k

C e n a n in ie js z e g o n u m e r u 5 0 fe n
PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 5 marek (za odnosze
nie do domu dopłaca się 25 fenig. kwartalnie), z przesyłką
pocztową kwartalnie 6 marek
OGŁOSZENIA: wiersz nonpareiowy lub jego miejsce na I-e j
stronie przy tekście lub w tekście 272 mark.; na 1 stronie okładki
1 mark. 50 fenig.; na 2-ej i 4-ej stronie okładki oraz przed
tekstem 75 fenig.; na 3-ej stronie okładki i ogłoszenia zwykłe
65 fenig. Kronika towarzyska, Nekrologi, Nadesłane po 1 mark.
90 fenig. za wiersz. Marginesy: na 1-ej stronie 25 m., przy Na
desłanych 20 m.; na ostatniej stronie 17 m. 50 fenig. i wewnątrz
15 marek. Artykuły reklamowe 437 marek 50 fenigów za stronę.
Załączniki po 25 marek od tysiąca.
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Duch dziejów polskich.
W świadomości inteligencji na
rodu odbywa się obecnie nowa .praca
krytyczna, uisiiłuijąca ustalić wartość
polskiego narodu, polskiego państwa,
polskiego ducha. Jest to rodzaj rewi
zji. Bardzo ona pożądana. Jest nawet
do życzenia, aby w prawo Obyczaju
weszło- rewidowanie poglądu na du
cha dziejów polskich c o 'la t, dajm y
na to, dwadzieścia pięć, jak konsty
tucja 3 m aja nakązyw ała co dwadzie
ścia pięć lat rewlidoiwanie zasadni
czych ustaw polskich. Niechby ka
żde pokolenie czyniło swój sąd nad
tym duchem. Każde bowiem z nastę
pujących, mając w iększy Ciężar do
świadczenia i rozszerzony horyzont
widzenia, posiadać będzie nowe ele
menty a w ięc i .nowe prawo do sądu.
Duch dziejów polskich powinien się
każdemu nowemu sądowi opowiadać
z głębszych tajemnic swoich.
Na now y sąd zbierało się oiddawna już Rembowski i Balcer głównie
grotmadziiilń materiały, które k ry ty 
cyzm krakowskiej szkoły wobec pol
skiego ducha dziejów oświetlały
światłem krytycznym . Kutrzeba, Sie
miński opracowywali ustrój politycz
ny Rzeczypospolitej. Synteza dojrze
wała.
I prawie równocześnie ukazała
się w owocu dwóch prac: prof. Sta
nisława Kutrzeby: „Charakterystyka
państwowości polskiej" i Antoniego
Chołoniewskiego: „Duch dziejów pol
skich". Obie prace sądzą, wartościu

ją polskość. Kutrzeba trzym a się m e
tody porównawczej i pod tym synchronistyoznym kątem ocenia; polską
państwowość. Chołoniewski staje ra
czej sub speciae aeternitatis i nad pol
skością całą wyidaje sądy w imię nie
przem ijających ideałów moralnych.
Obie prace podnoszą w ysoko pol
skość. Jednakże praca Kutrzeby ma
k rytyczn y charakter aipologji, obron
ny, zaś praca Chołoniewskiego roz
brzmiewa idealistycznym i tonami apoteozy.
Obie są zjawiskiem jednakowo
znamiennym, jako reakcja na kra
kowski sąd nad historią polską.
Są one trzecim sądem nad tą hi
storią.
*
•Pierwszy hrzmiął entuzjastycz
nie. W ydała go wielka poezja, zro
dzona, j-alk perła w muszli, przez nie
szczęścia narodowe. M ożemy chyba
dziś otwarcie powiedzieć, z pełnią mi
łości i szacunku dla naszych wie
szczów, że uwarto&ciowaude przez
nich polskości było dziełem psycho
zy. Porównanie przez Mickiewicza
Polski do Chrystusa, ukrzyżowane
go za winy i brudy całego świata
i swą niewolą okupującej wolność na
rodów; strojenie Polski przez Kra
sińskiego w „szatę nieskalaną" i
wprowadzanie jej w „Przedświcie"^
żyw cem do nieba,— nie m ogły to być
sądy, na któryebby spoczęła m yśl
1

narodu. Po roku mistycznym, 1860,
i róku krwawymi, 1863, nastąpiło w
narodzie pewne otrzeźwienie. Nowe
uiwantościowaniie polskości było po
trzebne, nawet konieczne. I po poe
tach doszli do głosu historycy: Szuj
ski, Kalinka-, Bobrzyński, Tarnowski.
U słyszeliśm y więc, że nie po
winniśmy „błogosławić ojców winie;
że wina była zb yt ciężką i całym cię
żarem spada na pamięć o jc ó w ; i że
jednego głównie w ystrzegać się ima
my, — abyśm y do nich nie byli po
dobni zanadto. Zbyt surowego sądu, pedago
gicznie z pewnością zdrowego, ale
naukowo nie dość gruntownie uzasa
dnianego, nie przyjęto bez prote
stów i apelacji. R ozgorzały spory,
wokoło fałszywej historii jako -mi
strzyni fałszyw ej praw dy". Odczuto
i uznano na ogół, że sąd krakowskich
historyków, był jako- reakcja na poe
tyckie wartościowanie polskości, a-le
niezawodnie w swym krytycyzm ie
posunięty zbyt daleko.
N ow y sąd, po kasacji, stał się
niezbędnym.
O zy pracę Ohotondiewskiego mo
żna uważać za ten sąd noiwy?
Wątpię. Jeis|t to raęźej obrazek
świetnego adwokata, kitó-regO1 wielki
•talent rozgrzew a i uskrzydla głębo
kie przekonanie o świętości i słusz
ności bronionej pirzeiz niego. Sprawy.
Obrona, jak każda obrona, jesit je
dnostronną. Nie iminieij jednak do
spraw y przynosi ona po raz pierw
s z y -w takiej ilości i w takim .porząd
ku zgromadzciny materiał dowodo-wy
i na wyroku zaw ażyć musi.

M aterjał do swej apoteozy ze
brał Chołoniewski bardzo obfity i je
go praca jest owocem obszernej i umfejętnej lektury w zakresie dziejów
polskich. Ten materjał autor zgro
madził -wokoło pewnych programo
w ych linjd, w zdłuż których organizu-
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Na fro n c ie zachodnim .

Rynek i kościół w Lens.

je go, jz kolei, stawiając tezę po tezie;
tych broni' wymownie, jednak, jak
powiedzieliśmy już, z# adwokacką jednósltroininośclią. W rozdziale o idei
naszego życia zbiorowego wykazuje,
że Polska krystalizuje się jako ,,ustrój szlachecko - demokratyczny** i
szlachecko - republikański**; w roz
dziale o królu rozjaśnia, jak*ta insty
tucja godziła się z polskim republifcamizmem, a wskazaniem na całe -dynia,sitje nasze: Jagiellonów, W azów,
Wetitiinów ilustruje, jak miało elekcja
była u nas samą doktryną. Miałoby
się ochotę po drodze 'troichę ,z Cho
łoniewskim, posprzeczać o to, jaką
naród może mieć pociechę z króla,
który jest itydfco prezesem senatu
i na co miu w tedy' jest w takich ra 
zach urok i m ajestat; albo 'też (przy
pomnieć autorowi, że dookoła Polski
państwa’ europejskie nie staczały się
bynajmniej „na poziom prywatnej
własności siwych narodów**, gdyż roz
w ijał się, przeciwnie, „'absolutyzm. oświecony**, wedle którego „król był
pierwszym sługą państwa**, a, F ry 
deryk II li Józef II itakimi sługami
istotnie był®. Ale poprzestajemy tu na
tych dwóch krytyczn ych zastrzeże
niach, aby scharakteryzować, co w
tej pięknej książce należałoby uwa
żać za jej braki, a m oże nawet jej
niebezpieczeństwo.
I wyznaj,eimy
chętnie, że znaczną większość tez
Ghołonieiwsikiego przyjm ujem y ża
dowiedzione. Choćby tę, z kolei, w
której pokazuje, jak ustrój polski go-dlził szlacheokość z demokraityzmem;

Zrujnowane Lens przez ogień dział angielskich.

w istocie, ani jedna z demokracji sta
rożytnych i średniowiecznych, ateń
ska ozy holenderska, uie była, od na
szej Rzeczypospolitej demiokratycz-niejsza; nigdzie .wtięcej nad 10 pro
cent ludności1kraju do praw politycz
nych nie przypuszczano-; u nas te
praiwa posiadło od 10 do 13 pro
centów.
•Rplzdizliał o unjach, przez jakie
Polska powiększała swe terytorjia,
niegdyś już 'w yzyskany świetnym,
piórem Klaczki w „Une Annexion
d ‘aiutrefoiis“, pod piórem' Chołoniew
skiego . musfiał' dać maksitnium swej,
że tak powiem, krasy. ,Włąozył w ten
rozdział umiięjętUie autonomie obcoplemienuę, jakiemi PollSka obdarzała
przybyszów , jak Ormian i żydów ; to
zaś, co* podaje o sejmach żydowskich
u nas, dla wielu będzie równie noiwe
jak ciekawe. iNieminiej oryginalnie
jest ułożony historyczny imiaterjał
w rozdziale o ,^swobodach jednej
warstwy**, w której Chołoniewski iómiawia prawa polskiego m ieszczań
stw a i los polskiego chłopa-. W porę
też oskarżycielom naszych 'dziejów
przypomiiną, że wolna Am eryka pół
nocna, 'która się szczyci pierwszą no
woczesną konstytucją, przepełnlioiną
swobodami!, z 1787 r., dopiero za na
szych czasów, w 1866 r., po krwawej
wojnie dolmoiwej, zniosła u siebie nie
wolnictwo.
•
Polslkięj tolerancji, polskiemu
bezprzykładnemu na swój czas bez
pieczeństwu publicznemu, polskiej
zasadzie „w ojny słusznej “ oddaj e
2

Chołoniewski, co im należy, -a -co już
przez innych było uszanowane. Jako
ooś świeżego i niedostatecznie przez
ogół znanego występnie pod piórem
Chołoniewskiego rozdział, w któ
rym uzasadnia głębokie poczucie
praw a Polaków. C z y jest to wpływ
polskiego indywidualizmu? To nie
występuje jalsno. Ale faktem jest nie
zawodnym, iż pirawóirządność głębo
ko leżała w istocie polskiej duszy, co
obcy podkreślali, jak np. Repmiin, któ
ry pisak iż P o lacy są zdolni ,,-mieć
fanatyczną głowę ua punkcie prawa".
Zestawienie tej ,,fana|tycznośd“ z pol
ską anarchiją a zw łaszcza brakłom
egzekutyw y, tw orzy problemat', zbyt
mało jeszCze u nas wystudiowany.
-Byłoby do życzenia, aby praca
Chołoniewskiego zachęciła którego z
uczonych prawników naszych do po
głębienia tegO' przedmiotu. Liberali
zu jący w pływ Polski na Moiskwę w
początkach XVII w., choć opracowa
ny przez historyków nalszyćh, głó
wnie przez Kubalę, również nie -do
syć jest znany; Chołoniewski nam
przypomiiną, że moSkwiCiini utworzyli
dwuizbową dumę na wzór polskiego
sejmu i że pierw szy z Romanowych
-przez sześć lat był carem konstytu
cyjnym ,
Uczudie słusznej dulmiy ogarnia
czytelnika p rzy czytalniiu książki Cho
łoniewskiego i iczytelnlik czuje się
szczęśliwym , że należy, wedle słów
Micheleta, do „najbardziej ludzkiego
z narodów**,

Wincenty K^osiakiewicz.

2 Wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Indywidualności
artystyczne.
W*

Rzeźbiarz Adolf Niewiarowski.
Wśród artystów rzeźbiarzy star
szego pokolenia Adolf 'Niewiarowski
zajmuje miejsce poczesne. D otych
czas ze specjalnym wyróżnieniem uprawiał sztukę kościelną, oddając na
tchnieniom relliigijnego skupienia naj
tęższe lata swej artystycznej pracy.
W yszedł z dobrej szkoły. Mistrzem
mu był A. Prusżyński, tw órca wielu
pomników, którego .„Chrystus44 znaj
duje się na balustradzie kościoła Św.
Krzyża, śla d y tej szkoły utrwaliły
się wynaźnlie na kierunku artystycz
nych zamiłowań Adioilfa Niewiarow
skiego. Realizm w izji łą c z y się w je
go rzeźbach iz klasycznym cyzellerstweim forinty.
Do najbardziej znanych prac
Niewiarowskiego należą koiturmowe'
postacie, zdobiące front kościoła
W szystkich św iętych na Orzybowie,
a przedstawiające św. Annę i św. T e
resę. Niewiarowski’ wykonał też kil
kanaście pomników cmentarnych. Je
go grób poidzimy Ambroiziewiczów na
Powązkach zwraca powszechną uwagę. Posąg ,,S.miutku“ bowiem nalle-

A. Niewiarowski. Biust hr. J. Broel-Platera.

ż y do rze czy niezwykłe mocno od
czutych i piięknycłi w formie.
Dbecinie na wystawie w Zachę
cie Szltufk Pięknych znajdują slię trzy
prace dłuta Adolfa Niewiarowskiego:
interesująca grupa w bromzie „Mili
cjant i rabuś44, dobrze uchwycony
portret w marmurze Józefa hr. Bnoel-Platerą z Niekłania oraz portret
p. A. S. P ortrety te są dobre w Jinji
i charakterystyce. Staranność 3. c z y 
stość roboty wskazuje ,na pietyzm,
z jakim Niewiarowski traktuje swoją
sztukę.
Grupa „Mililojant i rabuś44 jest
też pełną 'dramatycznego małpięcia w
ruchu. Postacie p rzy tern są staran
nie modelowane. Rzeźbę tę w ykonał
artysta, na npamliętnienlie tych chwil
w życiu W arszaw y, kiedy po wyjściu
Rosjan Komitet Obywatelski po
chwycił w swoje ręce Ster porządku

i pokoju publicznego ‘ w naszej sto
licy. Milicjant, poskram iający męty
Uliczne, był w tedy obrońcą życia i
mienia. Niewiarowski w rzeźbie swo
jej pokazuje właśnie taki .moment
walki członka miiliiicjli obywatelskiej
z jakimś osobnikiem o instynktach
zbrodniczych. Rzeźba ta jest więc
swojego roidlzaju symboileim życia
W arszaw y w te pirzeloimioiwe a ta,k
poważne chwile w życiu naszym narodoiwylmj. W ykonana w bromzie, do
skonale charakteryzuje w szystkie ar
tystyczn e (mloiżliwośei talentu rz e 
źbiarskiego Adolfa, Niewiarowskiego'.
- W bogatym dorobku a rty sty cz
nym Niewiarowski' posiada też kilka
doskonałych portretów, jak np. biust
w bromzie pastora Diehla, podobizna
hr. Grocholskiego.
Najbardziej jednak dotychczas
pociągały Adoifa Niewiarowskiego
rzeźby, przeznaczone do Upiększania
św iątyń Pańskich. W tym kierunku
okazał się pracownikiem w yjątko
wym. Jego szczęśliwemu natchnie
niu zaw dzięcza niejeden koścliół w
Królestwie estetyczne połączenie rze 
źby z architekturą. Spokojny, powa
żny ton liiinji jego rzeźb podnosi’ este
tycznie i oddziaływa etycznie.
Adolf Niewiarowski jest jeszcze
w pełni sił męskich. L iczy bowiem
sobie zaledwie lat 52. W pracach ko
ło odbudowy kraju weźmie zapewne
gorący udział, gdyż rzecz tego ro>dzajiu należy 'do rzędu specjalności
jego w artystycznych usiłowaniach.
Dr. Z. M.

A Niewiarowski. Smutek (marmur).

A. Niewiarowski. Milicjant i rabuś (bronz).
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Dziecko i mleko
— Maja mała przestała chodzić. Nie
wiem, co to może być?
Skarga to częsta, jaką srogość woj'ny wydobywa z piersi matczynych.
A odpowiedź na to, co pytaniem
dzwoni w tej skardze jest łatwa.
— Co ma być — mówi' każda doświadczeńsza kobieta. — Bieda. Nędza.
Dajcie jej kubek kawy dobrze ocukrzonej, do tego pajdę chleba niekartkową ze
smalcem, a nieutrzymacie jej w domu.
„Kubek", „pajdę", te nieaptekarskie
dozy recepty praktycznej łatwo przepi
sywać. Dla tysięcy, którym wczoraj je
szcze nie brakowało jakowegoś dostatku,
jest to dziś „raj utracony".
Jedno w głowie mają:
— Aby przetrwać.
Ody jednak dziecko, które już umia
ło przesuwać się na nóżkach albo i naR ozdaw nictw o m leka i zupy m lecznej z kaszką w kole I S taro m iejskiem (M iodowa 4).

brobytu i oświaty rodziców w bardzo
wysokim stopniu/ Ponieważ wojna ten
dobrobyt niepomiernie obniżyła, szansa
śmiertelności dzieci nieproporcjonalnie
wzrosła.
Po miastach przybrało to rozmiary
klęski narodowej.
Przyrost ludności został powstrzy
many; charłactwo grozi całym' klasom.
Pewne szkody, poczynione w prawidło
wym rozwoju dziecka, są tak głębokie,
że już potem „odegrać się" nie sposób.
*
Jak ratować to maleństwo?
Towarzystwo Opieki nad niemowlę
tami posiada mądrze po temu ułożone

przepisy, wyprowadzone z długich do
świadczeń współczesnej nauki.
Ale łatwo je streścić w jednym sło
wie jeneralnym:
Mleko.
Jest i program, i hasło.
I wokoło tego hasła obraca się ca
ła działalność ludzi dobrej woli, którzy
przy ulicy Koszykowej Nr. 18 obrali so
bie zarząd, a przy ulicy Jasnej Nr. 22
zorganizowali swą kuchnię dla dzieci do
lat trzech.
Towarzystwo to, zauważmy, szybko
się rozwinęło. Posiada, ono już dziesięć
kół, z których większość operuje na
krańcach miasta, tworząc swe ogniska
na Czerniakowskiej ulicy, Brzeskiej, Le-

R o zd aw n ictw o zupy mle-cznej w l-ym kole
P ow iśla (N o w y-Ś w iat 54).

wet latało jak ta fryga, przywiera oto do
pościeli, niby ranka do ciała, nadzieje
bledną.
12 marca 1916 r. grono ludzi mężne
go serca postanowiło ratować, co ma
my śród siebie najsłabszego: małe
dziecko.
Powstało „Towarzystwo Opieki nad
niemowlętami".
Co może zrobić obcy człowiek dla
małego dziecka w nędzy to ono robi,
przynajmniej robić stara się.
A więc: posiłek, odzież, obuwie, opielka sanitarna.
Śmiertelność małych dzieci jest to
problemat, który statystyka podsunęła
trosce publicznej, odkąd tylko zbierać umiejętnie cyfry się nauczyła, z każdym
rokiem szansa utrzymania się przy ży
ciu istoty ludzkiej rośnie; najmniejszą
jest na początku; a tu zależy ona od do

K oło Je ro zo lim skie ro z d a w n ic tw a (A le je Je ro zo lim skie ).
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O ględziny le ka rskie w I ko le sta ro m ie jskim (M iodow a 4 ).—Dr. M arta E h rlicft bada d z ie c i i waży Je co ty d zie ń .

szczyńskej, Wałków, Wolskiej, Koścelnej. Ks. Mauer sberger jest prezesem za
rządu, dr. T. Kopeć wiceprezesem i le
karzem naczelnym instytucji, pani Popowska skarbnikiem, pani Dydyńska se
kretarzem, pani Piotrowa Drzewiecka i
doktorowa Adamska prowadzą kłopotli
wy wydział aprowizacji, pani rektorowa
Brudzińska jest wizytatorką kół. Członek
ma jeden obowiązek: płacić cośkolwiek
na dobre dzieło.
Koło poszczególne wybiera z pośród
kandydatów —. a łatw o. się domyślicie,
że jest ich mnogość, — swoich kliijęntów.
W tym celu lekarz kwalifikuje stan zdro
wia a ipanie uproszone sprawdzają stan
niedoli domu.

Przyjęte dziecko otrzymje bezpłat
nie, albo za drobną opłatą, pożywienie,
w którym mleko gra wyłączną albo głó
wną rolę.
Chore niemowlęta dostają czysty
kleik. Mleko butelkowe dają dzieciom w
pierwszym roku życia. Później dostają
dzieci mleko puszkowe, zwykłe i porcje
litrowe kaszki mlecznej.
Wszystko to przygotowane we wła
snej kuchni, wedle przepisów umiejęt
nych, z uwzględnieniem właściwości po
szczególnych okresów życia, dziecięcego.
Do 1 maja r. b. ilość porcji wyda
nych przekroczyła miljon.
Oględzin lekarskich dokonano dzie
sięć tysięcy.

Na widowni — z tygodnia.

Ks. m e tro p o lita
unicki
hr. S Z E P T Y C K I , z o s ta ł
mianowany przez rząd re 
w o lu cyjn y ro s y js k i m e tro 
p o litą K ijow skim .

BETHM AN HO LW EG , kan
c le rz n ie m ie cki, po ośmiu
la tach u rzędow ania u s tą 
p ił z zajm ow anego s ta 
now iska.

Gen. D A N G L I S, z o s ta ł
m ianowany przez V eniselosa g łów nodow odzącym
w o jsk g re c k ic h , któ re w y 
s tą p ią p rz e c iw państwom
centralnym .
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Wywiadów na mieście zebrano 3000.
Każde Koło otoczyło ratunkową opieką zgórą trzysta dzieci, co przy dzie
sięciu Kołach daje liczbę ratowanych
dzieci
trzy tysiące trzysta.
Nie .jest to wiele. Jest to nawet nie
dość w stosunku do potrzeby. Dziesięć
razy więcej dzieci należałoby ratować.
Ale jest nie mało, gdy weźmie się pod
uwagę, że to zrzeszenie ratownicze dzia
ła dopiero od roku i że musi wyszukiwać
sobie samo środki, co wydobyć z wy
czerpanego społeczeństwa nie jest łatwo.
Informowaliśmy się:
— Czyż nie macie żadnych za
pomóg?
Są. Ale nieznaczne.
— Od rządu nic nie otrzymujemy.
Od miasta trzy tysiące rubli. I od Ko
misji „Ratujcie dzieci1' R. G. O. półtora
tysiąca. To już wszystko.
— A wasz budżet?
— Wynosi on siedem tysięcy rubli.
— Rocznie?...
— Miesięcznie.
Działacze, skupieni w tym towarzy
stwie, dokonywują jak widzimy, tru
dnych rzeczy.
W arto ich poprzeć.
Wszak prawda?
Demil.

W Gardelegen—obozie
dla jeńców Polaków.
W Gardelegen znajduje się obóz dla
jeńców Polaków. W obozie tym prze
bywa teraz około 2,000 żołnierzy. Reszta,
hlizko 6,000 jeńców obecnie podczas lata
pracuje pod kierunkiem komend robo
czych na roli w wielkich folwarkach lub
też w fabrykach. Pozostali w obozie jeń
cy stworzyli sobie oficjalną organizację
rękodzelniczą, która ujęła w swoje ręce
rozjprzedaż wyrobów koszykarskich, wy
robów z drzewa, włosia, kory sosnowej.
Popyt na te wyroby okazał się dosyć
duży, gdyż w pierwszym tygodniu za
raz udało się sprzedać towaru za 800 mk.
Obóz rozciąga swoją władzę i na
jeńców pracujących w fabrykach i na
roli. Utworzono specjalną komisję obja
zdową pod kierownictwem ks. kapelana
Żaka. Komisja ta utrzymuje stały kon
takt z drużynami roboczymi, kontroluje
warunki pracy jeńców, ułatwia żołnierzóm-tPolakoim związek z ojczyzną.
W miesiącu zeszłym z ramienia
Tym. Rady Stanu obozy dla jeńców
zwiedził p. M. Łempicki w towarzystwie

Główna brama obozowa w Gardelegen.

bożeństwo a następnie odbyło się zebra
nie ogólne w miejscowym teatrze. Na po
witanie gości orkiestra obozowa zagrała
hymn narodowy. Następnie przemówił
red. WoyCiechowski. W odpowiedzi kilka
gorących słów wypowiedział p. M. Łempicki.

Ćwiczenia wojskowe.

inż. Kasperowdcza. Dnia 21 był w Garde
legen, gdzie na spotkanie gości wyszła
delegacja obozowa, złożona z pp. Czap
skiego, Kossobudzkiego, Zajączkowskie
go i Tarczyńskiego. Był też obecny na
powitaniu red. „Jeńca“ K. Woyciechowski oraz żoł. E. Forelle i Kaspirowicz.
■Na drugi dzień rano w kościele obo
zowym ks. Żak odprawił uroczyste na

Wieczorem z racji uroczystości od
było się przedstawienie dramatyczne, na
którym odegrano „W noe lipcową’* B.
Gorczyńskiego. Role kobiece grali męż
czyźni z powodzeniem. Jaka to szkoda,
ze p. Przybyłko nie mogła zobaczyć, że
jej Jagnę Sworzeniową grał p. Kozielski
i to z powodzeniem.
Obóz w Gardelegen uchwalił też, by

wznieść na cmentarzu pomnik dla zmar
łych jeńców. Z telj racji wygotowano
konkurs i otworzono listę składek. Składki już .zaczęły wpływać. Jest też na
dzieja, że konkurs nie zawiedzie, a więc
miejscbwymi siłami wykona się zmarłym
towarzyszom trwały .pomnik pamięci.
W ostatnich czasach z obozu zostali
zwolnieni i wyjechali do ojczyzny pp.
Jakób Kabała, Piotr Sokoła, Franciszek
Kruszewski, Jan Piankosz i Walenty
Piecha.
Do- przykrych wiadomości należy
zaliczyć fakt, że Szwajcar ja nie prze
puszcza do obozów naszych produktów
żywnościowych. Mec. A. Osuchowski
przyrzekł interwencję. ‘ Natomiast z Ho
landii, dzięki poparciu dr. Włodka i prof.
von Vijka z Leydy udało się zdobyć sło
ninę, konserwy, mleko i suchary.
Jeńcy narzekają też na brak ksią
żek. Szczególnie pra-ce dotyczące rol
nictwa, ogrodnictwa i pszezelnictwa są
bardzo pożądane.
Dziwne jest przytem, że jeńcy od
rodzin z Królestwa nie otrzymują pra
wie wcale posyłek z prowiantami. Po
syłki żywnościowe wolno jest przecież
przesyłać do wysokości 5 klg. Poczta
zobowiązana jest przesyłki- te przyjmo
wać za darmo.
Moralnie obóz w Gardelegen wyka
zuje wiele zdrowia i tężyzny. Praca
nad podniesieniem oświaty i kultury wre
tu w całej pełni.
F. J.

1

Szkoła.

KR

Kuchnia obozowa.
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Jak ratować się z zatopionej łodzi podwodnej.
Walka łodzi podwodnych dostarcza
konstruktorom materyału do wytężonej
pracy wynalażCzej oraz do żywej teo
retycznej dyskusyi. Rzecz zrozumiała,
że wszelkie ulepszenia, trzymane są w

tajemnicy. Jedną jednak kwestyę dy
skutuje się publicznie. Chodzi o to,
czy można się uratować z zatopionej
łodzi podwodnej? Rzecz tę wzięto pod
uwagę już dawno. Każdy marynarz za
opatrzony jest w specyalny przyrząd,
który w promieniu 15 metrów pod wodą
funkcyonuje znakomicie i chroni od uto
nięcia. Przyrząd ten jest rodzajem heł
mu, jaki zakładają na głowy nurkowie
morscy.

Jak skuteczne są te środki ratowni
cze, świadczy fakt, że jednak z zatopio
nych łodzi podwodnych większość ma
rynarzy zawsze się ratuje od zatonięcia.

W promieniu 20 metrów pod wodą
działa jednak inny aparat. Jest on zbu
dowany ze specyalnego worka. Worek
ren jest cylindrem stalowym. Znajduje
się on w armaturze łodzi podwodnej,
która reguluje cyrkulacyę powietrza. Po
siada dużą siłę ciśnienia, dzięki czemu
odbywa się wypłynięcie na powierzchnię
bez żadnego niebezpieczeństwa.

S z k ie le t ło d z i podw odnej.

Poza tern marynarze uzbrojeni są w
cały szereg środków pomocniczych, ra
towniczych. Każdy żołnierz posiada specyalne kamizelki i kółka ratownicze, któ
re godzinamii utrzymują go na po
wierzchni wody.

Z a ło g a opuszcza za to p io ną łó d ź podwodną.

Grupa wykładających i słuchaczy Kursów odbudowy miast, miasteczek i wsi polskich,
zorganizowanych przez R. G.; O.

U roczystość zakończenia roku szkolnego o d b yła się d. 30 c z e rw c a w w ie lk ie j sa li S tów . Techników ; ś w ia d e c tw a z ukończenia
Kursów otrzym a ło 22 słu ch a czy. — Pośrodku, siedzą: dyr, W ł. P io tro w s k i, p ro f. C. Dom aniewski, d e le g a t w ydziału B udow lanego,
p ro f. J. K ło s, kie ro w n ik naukowy K ursów R. G. O.
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Z życia prowincyi.

Medice cura te ipsum.
„Gazeta Poranna Dwa Grosze11
przedrukowała w Nr. 191 airitytkiut p. t.
„Niteazemniość11, w którym autor sta
wia pod pręgierzem oszczerstwa, rzu
cone na jednego z działaezów narodowo-demokratycznych.
Zaraz za tym artykułem, w tym 
że samytm numerze „iDwugroszówika11
przedrukowuje oszczercze insynu
acje na „Świat11 z poiwodu informa
cyjnych artykułów, jakie 'Ukazały się
w naszem piśmiie o masonerii z oka
zji dwuchsetneij rocznicy i dodaj e do
nich własne kłamliwe komentarze.
Taka jest etyka organu endec
kiego. Nilkazemnością jest pot warz
rzucona na narodowo - demokratycz
nego działacza. Pot warz jednak staje
się zasługą, gdy jej celem jest oirgan
lub członek odmiennych przekonań.
— Co to jest zło — spytał misjo
narz murzyna.
— Gdy mój wróg schwyta miię,
upiecze i zje.
— A co jest dobro, — pytał da
lej misjonarz.
— Gdy ją schwytam, upiekę i
zjem swojego wroga.

----------

Uroczystość objęcia przez m ilicję służby bezpieczeństwa w Płocku.
powołano p. K. Bauera.

Na komendanta

X WYDAWNICTWO Tow. Akc. S.ORGELBRANDA S-ów
X Encyklopedia Handlowa
2 tomy
Opr. Mk. 50.—.
s

X
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Od d. 1 lipca r. b. redakcja „Świata" mieści się przy ul. Szpitalnej N° 12. Otwarta od 10 r. do 6 p. p.

Słownik Handlowy

S tu d z ie n n e dla w illi, g o sp o d a rstw
dom ow ych, fa b ry k i t. p.
D la z a k ła d ó w p rz e m y sło w y c h dla
ró ż n y c h rz a d k ic h lu b g ę sty c h
płynów .
D ia fra g m a do c e g ie ln i, p r z y bu d o w ie fu n d am en tó w ,
k a n a łó w i t. p.
10328

Pompy

Sikawki

ogrodowe

oraz

Sikawki

W PIĘCIU JĘ ZY K A C H

(polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

pożarne.

w opracowaniu TADEUSZA SZULBORSKIEGO

POLECA FABRYKA MASZYN I POMP

Cena w opr. M k. 13.75.

Karola H. POŚEPHY
Warszawa, Marszałkowska Aft 17.

1S044

Nakład Tow. Akc. S. ORGELBRANDA S-ów w Warszawie
P IS M A

Gabryeli Zapolskiej

OD BÓUI GŁOWY

M o d litw a P ańska. Z ilustracyami St. Sawiczewskiego.
Mk.
P an i D u lska p rzed sądem . Z ilustr.
„
Ich czw oro. Tragedya ludzi głupich w 3 akt. „
P a n n a M aliczew ska. Sztuka w 3 akt.
„

2.50
1.50
1.50
1.90

Nakład Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów w Warszawie.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.
d u je się w sprzedaży t y l k o w o p ł a t k a c h opatrzonych naszą firm ą.

W a rs z . T o w . Ako. „ M O T O R ” M a r s z a łk o w s k a 23.
Odpowiedzialny redaktor-wydawca: Czesław Podwiński. Klisze i druk wykonane w Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów w Warszawie
Za ponawianiem n iem ieck iej c m tu r y w ojen n ej.

8

