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Trzej MuszhiEterowiE,
w przekładzie Stanisława Sie
rosławskiego, z wspaniałemi ilustracyami Z. Badowskiego i in
nych, cena zwykła bez oprawy
Rb. 3.60, w oprawie Rb. 4.50,
dla prenumeratorów „Świata"
tylko: bez opr. Rb. 2.70,
w opr. Rb. 3 .4 0 .
Do nabycia we wszystkich
księgarniach.
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popracował Dr. Józef Zawadzki.::
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Do półroczników „ Ś w ia t a ”
na 1914 r.,
z kolorowego płótna, z wy
ciskami w 4-ch kolorach.
Ceriaęokładki do każdego pół
rocza- rb. 1, z przesyłką po
cztową rb. 1.30, za zalicze
niem 1.40.
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Ci, którzy czekają.
Głos do społeczeństwa polskiego.
Jest w gubernii kazańskiej mała
powiatowa mieścina, Cywilsk. Roz
łożyła się białemi domkami o zielo
nych dachach wśród malowniczego
krajobrazu lesistych wzgórz w po
środku pierścienia, wijącej się częstemi zakrętami rzeczki. Lecz nie
pięknem swej przyrody powinna
dziś zwrócić na siebie naszą uwagę.
Miasteczko widywało już pola
ków. Po smutnych wypadkach 63-go
roku na ulicach Cywilska rozbrzmie
wała nieraz polska mowa, w białych
domkach nie przez rok jeden prze
mieszkiwali polscy wygnańcy. Po
tem ludność miejscowa zapomniała
niemal całkiem o ich niedobrowolnej
gościnie. Jedynym, widomym śla
dem ich pobytu pozostało parę mo
gił, kryjących się wśród zieleni ma
łego cmentarzyka, a na mogiłach
tych napisy polskie: „Tu spoczywa
ksiądz Ołtarzewski” i inne. Zapo
mniane mogiły i zapomniane dźwię
ki mowy.
Przypomnieli sobie mieszkańcy
Cywilska polaków i mowę polską do
piero w ostatnich miesiącach, w
związku z obecną wojną europejską.
Do Cywilska — podobnie, jak i do
innych miasteczek gubernii — wy
słano z Kazania grupę jeńców cywil
nych.
Pierwsze ofiary wojny. Polacy,
zamieszkujący od lat w Królestwie
■i

Polskiem, niejednokrotnie tu urodze
ni i wzrośli, niejednokrotnie dziedzi
czący obce poddaństwo tylko po oj
cach, poprzednio obywatelach pań
stwa austryackiego lub pruskiego, a
potem już obywatelach imperyum
rosyjskiego. Zdarzało się, że jeden
z braci walczył w szeregach armii
rosyjskiej, podczas, gdy drugi, obcy
poddany, jechał w głąb Rosyi, jako
jeniec cywilny. Przypadkowe zrzą
dzenie losu narażało na daleką wę
drówkę. Zarządzenia władzy były
niewątpliwie uzasadnione i wskaza
ne; nieubłagana konieczność wojen
na musiaja przemienić tych polaków
w pierwsze ofiary wojny, w jeńców
cywilnych.
W pierwszych dniach września
pojawili się więc znowu polacy wśród
białych domków Cywilska. Rozmai
tego wieku, różnego poziomu umy
słowego, najrozmaitszych zawodów,
zmęczeni długą, utrudzającą podró
żą, udręczeni troską i o losy własne
i o losy swych najbliższych, pozosta
wionych daleko, narażonych na nie
pewny byt codziennego życia i nie
bezpieczeństwa wojennej zawieru
chy.
Zwłaszcza najubożsi—a ci prze
ważali liczbą wśród gromady—spoj
rzeć musieli z przerażeniem w przy
szłość. Pozostali zupełnie bez środ
ków do życia, w wielu wypadkach z

kilkunastoma zaledwie groszami w
kieszeni. A znaleźć pracę zarobko
wą w maleńkiej mieścinie, leżącej
niejako poza światem, zdała od war
sztatów przemysłu i handlu, nie by
ło łatwem zadaniem. Przyznać trze
ba, że nie lenili się do pracy; chęt
nie i pilnie podejmowali każdą, któ
ra mogła im zapewnić najskromniej
szy choćby zarobek. Robotnicy fa
bryczni kopali kartofle, oczyszczali
sady, młynarze brukowali podwórka,
otrzymując, jako dzienne wynagro
dzenie, od 10 kop. do 50. Pół rubla
było już wprost ogromnym zarob
kiem w tych okolicach, gdzie praca
rąk ludzkich nie ma prawie ceny,
gdzie włościanie młócą gospodarzom
zboże za skromny posiłek. Praco
wali pilnie i znojnie, by zarobić choć
by na kawał czarnego clileba.
Jesień była piękna i ciepła. Ale
wnet rozpoczęły się podmuchy pół
nocnego i wschodniego wichru, za
powiedzi zimy. A wraz pokrywała
czoło nowa chmura troski. Wybrań
cy tylko posiadali jakąś cieplejszą
odzież; więcej, niż połowa gromady,
była niedostatecznie odziana. Więc
niezbyt pocieszające były opowieści
miejscowej ludności:
— Zima trwa tu, u nas, długie
miesiące, śnieg zasypuje wszystko
na cale tygodnie, a mróz 40° R. nie
jeden z nas pamięta.
Spadły śniegi i nastały mrozy
wcześniej, aniżeli ich oczekiwano.
Skończyły się roboty w polach i sa
dach, skończyło się malowanie da
chów, urwały się wogóle wszelkie
zarobki, możliwe do zdobycia w cie
plejszej porze roku. I gdyby nawet
znalazła się praca, jakże pracować
w letniem ubranku, chroniącem ciało
nie bardziej od bibułki przed dziesięciostopniowem zimnem.
Pozbawieni ciepłej odzieży przez
całe dni, nie wychodzili z wyznaczo
nych im kwater. Nieraz zwracała
się myśl ku Warszawie ze smutnym
wyrzutem:
— C zy zapomniano tam już cał
kiem o nas? C zy porzucono nas na
pastwę nędzy dlatego, że los kazał
nam, polakom, być poddanymi obce
go mocarstwa? C zy nikt nie przyj
dzie nam z pomocą, nikt?
Brak wszelkiego zajęcia, zabija
jący, straszny, nieustanna troska o
kawałek chleba i szklankę gorącej
herbaty, niepokój o los rodzin, nie
rzadko pozostawionych również w
niedostatku lub nędzy — to była at
mosfera codziennego życia.
Nastrój taki panował zresztą
nie w samym tylko Cywilsku, lecz
i w wielu innych miasteczkach gubernii kazańskiej: w Jadryniu, w
Mamadyszu, w Morkach i gdziein
dziej. Niewątpliwie jednak Cywilsk

cierpi najbardziej. W innych miej
scowościach znaleźli zesłani tam jeń
cy cywilni mniej lub więcej liczne
kolonie polskie, albo też wcześniej
zdołali pozyskać kontakt z polskim
Komitetem, który powstał w Kazaniu
celem pomocy ofiarom wojny, pola
kom. Cywilsk długo bardzo był za
pomniany przez wszystkich.
♦
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Zanim jeszcze zorganizował się
Centńalny Komitet w Piotrogrodzie,
już w początkach sierpnia zrodziła
się wśród polaków kazańskich myśl
stworzenia pomocy dla polskich ofiar
wojny. Ofiarne i ożywione patryotycznym duchem jednostki zabrały
się energicznie do dzieła; uzyskano
urzędowe zatwierdzenie Polskiego
Komitetu Pomocy i rozpoczęto akcyę. W pierwszym rzędzie zaopieko
wano się jeńcami cywilnymi w Kazahiu, gdzie— pomijając jednostki, prze
bywające chwilowo i wysyłane da
lej— osadzono na stałe 235 osób. Dla
wielu z nich wyszukano zajęcie, naj
uboższych obdarowano bielizną i odzieżą, zebraną wśród kolonii miej
scowej, zapewniono im mieszkania
(kosztem około 130 rb. miesięcznie),
oraz skromne pożywienie (stały roz
chód na to utrzymanie 80— 90 ludzi,
pozbawionych pracy i niemogących
jej znaleźć, wynosi 19 rb. dziennie.
Powoli akcya Komitetu zatacza
ła coraz szersze kręgi, ogarnęła Mamadysz (135 jeńców cywilnych),
Morki (około 60) i t. d. Ale, aby
pełnić podjęte zadanie, Komitet po
trzebował pieniędzy. Na początek
pospieszyło z ofiarą miejscowe To
warzystwo Dobroczynności, dając
połowę swego funduszu zapasowego
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w kwocie 500 rb. Komitet piotrogrodzki nadesłał dwukrotnie po 100
rubli, z gub. kowieńskiej wpłynęły
dwa datki w sumie 76 rb. od pp. He
leny Kossakowskiej i Haliny Zagór
skiej, resztę zebrali członkowie ko
lonii polskiej pomiędzy sobą. (Na
wiasem mówiąc, kolonia kazańska
nie zapomina także o ofiarach woj
ny w Królestwie Polskiem, urządza
jąc na ten cel loterye fantowe, zor
ganizowawszy przedstawienie „Hal
ki" w miejscowym teatrze i przyjąw szy ży w y udział w „Dniu polskorosyjskim", urządzonym w Kazaniu
przez rosyan w dniu 29 z. m. st. st.).
Niestety, kolonia polska w Ka
zaniu jest niezbyt liczna i w większej
części niezasobna. Mogąc zgroma
dzić miesięcznie, przy najlepszych
chęciach, zaledwie około 250 — 3C0
rb., będzie zmuszona w najbliższej
przyszłości, jeżeli nie przerwać, to
przynajmniej ograniczyć bardzo swą
działalność. Ze smutkiem głębokim
mówią o tern najczynniejsi jej przed
stawiciele: pp. Tomasz Wolski, ks.
Aleksander Gedroić, prof. Witold Or
łowski, dr. Zygmunt Malinowski,
Stefan Dokowski i in. Ze smutkiem
tym większym, ponieważ sami zdają
sobie sprawę, że i to, co robią, jest
mało, bardzo mało. Bo, ostatecznie,
cóż mogą dać tym biedakom, bar
dziej oddalonym od Kazania? W y
słali do Mamadysza 100 rb., do Cywilska 80, do Jadrynia 60 i wyczer
pali tem niemal zupełnie materyalne
zasoby Komitetu.
Pomoc moralna także niełatwa.
Coraz trudniej wyszukiwać dla jed
nostek pracę zarobkową, a wyszu
kawszy ją, uzyskać od władz dla da
nej osoby zezwolenie na zmianę
miejsca pobytu.
O trudności te rozbiły się i na
dzieje jeńców cywilnych w Cywil
sku, którzy z tego źródła oczekiwali
pomocy, gdy Komitet kazański zwró
cił się do nich. I znowu czekają, a
nędza ich z każdym dniem strasz
niejsza, chłody coraz dotkliwsze. Oni
czekają w Cywilsku, w Jadryniu,
w Mamadyszu i gdzieindziej.

C zy czekać będą daremnie?
W szak to pierwsze ofiary woj
ny. Nie występowali wrogo prze
ciwko nikomu. Niestety, wojna ma
swe nieubłagane konieczności, a jed
ną z tych konieczności było usunię
cie obcych poddanych, chociaż na
wet polaków, z terenu działań wo
jennych. Na to rady być nie mogło,
wchodziły tu w rachubę poważne i
zrozumiale względy.
Ale w mocy społeczeństwa pol
skiego ulżyć doli tych nieszczęśli-
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Szarżalkawaleryi rosyjskiej na wojska niemiecko-austryackie.

wych, pospieszyć z poparciem moralnem i materyalnem. Najubożsi
potrzebują materyalnej pomocy, in
ni, nieco lepiej uposażeni, łakną mo
ralnego poparcia, potrzebują tej
świadomości, że nie zostali zapo
mniani daleko na obczyźnie.
Czyni już Królestwo Polskie ogromne wysiłki, by złagodzić nędzę
tych, którzy na ziemi przodków ucierpieli skutkiem wojny. Prawda.
Czy jednak ofiarność już się wyczer
pała, czy braknie jej dla rodaków
z innych zaborów, których jedyną
przewiną to, że los uczynił ich pod
danymi obcych monarchii? Wszak
jednym z celów tej wojny, której
stali się ofiarami, jest właśnie złą
czenie rozdartych ziem Polski. Więc
w takiej chwili społeczeństwo pol
skie w Królestwie Polskiem tern pil
niej właśnie pomyśleć winno o bra
ciach, z poza granicznego kordonu
pochodzących, lecz tu razem pracu
jących przez długie lata.
Ale pomoc jest pilna, niezwłocz
nie pomyśleć o niej trzeba.
Bo ci, którzy czekają, mogą nie
doczekać.
C r n /s i.

St. Siei-os/a;vs.'.i.

Przed uregulowaniem
granic przyszłej
Polski.
Śląsk Cieszyński.
Z pewnością niejeden z naszych
świeżo narodzonych „etnografów",
jeżeli odbywał podróż z Warszawy
do Wiednia, nie wiedział nawet, że
w jaką godzinę po opuszczeniu staeyi węzłowej Trzebini pociąg minął
niewielki most, rzucony nad wązką,
niepokaźną rzeczką, płynącą przez
drobny kraj koronny austryacki, łą
czący Galicy ę z Morawami. Ta
rzeczka, to Wisła; ten kraj, to Śląsk
austryacki, którego część wschod
nio - południowa, Śląsk cieszyński,
jest etnograficznym kresem Polski
od strony zachodnio - południowej.
Gdyby etnograf ten. przywiąza
ny wyłącznic do tego naszego terytoryum, na któreni większość mówi
po polsku, zechciał zatrzymać się
w Dziedzicach, a po zwiedzeniu ko
palni węgla i rafineryi nafty podą
ży! koleją na południc, to po trzech
kwadransach drogi ujrzałby na tle
prześlicznych wzgórz olbrzymi las
kominów. To Bielsk, Manchester
śląski, łączący się bezpośrednio z ga
licyjską Białą, miastem również fabryczncm. Z Bielska — Białej, po
dwudziestu minutach jazdy tramwa
jem elektrycznym, zmdazłby się et
nograf we wspaniałym „Cygańskim
lesie", skąd pięknym gościńcem do
jechałby do Bystrej, zakładu leczni
czego w uroczej dolinie rz. BiaUi.
Krętemi ścieżkami dostałby się na
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potężny Klimczak, najwyższy szczyt
bielskich Beskidów (1.117 ni.), skąd
roztoczyłby się przed nim wspania
ły widok, zamknięty Tatrami, Babią
górą i śląską Baranią (1.214 m.), nie
daleko której są źródła (wykapy)
Czarnej i Białej Wisełki. Gdyby ze
chciał dotrzeć do miejsca, gdzie Bia
ła Wisełka (Białka) spada prześlicznenii kaskadami, znalazłby się w jed
nym z na.iczarownicjszych zakąt
ków ziemi polskiej. Stąd gościńcem,
wśród piętrzących się gór i lasów,
dotarłby do wsi Wisły, letniska czy
sto polskiego, mogącego śmiało ry
walizować sweni położeniem z najpiękniejszenij naszemi miejscowo
ściami klimatycznemi, nie wyłącza
jąc Zakopanego.
Gdyby etnografowi towarzyszył
ktoś, znający choć powierzchownie
tę część Śląska cieszyńskiego, za
chęciłby go do zwiedzenia starożyt
nego Jabłonkowa, położonego nieda
leko granicy węgierskiej nad Olzą
i Łomną, wypływającą z prześlicz
nej doliny tejże nazwy. Z Jabłon
kowa blizko by mu było do Istebnej,
wielkiej typowej wsi góralskiej, z
ludnością słynną pięknością ciała
i duszy; górale bowiem istebniccy
odznaczają się szczerym polskim
patryotyzmem. Wróciwszy do Ja
błonkowa drogą żelazną, wzdłuż
brzegów Olzy, udałby się do Cieszy
na. Z wagonu kolejowego widział
by szczyty Czantoryi, Ropicy, Go
duli i olbrzymie huty żelazne w
Trzyńcu.
W amfiteatralnie nad Olzą zbu
dowanym Cieszynie uderzyłaby li
czy etnografa góra zam kow a ze
starą wieżycą piastowską, z potęż-

nych ciosów wzniesioną. Zwiedził
by kościoły (w jednym z nich są
groby Piastów cieszyńskich), ładny
rynek z podcieniami i „Domem Pol
skim". Zwróciłby swe kroki do gimnazyum polskiego i polskiej szko
ły ludowej, poszedłby pomodlić się
na cmentarzu przy mogiłach Stal
macha i Miarki,, pierwszych wiel
kich pracowników na niwie odro
dzenia narodowego
starodawnej
piastowskiej dzielnicy.
Chcąc jechać dalej, do Wiednia,
musiałby etnograf podążyć koleją do
Bogumina.
Przejeżdżałby przez
Karwinę, rozległe kopalnie węgla,
główne ognisko zagłębia karwińskoostrowskiego — po obu stronach to
ru kolejowego widziałby szeregi pie
ców koksowych, a nad niemi zabu
dowania kopalniane z zamkiem hr.
Larysza (Larisch - Mónnich), najbo
gatszego po arcyksięciu Fryderyku
pana na Śląsku, pochodzącego ze
szlachty polskiej. Przed samym Boguminem minąłby Orłowę, centrum
życia społecznego całej okolicy gór
niczej, siedzibę dwu potężnych
przedsiębiorstw górniczych, w któ
rej przed kilku laty powstało pol
skie gimnazyum realne im. Słowac
kiego. W samym Boguminie (więk
szość „etnografów" nazywa go
Oderbergiem) mógłby zwiedzić, gdy
by go to obchodziło, rafineryę naf
ty, walcownię rur, olejarnię, fabry
kę gwoździ i polską szkołę ludową.
W ten sposób w ciągu trzech
dni poznałby pobieżnie zachodniopołudniową część Śląska Cieszyń
skiego i przebiegłby drogą żelazną
przez sam jego środek. Nie dotknął
by wprawdzie zupełnie całej jego
części wschodniej i północnej (prócz
Bogumina i tego, co ujrzał z okien
wagonu), ale na raz jeden zbyt wie
le wymagać od etnografów nie na
leży. Możeby się zachęcił tern, co
widział, i powrócił jeszcze dla do
kończenia swych „studyów".
W każdym razie wyniósłby prze
konanie, że spędził trzy doby w kra
ju polskim, hojnie uposażonym w
piękności przez naturę i — wysoce
przemysłowym.
_ Śląsk Cieszyński należy rzeczy
wiście w Auśtryi do krajów najbar
dziej przemysłowych. Połowa jego
ludności żyje z przemysłu i handlu.
W jego granicach znajduje się
większa część zagłębia karwińskoostrawskiego, najbogatszego w wę
giel w całej Austryi. Na 141 milio
nów metrycznych cetnarów węgla,
wydobywanego w calem państwie,
zagłębie karwińsko - ostrawskie do
starczało 74 miliony cetnarów, war
tości 76 milionów koron. Z tego na
część morawską przypadało zaled
wie 13 milionów cetnarów, resztę
więc czarnych dyamentów, wyno
szącą 61 milionów cetnarów wydo
bywał robotnik polski z polskiej zie
mi na Śląsku.
Stojąca w ścisłym związku z
produkcyą węgla produkeya koksu
należy w Austryi w połowie do Śląs
ka cieszyńskiego.
Wr. 1908 w ca

lem państwie wyprodukowano ko
ksu 19 milionów centnarów m„ z cze
go na część morawską zagłębia kar
wińsko - ostrawskiego przypadlo 9
milionów, a na część śląską również
9 milionów.
Nowe wiercenia w okolicy Cie
szyna wykazały, iż pokłady węglo
we znajdują się w całej północnej
części Śląska cieszyńskiego, a przez
kopalnie w Dziedzicach łączą się po
kładami węgla z zagłębiem krakowskiem i dąbrowskiem w Królestwie
Poiskiem.
Węgiel stwarza przemysł —
więc aż się roi w cieszyńskiem od
kominów. I to nie od dzisiaj, bo np.
śląski przemysł chemiczny niezadłu
go będzie obchodził setną rocznicę
swych narodzin.
Więc Gruszów,
Trzyniec,
Bogumin,
Piotrowice,
Bielsk i kilka innych miejscowości
produkują kwas siarczany, sól glauberską, sodę,
chlorek wapienny,
kwas saletrowy, kwas solny, superfosfaty, derywaty metalowe i etylo
we, oraz ich sole, formaldehyd, chlo
roform, aceton, sacharynę i cały
szereg innych organicznych chemikalii. Osobny dział stanowią rafinerye nafty, wydające benzynę, perafinę, asfalt, koks. Dodajmy do te
go olejarnie, fabryki mydlą, świec,
gazu, zapałek, papy na dachy.
Łączący się z górnictwem, a ist
niejący przedtem w kilku miejsco
wościach, przemysł hutniczy ustąpił
miejsca olbrzymim piecom trzynieckim. Wyrabiają one surowca za 6
milionów koron, dostarczając go
własnym walcowniom i odlewniom.
W przemyśle ziemnym, kamie
niarskim posiada Śląsk cieszyński
fabryki terrakoty, rur i aparatów
dla przemysłu chemicznego, kafli
(wanien, płyt ściennych), cegieł
i t. d. W Goleszowie istnieje wielka
cementownia.
Przemysł metalowy, prócz Trzyńca (żelazo walcowane, blacha, osie,
emaliowane naczynia), rozwija się
w Boguminie (walcownia rur, druciarnia), Bielsku (wyroby ołowiane,
cynowe),
Cieszynie (druciarnia),
Dziedzicach (cynkownia) i t. d.
W Bielsku istnieją fabryki maszyn
do elektrowni, cementowni, maszyn
tkackich i parowych.
Przemysł drzewny, prócz licz
nych tartaków i fabryki mebli w
Cieszynie, rozwija się i w wielu
mniejszych przedsiębiorstwach.
Śląskie wyroby tkackie już w
wiekach średnich rozchodziły się we
Włoszech. Oczywiście, drobne pra
cownie upadły wobec produkcyi ma
szynowej. Przemysł ten na wielką
skalę prowadzi Bielsk i Frydek.
Cukrownia w Chybiu, cztery
browary, kilka wielkich ą kilkana
ście mniejszych gorzelni, trzy fa
bryki likierów, octarnie, rzeźnie
i t. d. — oto reszta przemysłu małe
go kraiku, którego obszar wynosi
zaledwie 2.300 kilometrów kw. to
jest prawie tyle, co jeden z więk
szych powiatów Król. Polskiego.
A wyroby śląskie rozchodzą się
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po całej Europie, z wyjątkiem jednei
Francyi. Idą nawet do Chin, Japo
nii, Indyi, Egiptu, Algieru i całei
Ameryki.
’
Ale, niestety, cały ten przemysł
spoczywa w rękach niemieckich. Lud
polski jest tylko robotnikiem. Administracya fabryczna składa się je
dynie z niemców i czechów.
Ten sam poniekąd smutny obraz
przedstawia wysoko postawione rol
nictwo, prócz bowiem drobnych gos
podarstw „siedlaków", większa włas
ność znajduje się wyłącznie w rę
kach niemieckich. Największe dobra
posiada arcyksiążę Fryderyk, po
nim idą: hr. Larisch, ks. Sułkowski,
hr, Wilczek, hr. Genois, hr. Stahremberg, hr. Thun, Gutman, Strzygowski, hr. Sedlnitzki. Niech nie łudzą
nas w tym spisie nazwiska polskie—
wszyscy ci potomkowie szlachty
śląsko - polskiej, jak i Larysze, to
niemcy całą duszą, choć niektórzy
z nich, jak hr. Zdenko Sedlnitzki, po
pisują się .herbem polskim (Odro
wąż).
Ci wielcy i mali fabrykanci i ci
wielcy właściciele pracują usilnie
nad zniemczeniem Śląska cieszyń
skiego, w czem im pomagają dość
liczni renegaci. Z drugiej strony
czesi, oparci o sąsiednie kraje czes
ko - morawskie, chwytają dusze i za
puszczają swe zagony. Niema tu
miejsca na opisywanie tej, prawie
beznadziejnej walki, jaką toczymy
na tych kresach — zresztą, pisma
nasze od wielu lat przepełnione są
jej szczegółami *). Obcym żywiołom
pomaga małe uświadomienie naro
dowe ludu śląskiego, któremu się
zresztą dziwić trudno, boć lud ten,
de facto już przed 700 laty oderwany
od pnia macierzystego, zostawał po
tem pod panowaniem zniemczałych
Piastowiczów, a gdy ci wygaśli,
wpadł zupełnie w jarzmo niemieckie.
Raczej podziwiać należy, że uratował swój język, a przeważnie
i wiarę (czwarta część ludności pol
skiej jest wyznania ewangelickiego),
że choć „obojętny", częściej śląskim,
niż polskim się nazywający, idzie
przecież w znacznej części za gło
sem swych zacnych przewodników
i broni, jak może, swych praw naro
dowych wobec najazdu, władz nie
mieckich, słynnej „kamery" arcyksiążęcej, niemieckiego Schulvereinu i Nordmarku. i czeskiej „Maticy".
Pomaga mu Królestwo Polskie
swym groszem, pomaga i Galicya
na polu szkolnictwa. Ale pomoc to
jednostronna. W artykułach „Jak
ratować Śląsk cieszyński **) zwró
ciłem uwagę, że schylając głowę
przed pracą oświatową na Śląsku,
nie należy zapominać, iż, jak nie sa
mym chlebem człowiek żyje, tak nie
samą szkolą utrzymuje się życie na*) Wyborny obraz tej walki dat M.
Jarosz w książce „Śląsk cieszyński"
(Kraków).
**) „Kur. Warszawski" r. 1911. Na
artykuły te odpowiedziała czeska Rada
Narodowa obszernym, pełnym fałszów,
komunikatem.

Flota angielska.

Anglicy opiekują sią troskliw ie rannymi. Po każdej bitwie ranni bywają odsyłani z pancerników bojowych na specyalne okrąty*szpitale.

rodowe. Niemcy i czesi to rozumie
ją, — prócz zakładania szkól, nasy
łają na Śląsk swą inteligencyę,
swych agitatorów, zakładają banki,
stowarzyszenia gospodarcze i ro
botnicze, instytucye towarzyskie,
sprowadzają rzemieślników, otwie
rają sklepy.
I my na tern polu cokolwiek zro
biliśmy, ale to „coś" jest takie małe,
takie mizerne, że nie może iść w po
równanie z zabiegami naszych ko
chanych „sąsiadów".
Wysililiśmy
się jedynie na szkoły — a to walka
nierówna. To tylko jedna twierdza,
jeden gatunek broni. Wprawdzie w
celu poparcia ekonomicznego roz
woju Śląska powstała w Krakowie
„Sekcya dla obrony zachodnich kre
sów", będąca filią galicyjskiej Rady
Narodowej, ale instytucya ta dużo
czasu przegądała, a prawie nic nie
zrobiła.
Wrazie odpadnięcia Galicyi od
Austryi, położenie Śląska stanie się
rozpaczliwem—nic go już nie uchro
ni od wynarodowienia.
Tu więc z pomocą przy wykre
ślaniu nowych granic państwowych
powinna przyjść—etnografia. W ąt
pliwej wartości w wielu innych wy
padkach, tu okazałaby się zbawczynią dla 250 tysięcy kresowej ludno
ści polskiej, dla uroczego szmatu
ziemi polskiej j dla przemysłu, któ
ry nie jest, ale stałby się polskim.

Kazimierz Bartoszewicz.

finglia i Niemcy
na morzu.
C ztery miesiące wojny.
Historva czterech miesięcy, któ
re upłynęiy od wybuchu wojny eu
ropejskiej, nie ziściła przypuszczeń
co do szybkiego rozstrzygnięcia
walki na morzu między Anglią a
Niemcami. Oczekiwano z napręże
niem wielkiego starcia między flota
mi obu państw, któreby przechyliło
szalę zwycięstwa na jedną stronę,
ale, zamiast tego, wojna anglo - nie
miecka na morzu przyniosła szereg
pomniejszych epizodów, które są
bezsprzecznie ciekawe z techniczne
go punktu widzenia, lecz bynajmniej
nie decydują o losach wojny mor
skiej.
Ażeby obliczyć w chwili obec
nej szanse obu flot wojujących, wy
tworzone w ciągu pierwszych czte
rech miesięcy, zestawimy ich sity
i straty podług poniżej wyszczegól
nionych kategoryi.
A więc przedewszystkiem zacznijmy od najważniejszej katego
ryi, to jest od pancerników linio
wych, które, o ile zbudowane są po
r. 1906, należą do typu dreadnough
tów i liczą do 30 tys. ton pojemno
ści.
Anglia miała na początku woj
ny 57 pancerników liniowych (z tych
5

18 dreadnoughtów), a straciła jeden
pancernik „Bulwark" (zbudowany w
1900 r.), który zginął wskutek wy
buchu swojej prochowni.
Niemcy miały 33 pancerniki li
niowe (z tych 13 dreadnoughtów) i
dotąd nie straciły żadnego.
Krążowników pancernych Angia miała 44 (w czem 10 typu, zbli
żonego do dreadnoughtów) i straci
ła: w bitwie pod Valparaiso dwa
krążowniki (,,Good Hope“ i „Monmouth", zbudowane w 1901 r.), oraz
zatopione przez niemieckie łodzie
podwodne trzy krążowniki („Aboukir", „Hogue" i „Cressy", zbudowa
ne w 1900 r.).
Co się tyczy Niemiec, to w te.i
kategoryi miały one 13 krążowników
pancernych (z tych 6 dreadnough
tów) a straciły 3: „York" (zbudowany
w 1904 r.), który zginął wskutek
wpadnięcia na własną minę, oraz
„Scharnhorst" i „Gneisenau" (zbudo
wane w 1906 r.), zatopione przez
anglików w bitwie przy wyspach
Halklandzkich. Dodać trzeba, że je 
den z dreadnoughtowych krążowni
ków niemieckich („Goeben") znaj
duje się obecnie na morzu Czarnem
pod flagą turecką.
Z kategoryi lekkich krążowni
ków Anglia miała przed wojną 61,
a straciła 4, zatopione przez nie
mieckie łodzie podwodne („Amphion",
„Pąthfinder",
„Hermes",
„Hawke") i 1, zatopiony przez niemców w Afryce Wschodniej („Pega-

goryi, możemy ułożyć następującą
tablicę icli strat:

O kropności wojny m orskiej.

Anglia.
Bulwark

Niemcy.

Pancerniki:
15-250 ton.

Krążowniki pancerne:
9.500
Good Hope 14.300 York
Monmoutli 9.950 Scharnhorst 11.600
12.200 Gneisenau 11.600
Abousir
—
Hogue
12.200
*—
12.000
Cressy
1
Krążowniki lekkie:
Hermes
5.700 Magdeburg 4.550
4.350
5.450 Koln
Hawke
4.350
Amphion
3.500 Mainz
3.650
Pathfinder 3.000 Emden
2.200 Kónigsberg 3.400
Pegasus
— Ariadnę
2.650
— Leipzig
3.250
2.040
— Hela
3.250
— Niirnberg
Wystrzał dział jednej burty okrętu typu „Dreadnought’. Waga pocisków wystrzelonych Je
dnocześnie dochodzi do 400 pudów BiJą one na 12 wiorst i okręty słabszego typu szybko
toną od takich wystrzałów. W bitwie falklandzkiej 8 grudnia takiemi armatami zatopiono 2
większe krążowniki niemieckie „Scharnhorst” i „Gneisenau” i 2 mniejsze. W ciągu kilku
godzin 1,500 rodzin w Niemczech okryło się żałobą.

Typ kontr-torpedowca średnich wymiarów (około 3 00—400 ton), pędzącego z szybkością
25 węzłów (42 wiorsty) na godzinę. Ma 2 tuby do wyrzucania torped i około 60 ludzi załogi.

sus"). Niemcy mieli takich lekkich
krążowników 35, a stracili w bitwie
pod Helgolandem 3 („Mainz", „Koln"
i „Ariadnę"), w Australii 1 („Einden“), w Afryce Zachodniej 1 („Kó
nigsberg") i w bitwie falklandzkiej 2
(„Leipzig" i „Niirnberg"). Oprócz
tego, jeden krążownik zginął, zato
piony przez angielską łódź podwod
ną („Hela"), i jeden krążownik(„Magdeburg") wpadł na mieliznę przy
brzegach Bałtyku i tam zginął pod
ogniem floty rosyjskiej. Tym spo
sobem anglicy stracili 5 lekkich krą
żowników, a nicmcy 9. Nadto jeden
czy dwa lekkie krążowniki niemiec
kie znajdują się na wodach południo
wych Ameryki, jeden przy Afryce
Zachodniej i jeden na morzu Czarnem („Breslau").
W kategoryi łodzi kanonierskicli

Anglia z liczby 22 straciła jedną
(„Niger"), zatopioną przez niemiec
ką łódź podwodną w kanale La
Manche, niemcy zaś z 13 kanonierek, których większość znajdowała
się w Kiao - Czau, straciły tain 8.
W kategoryi łodzi torpedowych
Anglia z ogólnej liczby 280 straciła
4, Niemcy zaś z ogólnej liczby 187
straciły 9 czy 10.
W kategoryi łodzi podwodnych
Anglia miała, na początku wojny 75,
a straciła 3 łodzie.
Niemcy miały 27, a Straciły 4
łodzie. W trakcie wojny obie stro
ny zbudowały pewną’ ilość nowych
łodzi podwodnych.
Sumując stwierdzone dotych
czas straty obu paiistw wrogich
w statkach bojowych wyższej kate6

97.950

64.190

Zaznaczyć należy, że na począt
ku wojny ogólna ilość pojemności
okrętów bojowych wyższej katego
ryi
(pancerników,
krążowników
pancernych i lekkich) w Anglii sta
nowiła około 1.700.000 ton, a w Niem
czech okpto 800.000 ton.
W statkach wojennych mniej
szej pojemności, jako to: kanonierkach, torpedowcach i łodziach pod
wodnych, niemcy ponieśli prawie
dwa razy większe straty, niż anglicy; obliczenie tych strat w tonach
jest trudne, ale przy mniejszych
statkach objętość nie gra tej roli, co
przy większych. W lekkich krążo
wnikach Niemcy procentowo stracili
znacznie więcej, niż anglicy; w kate
goryi wielkich bojowych statków
Niemcy dotychczas wykazują mniej
sze straty.
W personelu osobistym Anglia
straciła więcej niż Niemcy. We flo
cie angielskiej, jak widać z liczb, ogloszonych przez admiralicyę an
gielską, zginęło do 300 oficerów i do
0.000 marynarzy, przyczem liczba
rannych była nikła. Co się tyczy
Niemiec, to straty jej floty w uto
pionych, zabitych i rannych dochodzą
prawdopodobnie do 3.000, ponieważ
niemcom ginęły mniejsze statki, a
przytem w okolicznościach nie tak
nagłych. Skład osobisty floty an
gielskiej dochodzi do 160 tys. ludzi,
a niemieckiej do 80 tys. ludzi.
Ponieważ dreadnoughty angiel
skie (28) i niemieckie (19) są niena
ruszone, a w zwykłych pancerni
kach i zwykłych krążownikach pan
cernych z obu stron straty są nie
wielkie, przeto główne starcie sił bo
jowych Anglii ; Niemiec na morzu
jest jeszcze rzeczą przyszłą.
Zwycięstwa anglików pod Hel
golandem i w bitwie falklandzkiej
albo niemców pod Valparaiso po
siadają znaczenie sta,rć częściowych.
Czyny i zatopienie „Emdena" mają
charakter korsarski, a działalność

Flota angielska.

Łódź podwodna (nad wodą) w kształcie ryby, pojemność 2 0 0 —30 0 ton,
załoga 15 ludzi.

Typ lekkiego krążownika angielskiego ,,Birmingham” - Pojemność 5530 ton, szybkość 25*/9 w ęzła, załogi 380 ludzi.

lodzi podwodnych jest rzeczą ślepe
go trafu. Celowej walki na wielką
skalę dotąd nie było. Czy będzie i
z jakim wynikiem — oto pytanie,
które sobie zadaje każdy, kto
wie, jak ogromne wysiłki czyniły
przed wojną Anglia i Niemcy, aby
zbudować swoje wielkie floty.
♦
*

Tyo wielkiego krążownika pancernego „Queen Mary” (system dreadnoghtowy), pojemność 26,800 ton, szybkość 28ł/9 węzłów, załoga 1000 ludzi.

deuem" i kanonierkę „Doniec", za
topioną przez turków w Odesie.
Japonia straciła w walkach pod
Kiao-Czao lekki krążownik „Takachiho" (3.700 ton, typu 1885 roku)
i 2 torpedowce.
Francya dotąd straciła tylko 1
kontrtorpedowiec w walce z „Emdenem" w Azyi.
St. Hlasko.

*

Do powyższych obliczeń, do
rzućmy jeszcze
straty
innych
państw, biorących udział w walce
morskiej w ciągu pierwszych czte
rech miesięcy wojny:
Austrya straciła jeden lekki krą
żownik w bitwie pod Cattaro, a mia
nowicie „Zenta" pojemności 2.350
ton; drugi jej maty krążownik „Eli
zabeth" zginął pod Kiap-Czao; nadto
straciła na Adryatyku 3 czy 4 tor
pedowce.
Rosya straciła na Bałtyku pan
cerny krążownik „Palladę" (8.000
ton), zatopiony przez niemiecka
łódź podwodną, lekki krążownik
„Zemczug" (3.180 ton), który zginął
w walce z później zatopionym „Em-

Jeden z największych i najnowszych Oreadnoughtów angiel
skich „Iron Duke”. Pojemność 28 .000 ton, szybkość 21 w ę
złów, załoga 1000 ludzi.

Na marginesach
krwawych dziejów.
Z nastrojów i rozmyślań.
Halagera.
Sto lat temu zgórą brzmialy na ob
szarze Polski z tysiąca piersi gromkie
okrzyki:
A la gaerre — Napoleon gromadzi!
milionowe wojska, aby podbić świat cały i położyć go u swoich stóp.
A la guerre! Powtarzała wezwanie
szlachta, ta z karmazynów, mająca wo
jewodów i kasztelanów w rodzie — i ta
chodac-zkowa, jedynie krojem zgrzeb
7

nych koszul i kubraków z samodziału
odróżniająca się od podwładnych jej
dusz.
A la guerre! Wołali prości chłopko
wie, odrywając się od sochy, by ceną
krwi zdobyć zwolnienie z poddaństwa
i dopuszczenie do szlacheckiego klejno
tu.
Orzmialy w poznańskiej dzielnicy
tak głośno wojenne, radosne wezwania,
że aż zdobyły jednemu z rodów wło
ściańskich przezwisko Halagerów, prze
zwisko, które lata utrwaliły w rodową
nazwę. Żyli odtąd Halagerzy, miłując
gorąco swą ziemię ojczystą, w poważa
niu sąsiadów, choć i przyblakła nieco
tradycya wojennych pradziadów.
Sto lat zgórą minęło od tego czasu.
Inny mocarz porwał się gromadzić mi
lionowe wojska. Szatan pychy niecił
w nim pożądanie podbicia świata całego
i położenia go u swoich stóp.
Na to wezwanie, w sto lat później,
nie zakrzyknęli już Halagerzy gromkim
odezwem: „A la guerre!" Świeżo tkwiła
w ich pamięci inna walka, toczona od
lat, z dnia na dzień, ze strasznym wysił
kiem, walka o ten kawał polskiej ziemi,
którą dziad Halagera uprawiał w znoju
czoła, walka z krwawemi razami, zadawanemi ich własnym dzieciom przez
pruskich pedagogów, walka z niezliczonemi ustawami wyjątkowemi, które ich

Z krytycznych chwil w Królestwie.

Ruiny apteki w Krasnymstawie.

samych, wolnych obywateli konstytu
cyjnego państwa, zmieniały niemal w psy
bezdomne.
Nie! Gdy rząd pruski ogłosił mobilizacyę, nie odkrzyknęli już Halagerzy
gromkim, radosnym głosem: „A la gucrre".
Lecz nie było możności oporu. Po
szli wypełnić swą nieszczęsną powin
ność, walczyć na zachodnim i na wschod
nim froncie.
Może to właśnie Halagera gruchotał w polskich dworkach pamiątki po
wielkim Napoleonie, w imię którego prze
lewał krew jego pradziad; może to wła
śnie Halagera, wnuk legionistów, pławił
się w krwi rodaków, walczących pod in
nym sztandarem; może to właśnie on
pomagał kierować czterdziestodwucentymetrowe pociski w katolickie świątynie,
które były zawsze i dla ojców i dla nie
go samego ucieleśnieniem wiary i zba
wienia.
A może Halagera zginął. Może le
żał właśnie w okopach, gdy zbliżyły się
francuskie szeregi.
„A la guerre!" — zabrzmiały obok
głosy.
— Ja tu sam Halagera! — odkrzyk
nął może i wypadł z okopów, aby pierw
sze kule przyjąć w swe piersi.

Ulica od kościoła w Krasnymstawie.

kiej kultury, popełnił głośny pisarz bel
gijski dwie pomyłki.
Zapomniał, że dawno już stało się
piękno i jego przejawy międzynarodową
skarbnicą, z której czerpią rozkosz i za
dowolenie wszystkie narody świata. Nie
wątpliwie, prawdziwy esteta niemiecki
boleje taksamo nad zagładą francuskich
dzieł sztuki, jak francuzi i belgowie.
A naodwrót, zniszczenie prawdziwego
piękna, stworzonego przez niemcy, za
smuci równie głęboko estetów każdej
narodowości.
To był błąd uniesienia artysty. Był
jednak i błąd, popełniony przez myśli
ciela.
Zapomniał mianowicie Maeterlinck,
że dla przedstawiciela nowożytnej zmi
litaryzowanej Germanśi nie są, bynaj
mniej, zabytki przeszłości drogocennym
i umiłowanym skarbem, lecz jedynie, conajwyżej, źródłem dochodu z eksploatacyi turystów. Dla junkra pruskiego, dla
rodziny mieszczańskiej, zaopatrzonej w

kawę, piwo i nastroszone buńczucznie
wąsy, a nawet dla reprezentanta nie
mieckiej „wiedzy uniwersyteckiej", wy
szydzanej przez samychże niemieckich
filozofów starszej daty—dla nich wszyst
kich ideałem piękna są jedynie dzieła ta
kie, jak berlińska „Siegesallee", jak lip
ski czy hamburski centralny dworzec ko
lejowy, jak nowa rezydeneya cesarska
w Poznaniu i t. p.
By więc serce pruskie należycie ugo
dzić, należałoby raczej w tym kierunku
zwrócić niszczycielską działalność. Ta
kiemu dziełu przyklasnęliby zapewne
wszyscy esteci świata, wszyscy miło
śnicy piękna . Armia lotnicza i lądowa,
tępiąc ohydę pruskiej polityki, tępiłaby
zarazem i ohydę pruskiej sztuki, umiło
wanej przez niemca.
To byłaby miarka za miarkę, odmie
rzona iście Salomonową mądrością, spra
wiedliwie i bez uszkodzenia powszech
nych dóbr idealnych.
St. Sierosławski.

Na terenie ruin i pożogi.

W e t za wet.
Pracował Maurycy Maeterlinck przez
długie lata na niwie literatury pięknej
i zbierał zasłużone laury. Aż w pewnej
chwili pozazdrościł chwały Salomonowi.
Wprawdzie nie przyszedł nikt ku niemu,
prosząc o wyroki, to jednak nie prze
szkodziło mu udrapować się w togę
mędrca - sędziego.
I oto z ust estety padł werdykt krót
ki i stanowczy:
— Wet za wet! Miarka za miarkę!
Niszczą niemcy cenne i wspaniałe pom
niki naszej przeszłości w Belgii i Francyi, odpłaćmy im równą monetą i niszcz
my wzamian zabytki dawnej niemieckiej
sztuki i kultury. Lotnicy nasi potrafią
przecież dotrzeć do Norymbergi, Mona
chium, Kolonii, a i nasze wojska lądowe
dojdą tam wcześniej czy później. Ząb
za ząb, oko za oko!
Uniesiony zrozumiałem zupełnie oburzeniem na pruskie barbarzyństwa,
przekreślając—na szczęście tylko na pa
pierze — jednem pociągnięciem pióra
najwybitniejsze widome ślady niemiec

Zbombardowany pałac w Wożuczynie.

Zabudowania folwarczne w Wożuczynie.

Na terenie Wożuczyna, pow. toma
szowskiego, pomiędzy Komarowem a
Łaszczowem, odbywała się bitwa w ostatnim tygodniu sierpnia r. b. Piękna
rezydeneya właściciela, p. J. T. Wydźgi, dawny zameczek obronny, założony
w r. 1740 przez szambelana, generała
Mira (założyciela koszar Mirowskich),
wywołał widocznie podejrzenia austryaków przez swoją pozycyę, dominującą
nad okolicą, gdyż został w d. 30 i 31
sierpnia, w obecności właściciela i jego
rodziny, zbombardowany i spalony, nie
bacząc na flagi czerwonego krzyża, któ
re miały ochraniać założony przez wła
ściciela szpital dla rannych.

Całe urządzenie pałacu spłonęło do
szczętnie. Najdotkliwszą stratę, iuż nietylko osobistą, stanowią rękopisy i listy
Szopena, a śród nich dwa niewydane i
nieznane utwory: „Variation a ąuatre
mains", z fugą w zakończeniu, oraz kontredans. Spłonął również fortepian Bucholca, na którym Szopen grywał i kom
ponował w Potu rzynie u Tytusa Woyciechowskiego, swego przyjaciela a dzia
da p. J. T. Wydźgi.
Jednocześnie z pałacem spłonęły za
budowania folwarczne i cała prawie
wieś.
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Sprawy warszawskie.
Zatarg między magistratem
a p. Malinowskim.
lin bardziej rosną miasta dzi
siejsze, tem sprawy budowlane w
nich stają się ważniejsze. Na Za
chodzie, zwłaszcza w Anglii, spra
wy budowlane spoczywają w ręku
doświadczonych
specyalistów, a
więc architektów, baczących pilnie,
aby wszelkie kwestye stąd wynika
jące wypadły, o ile możności, bez uj
my dla żadnej strony, ani dla mia
sta, ani dla jednostki.
U nas, na gruncie warszawskim,
wyłoniła się w ostatnich czasach
sprawa bardzo doniosła i ważna, a
Przytem interesująca wszystkich,
mających dobro miasta na, wzglę
dzie. Mamy na myśli sprawę t. zw .:
„Magistrat — Malinowski"
albo:
„Malinowski — Magistrat".
Chodzi o dom na rogu N. Świa
tu i Chmielnej.
Ze względu na faktyczny brak
racyonalnej opieki nad kwestyami
miejskiemi, sprawa może zejść na
fałszywą drogę.
Zastanowić się
więc należy nad tym ważnym wy
padkiem, wychodząc z zasady:
Jak należy sprawę załatwić, aby miasto, jako gospodarz i zwierz
chnik, zyskało materyalnie, terytoryalnie i estetycznie, a jednostka,
jako prawny posiadacz, podatki pła
cący, nie została pokrzywdzoną.
Miastu chodzi o konieczne rozszerze
nie narożnika N. Światu i ul. Chmiel
nej, stanowczo wązkiego i ciasnego,
wobec bardzo ożywionego ruchu w
tych stronach. Narożnik (pomiędzy
domem pp. Malinowskiego i Potrzebskiego) ma tylko 7 metrów szero
kości. Miasto chce go rozszerzyć o
4 metry, czyli doprowadzić do 11 m.
Właściciele żądają bajońskich
ŚWIAT

Rok IX.

Wylot ul.Chmielnej, rozszerzonej według projektu architekta B. Colonna-Czosnowskiego.

sum za wywłaszczenie, bo aż 800000
rb. Miasto nie jest w możności wy
płacenia tak wielkiej sumy.
Chcąc załatwić sprawę, możli
wie bez krzywdy dla żadnej ze stron,
wypracowałem plan architektonicz
ny w formie szkicu. Plan ma na
celu:
Stworzenie podcienia kolumna
dy pod domem Malinowskiego i wy
tworzenie przez to około 3 metrów
szerokości chodnika i cyrkulacyi dla
pieszych, przez co można skasować
na całą długość frontu Malinowskie
go istniejący wązki pas chodnika, około 1 mtr. szerokości, i przysunąć
jezdnię do samego domu Malinow
skiego. Stworzenie pasażu przy ul.
Chmielnej, w sposób wskazany na
planie, t. j. z 7 na 11 metrów w świe
tle, między licami domów Malinowski-Potrzebski, zabierając oczywi
ście z placu niezabudowanego je
szcze 4 metry pod ulicę, na całej
posesyi Potrzebskiego. Przez to wy
twarza się nowy chodnik, 3 metry
szeroki; pozostanie, jako jezdnia, ca
ła szerokość między chodnikiem po
wyższym a licem domu Malinow
skiego, t. j. 8 metrów.
Projekt rozwiązuje sprawę w
następujący sposób:
Cofnięcie nowego lica domu Po
trzebskiego do linii CD, niezależnie
od tego, że otrzymamy przez to wi
doczną część szczytu domu następ
nego. jest z punktu budowniczego
pożądane, urozmaica bowiem monotonność i suchość linii architekto
nicznych w tej ulicy, a daje zara
zem pole do postawienia w rogu, za
mykającym perspektywę z lewej
strony, czy to fontanny, czy wodo
trysku, cz yjakiejś figury, czy innej
architektonicznej grupy. Całość w
.planie daje w warunkach egzystują
cej, ciasnej ulicy rozwiązanie udogo

Nś 52 z dnia 26 grudnia 1914 roku.
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dnienia tak dla pojazdów, jak i dla
pieszych. Chodnik z prawej strony
za domem Malinowskiego tworzy
przedłużenie kolumnady.
Przez utworzenie podcienia - ko
lumnady Malinowski nie traci za
sadniczo nic na sklepach, ani lo
kalu apteki i t. p., gdyż zabraną
około 3 mtr. pod chodnik powierz
chnię doskonale odzyskać można,
przybierając nową przestrzeń z po
dwórka, które i tak na przyziemiu nie
ma specyalnego przeznaczenia. Je
żeliby chodziło o przyciemnienie wy
staw sklepowych, to jest to optycz
ne złudzenie. Obecne wystawy przy
7 metrach ulicy i ewent. zabudowa
niu Potrzebskiego
nieracyonalnie
6 piętrami, miałyby mniej światła,
aniżeli cofnięte o trzy metry wgłąb
wystawy przy rozszerzeniu ulicy do
11 metrów i zabudowaniu narożnika
Potrzebskiego tylko ewent. na 4 pię
tra. Zabranie pod ulicę 4 metrów od
Potrzebskiego niewątpliwie musi być
ze względu na dobro miasta wywła
szczone, co znów dla właściciela, bu
dującego z gruntu, takiej wielkiej
szkody stanowić nie może. Roz
ważmy teraz stronę materyalną. Dziś,
o ile doszły mnie pogłoski, Malinow
ski żąda, aby Magistrat zapłacił od
szkodowanie za, całą posesyę, co
wynosi około 8110 tysięcy rubli. Ma
gistrat ze swej strony już jest skłon
ny zapłacić 360 tysięcy. Ponieważ
według mego projektu niema potrze
by Malinowskiemu zabierać całej
posesyi, a tylko dać odszkodowanie
za przymusowe wykonanie kolum
nady, przeto Magistrat poniósłby w
tym wypadku, licząc w przybliżeniu:
43,2X3=129.6 m.- 130 -,5=650 m.3
65CX 30=19500 Rb.
130X150=19500 Rb.
39000 Rb.

Sumę 39 tysięcy rubli, gdzie na
wybudowanie kolumnady przyjęto
30 rubli za 1’ metr i zapiać pod cho
dnik, Magistrat zaptaciiby po 90 ru
bli za 1 m.” (cdp. 50 rubli za 1 La).
A co zapłaci Magistrat Potrzebskiemu. licząc po 50 rb. za 1 U?
52X4=208 m.?Xl50=31200 Rb.
czyli razem przypuszczalny koszt
byłby 39.000 + 31.200 = 70.200 rb.
Znaczy się, 70 tys. rb. w najgorszym
razie poświęciłoby miasto, aby punkt
taki ważny ulepszyć pod względem
komunikacyi, hygieny, światła, bez
pieczeństwa. Suma taka, zdajesię, nie
stoi wcale w proporcyi do sum, o
których dziś się mówi. Jeżeliby mo
żna, to oczywiście radziłbym ulicę
w tern miejscu poszerzyć, nie na 11,
a może na 14 metrów lub więcej,
ale to są już dalsze projekty i ule
pszenia. Sądzę, że projekt w tym
minimalnym zakręcie, jak naszkico
wane, byłby rozwiązaniem węzła
gordyjskiego z pożytkiem dla oby
dwu stron wojujących, a przedewszystkiem' korzystnie, praktycznie
i estetycznie tak dla miasta, jak na
wet i dla petenta.
B. Cz.

Pocztówki sprzedawane w Moskwie w dni polsko-rosyjskie.

Król Albert belgijski.

Moskwa —Polsce.
Z pobytu w starej stolicy rosyjskiej
podczas dni polsko-belgijsko-rosyjskieh.

Teatry warszawskie.
TEATR LETNI. „Małżeństwo Loli",
krotochwila w 3-ch aktach Henryka
Zbierzchowskiego.
Wiele razy pisaliśmy o potrzebie
stworzenia polskiej farsy. O koniecz
ności zastąpienia nędznych i nudnych
często fabrykatów zagranicznych utwo
rami oryginalnemu P. Śliwiński nie po
został głuchym na głosy krytyki. W cią
gu ostatniego roku wystawił kilka krotochwil polskich. Zachęcił autorów na
szych do pracy. Stanisławowi Kozłow
skiemu zapewnił rzetelne powodzenie.
Więc i wprowadzenie na scenę „Małżeń
stwa Loli" należy powitać z uznaniem,
jako dalsze ogniwo tych usiłowań.
Zbierzchow'ski, poeta szczery i powieściopisarz utalentowany, pierwszy
raz z tego rodzaju próbą wystąpił w tea
trze. Mimo niewymyślnej intrygi, w
której pierwiastek dramatyczny kłóci się
nieco z krotochwilnem ujęciem, i mimo
niewybredności dowcipu, odniósł zwy
cięstwo. Farsa jego budzi nieustanne
wybuchy wesołości. Trzeba jednak przy
znać, że dzieje się to głównie za przyczy
ną świetnej inscenizacyi L. Śliwińskiego
i dzięki znakomitej grze znakomitego ze
społu aktorskiego. Kto chce rozchmu
rzyć czoło, niech idzie podziwiać Gasińskiego, jako niezgrabnego, poczciwe
go dorobkiewicza, kreacyę zgoła pierw
szorzędną, pogłębioną, artystyczną, —
niech spróbuje nie śmiać się, patrząc na
Fertnera, Leszczyńską, Trapszę, Baumanową, Małkowskiego. Oddzielnie wspo
mnieć należy o p. Mrozińskiej, która w
tern godnem towarzystwie coraz god
niejsze zajmuje stanowisko, już jako jenne premierę, pełna dystynkcyi i humo
ru, — talent niezaprzeczony i sympa
tyczny, przez publiczność coraz więcej
ceniony, — i o młodziutkiej p. Pleskotównie, którą niewątpliwie piękna pszysztość czeka na scenie.
Sk.

Społeczeństwo ro
syjskie żywo i
dźwięcznie
ode
zwało się na cięż
kie i straszne wie
ści, dochodzące je
z polskiego terenu
wojny. Wielkie i
małe miasta, wiel
kie i małe zrze
szenia pospieszyły
z pomocą „Krajo
wi ruin", jak mo
żna słusznie dziś
nazwać Polskę, a
w tej szlachetnej
rosyjskiej
skwapliwości wybiły się na pierwszy plan z
miast: Piotrogród, ze zrzeszeń: wszechrosyjski Związek Ziemski. Pierwsze zło
żyło do rozporządzenia Komitetu Cen
tralnego około 300 tysięcy rubli i 40 wa
gonów rzeczy; — drugi 30 tys. rubli, na
początek, i obietnicę 1000 koni dla na
szych ratunkowych instytucyi obywatel
skich.
Nie jest to wcale polityką. To do
broczynność. Szeroko i głęboko pojęta,
która polityce moż.e oddać dobre usługi.
A przedewszystkiem przygotować dla
niej pole, wolne od chwastów nienawiści
i uprzedzeń. Tak tę akcyę rozumieją naj
lepsi rosyjscy ludzie. Tak i my ją poj
mujemy. Ani tu nam kto za cokolwiek
płaci, ani tu od nas kto cokolwiek ku
puje.
W chwili, gdy rzucam te wyrazy
na papier, rozpoczęła się kwesta i w
drugiej stolicy Rosyi, w starożytnej Mo
skwie. Rozpoczęła się aktem oryginal
nym i podniosłym: pobłogosławieniem
zbieraczy, których przeszło cztery ty
siące stanęło w ogromnej świątyni Zba
wiciela z puszkami. Najniecierpliwsi z
nich nie doczekali się tego inauguracyj
nego momentu i już wczoraj, przy wyj
ściu z teatru Stanisławskiego, grono stu
dentów energicznie potrząsało puszkami,
a parę pięknych panien moskiewskimi
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Znany obraz W . Kossaka, trawestowany:
zamiast ulana pomieszczono kozaka.

wręczało ludziom orła polskiego, odbite
go na różowej kartce, opatrzonej jed
nym z najsilniejszych ustępów odezwy
Zwierzchniego Wodza:
„Z otwarłem sercem, z ręką po bra
tersku wyciągniętą idzie na wasze
spotkanie Wielka Rosya".
Od kilku dni zresztą przygotowy
wały Moskwę do tej kwesty mnogie na
pisy uliczne, wzywające do pomocy „dli
heroicznej Belgii i męczeńskiej Polski".
Na tę podwójną kwestę wyznaczono dwa
dni, a jej rezultat podzielony zostanie
między dwa kraje, dźwigające bezpo
średnio ciężar najokrutniejszej wojny,
jaką zna historya.
Żywotny naród każdą siłę umie obrócić na swój użytek. Rosya posiada
,dwie stolice, w każdem dobrem dziele
współzawodniczące z sobą — a ta rywalizacya jest jednem ze źródeł rosyj
skiej energii narodowej. Udział tej rywalizacyi przepowiadali mi rosyanie i
Rosyę znający polacy i w niniejszem
dobroczynnem dziele. „Moskwa prześci
gnie Piotrogród" — zapewniano mnie.
Tern lepiej, jeżeli się to spełni. Należy
przecież się rachować z dwiema okolicz
nościami: l-o że dar obecny będzie po
dzielony na dwie części, i 2-o, że Moskwa
wyczerpana jest już w niejakiej mierze
szeregiem kwest, ciągnących się łańcu
chem nieprzerwanym od początku woj
ny.
1 to jeszcze pod uwagę przyjąć na
leży, że już dwa dary od Moskwy otrzymała Polska. Redakcya poważnych
i uczciwych „Russkich Wiedomosti" na
samym początku niemal wojny wezwała
do składek swych czytelników i zebrała
bezmała sto tysięcy rubli. Okrągłe sto
tysięcy wyznaczył z sum miejskich za
rząd miasta Moskwy na jednem z ostat
nich swych posiedzeń. Pierwszy z tych
darów już został rozdzielony, drugi ma
być podbielony w najbliższej przyszłości.
Moskwa w tej akcyi rozdzielczej
poszła własną drogą, jak dotychczas,
dość skomplikowaną. Piotrogród postą
pił sobie w tej sprawie z prostotą, nie
zawodnie najlepiej naszym sentymen
tom odpowiadającą; wiedząc, że nasz
Komitet Centralny posiada zaufanie pol
skiego społeczeństwa, wręczył mu cały
dar piotrogrodzki do rozdawnictwa.

Redakcya „Russkich Wiedomosti" Cen
tralnemu Komitetowi wręczyła z 98 ty
sięcy rubli 40 tysięcy, 15 tysięcy dala
do rozporządzenia Polsko-Katolickiemu
Towarzystwu Dobroczynnemu w Mo
skwie, 15 tysięcy żydowskiemu Towa
rzystwu w Piotrogrodzie, 4 tysiące lite
wskiemu i 10 tysięcy Towarzystwu piotrogrodzkiemu „wolno - ekonomicznemu",
a więc pięciu instytucyom, zajmującym
się faktycznie ratunkową akcyą w Pol
sce. Lednicki mówi! mi, że moskiewska
Duma pójdzie prawdopodobnie za tym
przykładem i że dar Moskwy, na któ
ry dziś popłynęła fala ofiarności, rów
nież, prawdopodobnie, w ten sposób zo
stanie rozdzielony.
Przysyłam wam wizerunek orla pol
skiego, sprzedawanego na ulicach Mo
skwy w setkach tysięcy. Ze stanowiska
ścisłości można mu zarzucić, iż nic jest
on całkowicie biały. Idzie również sprze
daż dwócli kategoryi pocztówek. Belgij
ska przedstawia króla Alberta, polska
jest trawestacyą znanego obrazu Kossa
ka: ułana zamieniono na kozaka,
j/ost-a™.
fK Kosiakiewicz.

Warszawa w przełomowych dniach.

Herbaciarnia przy ul. Św. Jana, założona staraniem „Kółka Brackiego" Z.K.Z. z pp Maryą
Rodziewiczówną, ks prałatem Bączkiewiczem i Stan. Karpińską na czele

„Przyjaciel D zieci” .
Dla dzieci, nie uczęszczających jeszcze
do szkół, najtrudniej jest znaleźć odpo
wiednią, zajmującą lekturę. I dlatego
„Przyjaciel Dzieci", redagowany przez
p. .1. Porazińską, jest wyjątkowem u nas
wydawnictwem. Stara się być wiernym
i miłym towarzyszem dzieci, zainteresowując je swojemi ciekawemi powiastka
mi, wierszykami, komedyjkami, opowia
daniami z dziedziny przyrody, krajo
znawstwa, historyk Redakcya zwraca
też uwagę na jasność i przystępność po
dania każdej najdrobniejszej bajeczki,
dbając, by ucieszne historyjki były zaj
mujące i pedagogiczne. Szczególnem
powodzeniem cieszyły się opowiadanka
„O Gapci-Kropeczce" i „Kruchojadce".
„Przyjaciel Dzieci" na liście współpra
cowników posiada najwybitniejsze pióra
pedagogiczne, znane na polu piśmiennic
twa polskiego.

Z pola bitwy.
Zbliżaliśmy się do jednej z grani
cznych rzeczek. W awangardach je
chali kozacy. Torowali całej masie pie
choty i artyleryi drogę. Z krzykiem,
gwizdem rzucili się galopem przez
mostek, a za nimi szparkim krokiem,
śpiewając, szła piecłiota. Gdzieś z ty
łów słychać było dźwięki orkiestry.
Miało się już ku wieczorowi. Żoł
nierze dnia tego przeszli wiorst trzy
dzieści, a i przedtem już tydzień ca
ły szliśmy licz odpoczynku. Zmęczenie
jednak minęło, gdyż niebawem przeko
naliśmy się, że austryaey są blizko.
Słyszeliśmy silną kanonadę armat.
Bój tu wrzał już trzecią dobę. Przy
szliśmy, by pomódz walczącym. Robi
ło się coraz ciemniej - wieczór zapa
dał. O zmierzchu niebo zaróżowiło się
łuną pożaru. Im później — tein większy
płonął pożar. Cały widnokrąg czerwie
nił się od palących wsi, które miały oświetlać nasze pozycye i wskazywać
austryakom nasze poruszenia. Austryacy zawsze w ten sposób nocą radzą
sobie, by ustrzedz się od niespodzianek,
których i tak nie są w stanic nigdy
przewidzieć.
Szliśmy przez gęsty sosnowy bór.
Piasek przeszkadzał żwawości poru

szeń. Ciężka artylerya w nim tonęła.
Ludzie pomagali koniom, byle przedo
stać się na drugą stronę rzeczki. Pó
źną godziną nareszcie wszyscy szczę
śliwie znaleźliśmy się na miejscach
wskazanych. Z pół godziny odpoczy
waliśmy. Jeden usiadł — inny się po
łożył. a inny znów już spał.
Wtem kozak przywozi rozkaz: Ar
tylerya naprzód! Zająć pozycye... i
natychmiast zacząć ogień na prawo,
w stronę lasu, który widzieliśmy nie
daleko przed sobą.
Za chwilę ruszyła artylerya na po
zycye. I znów bokiem pojechano przez
las. Poprzez drzewa z oddali wyjrza
ła polana. Wyjechaliśmy na nią i zo
baczyliśmy płonące domy. Tej jazdy
przez polanę nie zapomnę nigdy. Ośle
piający żar buchał z oddali, nad gło
wą syczało ogniem niebo, z wsi dono
siło się echo okropnych jęków zwie
rząt. których nie wypuszczono z chle
wów. Dziko, beznadziejnie rżały konie.
A przed nami, kędy spojrzeć, trupy i
trupy. Leżą pojedyńczo, leżą kupami,
leżą jeden na drugim. Tu widocznie bój
wrzał na białą broń. Ludzie chowali się
za trupy zabitych. Strzelających dźgali
bagnetami. W śmiertelnym pojedynku
ludzie leźli przez góry trupów, padali
na nie i zwiększali je coraz bardziej.
W niektórych miejscach piętrzyły się
cale wały. Na rozstajnych drogach, u
krzyży przydrożnych, u dębów odwie
cznych z obrazami Matki Najśw iętszej—
leżały też trupy okropne. Zapewne, uchodząc chowali się za nie i strzelali z
ukrycia. U jednego z dębów, na któ
rym płonęła lampka u obrazka, rozpo
starł się mnogoręki. wielogłowy potwór
ludzki - ociekający krwią zastygłą.
Nie wiem, czy uciekali pod dąb
ten w ostatniej życia chwili, by umrzeć
u stóp Bogarodzicy, czy też chowali
się. celnie mierząc w pierś wojsk na
cierających.
Konie nasze bały się jeszcze, gdyż
po raz pierwszą’ szliśmy w ogień. Nie
które rwały się. stawały dęba — trudno
więc było ję prowadzić. Wtem znów
przybiega kozak:
Artylerya prędzej. prędzej —
bo z lasu smażą nas kartaczownice.
Trzeba ie stamtąd wytłuc.
Bi.iemy więc konie, popędzamy, by
zająć pozycje. oznaczone na naszej
mapce...
Popędzane
konie
szaleń
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czo rzucają się naprzód; trzeszczą po
stronki uprzęży, brzęczą armaty, a na
ziemi... od czasu do czasu coś chrzęszczy, niekiedy okropny wydrze się krzyk
lub jeszcze straszniejszy cichy jęk: jedziemy po trupach. A może po ludziach
ciężko rannych, a nie sprzątniętych
przez austryaków.
Za siedem minut jesteśmy już na
pozycjach. Cel do lasu wzięliśmy, wi
docznie, dobry, gdyż za jakie minut
dziesięć czy piętnaście — kartaczowni
ce nieprzyjacielskie umilkły. Później
opowiadali nam żołnierze z piechoty, że
austryaey wybiegali masami z lasu,
krzycząc:
— Oddajemy się.
Uchodząc przed szrapnelami, rzuci
li się na drugi koniec lasu, lecz tu cze
kali już na nich kozacy. Wtedy znów
wrócili do lasu. Szrapnele poszły za
nimi. Nic było rady -musieli się poddać.
Kilkanaście kartaczownic, aniunicyę, wszelaką broń — zabraliśmy wraz
z jeńcami. Przyprzągnięto nasze konie
do ich kartaczownic i pogoniliśmy za
uchodzącymi. Aż tu znów rozkaz: Od
stąpić z tych pozycja i posunąć się na
nowe, na miejsce N N...
Walka trwała do południa dnia «astępnego. Więcej niż godzin 15 nikt nie
zmrużył powieki. Nic jedliśmy, nie pi
liśmy nic. A gdy po boju przynieśli
nam nasze porcje — oczy zamykały się
same od wyczerpania.
Zasnęliśmy
snem zasłużonym.
/.

Nowe kalendarze.
Wśród kalendarzyków kieszonkowyclt na rok 1915 zwraca szczególną uwagę swą wykwintną formą zewnętrzną
i przejrzystością układu .Kalendarzyk
ilustrowany", wydany nakładem Tow.
Kom. Puget. Jerzyna i S-ka. Sercu pol
skiemu tein jest milszy, że wiąże się
ściśle z pamięcią Tadeusza Kościuszki,
zawierając zwięzły życiorys bohatera
pióra T. Korzona, oraz szereg portre
tów i ilustracyi, odnoszących się bądź
do życia Kościuszki, bądź do iego armii.

Ofiary złożone w adm. „Świata".
Nu Polski Kum. Saiiiliirny: Gd pra
cowników szkółek leśno - ogrodniczycli
ord. Zamoyskiej rb. 2.

„Nasz Dom” .
Na rok 1915 ruchliwa redakcya „Na
szego Domu" zapowiada caty szereg
niezmiernie interesujących prac w każ
dym poszczególnym dziale. Powieść pió
ra G. Olechowskiego „Przodownicy"
zapewne zyska sobie poczytność, gdyż
wszystkie prace tego pisarza budzą sze
rokie zajęcie. Przyrzeka przytem „Nasz
Dom" na rok następny skrupulatne zaję
cie się sprawami polityczno-spolecznemi. „Współdzielczość", hygiena kobiety,
dziecka, porady prawne, dział praktycz
nego gospodarstwa wiejskiego, miejskie
go, mody, ogrodownictwo, oraz cały
szereg wskazówek najprzeróżniejszego
rodzaju stanowią niezmiernie cenny materyal informacyjny. Podkreślić przy
tem należy, że „Nasz Dorn" stara się utrzymać w rodzinie polskiej ton patryotyzmu, humanitaryzmu i społecznego
zrozumienia zadań naszej teraźniejszo
ści. Artykuły literackie, szkice i sprazwodania krytyczne uzupełniają bogatą
treść każdego zeszytu.
Redaktorką
„Naszego Domu" jest energiczna dzia
łaczka, p. Lucyna Kotarbińska, której
żywotność i przejęcie się sprawami ogółu są szeroko znane wśród naszego
społeczeństwa.

„P rz y ja c ie l Młodzieży” .
Wśród pism, poświęconych młodzie
ży, „Przyjaciel" wyróżnia się tak dobo
rem treści, jak również jasnem i pr.zystępnem podaniem każdego tematu. Do
syć zaznaczyć, że Władysław Umiński,
stanowczo dziś najbardziej ulubiony
przez młodzież pisarz, w „Przyjacielu"
stale zamieszcza swoje cenne prace.
Informuje on o wojnie, jak może żaden
z pisarzy: daje bowiem przystępne wy
tłumaczenie poszczególnych epizodów
walk. Pogadanki historyczne prowa-

dzi St. Gębarski. Wiadomości o przyro
dzie interesująco podaje prof. Dyakow
ski. Wynalazki, dziwy techniki współ
czesnej objaśnia St. Sierosławski. Spra
wy społeczne i literackie przystępnie
objaśniają wybitni publicyści. Dział spor
towy cieszy się specyalną opieką. Oprócz
tego, „Przyjaciel Młodzieży" zamieszcza
rozrywki arytmetyczne, konkursy, an
kiety. „Biblioteka dla młodzieży" na rok
następny zapowiada powieść E. Jezier
skiego: „Pod obcą banderą", E. Lenartowskiej: „Kruzoe i jego pies", W. Umiń
skiego: „Na bezludnej wyspie", St. Gębarskiego: „Książę Litewski" oraz „Dzi
wne przygidy Gordona Pyma", w opra
cowaniu St. Sierosławskiego.

rubel
kwartalnie

i
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KAZIMIERZ EHRENBERG

Czasy teraźniejsze
Cena rb. 2.20 z przes. 2.50.

Do nabycta we wssyst. księgarniach.
KONIAK „URUS”.

F. JANKOWSKIEGO.

rocznie
rubli

„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, korespondencye, bogaty
dział depesz, przegląd prasy polskiej, rosyjskiej i zagranicznej,
codziennie powieść.
Redaktor WŁADYSŁAW KOPCZEWSK1.
Wydawca DJONIZY SERAFINOWICZ.
Redakcya: W A R SZA W A , ul. S Z P IT A L N A Ne 12.

Odpowiedzialny redaktor-wydawca:
Czesław PodwiAski.
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Kalendarz „Swiata“
n a rok 1915
wydany przy udziale wybitnych sił literackich pod redakcyą
S. Sierosławskiego.
K a le n d a rz

ilustracyi.

„ Ś w ia t a ”

zawiera blizko 400 stronic druku, oraz paręset

K a le n d a r z „ Ś w ia 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 Ns 1.
Dla prenumeratorów „Świata,, nadsyłających należność wprost do administracyi
c e n a w y ją tk o w o z n iż a n a n a k o p . 6 0 , z przesyłką pocztową k o p . 8 0 .
------ -----------

AoaBOJieHo Boeimoio Uersypoio. Bapmasa, 6 aeKaópa 1911 roaa.

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