawet
ciężko.
Oto np. w Podkomisyi Poszuki
wania pracy dla kobiet:
— Zapisano dwa tysiące na
zwisk: zdołano zaś dostarczyć pra
cy 400 kobietom.
Oto np. w Podkomisyi pomocy
dla kobiet inteligentnych:
— Stworzono sześć przytułków.
Ułatwiono jviele wyjazdów na prowincj-ę. Dopłacono wielu kobietom,
aby mogły komorne uiścić. Wyda
no dużą ilość bonów na lepsze obia
dy.
Działalność ta jest wielce roz
maita. Rozwija się ona bez szablo
nów. Tworzone są takie organy po
mocy, jakie krzyczące potrzeby
zdolne są uciszyć. Utworzono schro
nisko dla takich dzieci, które matek
nie mają, a których ojcowie powo
łani są na wojnę, i oddano je pod
zarząd Stowarzyszenia opieki nad
rezerwistami. Utworzono herbaciar
nię na Solcu, w okolicy robotniczej,
która wydała już 10.00(1 porcyi, t. j.
szklanek herbaty gorącej z chlebcm.
Gdzie było tego potrzeba, roztoczo
no opiekę moralną nad słabszymi,
przy pomocy zebrań niedzielnych,
połączonych ze skromnym poczę
stunkiem i zabawami.
— Wielką jest bieda śród kobiet
klasy robotniczej — mówił mi p. No
wodworski. — Mamy w Warszawie
20 tysięcy rezerwistek z pierwszego
poboru, 10 tysięcy z drugiego (czerwonobilctnych). 20 tys. robotników
i do 40 tys. rzemieślników jest bez
pracy. Najmniej więc 90 tys. rodzin
dotknął kryzys w tym święcie. A do
tego przychodzą tysiące ze świata
inteligencyi, gdzie bieda ma kształt
ostrzejszy i tern cięższa jest, że prze
słania się, ukrywa, o pomoc nic pro
si sama. Jest to piękne zadanie dla
działalności: tę właśnie biedę wyszu
kiwać j wyżegnywać jej w jakiejś
mierze z całą delikatnością serca.
Nasze panie robią to. A ponieważ
i tu praktyka niemało znaczy, można
zapewnić, iż robią to coraz to zręcz
niej, coraz to skuteczniej.

Witold Żukowski.

P. Nowodworski
zaprowadził
mnie do Komisyi opieki nad dziećmi,
będącej pod przewodnictwem p. Jó
zefa Steinera, w której panie grają
bardzo czynną rolę. Jedna z nich,
p. Wodzińska, poinformowała mnie,
że Komisya zdążyła już założyć:
22 nowe ochrony i sale zajęć.
w których około dwóch tysięcy dzie
ci otrzymuje opiekę, łyżkę gorącej
strawy i nieco elementarnych świa
domości o świecie.
Komitet i tej podkomisyi udzie
la zapomóg, również skromnych,
Po 500 rb. miesięcznie. Główne fun
dusze płyną z opodatkojvania się
pań, pracujących w tej podkomisyi.
Jest ich trzysta. Podzielone są na
okręgi (tych utworzono 13) i dziel
nice (każdy okrąg ma ich 20). Panie
dzielnicowe i okręgojee są w kon
takcie z organizacyą instruktorów'
i niosą pomoc wywiadowczą wrazie
potrzeby Sekcyi Rozdawniczej.
Komisya ta wystąpiła do wdadz
o przyznanie prawa nauczania w
jej ochronach. Przygotowuje ona
rozdawnictwo odzieży na Gwiazdkę,
co jest pilną i ważną potrzebą, sporo
bowiem dzieci nie może przychodzić
do ochron, ponieważ biedactjyo nie
ma w czem. 80 dzieci, bardzo bied
nych, Komisya wysłała do Białocerkwi, gdzie znajdą opiekę, zorganizo
waną staraniem zacnego miejsco
wego społeczeństjya polskiego. Urzą
dziła Komisya i pogotowie ratunko
we dla dzieci. Nicdawmo właśnie ja
kiś pan przyniósł jej dziecko zmar
znięte, podjęte z trotuaru...
U p. Józefy Klawerowej.
Przewodnicząca dawnej Sekcyi
kobiecej, a obecnie Komisyi Pracy
Kobiet powiedziała nam, że pierw
sza myśl zawiązania tej instytucyi.
jako części Komitetu Obywatelskie
go, zjawiła sie w Chrześciańskiem
Towarzystwie Ochrony Kobiet.
-— Komitet Obywatelski powstał
w pierwszym dniu wojny. Nasza
sekcya zaraz w drugim. 2-go sierp
nia o 6-e.i wieczorem już postanowi
liśmy organizacyę naszą na posie
dzeniu, na którem obecne były
przedstawicielki wszystkich głów
niejszych zrzeszeń w mieście naszem. Na dany apel pospieszyły ko
biety polskie, można powiedzieć,
masowo i wkrótce miałyśmy do roz-

Polski komitet sanitarny, wydział połowy.

Sekcyi, wy datkowano do 25 listopa
da 2.448 rb.

- - Pozostało nam jeszcze tysiąc
rubli. W ciągu dwóch tygodni zo
staniemy „na czysto", jeżeli nowe
ofiary nas nie zasilą. Dochodów
stałych nie mamy.
— A Komitet Obywatelski?
— Zasila nas. Ale drobnemi su
mami. Tymczasem w naszej sekcyi
zebrało się wiele energii rozporządzalnej,
pogłębionej pozyskanem
już doświadczeniem, którą należy
tylko poprzeć większemi nieco środ
kami materyalnemi...
Demil.

Nadzwyczajne dodatki.
Przyjaźń i geografia .

p.p. Zoll, Szymańska, Saw icka, Kobierzycka, (sto ją): p p. Balińska, Niepokojemska, Cichoń, Kasprowicz, Romańska.
fo t. M aryan a Fuksa.
(Stedsą)\

Personel lekarski, sanitaryuszki i sanitaryusze lazaretu pracowników Drogi Żel. W.-W.

porządzenia tysiąc serc i głów. Do
starczyłyśmy pierwszego zaraz za
stępu Kursom Pielęgniarskim, stwo
rzyłyśmy odrazu kadry kobiecej
opieki nad rezerwistkami, zorgani
zowałyśmy
kadry wywiadowcze
pierwsze, aby działalność zapomo
gową Komitetu Obywatelskiego uczynić rzetelną i od wyzysku ją
uchronić. Ta nasza działalność obec
nie rozwinęła się, usystematyzowa
ła, przystosowała do potrzeb sytuaeyi.
Zadziwiającą jest rzeczą, że ty
le dzielnej roboty wykonywa się
bardzo tanim kosztem:
— Do dnia 25 listopada—mówi
mi p. Klawerowa — mieliśmy wpły
wów 3.475 rb. Większość tych do
chodów jest owocem starań i ofiar
tych samych kobiet, które w Sckcyi
naszej niosą pracę i trud. Obecnie

mamy sześć podkomisyi. Najwięcej
kosztowała nas podkomisya dla bez
domnych, bo 1.U40 rb., dalej pomoc
dla inteligentnych — 532 rb. Na do
raźną pomoc kobietom, blizkim roz
paczy albo już zrozpaczonym wy
daliśmy — 89 rb. Pogotowie miesz
kaniowe kosztowało nas 190 rb.
W tych liczbach interesujący
jest wydatek na utrzymanie biura
Sekcyi.
P. Klawerowa dostarczyła mi tej
rubryki:
— Na utrzymanie biura, wydat
ki kancelaryjne, gaz i elektryczność
wydaliśmy 127 rb. 34 kop.
Już to samo wskazuje, jak na
sze organy obywatelskie oszczędnie
obchodzą się z publicznym groszem.
Biuroktacya zmniejszoną tu jest
do minimum.
Z sumy, jaka wpłynęła do kasy
11

Przeoczyliśmy jeden jubileusz.
Minęło sto lat od ukazania się
u nas nadzwyczajnych dodatków.
„Gazeta Warszawska" przed
stu laty miewała zawsze stałe do
datki oo każdego numeru. Co się nie
zmieściło na czterech kartkach nu
meru głównego, szło do dodatku
wraz z ogłoszeniami władz i osób
prywatnych. Z czasem materyał tak
się powiększał („Gazeta" wychodzi
ła raz na tydzień, potem dwa razy
tygodniowo), i że trzeba było stale
drukować i „drugi dodatek".
Pierwszy „nadzwyczajny do
datek", jaki znam, wydała „Gazeta"
18 lipca 1809 r. z w iadomością o za
jęciu Krakowa przez księcia Józefa.
Przez dłuższy czas nadzwy
czajnego dodatku nie napotkaliśmy.
Dopiero 12 października 1813 roku
wyszedł, prócz dwu zwyczajnych
dodatków, jeszcze „3-ci dodatek"
jednokartkowy. „Przed samem wej
ściem naszej Gazety — oznajmiała
redakeya — otrzymaliśmy dodatek
nadzwyczajny gazety
Wrocław
skiej" — i dodatek ten podawała w
przekładzie. Była to wiadomość o
zwycięstwie Bliichera pod Warten
burgiem, Za Napoleonem, który cof
nął się i w Dreźnie założył swą
główną kwaterę, wyruszył Bluchcr
i przeforsował pod Wartenburgiem
przejście przez Elbę. Był to wstęp
do „bitwy narodów".
Takt więc wart był dodatku,
ale nazwy „nadzwyczajnego" „Ga
zeta" nie użyła.
Z nazw ą tą już stale spotykamy
się dopiero w roku 1814. Pierwszy
z tego roku dodatek nadzwyczajny
ukazał się 16 kw ietnia i zawierał po
daną po francusku i po polsku wia
domość o kapitulacyi Paryża i jej
warunkach. „Przysłano nam od
Rządu — podawała na wstępie „Ga
zeta" — do ogłoszenia co następu
je". Nadesłany komunikat rozpoczy
nał się od słów: „Dzięki i chwała
Wszechmocnemu Bogu.
Wolność
Europy, spokojność świata są za
pewnione".
Z następnego numeru „Gaze
ty" dowiadujemy się, że ów dodatek
nadzwyczajny wydrukowany był na
rozkaz Rządu. Rząd zaś wówczas

przedstawia! generał - gubernator
Księstwa
Warszawskiego,
tajny
aktualny radca, Bazyli Lańskoj.
Zaraz nazajutrz (17 kwietnia)
wydała „Gazeta" znowu nadzwy
czajny dodatek z odezwą rady gene
ralnej departamentu Sekwany. W
pięć dni później (22 kwietnia) nad
zwyczajny
dodatek
obwieszczał
zrzeczenie się tronu przez Napoleo
na.
Po tych nadzwyczajnych i z
treści i z nazwy dodatkach nastą
piły inne. Lubo więc pierwszy z na
szych „nadzwyczajnych dodatnów"
pocnodzi z r. 1809, ustaliły się one
jednak dopiero w r. 1814, można
było przeto śmiało obchodzić w ro
ku bieżącym ich stuletni jubileusz.
Miały one niezaprzeczoną wyż
szość nad dzisiejszem swem potom
stwem. Naprzód podawały wiado
mości o faktach rzeczywiście nad
zwyczajnych, a następnie wiadomo
ści te, iulo suche, lecz pełne treści,
były zawsze prawdziwe. Wolne od
dzisiejszej
nadzwyczajnej
blagi,
nauzwyczajnych fiazesów, nadzwyczajnycn bajek i nadzwyczajnego
znęcania się nad logiką, geogratią
i gramatyką — przeustuletnie do
datki nadzwyczajne nikogo nie ba
łamuciły, nikogo nie okłamywały,
nie uraoiały wątpliwej wartości na
strojów, były tyiko interesujące, a
nigdy szkodliwe.
A i to ważne, że nie były wy
drwigroszami, że nie donosiły za
cztery grosze, iż właściwie niema
nic do doniesienia...
Na szczególną uwagę zasługu
je nadzwyczajna nadzwyczajnych
dodatków geografia.
Mamy wojnę, wojnę olbrzymią,
niebywałą, belami ornnium contra
omnes, — poco jeszcze było wypo
wiadać wojnę geograiii. Co ona,
biedaczka, zawiniła?
Dawniej, bywało, podczas woj
ny uczyliśmy się praktycznie geo
grafii. 'laki Kenig, lub inny pan od
polityki, rozkładał przed sobą ma
py, opisy i słowniki geograticzne,
a, idąc krok za krokiem za postępującemi armiami, wyjaśniał właści
wości terenu, położenie pasm gór
skich. kierunek rzek, znaczenie i
ważność miejscowości zdobytych lub
bronionych. Przy sposobności, do
leciało coś czytelników i z historyi
politycznej i z dziejów sztuki, nau
ki, handlu, przemysłu. Przypomi
naliśmy sobie szczegóły na ławach
szkolnych nabyte, zdobywaliśmy i
nowe wiadomości.
Taka np. wojna francusko - nie
miecka w r. 1870 nauczyła nasze
starsze pokolenie geografii Francyi
tak dobrze, jak nigdy nie znało na
wet geografii własnego kraju.
A dziś, choć wojna się toczy i na
naszej nieszczęsnej ziemi, z najbliż
szą nam geografią jesteśmy na ba
kier.
Niektóre z naszych dzienników
obchodzą się z nią po macoszemu,

Na te re n ie wojny rosyjskotu re c k ie j.

Most Czaban-Kepri na rzece Araks wzięty
przez wojska rosyjskie.

pastwią się nad nią, jak nad wro
giem.
Kto nie wierzy, niech posłucha.
Czytałem, że w Galicyi płynie
Dunaj, a nie Dunajec, że w Prusiech
królewskich wznosi się Mariemburg
(przez m w środku), a nie Malborg.
Dowiedziałem się dalej, że zdrojo
wisko Rymanów zwie się Rimenow,
że istnieje rzeka Zbucza tam, gdzie
dotychczas Zbrucz płynął. Stworzo
no na pograniczu Królestwa z Galicyą miasto Sokół (prawdopodobnie
ma to być Sokal). Pomiędzy San
domierzem a Nadbrzeżem galicyjskiem wzniesiono most pontonowy
na Sanie (dotychczas obie te miej
scowości przedzielała Wisła, a San
wpadał do niej daleko za Sandomie
rzem, Pod Pniowem). Cztery tylko
forty bronią Kraków od południa,
ponieważ austryacy uważali, że
miasto z tej strony jest dostatecz
nie bronione przez San (nawiasem
mówiąc, naocznie zbadałem, że pod
Krakowem płynie Wisła, a San o 25
mil jest od niego oddalony). Ponie
waż Petersburg zamieniono po ro
syjsku na Petrograd, przeto i Bali
gród zwie się Baligradem i Tarno
gród Tarnogradem. Połągę prze
chrzczono na Polangen, Chełmno na
Culm, Czerniowce na Czerniowice,
gdyż stałe czytamy o zajęciu Czer
nowie, a nie Czerniowice. Lubycza
została Libuszą, Pilzno Pilnem •—
i tak dalej.
Łatwo sobie teraz wyobrazić,
jak niektórzy nasi geografowie dzien
nikarscy obchodzą się z nazwami
miast i rzek francuskich.
W Austryj zbudowali oni nowy
gród starożytny, Hofburg, do które
go miał uciec z Wiednia monarcha
austryacki. Ta jego ucieczka ze
stolicy — pisze jeden z naszych
dzienników ■
— była otoczona wielką
tajemnicą, i wiedeńczycy dowie
dzieli się o niej dopiero po dwu ty
godniach. Przestraszona arystokracya zaczęła opuszczać stolicę.
O ile jednak mi się zdaje, pani
ka ta nie była uzasadnioną, gdyż
Hofburg, pałac, „zamek dworski",
jest stałą zimową rezydcncyą Fran
ciszka Józefa, a znajduje się... w sa
mym środku Wiednia. Do tej też
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rezydencyi przeniósł się monarcha
ze Schónbrunu, graniczącego z Wied
niem. .
Wprawdzie na podobny pomysł
geograficzny zdobył się poseł nie
miecki w Teheranie, który kazał
rozgłosić, że Petersburg został zdo
byty przez niemców, a wojska ro
syjskie cofnęły się do Petrogradu,
ale co uchodzi posłowi niemieckie
mu dla obałamucenia persów, to nie
wolno naszym dziennikarzom dla
obałamucenia' warszawian. Tamto
była, bądź co bądź, dowcipna mistyfikacya, to jest humorystyka mimo
wolna.
.
Dlatego sądzę, że choćby dla
sprostowania nieco niedokładnych
wiadomości o Sanie, należałoby urządzić dla niektórych dziennikarzy
popularne wykłady geograiii po
czątkowej. Powinni się tern zająć
ich przyjaciele...
Jak zaś wiadomo, dopiero w nie
szczęściu poznasz przyjaciela.
Oto jak się wynurzał przedemną
jeden z poetycznie nastrojonych
mieszkańców Warszawy:
— Spokój ducha — mówił —ani na chwilę nie opuszczał mnie
podczas obecnej wojny. Kiedy wo
koło widziałem przestraszonych, zde
nerwowanych, sam zachowywałem
zimną krew do ostatka, aż do dnia
wczorajszego. Byłem, jak ów mę
drzec grecki, wyznawca stoicyzmu
Zenona, dla którego największem
szczęściem było posiąść błogą obo
jętność.
Ale i na stoika przychodzą cięż
kie chwile. Ci, co podziwiali mój
spokój ducha, ujrzeli wczoraj moje
oblicze, pokryte siatką bezbrzeżne
go smutku. Zamglone i podsiniałe
oczy patrzyły w dal, jakby przyku
te do jakiegoś płótna, na którem
mistrz odtworzył Cierpienie.
Byłem blizki samobójstwa.
Koledzy j tak zwani przyjaciele
nadaremnie próbowali myśl moją
zwrócić ku Wszechistnieniu. Na za
pytania ich nie odpowiadałem —
zamknąłem swe usta na klucze mil
czenia.
I odstąpili mnie wszyscy — zo
stał tylko On, towarzysz lat dzie
cinnych i bojow o Prawdę.
Długo walczył ze sobą, aż usły
szałem jego głos metaliczny, niby
granie anielskie: „Zrozumiałem twój
ból... Utoczę dla ciebie krwi włas
nej... Odstąpię ci (oczywiście, za
gotówkę) kwartę nafty i dwa pudy
węgla"...
Falą radości wezbrało me łono.
Złączyły się nasze ramiona —
stopiły się nasze dusze. Pieśń ich
nad zgrzytem ziemi popłynęła.
Byłem ocalony.
Dopiero w nieszczęściu poznasz
przyjaciela.
Kazimierz Bartoszewicz.

Pomysłowa broń, znaleziona u sanitaryuszy niemieckich wziętych do niewoli.

Bardzo pomysłową bronią posiłkuje się armia niemiecka. Jest to skombinowany cassc-tete z rewolwerem i sztyletem. Złożony zajmuje
bardzo mało miejsca i staje się niewidzialny w ręku jako kastet- W razie potrzeby broń rozkłada się i tworzy rewolwer 7-o strzałowy.
Po wystrzelaniu nabojów za naciśnięciem odpowiedniej sprężyny, wysuwa się sztylet.

Pamiątki kultury niemieckiej.

Klasztor po-franciszkański w Radomsku.

Bomba niem iecka.

Z czasów szybowania nad Radom
skiem (w Piotrkowskiem) aeroplanów
niemieckich pozostała cenna pamiątka.
Była to bomba, rzucona z góry, czyli
t. zw. jajko, zniesione przez „gołębia"
(Taube) niemieckiego. Pamiątka pocho
dziła z dnia 23 listopada, a była czwar
tym pociskiem, rzuconym na klasztor
po-franciszkański, gdzie się mieściło
biuro powiatu. Bomba wpadła na grzbiet
dachu i przełupawszy się w środku, nie

wybuchnęła, spadłszy następnie nieszko
dliwie na dziedziniec klasztorny. Tu ją
podniesiono, a następnie rozebrano. Na
bombie widniał napis z admonicyą iście
ojcowską:
..Achtung! Bombę mir mit hocligeklapptem Handgriff abwerfcn. Carbonit.
Co znaczy: Baczność! Bombę rzu
cać należy tylko z podniesioną rączką
do trzymania. Karbonit.

W starym, dzikowskim
pałacu.

konserwami i porozbijanych... gramofo
nów. Instrumenty muzyczne mają wi
docznie powodzenie na wojnie. Widziałem
wiele porozbijanych fortepianów i pia
nin! Nie ocalały też pianina na zamku
Tarnowskich. Musiała tu gościć bardzo
umuzykalniona kompania: na podłodze
sewrska porcelana, drogie obrazy olej
ne i akwarelowe, rzeźby bez głów, reszt
ki porwanej bielizny, a na stole ślad
ohydnej uczty. Amfilada sal, niegdyś do
stojnych i bogactwami sztuki słynących,
dziś jak zrujnowane cmentarzysko!
Sala myśliwska doszczętnie znisz
czona. Trofea myśliwskie: rogi jelenie,
wypchane ptaki i przeróżne zwierzęta,
powywracane, połamane. Ocalały tylko
napisy: hrabia Zdzisław Tarnowski,
1902, książę W. Radziwitt, 1906.
Z sąsiedniego lasu dolatywały huki
strzałów. Wyjrzeliśmy przez okno. Nic
niebezpiecznego. To chłopi ' okoliczni
strzelali do lirabskicli kóz, zadowoleni
zapewne, że wojna nie przestrzega praw
własności.

(Wyjątki z listu).
Ogień i miecz zniszczył już nieje
den zabytek piękna. Niema świętości,
której by nie splugawiono — jeżeli tego
wymagało prawo straszne i krew ścina
jące prawo wojny. Przez ziemię naszą
'dzie demon zniszczenia i władną swą
ręką sypie w gruzy świątynie. Ile też
rozbito domów, ile zburzono cennych,
historycznych, o narodowych wspom
nieniach pałaców! Tak chce wojna! Tak
chce racya nie z naszej woli poczęta...
Podjeżdżam do Dzikowa, znanego
na całą Galicyę i Polskę starego zamku
hr. Tarnowskich. Patrzą stare mury osowiale. Otoczono je całą falangą naj
przeróżniejszych okopów. W okopach
leży pełno jeszcze porzuconych naboi,
bagnetów, szyneli, flaszek, puszek z

Przechodząc przez sale myśliwskie,
weszliśmy do pokojów dziecinnych. 1
tu nic nie ocalało. Na podłodze poroz
rzucane zabawki i pod nogami chrzę
szczą jakieś papierzyska. Podnoszę je
den z arkusików i czytam: Kochany
dziadusiu. Nie dokończyła rączka dzie
cięca listu do dziadzia.
Za dziecinnemi pokojami — biblio
teka. Gdy zobaczyłem Montaigne‘a, Rabelais'a, Molier‘a — skopanych ciężkiemi
obcasami—w duszy zrodzit się ból sil
ny. Kulturę ludzką zdeptał but żołnierski.
Dach zamku podziurawiony bom
bami i zimowa wilgoć gospodaruje bez
karnie po wszystkich pokojach. Do bi
blioteki nawet pada deszcz, pada śnieg,
bo bomba rozwaliła jedną ze ścian. Z
cennych, rzadkich, białych kruków bi
bliograficznych powydzierano stronice:
na papierosy. Przy innie jeden z kore
spondentów wziął sobie „na pamiątkę"
Szajnochy: „Początek narodu polskiego".
Stare mury Dzikowa nie pilnowane
wyciągają błagalnie ręce. Właściciel
Zdzisław hr. Tarnowski znajduje się,
podobno, obecnie w Tomsku.
/•'.

„Nasz Dom” .
Wiele jest pism, poświęconych specyalnie zainteresowaniom kobiety, ale
żadne nie daje tak wszechstronnych i
wyczerpujących informacyi, jak „Nasz
Dom". Redaktorka, p. Lucyna Kotarbiń
ska, każdy objaw życia, czy to społecz
nego, politycznego, artystycznego, umie
czytelniczkom swoim podać, oświetlić,
uprzystępnić. Toż samo da się powie
dzieć o praktycznej, gospodarczej stro
nie pisma. Wszystkie wiadomości, ja
kie są potrzebne z dziedziny kulinarnej,
krawieckiej, bieliżniarskiej — mamy w
każdym zeszycie. Od lat kilku przytem
„Nasz Dom" wziął sobie za zadanie bu
dzenie ekonomicznej organizacyi wśród
dworów i chat, co dato błogie rezultaty,
wypowiadające się w szerokiej sieci ko
operatyw najprzeróżniejszego rodzaju.
W dziale beletrystycznym współpracują
takie siły, jak: W. Gomulicki, M. Ro
dziewiczówna, M. Wierzbiński, E. Żmi
jewska, C. Walewska, Hajota, li. Straszewiczówna. Artykuły polityczne piszą
tak wybitni publicyści, jak: A. Miecznik,
K. Chołoniewska, J. Lange. \v obfitym
dziale informacyi i krytyk literackich
współpracują: J. Kotarbiński i L. Cze
kalski. Wszechstronność i umiejętne
kierownictwo p. L. Kotarbińskiej czynią
z „Naszego Domu" pismo niezbędne dla
każdej rodziny. 1 to tembardziej, że stoi
ono na straży polskości i pożytku.

Z teatrów warszawskich.
TEATR ROZMAITOŚCI. „Lało", tragikomedya w 3 aktach Tadeusza Rittnera.

Sztuki. Rittnera trudne są do
grania. Umysł to pełen subtelności
i odcieni delikatnych; jego obserwacye wyrażają się zawsze w dys
kretnych półtonach; autor nigdy nie
podkreśla swych tendencyi, nie krzy
czy, nie używa barw jaskrawycn;
prżytem nie widzi j nie uznaje nic,
poza czystą Sztuką dla Sztuki. Świat,
który stwarza, poczęty został naj
pierw z wnętrza istoty ludzkiej, z jej
psychiki — a potem dopiero otrzy
mał kształty zewnętrzne...
W „Lecie", nazwanem tragi-komedyą, niema ani tragedyi, w zwykłem, hanalnem pojęciu sceny i tea
tru, ani komedyi. T ragizm i Komizm
realizują się tylko w Psyche te
go dziwnego, przez kaprys stworzo
nego zbiorowiska ludzi chorych.
Tak jest: chorych, rzecz bowiem
dzieje się w sanatoryum dla istot
nerwowych, przeczulonych i w róż
ny sposób rozstrojonych. Wszyscy
zebrań się w pięknej willi, urządzo
nej na zakład leczniczy, położonej
na uroczem, blaskiem siońca opromienionem wybrzeżu morskiem...
A jednak ten kaprys ma jakiś wdzięk,
a z ironicznego zestawienia wyzie
ra jakaś poezya dekadencka.
Zauważyć należy, że w interpretacyi na scenie Rozmaitości brako
wało właśnie tego zbiorowego na
stroju. Zamało się odczuwało, że
znajdujemy się w towarzystwie pacyentów, stojących na progu bzika.
W Wiedniu, gdzie „Lato" grano
przed kilku laty, starano się to niezdrowie silniej zaznaczyć. Tak chciał
zapewne autor. U nas tylko Osterwa
był rzeczywiście chorym. Wcielił się
doskonale w patologiczny okaz wy
rostka, zakochanego namiętnie a nie
śmiało. Zwłaszcza wybornie zazna
czył ów świetny w pomyśle prze
łom: skoro się dowiedział, że ma
umrzeć za kilka miesięcy — więc
dalej! Zdobędzie piękną Maję, nie
cofnie się przed niczem! Umrze, ale
zadowolony i szczęśliwy!... Oster
wa uratował sztukę. Tylko jeszcze
Knake - Zawadzki, jako lekarz za
kładu, choć właściwie bardziej cho
ry, niż jego pacyenci, nieszczęsny
aspirant do utraconych łask swej
własnej żony, zazdrosny o nią aż do
popełnienia zbrodni — zrozumiał au
tora. Natomiast obsada żeńska mniej
była szczęśliwa. Bohaterka, żona
doktora, zresztą także okaz patolo
giczny, hysteryczka, lubieżnie - zła,
bawiąca się młodym chłopcem, bo
ją podnieca okoliczność, że on ma
umrzeć niebawem, ale urocza i po
nętna, jakby uosobienie symboliczne
żaru tego „Lata“, nosząca wiosenne
imię: Maja—nie znalazła całkowite
go wyrazu w grze p. Marcello - Palińskiej... To samo możnaby powie
dzieć o różnych innych rolach ko
biecych.
Więc nastrój sztuki i zamiar au

tora spełzły na niczem. A tragikomizm finału: minie piękne i gorące
lato, młody schyłkowiec będzie żył
i walczył ciężko o chleb i stanowis
ko, małżonkowie rzucą się sobie w
objęcia, świat będzie znów nudny,
szary, a ludzie na nim płascy, pro
zaiczni i głupi — wszystko to prze
szło bez należytego wrażenia.
------------

A. B.

TEATR POLSKI. „Napaść" (L'assaut),
komedya w 3 aktach, z franc., Henryka
Bernsteina.
Bernstein jest
przedewszystkiem
wirtuozem teatru. Cała jego dążność
zmierza ku temu, aby grać na nerwach
widza, którego psychologię zna dosko
nale. Zainteresowanie rośnie do końca
pierwszego aktu, naprężenie uwagi do
chodzi do kulminacyjnego punktu w dru
gim — zakończenie bywa zwykle pogod
ne i uspokajające. Tak i w „Napa
ści". Napaścią jest pamflet dziennikar
ski, skierowany przeciw człowiekowi, któ
ry z małych początków został wpływo
wym i potężnym, a nawet, kto wie, czy
nie zostanie prezesem gabinetu. Taki
człowiek ma nieprzyjaciół. Więc w chwi
li, kiedy ma dojść do władzy, kiedy mu
się uśmiecha szczęście w postaci mło
dej i zakochanej panienki, pragnącej,
mimo różnicy, wieku, zostać jego żoną,
podstępny wróg przygotowuje dlań za
trutą strzałę. Paszkwil głosi, że Merital, będąc za młodu dependentem u re
jenta, sprzeniewierzył mu 4 tysiące fran
ków. Jeśli zarzut nie zostanie obalonym,
a przeciwnik nie zostanie skazany za
oszczerstwo, Meritala karyera i szczęście
stracone. Zatem walka — tern trudniej
sza, ponieważ w paszkwilu jest część
prawdy. Merital, istotnie, popełnił za
młodu lekkomyślność, jakkolwiek zwró
cił sumę, a całe jego życie późniejsze
było bez zarzutu. Walka jest pojedynkiem
siły i rozumu z podstępem i chytrością,
uosobioną przez fałszywego przyjaciela.
Siła i rozum zwyciężają Obydwaj gra
jący w tych rolach, byli wprost świetni,
p. Brydziński, jako Merital, p. Jaracz,
jako obłudny Frepeau — nieco pokrew
ny z Giboyer‘em. I w tej mistrzowskiej
grze leży cały interes sztuki. Sympa
tyczną rolę zakochanej Reny grała z uczuciem p. Duninówna.
Wystawa i reżyserya były bez za
rzutu.
a. b.

Otwarcie opery.
Ody p. Metaxian w mundurze ofi
cerskim z poganami tureckimi walczy,
nowe władze teatrów rządowych kiero
wnictwo opery powierzyły p. Al. Raichmanowi, b. dyrektorowi Filharmonii War
szawskiej. Zaiste, trudno sobie wyobra
zić cięższe warunki, jak te, w których
obecny zarząd opery rozpoczyna swą
działalność. Trzeba było nielada odwa
gi, by podjąć się zadania. Krytyka nie
może stosować zwykłej miary wobec
zgoła niezwykłej sytuacyi.
Ale nawet wszystkie wojenne prze
szkody biorąc pod uwagę, niepodobna
przemilczeć, że owo „Misteryum pol
skie", które znalazło się na programie
widowiska inauguracyjnego, było pomy
słem niefortunnym. Tego rodzaju żywe
obrazy, spekulujące na chwilowe nastro
je publiczności, nic wspólnego z teatrem
operowym, ani muzyką, nie mają; mo
głyby być, conajwyżej, przygodnem urozmaiceniem dobroczynnego koncertu
przy udziale pań i panów „z towarzy
------------s.
stwa".

„Przyjaciel Dzieci”.
Często dla czteroletniego lub sześ
cioletniego Stasia lub Kazia rodzice pra
gną znaleźć jakąś rozrywkę. Nic łatwiej
szego, jak wziąć zeszycik „Przyjaciela
Dzieci". Wsłuchiwać się będzie malutki
czytelnik w uciesznę przygody „GapciKropeczki" lub fantastyczne dzieje „Kruchojadki". Znajdzie przytem zadanie ja
kieś do rozwiązania i to za nagrodą!
Dowie się o narodach, co wojują obecnie.
Dowie się o dziwach przyrody. Znajdzie
też miły, zgrabny wierszyk lub wesoły
żarcik. O dziejach swego narodu, o bo
haterach, rycerzach, wreszcie o poetach
mały Kazio nasłucha się tyle ciekawych
opowieści, że nawet dorosłych będzie
mógł w podziw wprowadzić. Ładne obrazki
zainteresują go też bardzo
w „Przyjacielu".

„Przyjaciel Młodzieży”.
Miłość Boga i Ojczyzny, gruntowna
wiedza, hart ducha, silna wola, praca
i wytrwałość — czyż to nie są hasła,
które młodzieży należy zawsze powta
rzać. Pismo, gdy wzięło je sobie za za
danie — spełnia trudny obowiązek wy
chowawczy. Dodać przytem trzeba, że
„Przyjaciel Młodzieży" nie gnębi młodo
cianych umysłów moralizatorstwem. Jest
tylko gorliwym doradcą i towarzyszem.
Wszystko, co może zainteresować mło
dzież — daje jej redakcya „Przyjacie
la". O dobór przytem dba, szczytnie
rozwijając wśród swoich czytelniKów
poczucie estetyczne i samodzielność umysłową. Opowiadania historyczne pisze znany popularyzator, p. Stefan Gębarski. Wynalazki, przyrodoznawstwo,
cuda nowoczesnej techniki przystępnie i
jasno wykładają: prof. Dyakowski i Uiembroniewicz. Sprawy społeczne i poli
tyczne wyjaśnia znakomity pisarz dla
młodzieży, W. Umiński. Dział sportowy
otoczony jest też specyalną opieką; skautyzm posiada przytem specyalnego re
ferenta. W roku następnym powieść pió
ra W. Umińskiego na tle obecnej wojny
narodów dopełniać będzie zeszyty „Przy
jaciela". W Bibliotece dla młodzieży
w roku 1915 zjawią się prace: E. Jezier
skiego „Pod obcą banderą", S. Gębarskiego „Książę litewski", „Dziwne przy
gody Gordona Pyma" w opracowaniu
S. Sierosławskiego, oraz cały szereg in
teresujących powiastek. Redakcya w ro
ku następnym jna zamiar uwzględnić
zainteresowania panienek, dając odpo
wiednie praktyczne wskazówki.

Moje zwierzęta.
Wśród nielicznych w bieżącym se
zonie wydawnictw dla młodzieży zasłu
guje na wyróżnienie i bliższą uwagę
książka p. Rygier - Nałkowskiej.
W szeregu drobnych opowiadań z
serdecznością, z której wiele umiłowanie
świata zwierzęcego, autorka kreśli nam
sylwetki swych wychowanków; wędruje
więc przed oczyma czytelnika długi ko
rowód „Moich zwierząt1: wykwintny
pies, Morus, i egzaltowany Półmordek,
ponury kot, Hamilkar, mizantropka so
wa, brutalny jeż, a każde z tych zwie
rząt ma silnie zarysowaną, jemu tylko
właściwą fizyognomię psychiczną.

W odmęcie wojny.
Na temat wojny obecnej napisał
znany powieściopisarz dla młodzieży
Ed. Jezierski, wysoce interesującą książ-

ke która wyróżnia się wysoce podnio
słym patryotycznym nastrojem.. Jestto
barwna opowieść o przygodach dwóch
chłopców, z których jeden walczy na te
renie francuskim, drugi zaś jest sanitaryuszem w P o ls c e .____________

Humor i Satyra.
Są ludzie.
Sa ludzie. którzy w życia kolei.
Pragnąc korzyści powiększyć swe.
Tei sie trzymaia stale idei:
„Pokorne ciele dwie matki ssie".
jednakże życie częstokroć zrywa
Nić tei zasady, unosi gdzieś —
I miast korzyści, inaczei bywa:
„Pokorne ciele wiodą na rzeź".

Erotyk wojenny.
Panit Jestem dziś w rozterce.
Smutku trapi mnie mizerya:
Poraziła moje serce
Twoich oczu artylerya.
Kiedy spoirze sie na pania,
A ty wzrokiem rzucisz czule.
Twe spo:rzenia tak mnie ronią.
Jakby groźne dum-dum kule.
Szańce duszy porozwalał
Twoich wdzięków szereg liczny.
Próżno, pragnąc, bym ocalał.
Robie odwrót strategiczny.
Żadnej nie mam Już osłony.
Przed twym ogniem, co mnie smoli,
I ze wszech stron oskrzydlony,
Już sie czuie w twej niewoli.
Lecz choć prażysz, jak ołowiem.
I zwycięskim idziesz szlakiem.
Na twe szarże ci odpowiem
Rozpaczliwym kontratakiem.

Zły pasterz.

Tyralierką cie oprzede,
I w odwagi moc bogaty,
Albo szturmem wnet zdobędę
Twego serca kazamaty.
Lub oblegać bede znojnie.
Zbrojny w zaklęć melinity,
Bo w miłości, jak na wojnie.
Niema twierdzy niezdobytej.

Z piosenek aktualnych.
Pytał sie młodzieniec hoży
Swej lubej dziewczyny:

— Co ci. moia ukochana.
Dać na imieniny?
Czy ci z kwiatów różnobarwnych
Złożyć podarunek.
Czyli cukry przynieść słodkie.
Jak twój pocałunek?
— O nie! — rzckla ona. wzrokiem
Goniąc w dal bezkresna —
Na cukierki i na kwiaty — -------Jestem zbyt współczesna!
Inny zgoła podarunek
Twarz ma rozweseli:
Ofiaruj mi pikielhaube
I kosz od szrapneli.
K—c.

II

Kalendarz „Świata"
n a rok 1915
wydany przy udziale wybitnych sił literackich pod redakcyą
S. Sierosławskiego.
K a le n d a r z ' „ Ś w i a t a ”

zawiera blizko 400 stronic druku, oraz paręset

ilustracyi.

K a le n d a r z „ Ś w i a t a ” ozdobiony jest piękną kolorową okładką według
rysunku art. malarza S. Sawiczewskiego.
K a le n d a r z „ Ś w ia t a ” zestawia w nadzwyczaj ciekawy i barwny sposób B i
la n s m in io n e g o ro k u , a specyalnie K a le n d a r z w ie lk ie j w o jn y e u r o p e js k ie j.
K a le n d a r z „ Ś w ia t a ” oprócz nader starannie i wyczerpująco opracowa
nego działu kalendarzowego i informacyjnego, daje szereg interesujących bogato
ilustrowanych artykułów, z dziedziny astronomii, medycyny, hygieny, rolnictwa, ogrodownictwa, techniki, literatury i sztuki, spraw społecznych i w. inn.

Cena w oprawie kartonowej kop. 80, z przesyłką pocztową rb. 1.—
Do nabycia w księgarniach lub wprost w administracyi „Świata” ul. ZGODA Ne 1.
Dla prenumeratorów „Świata,, nadsyłających należność wprost do administracyi
c e n a w y ją tk o w o z n iż o n a na k o p . 6 0 , z przesyłką pocztową k o p . 8 0 .
„ ------ -------------------V
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Ś. p. Józef Chociszewski,

Ś. p. Jan Danysz,

jeden z najbardziej zasłużonych i poczyt
nych popularyzatorów historyi naszej i
autor wielu dzieł na użytek młodego po
kolenia, zmarł w Gnieźnie w początku
listopada r. b. w 82 roku życia. Za młodu
pisywał pod pseudonrinem Tworzymira. Około roku
lh62 redagował w
Chełmnie (Prusy
Zachodnie) „Nadwiślanina", a póź
niej .Katolika", a
w Pelplinie .Przy
jaciela dzieci i mło
dzieży". Najszer
sza jednak działal
ność Chociszew
skiego, jako popu
laryzatora, przypa
da na okres póź
niejszy.
W tym
kierunkuwybitniejsze dzieła jego są:
.Dzieje narodu pol
skiego", .Powieści
i podania ludowe”, .Książka dla ludu"
mnóstwo Przewodników, Życiorysów, Opisów różnych miejscowości w Polsce,
i t. d. Za dzieła swe cierpiał Chociszew
ski srogie prześladowania od rządu prus
kiego, który dopatrywał się w każdem
niebezpiecznych i wrogich tendacyi dla
państwa. Chociszewski część życia spę
dził w więzieniach pruskich. Na kilka
naście lat przed śmiercią przeniósł się
Chociszewski do Gniezna, gdyż, jak sam
mówił, przekonał się, że zdrowotność
więzienia tamtejszego i traktowanie wię
źniów jest łatwiejsze do zniesienia i wzglę
dnie lepsze, aniżeli w innych więzieniach.
Liczne procesy, jakie mu prokuratorya
pruska wytaczała, były wszystkie oparte
na urojonych i sztucznie wynajdywanych
paragrafach, deprawujących i krzywiących
istotę sprawiedliwości i prawa. Choci
szewski zmarł prawie w niedostatku.

syn emigranta z W. ks. Poznańskiego,
młody uczony,
jeden z głów
nych organiza
torów
założo
nej przy Tow.
Naukowem pra
cowni radyologicznej, uczeń
z n a k o m ite g o
Piotra Curie, asystent w laboratorymp. CurieS k ło d o w s k ie j,
autor kilku wy
bitnych dzieł z
dziedziny fizyki,
poległ, jako ofi
cer rezerwy fran
cuskiej, w bitwie pod Roubaix, w 30 ro
ku życia.

Ś. p. ks. prałat Teofil
Matuszewski,
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Ś. p. Ojciec
Benwenuty,
kapucyn, ostatni
gwardyan klasz
toru w Zakroczymiu, zmarł
dn. 25 listopada
po .długich cier
pieniach, wklasztorze o o. ka
pucynów, w No
wem M ieście
nad Pilicą, w 72
roku życia.

Ś. p. Zygmunt Jastrzębski

proboszsz parafii kościoła W. W. Świę
tych w Warszawie, zmarł 5 grudnia r. b.
w 72 roku życia. Żmarły kapłan, ukoń
czywszy szkoły, wstąpił ,w 18 roku życia
do seminaryum
duchow nego
Św. Jana. Skoń
czywszy później
akademię ducho
wną w Warsza
wie sum m a cum
laude, udał się
n a jp i e r w
do
Włocławka,a po
wróciwszy
do
Warszawy, był
pszez lat
11
(1879-1890) pro
fesorem semina
ryum metropol.,
a równocześnie
p r e f e k te m
II
gimn. żeńskiego (18<s1-1889). Zostawszy

ur. 1878 r. w Kielcach, ukończył wydział
technologiczny
ze stopniem in
żyniera - technolo g a. G imnazyum kończył w
Kielcach. Po uzupełnieniu studyów praktyką
w hutach krajo
wych i rosyj
skich, poświęcił
się handlowi w
T-wie Ł. J Bor
kowski
praco
wał lat 12 ostat
n io z a jm o w a ł
stanowisko za
r z ą d z a ją c e g o
Odd. Warszawskim T wie Ł. J. Borkow
ski z wielkim pożytkiem dla firmy. Zgon
jego jest dotkliwa stratą.
96V
O d p ow iedzialn y red ak to r-w y d aw ca :
C z e s ła w Podwiński.

Aparaty Fotograficzne

Ś. p. Andrzej Zajkowski,
jeden ze zdolniejszych a niegdyś znanych
drzeworytników polskich, zmarł w War
szawie 28 listopada r. b. w 64 roku ży
cia. Urodzony w Warszawie, kształcony
w swym zawodzie w ówczesnej szkole ry
sunków i drzeworytniclwa Minheimera, którą
chlubnie ukoń
czył, stał się
niebawem sta
łym pracowni
kiem
ówczes
nych pism ilu
strowanych, jak
„Kłosy”, „Tyg.
Ilustrowany" iin.
Wszyscy ówcześ
ni artyści, jakMatejko, J. Kossak,
Simmler,
Kostrzewski i inni,
odtwarzani byli
artystyczną dłonią Zajkowskiego, a E. Andriolli cenił go ponad wszystkich i tylko
jemu reproduacye swych dzieł powierzał.
Wszechwładna fotoralia z jej licznemi
rozgałęzieniami zabiła artyzm drzewory
tu i wogóle sztukę ksylograficzną, nietylko u nas. Adepci tej sztuki, pozbawieni
zajęcia, albo poszli w niepamięć, albo obrali po namyśle inny rodzaj sztuki. Tak
i Zajkowski umarł w zapomnieniu, a kil
ka jego ostatnicli prac nie wyszły na wi
dok publiczny.

przed 25 laty proboszczem par. W. W. Świę
tych, położył na tern stanowisku niespo
żyte usługi. Odznaczył się również ja
ko kaznodzieja, a prócz tego zasilał róż
ne pisma, i wydawnictwa cennemi pracami.

od rb. 2.50 do rb. 200 i w y żej p o leca p o lsk a firma

WARSZAWSKI

SKŁAD

FOTOGRAFICZNY

EmCSf Neuman ^arszawa-Mazowiecka 6.

Tel. 54-36.

Nauka bezpłatnie. Cenniki na żądanie.
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„Dziennik Polski”
najtańsze codzienne pismo warszawskie
Daje rzeczowo, treściwie wszystkie wiadomości ze świata i kra
ju, artykuły wstępne wybitnych pisarzy politycznych, przegląd
ruchu społecznego, artykuły wojenne, korespondeneye, bogaty
dział depesz, przegląd prasy polskiej, rosyjskiej i zagranicznej,
codziennie powieść.
Redaktor WŁADYSŁAW KOPCZEWSKI.
Wydawca DJONIZY SERAFINOWICZ.
Redakcya: W A R SZA W A ,

ul. S Z P IT A L N A Na 12.
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