C e n a n in ie js z e g o n u m e r u 6 5 fe n .
PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 6.50 fen. (za odnosze
nie do domu dopłaca się 25 fenig. kw artalni.), z przesyłką
pocztową kwartalnie 7.50 fen.
OGŁOSZENIA: wiersz ńonparelowy lub jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 21/, mark.g na1 stronie okładki
1 mark. 50 fenig., na 2-ej i 4-e] stronie okładki oraz przed
tekstem 75 fenig.; na 3-e] stronie okładki 65 fenig. Kronika
towarzyska, Nekrologi, Nadesłane po 1 mark. 90 fen. za wiersz.
Marginesy: na 1-ej stronie okładki 25 m., przy Nadesłanych 20 m.,
na ostatniej stronie okładki I7 m. 50 fenig.
Artykuły reklamowe 437 marek JO fenigów za stronę.
Załączniki zwykłe po 25 marek od tysiąca.

Adres R edakcyi: W A R S ZA W A , S Z P IT A L N A 12,
Adm inistracyi: Krakowskie - P rzed m ieście 66.
FILIA W ŁO D ZI: Biuro dzienników i ogłoszeń
„PR O M IEŃ **, Piotrkow ska Ne 81.

Wydawcy: Akc. To w. Wydawnicze „ŚWIAT”.

Rok XIII. N2 8 z dnia 23 lutego 1918 r.
Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Suk n ie , K ostjumy, O k r y c ia , B luzki, Szlafroczki
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CHEŁMSZCZYZNA.
Sprawa Chełmszczyzny nigdy
jeszcze nie występowała otw arcie w
■tym charakterze, jaki dał jej traktat
pokojow y-państw centralnych z no
wo a zgoła niespodziewanie powstaj'ącem państwem Ukrainy, mianowi
cie/ jako sprawa narodowa. Pii do
roku 1430, kiedy na tych ziemiach,—
ri a których żywioł lechiciki mieszał się
z żywiołem ruskim, jeden irozszerzając się na Wschód iprzez pokojową
kolonizację, dirugi usuwając-się z po
łudnia. ciśnięity kolejno przez Wę.grów ] Tatarów , — wprowadzono na
dłiugie wieki (prawo polskie, była ona
pasem granicznym, poza którym ży
wioł ruski napróżno usiłował wytwo
rzyć sobie ośrodki państwowego ży
cia. Podbój normaindzki w ytw orzył
tam tylko tymczasowe państwa, któ
re padały pod ciosami Tatarów, Li
twinów i Moskwiczów. Księstwo W o
łyńskie, m ające swoje chwile efeme
rycznego blasku, wpadło pod panowa
nie -bitnych Litwinów; po-śmierci $widrygajły, w 1452 r., stało się ono pro
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stą prowincją Litwy. W szystkie te
podboje Litwa po Unii oddała pod
zarząd Koronie, sama utrzymując,
swoją formaliną przynajmniej odrę
bność, aż do Konstytucji 3 maja.
Dworną .szlakami szł,a kolonizacja
polska na wschód: z Chrobacji połu
dniowym i z Mazowsza zachodnim.
Prawdziwymi kolonistami Polskj byli
jednak głównie Mazurzy, którzy wy
tępiwszy dzicz jadźwińską, skolo
nizowali Podlasie, a potem na półno
co-wschód się obrócili, w ysyłając licz,
ne grom ady kolonistów na Wołyń i
dalej.
W czasie podziałów krajano Pol
skę bez żadneij uwagi na wyznaniówe,
etnograficzne albo ,n arodowościowe
względy. Strategiczne i handlowe
grały już swoją rolę. Ale co ważyło
glów in ie w podziałach, to masy ziemi
i m asy ludzi. Na kongresie wiedeń
skim o mc innego nie szło. Było to w
duchu czasu.
W ykrojono Utwór
sztuczny, niejako „sobotnim sztychem
fia niedzielny targ ", starając się o to

Encyftlopedja Handlowa
2 tomy
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tylko, aby żadnego z rozwydrzonych
apetytów nie nasycić w zupełności.
W ten sposób poprowadzono granicę
Chełmszczyzny,pozostawiając w Kró_
lestwie Kongresowem pewną ilość wsi
ruskich, a na Wołyniu, Rosji oddanem, daleko większą ilość wsi pol
skich.
Kwestja ukraińska wcale wtedy
nie istniała.
Nie istniała ona jeszcze w 1848
r., podczas owej fałszywej „wiosny
ludów", kiedy na pierwszym słowiań
skim kongresie w Pradze nie ocknię
tych jeszcze do narodowego życia
Rusinów reprezentowali Polacy.
Narodowe życie rusińskie obu
dziło się w Galicji Wschodniej i
wzmocniło w walce z polską kulturą.
Ale na Chełmszczyznę nie prze
rzucało się ono inigdy jako ukraiński
ruch narodowy. Sprowadzani tu z
Galicji działacze, Rusini i Unici, szli
w służbę rusyfikacji i prawosławia. W
tym duchu działał Dobrjański, w tym
duchu działał naw et pisarz rusiński,
Kulisz. Tembardzieij Kuziemski, któ
ry został w 1868 r. biskupem chełmskim. w
Dzikie prześladowania unij sp ra
wę rusińs/ką ha Chełmszczyźnie odda

liły, jak tylko można było najsilniej.

Mapa Chełmszczyzny i ewentualnej linjl
graniczne] miądzy Królestwem Polakiem
a domniemaną respubliką Ukraińską.

z wyznaniowego wnętrza. Rządowi ro
syjskiemu szło, oczywiście, o poli
tyczne jedynie cele, o rusyfikację
Rusinów, o usunięcie ich z pod wpły
wów polskich i wogóle zachodnich:
I w tedy na wschodniem Podlasiu i w
Chełmszczyźnie powstało nowożytne
męczeństwo, które grozą napełniało
kaiżdą, choćby najbardziej obcą miej
scowym zawikłaniom duszę.

się tolerancji. Należało na nią się szybko. W pierwszej połowie 1909 r.
zgodzić, ale jednocześnie wznowić już projekt został zatwierdzony przez
unje. Nad iunją rząd mógłby mieć ja komitet ministrów i złożony Dumie.
kąś władzę, tembardziej, że to on by
W projekcie zarzucono podział
ją, wraz z kurją rzymską, budował. według powiatów. Pokazało się bo
Oddając m asy „upornych“ wprost wiem, że w powiatach, z jednym wy
katolicyzmowi', pozbywał się wszel jątkiem hrubieszowskiego, większość
kiego nad nimi wpływu. I robił osta Wszędzie jest katolicką. W (niektó
tecznie Polaków z ludzi, którzy przed rych powiatach ludność prawosła
rozpoczęciem prześladowań unickich wna stanowiła zaledwie drobny odse
uczuć polskich nie żywili.
tek, jak w radzyńskim — 3,6, k ra 
Ale „błąd“ można było poweto snostaw skim — 5,9, w konstantynow
wać. Nie przez stworzenie unji. Na skim—7,6, Zamoyskim—9,5; w hru
to już było zapóźno. Ale przez ode bieszowskim przewaga w yrażała się
rwanie Chełmszczyzny od całości Kró 47,6 wobec 36,4. Za podstawę w yłą
lestwa Kongresowego. Właśnie w cza czenia. wzięto więc nie powiaty, ale
sie trzeciej Dumy, w myśl idei Stoły- gminy. A jako klucz wyłączenia na
pina, powstała nowa partja rosyjska. wet i wtedy nie przyjęto większości,
Na czele tej partji stanął w Dumie ale tylko 38 procentów.
Bałaszew, w Radzie Państw a NeidJednakże Dumie i to nie w ystar
hard. Zażądała ona zaraz żeru. I pod czyło. Projekt rządowy został roz
sunięto jej projekt odłączenia Chełm szerzony. I utworzono nową guber
szczyzny. Rzuciła się chciwie na nię, której skład (tak się przedstaw iał:
niego.
katolików
52,60%
P rojekt nie był nowością. Już
prawosławnych 31,32%
Czerkasslkij o talkiem wyłączeniu
żydów
12,87%
Chełmszczyzny myślał. W yraźniej
protestantów
3,20%
podejmowal.i ten ' iproljekt Kuziemski
i Popiel. Podniósł go potem guberna
W cyfrach bezwzględnych stano
tor liubelsiki, Tchorzewskiij. Ale z wy wi to 467,432 katolików na 278,311
jątkiem jednego Szuwałowa, wszyscy prawosławnych.
wielkorządcy warszawscy byli mu
W połowie 1912 r. projekt chełm
stanowczo przeciwni. I to zarówno ski, przez obie izby przyjęty, o trzy 
Iimeretinski, jak Hurko i Czertkow. mał carską sankcję. W kwietniu 1913
Episkop chełmski, Euloigjusz, podno skończono wytykać granice nowej
sząc tyle razy porzucony projekt, gubernji. Ale dopiero w kwietniu 1915
trafił na grunt dlań żyzniejszy. Fala r., już podczas wojny, gubernia
nacjonalizmiu rosyjskiego podniosła go chełmska została oderwaną ukazem

Delegacja ukraińska, która podpisała pokój z państwami
centralnymi.

*
W przededniu pierwszej rewolu
cji rosyjskiej, na wiosnę, na Wielka
noc roku 1905, wyszedł nareszcie ukaz tolerancyjny. Urzędowe dane
podały następujące cyfry tych, któ
rzy pośpieszyli z powrotem na łotno
kościoła katolickiego (albowiem unji
przytem nie wznowiono) do 1909 r.
w gubernji Siedleckiej —
Lubelskiej —
„
Suwalskiej
—

100,751
50,688
14,308

Razem 165,777
Oczy wiście, lwia część tej liczby
przypada zaraz na pierwszy rok wol
ności 1905. I, oczywiście, dane urzę
dowe są niższe od rzeczywistych.
Nie brakowało śród reakcjoni
stów rosyjskich-iudzi, którzy uważali,
’ż popełnili błąd, ostro sprzeciwiając

Od strony Itwej ku prawej: M. Lubyński, W Hołubowicz, M. Lewytskl, Lyssanko, M. Pbłpsow

i Aleksander Siewruk.
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Na froncie ukraińskim.^

Handel wymienny między Ukraińcami I Niemcami.

o samorządzie miejskim w sposób oStateczny.
•.
Przytem należy wiziąć pod uwa
gę, że .było ito jedynie oderwanie od
władzy generuł-gubernatorstwa war
szawskiego. W tej właśnie formie,
według pomysłu październikowca Anrepa, ta sprawa przeszła. Chetmszczyzna nawetj po 1912 r. nie przestawa
ła więc stanowić części integralnej
Królestwa Kongresowego. Reforma
miała jedynie administracyjną a by
najmniej nie historyczną formę. Ale
rząd Kierenskiego, z ręki Mak,łąkową,
ogłosił, 30 marca 1917 r., że i ita refor
ma administracyjna zostaje zniesiona.
A więc ostatecznie nic za rządów ro
syjskich wyłączonem z całości Króle
stwa n ie;zostało.
•

*

Podczas walki o Chełmszczyznę
z jednej i drugiej strony zbierano na
miejscu dane. Ukazało się parę pol
skich prac. Wiercińskiego, Dziewul
skiego, Zakrzewskiego, w których ze
brano cyfry z całą sumiennością, aby
prawdę niezbicie ustalić,' alby fałszow ijego oblicze kłamliwe odsłonić.
Operowano jednak i wtedy danemi wyznaniowemi wyłącznie.

Wprawdzie te dane wyznaniowe
pokrywały się z tern; co wówczas za
narodowościowe ■ miano. Pomiędzy
Rosjanami a Rusinami nikt różnicy
wówczas nie czynił. Nie było r.usińSkiej propagandy na Chełmszczyżnie.
Kulisz, który tu działał od 1865 do
1867 roku, pragnął zrusyfikować
Chełmszczyznę i wbić jalko klin obcy
pomiędzy Polskę ią Ukrainę, aby tę
ostatnią od polskich wpływów za
bezpieczyć.
,
'
W każdym razie stosunki wy
znaniowe podczas wojny bardzo wy
raźnie przechyliły się na stronę ży
wiołu katolickiegó. Znaczy to, na
Stronę żywiołu polskiego. P. Wasi
lewski w swej pracy o „Kresach
Wschodnich", wydanej w 1917 r., pisze, że „w powiecie krasnostawskim
została zaleidwo szczuplutką garstka
kilku rodzin prawosławnych, w za
mojskim spadli do półtora procentu,
w biłgorajskim do 11—12%, w to
maszowskim zostało 2,370 osób na
ogólną- liczbę ludności wiejskiej okolo 60 tysięcy; z 'hrubieszow
skiego braknie danych (stronica 23).
Dodać do tego należy, że wielu ż u■chodźców otrzymało w Syberii do
bre do uprawy grunta w znacznie
■większym rozmiiarze, aniżeli posiada

ne przez nich dotychczas i z pewno
ścią pewna-część ich tam pozostanie".
Dane statystyczne mówią tylko
o wyznaniu. Ale idee i ideały w tej
jedynie formie dostępne były ludno
ści Chełmszczyzny, śród której roz
powszechniano naukę urzędową w ję
zyku zarówno Polakom, jak i Rusinom
obcym. A i tę jeszcze dawano w bar
dzo niedostatecznym stopniu. Potrze
ba będzie niewątpliwie luświadomienia
pewnego, aby ludno‘ść polska i rusińska zrozumiała, przy akcji samookreślenia, jaka ją wkrótce czeka, czego
właściwie się od nich żąda. To pierw
sze uświadomienie, które jest obo
wiązkiem polskiej miejscowej inteli
gencji, mającej już od połowy 1916
r. w Chełmszczyżnie ręce pod tym
względem swobodne, wykaże nieza
wodnie, dó jakiego stopnia na Chełmszczyźnie przeważa ludność polska.

' Ad. Wierzynek.

STEFAN BUSZCZYŃSKI.
(W dwudziestą piątą rocznicę zgonu.)

swemii chęciami, w oponowaniu dobrą i
czystą wolą własnych słabości i namięt
ności; w wyzwoleniu się z ich jarzma wi
dział prawdziwą wolność i zbawienie. Tęż
samą zasadę uznawał dla stosunków (Spo
łecznych i w tej myśli przyjął dewizę:
,Jn yoluntate libertaiś — din libertate salus“. (W woli wolność — w wolności zba
wienie).
W testamencie politycznym, w któ
rym Buszczyński streścił swoją ^prak
tyczną filozofię, polską**, powiada:
„Tylko światło i cnota zbawią naro
dy,, a więc społeczeństwo, i naprowadzą
ludzkość na drogę praw przyrodzonych.
Niema /innej równości w ludziach, tyl
ko ta, która ich zbliża lub wyrównywa
zapomocą światła i cnoty.
W ustroju społecznym nie powinny
istnieć dla jednostek inne prtaiwa usta
wowe, ani ińfte przywileje, ani inne sto
pnie, tylko te, które tworzą się z oświaty
i, z cnót. •
Zakres działalności każdego powi
nien być oznaczony stopniem uikształcenia i świadectwem moralności.
Gały organizm społeczny w prakty
ce polega na systemie Wyborczym. Je
żeli system wyborczy idobry — dobrym
jest ustrój społeczny; jeżeli. system wy
borczy wadliwy — wadliwem jest spo
łeczne życie.
Powszechne głosowanie, bez względu
na ‘Stopień oświaty, jest klęską społeczeń
stwa.
Cały więc system powinien opierać
sie na prawach, których rozciągłość oznaiczona jest przez stopień ukształcenia
i świadectwo moralności.
Praw a człowieka, a więc rodzin, a
więc narodów, są prawami' obowi ązującemi całe społeczeństwo**.

Przed paru miesiącami' upłynęło 25 ski bez żadnych wykrętów kompramiisolat od śmierci Stefana Buszczyńskiego. wych stosował nakazy moralne do życia
Jak większość ludzi, wyprzedzających po i mianowicie do życia nietylko1jednostko
jęciami swemii współcześne pokolenie, inie wego, ale i zbiorowego**.'
był on za życia rozumianym i ocenio
Jak w dziedzinie pojęć społecznych
nym. Dziś dopiero, staje Się popularnym, przeciwstawiał się 'Baszczyński utartym,
a dzieła jego 'stają się tak aktualne, że aczkolwiek (fałszywym, lub obłudnym po
wierzyć się nie chce, iż nie są pisane w jęciom,. taksaimo w poglądach swoich na
dobje obecnej, gdy cały świat w posa „znaczenie dziejów Polski** różnił się dia
dach się waldt Bo też istotnie wieszczym
metralnie od panującej wówczas histo
duchem prze rycznej szkoły krakowskiej, potępiającej
widywał Basz naszą przeszłość, i wystąpił z ,,Obroną
czyński upadek spotwarzonego narodu**.; iDiziś ■ocena 'wy
Europy. Wie tycznej liniji 'naszych dziejów. 'Zbliżyła się
dziony
bada- do tez, głoszonych przez Baszczyńskiego,
’ nięm •' dziejów, a co dziwniejsząi, rozbudziła żywe zain
logiką wniosko teresowanie wśród .publicystów niemiec
wania i genial kich.
ną intuicją, wi
W. dziejach iludzkości wiildziiał' B(udział jasno, że
szczyński ciągłą (walkę zasady woli i nie
rozwój stosun
woli, rozwoju siły moralnej di wolności
ków
społecz
indywidualnej z duchem przemocy i py
nych i polityęzT
chy, niosącym niewolę, samemu znaj
nych, nie.opar
dującym się .w niewolnictwie nieprawych
ty na wieczyS te fa n B u s z c z y ń s k i.
istych prawach żądz.
tSwój system filozoficzny opierał na
p r z y r oid zo
istnieniu
niezłomnych wieczystych praw
ny ch, zatem zgodny z praiwami Boskiemi,
moralnych,
co później tak trafnie określił
musi doprowadzić ludzkość do nieuniknio
Hipolit
Taine:
„Prawa moralne są nie
nego katakferrtn.iWiidział cały fałsz narzu-.
conegó ludom' Europy sztucznego systemu wzruszone, jak prawa fizyczne; można je
społecznego, stwierdzał, że ludzkość od zapoznać, nie można ich uniknąć'*. Te
daliła .się od prawdy i dobra: z upaidku •prawa muszą być stosowane zarówno do
logiki i sumienia wnioskował o rnają- życie jednostek, jak społeczeństw, ina
cem nastąpić nieszczęściu. W całym czej człowiek lub ludzkość idzie błędną
szeregu dzieł: ,,Upadek Europy**, ,,A- drogą ku zatraceniu.
ńietyka i Europa**, oraz świeżo wydanej
Jako podstawę życia człowieka ufantazji społecznej p. t. ,,Rękopis ż przy anawał Wolę (liberum artoitrium), Ł j.
szłego wieku1* wołał z rozpaczą, że Eu możność wolnego wyboru i kierowania
ropa w gwałtownem tempie idzie ido zgu
by. Wówczas był to głos, wołającego na
puszczy. Buszczyński (był odosobniony:
jedynie szczupłe grono przyjaciół, do któ
Pokój z Ukrainą.
rego należeli J. I. Kinaszewski, W. Pol,
J. Kremer, iK. Ujejski, A. Giller, ks. K.
Zuliń ski, podtrzymywało jego wiarę w sie
bie. Znajdował jednak zwolenników wśród
młodzieży, która też, doszedłszy do wie
ku dojrzałego, rozwinęła jego zasady.
Ziarno wówczas rzucone dziś dopiero za
czyna plon wydawać, a dusza społeczna
w obecnym potopie izbrodni i nieszczęść,
grożących doszczętnem.izburzeuiem kultu
ry europejsk.ieji, dojrzewa do zrozumie
nia wielkich prawd i wzniosłych za
sad, głoszonych przez Baszczyńskiego.
Może rychłe nawrócenie na drogi prawdy
i wolności zdoła jeszcze ocalić przyszłość
europejskich narodów.
„Jeślibyśmy duchowy konterfekt Bu
szczyńskiego cheieli nakreślić w sposób
najbardziej (zwięzły — powiada Antoni
Chołoniewski we wstępie do „Rękopisu z
przyszłego wieku “ —. trzebaby powie
dzieć, że był te poprostu konsekwentny
chrześcijanin, I to było właśnie źródłem
roizdźwięku pomiędzy światem jego m y
śli a światem (zewnętrznym1. Prostolinij
ność myślenia, właściwa wszystkim lu
dziom silnej idei, sprawiała, że BuszczyńPo zawarciu’ układów w Brześciu.
4
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Postanowiłem przepi owadzie ankietę, dlaczego i za
co tak baidzo kochamy naszych aitystów i nasze ar
tystki, ale z powodu nieustającej wojny i niewyczerpa
nej ilości artykułów wstępnych, oraz komunikatów, an
kiety tej nie można na razie przeprowadzić ną łamach
żadnego poczytnego, a naw et; niepoczytalnego pisma.
Pomimo to, przeprowadzam ustnie ankietę i każdej
po raz pierwszy spotkanej kobiecie zadaję pytania: czy
lubi pani naszych artystów, dlaczego pani ich lubi, któ
rego pani lubi najbardziej, dlaczego pani go lubi naj
bardziej?
Odpowiedzi bywają przeióżne. Pozwolę sobie pfzy\ toczyć te, które mnie najbardziej zafrapowały.
Inteligentna i urocza pani rzekła mi: ,
J. Leszczyński.
Lubię artystów, a nawet kocham ich,
bo uosabiają sen mój o życiu. Pragnę, by mi
zawsze towarzyszył złoty humor Frenkla, pra- ,
gnę, by ukochany przezemnie mężczyzna był bohaterski, jak Węgrzyn,
Jedynymi
liryczny, jak ‘Śliwicki, mocny jak Solski, piękny jak Leszczyński,
pr aw dzi w y m i
pragnę, by miał spryt Ludwika Śliwrńskiego, timbi głosu niech ma
ludźmi są ci, któ
Rolanda, a spojizenie tych wszystkich razem, Chcę, by bieg mojego
rzy nigdy nie ist
życia był wyreżyserowany przez Janusza, bo czyni to znakomicie
nieli— powie
i wreszcie chcę, by mi wybaczano w życiu—jak Kamiński w „Mistrzu".
dział O s k a r
Wszystko tó urocza.; inteligentna i świadoma swoich marzęń pani
Wilde.
wypowiedziała jednym tchem. Inna hięwiasta,
któ‘ą pytałem o miłość bliźniego- artysty, ob zuDlatego mo
ciła mnie surowem spojrzeniem i term słowy
że, / prawdziwy^
odezwała
się:
mi ludźmi są ar
tyści.
— Zapytuje pan, czy lubię artystów? Nawet
Ich ż y c i e
ich lubię baidzo. Zapytuje pan,, dlaczego? Na to
z jest tyle odpowiedzi, ile paragrafów w kodeksie
prywatne nie ist
Napoleona. Zapytuje pan, któiego lubię najbar
nieje dla publicz
ności, natomiast
dziej? Ponieważ go nietylko lubię, ale i kocham,
ich życie na sc e -;
więc panu1odpowiedzi dać nie mogę. A dlaczego
’L. Solski.
nie istotnem jest
goękoęham? Samo pytanie jest bezsensowne. <
i prawdziwem.
Jeszcze inna kobieta, ta ostatnia powiedziała mi:
—1Ja najbardziej lubię|tego artystę, którego
Wprawdzie można spotkać na „gór
karykatury
niema w „Świecie", bo widocznie nikt
ce" u Semadeniego prawdziwie ugo skarykaturować nie umiał.
śmiechniętego Frenkla i tego kocha
Któż jest tym szczęśliwcem?
nego Jurka Leszczyńskiego; wprawdzie
—'T eń| prawdziwy mężczyzna,
bywa u Lourse’a Gasiriski i Solski, a L. Śliwiński.
ten który najlepiej uwodzi i naj
na Nowym - Świecie widziano Wę
serdeczniej całuje.
grzyna, idącego z własnym synkiem.'
— Kto on?
Wprawdzie nawet Szyllinżankę spotka
— Nie zgaduje pan? Więc po
no w magazynie p. Horodyńskiej, a Lubicz-Sarwiem... Osterwa.
ńówską w kinematografie — ale któż zaręczy, że
Spojrzałem zawstydzony na mi
nie byli to bohaterowie Moliere’a, Słowackiego,
łą
kobietę, której pamięć była tak
Szekspira, Bernarda Shaw, Caillavet’a i de Flersa,
silną,
że przętiwała nawet nie
ciekawi nietylko warszawskich desek scenicznych,
obecność artysty
ale i innych osobliwości syreniego grodu.
w „Świecie".
I nietylko jedynymi piawdziwyml ludźmi są
Takie są dotych
artyści — są oni też jedynymi ludźmi, którzy nie
czasowe
rezultaty
kłamią, albowiem wypowiadają cudze myśli i cu
mojej ankiety.
dze kłamstwa.
Dlatego skłonni jesteśmy im wierzyć, i—nieK. Kamiński.
tylko dlatego skłonni
Ryś. 'J. Sawąjeer,
jesteśmy ich kochać*
Specjalny urok dla nas mają nasi pok
scy. artyści'. Oczywiście umiemy wyrażać
się z największym kultem i uznaniem o in
nych, euiopejskiej sławy aktorach, ale uzna
nie tak rzadko idzie w parze z sympatją.
A z ręką na sercu przyzna każdy,’ fże
niema sympatyczniejszych aktorów od na
szych.
.
Można podróżować po szerokim świe
J.. Ś liw icki.
cie, bywać i w komedjach francuskich i u
Reinhardtów i w artystycznych teatiach Mo
skwy, a jednąkj mile lozczuli w „Świecie":
kaiykatura Kamińskiego i Śliwickiego „z łezką w głosie", i Frenkla,
któiemu każdy i każda chętnie się rzuci na szyję... o ile pozwoli.
J. Węgrzyn.
A czy pozwoli? przeczytajcie w odpowiedziach redakcji.
J. Janusz.
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Na widowni — z tygodnia.

ST. GŁĄBIŃSKI,' znany
polityk galicyjski, ode
słał medale cesarzowi
austrjackiemu z listem uspraw‘iedliwiającym_»»ten
krok.

WŁ. DŁUGOSZ, były mi
nister dla Galicji, przy
wódca ludowców Gali
cyjskich, odesłał medale.

Dr. ĆWIKLIŃSKI, austrja
cki minister oświaty w
gabinecie Seidiera, wsku
tek uchwał Koła Polskie
go, podał się do dymisji.

Minister M. BOBRZYNSKI, znany historyk, były
namiestnik Galicji,wyraził
swoją solidar. w opozycji
Koła polsk. w Parlamencie
oraz w Izbie panów.

Dr. I.R O S N ER , delegat
austrjacki przy c.-k. ministerjum w Warszawie, po
dał się do dymisji i bę
dzie przemawiał w delega
cjach przeciw budżetowi.

BARON UGRON, pełno
mocny minister austrjac
ki w Warszawie, podał
się do dymisji.

Teatry warszawskie.
TEATR POLSKI. „Pieniądz", komedia w
3 aktach iL. Glelze’a.
'Paryski ,pan. Geldhab w ujęciu znane
go francuskiego literata ip. L. Glęizea po
siada wiele cech specyficznych, które n,a
miejscu mogły wywoływać nawet więk
sze zainteresowanie. Jest on jak gdyby
portretem scenicznym, zrobionym z ja
kiejś popular ne|j postaci dorobkiewicza z
nad Sekwany. iNazywa isię w sztuce Pilard Durand, a mógłby się nazywać O iauchard. iMarzy on o krzyżu komandorskim.
Otoczony 'jest przez pochlebczą zgraję.
W towarzystwie tym nie brak ..głuche
go" polityka, dziennikarza, p o e t y . z n a j 
dzie się też chrześcijanin, dyplomata i
hrabia w jednej osobie.
Towarzystwo to życzy panu Pilard
Durandowi krzyża', pomaga nawet do
zdobycia, gdyż o taki sam krzyż ubiega
się finansowy współzawodnik p. Piilarda,
•niejaki Legros, figura mocno trywialni',
ohoć też zamożna.
W Paryżu krzyże zasługi zdobywa,się
przez ofiary na cele publiczne. P . Durand
da więc drogi choć podrobiony obraz

Dr. K. T W A R D O W S K I,
austrjacki minister dla
Galicji w gabinecie S ei
diera, wskutek uchwał Ko*
ła Polskiego, podał się do
dymisji.

Gen. J. L E Ś N IE W S K I,

Gen. A V A R E S C U , no

dowódca wojska polskie

wy prezes ministrów ru

go w Rosji.

Watteau do galerji narodowej'. Znajdzie
stosowną nagrodę, zawiśnie mu na piersi
pożądany order. Stanie się to tymbardżiej, że mimisitrowi podoba się jego ku
zynka, p. Zuzanna (Lionel.
O rękę jej 'Stara się posagołowca z
Brukselli; gdy jednak p. Durand w drm
gim akcie pożegna się z tym światem,
sprytny jegomość woli poczekać z marjiażem do chwili ogłoszenia testamentu.
Przez ten czas p. Zuzanna uczyni sama
wybór. Rękę swą odda smętnemu wesoł
kowi salonu paryskiego, p. La Buisąućur,
sekretarzowi p. Duranda.
Artyści Teatru Polskiego grali tę
specjalnie paryską komedię dosyć spra
wnie. Na pierwszym miejscu należy po
stawić p. Gasińskiego, jako Duranda. Do
brym La Buisąuerem był p. Biegański'.
Miłą Zuzannę dała p. Renard. Głuchego
dyplomatę z zacięciem charakterystycz
nym narysował p. Maszyńskii. Reżysero
wał p. Tatarkiewicz. Grał on też izajmuijąco brukselskiego cbrześcijama. Wystawa
bardzo staranna.

E. Ć.
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Gen. ST. hr. SZEPTYCKI,
gub. okupacji austrjackiej, były szef legjonów,
zgłosił swoją dymisję z
racji pokoju z Ukrainą.

muńskich.

HENRYK BERGSON —
CZŁONKIEM AKADEMJI.
Znakomity filozof francuski1,H. Bergson,
prof. College de France, został zaliczony
w poczet człon
ków Akademii
francuskiej. Je
go ,,Ewolucja
twórcza"
do• c z e k a ł a sii-ę
przekładu - pra
wie na wszyst
kie języki' eu
ropejskie .Przed
w o jn ą
był
B e r g s o n je
dnym z naj
bardziej popu
larnych filozo
fów francuskich
wśród
szero
kich kół inteligencji europejskiej. Zwal
czał, oin /statyzm' i /mechanłzimi, dając
twórczości, bezpośredniości wielkie pole
w swoim systemacie poznawczymi Berg
son był też niezwykle honorowany przez
wszystkie koła antiiintelekitualiistyczne.
Na polski język przełożono ,,Ewolu
cję twórczą". ,,Wistęp do metafizyki" oraz rzecz o komizmie. Pisano też bardzo
wiele o jego systemacie myślenia.

Zajęcia i rozrywki rodzin panujących na Bałkanie.

Królowa grecka z córkami na ślizgawce w Zurichu.

I

Stulecie giełdy
warszawskiej.

Cicho minęło stulecie giełdy war
szawskiej. Rytm •olbrzymich wydarzeń,
w jakie wpleciono mas — przesłonił cały
szereg nawet bardzo doniosłych i wa
żnych dla życia naszego zbiorowego rze
czy. Stulecie giełdy warszawskiej nale
ży ..bezsprzecznie do tego rodzaju faktów.
Wychodząc zapewne z tego założe
nia iKomitet giełdowy warszawski 'zdecy
dował się upamiętnić tę chtwilę książką,
któraby posłużyła przyszłości za doku
ment, wskazujący, iiż mimo wszystkie ko
leje, przez jakie kroczyć mUsimy, pilnie
trzymamy rękę ma pulsie naszej narodo
wej spuścizny i potrafimy zawsze odna
leźć w sobie zmysł godnie traktujący
przedmiot. Giełda warszawska odegrała
bowiem w naszem życiu przemysłowem
i handlowem ibardizo wydatną i doniosłą
rolę. Dosyć wspomnieć, że tz dziejami jej
■sprzęgły się nazwiska Sfeinketlera, iKnonenberga/ Blocha.
Zaczątki giełdy naszej istniały już
w XIV wieku. Akta zgromadzenia ku
pieckiego w Warszawie stwierdzają, że
pierwsza giełda pieniężna powstała w r.
1757 ..i odbywała się w ratuszu staromiej
skim. Dnia jednak 16 maja; 1817 r. zaczy
nają się dopiero funkcje “obecnej naszej
giełdy warszawskiej; choć ijiuż 12 kwie
tnia! wydano postanowienie Księcia Na
miestnika. Do zadań giełdy należało układanie ceduł' kursu i cen towarów.
Wzbroniono pokątnego wiaklerstwa, ale
zakaz ten nie kładł famy panoszącemu
się wtedy prywatnemu ■ipośredmiictwu.
Prawo zabroniło maklerom urzędo
wym podejmowania działań handlowych
na rachunek własny, nie wolno też było
przyjmować zleceń 'dwóch stron, prze
ciwnych, zdradzać tajemnic handlowych.
Specjalnie przy tern zastrzegało postano
wienie, że „makler oberży, kawiarni,

DC

Księżniczki bułgarskie, jako siostry miłosierdzia.

szynku win, piwa lub wódki pod utratą
urzędu utrzymywać nie powinien'1.
Dzieje giełdy, warszawskiej są nie
mal dosłownym odbiciem wydarzeń na
szych narodowych. Rozwój jej związany
jest z tętnem ogólnego życia .narodowe
go. Przyspieszony obieg krwi w orga
nizmie narodowym powiększał też rytm
naszego życia gospodarczego. Interesują
ce, że pierwszy bilans na „ekspensa"
giełdy warszawskiej wyraża się tylko w
sumie 4 tysięcy 328 złt. p. Z pośród
wybitnych przedstawicieli giełdy war
szawskiej - należy wymienić nazwiska: S.
Fraenkla, H. Stoeckerta, Józefa Kohlera,
Wojciecha Sommera, Am. 'Fraenkla, M.

Epsfeima, Rotwanida oraz Kazimierza iNatansona.
Stulecie . giełdy 'warszawskiej jjeśt
przytem nietylko hiistorją tej instytucji.
Wyjaśnia też zadania i jej- łączność z
całokształtem dziejów polityczno-gospo
darczych naszego kraju. Baje obraz wy
siłków naszych da polu finansów,o-gospodarczym.
Dobrze, że Komitet giełdowy war
szawski uezcił tak poważnie stulecie ist
nienia naszej giełdy.. Dla- twórców bo
wiem przyszłego naszego życia ekono
micznego nie będą bezużytecznymi zano
towane w tej księdze wskazania i ślady
wysiłków twórczych przeszłości.
F .,

Milicja w Radomiu.
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Od 1 stycznia r. b, zaczęła funkcjonować w Radomiu,milicja miejska, na czele której
stanął mż. Jerzy Poraziński, były nadkomisarz milicji warszawskiej.
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Sir William Lindley.
W s p o m n ie n ie p o ś m ie rtn e .

Naczelny inżynier kanalizacji i wo
dociągów iii. W arszawy zmarl w dniu 30
grudnia 1917 roku w Londynie na anewiryzm serca, i tam 'pochowany został.
Wybitna rola tego znakomitego spe
cjalisty, w dziedzinie uzdrów otnienia
miast, jego usilna i owocna praca i re
zultaty iwisp'ainiałe, osiągnięte dla W arsza
wy i milionowej ludności stolicy Polski,
uprawniają i usprawiedliwiają tych kilka
słów serdecznego wspomnienia.
William Lindley brodził się w 1854
roku w Hamburgu. Naówczas jego Oj
ciec budował pierwszą systematyczną ka
nalizację na kontynencc Europy, miano
wicie w Hamburgu, a po jej ukończeniu
przeprowadzał wodociągi, czerpiąc wo
dę z Elby.
P rzy znakomitym ojcu, wykształcił
się syn najstarszy — pomagał ojcu i wy
ręczał go w
pracach zawo
dowych. Gdy
projekt kanali
zacji i wodocią
gów dla W ar
szawy — przez
ojca wypraco
wany i przed
stawiony gene
rałowi1 Starynkiewićzowi', ów
czesnemu pre
zydentowi mia
sta' w maju 1878
roku, z o sita ł
zatw ierdzony
przez władze miarodajne w 1881 r., za
warto bezzwłocznie umowę z Lindleyem,
synem', 27-letnim młodzieńcem, który ja
ko naczelny inżynier zarządzający robo
tami, rozpoczął bezzwłocznie roboty przy
gotowawcze, pomiary miasta, niwelację
ulic, badania gruntu, poszukiwania i stu

dia nad sprawą zużytkowania ścieków
miejskich, określenia miejsca czerpania
wody z Wisły — ułożenia warunków dla
dostawców materiałów i przedsiębiorców
robót budowlanych.
Pierwszą 'kapitalną robotą była bu
dowa kolektora ,,A“ na zachodnim k rań 
cu miasta w 1883—4; drugą kolektora
,,C‘‘ na wschodnim krańcu W arszawy w
1885 oraz głównego kolektora bielań
skiego, z 'wylotem do Wisły, a równole
gle szły raźno roboty przy budowie, sta
cji filtrów i stacji pomp na Czerniakow
skiej.
<
. Warszawa po "raz pierwszy, zdumio
na, śledziła pilnie organizacje i przepro
wadzanie wielkich robót tego rodza
ju, interesowała się pompowaniem tych
olbrzymich zapasów wody zaskórnej, z
głębokości 5 metrów, nie zdając sobie na
razie sprawy —. jakie skutki' dla zdrowia
publicznego obniżenie poziomu tego mo
rza podziemnego mieć będzie. Stwierdzo
no szybki postęp i składność gospodarki,
przyglądano isię kontrołi robotników i '
przyjęcia mat&rjałów, dowożonych do ka
żdego składu.
Wkrótce przekonano się, dzięki ba
daniom hygjenistów — a w pierwszym
rzędzie pirbf. Baranowskiego i dr. Stani
sława Markiewicza — że obniżenie po
ziomu wód gruntowych przy przeprowa
dzeniu kanalizacji ma doniosłe znacze
nie dla1 zdrowia — osusza zawilgocone
mieszkania i poprawia ogólny stan zdro
wia ludności.
Roboty dalsze szły pospiesznie na
przód.
W 1886, ku jesieni; Warszawa po raz
pierwszy piła prześliczną wodę filtrowa
ną — a cały obszar miasta otrzymywał
stopniowo sieć olbrzymią wodociągów i
nieco mniejszą kanalizacyjną. Na wiosnę
1899 r. Lindleyowi polecono do programu
robót wciągnąć uzupełnienie, obejmujące
uzdrowotmienie Pragi.
Już w początku robót przygotowaw
czych nasunęły się bardzo poważne tru
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KAZIMIERZ SKIBIŃSKI.

INŹ. JÓZEF FLATAU.

PamfginiSi Aktora

Elektryczność w zastosowaniu

(1786 — 1858).

do gospodarstwa domowego I drobnego przemyśla.

Opracował i wydał Al. Kulikowski*

Z licznemi ilustr. w tekście.
O pr. w p łó tn o M k. 3.75.

C e n a Mk. 5.65.
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w płynie i w postati
żowaną
szwaczkę,
niezdolną
do
pracy
stałej w kapsułkach I
od kilku lat. Łaskawe ofiary
żelatynowych do przy- j dla Z. Walesińskiej przyjmuje
Redakcya.
gotowania kąpieli bal
samicznych.

Obuwie damskie
W. Klaro wicz
p o le c a

dności', a mianowicie, że część Pragi' pod
legała rok rocznie .zatapianiu, a drugą
kwestję Stanowiły żądania władz woj
skowych: o konieczności klarowania ście
ków, przed wpuszczeniem ich do Wisły.
Zbyt nizko położone dzielnice tego przed
mieścia mus.ialy być sztucznie podnie
sione — a sprawę klarowania ścieków
załatwiono kompromisowo, przez zbudo
wanie drobnej stacji w. Golendzinowie.
Do 1 stycznia 1911 roku długość sieci ruf
wodociągowych wynosiła 273 kilometrów.
Sieć ikanałów 180 kilometrów.
Domowa kanalizacja szła z początku
opornie. Jednakże i matem polu przeła
mano wszystkie' przeszkody — prócz je
dnej: mianowicie obowiązkowego łącze
nia każdego domu z siecią ulicżną. Wa
dę programu w tym jedynym punkcie, po
mimo usiłowań Lindleya, nie zdołano do
dziś dnia naprawić, lecz czego nie doko
nano dawniej1, w warunkach nienormal
nych, może udałoby się dziś. Należałoby
tylko wysunąć ten punkt konieczności po
łączeń na 1-szy plan -i zmusić opornych
właścicieli domów, w imię zasady dobra
ogólnego, do połączenia nieruchomości z
•siecią wodociągową i kanalizacją.
Na dzień 1 stycznia 1911 r. na 6,500
nieruchomości było połączonych z wo
dociągiem tylko 5,600 — z kanalizacją
4,000 a jakkolwiek ilość domów w ok-resie 7-letmim (dla zdrowia: dostosowano,
pozostaje jeszcze dużo do'zrobienia, i kto
wie, czy panujące epidemje, nie znajdują
właśnie w tych dom ach. swoich siedlisk
zarazy.
Ogólna śmiertelność z roku 1880 wy
nosiła 33,55 na tysiąc, spadła do końca
roku 1910 na 19,27 na tysiąc. Wspaniały
ten rezultat jest w znacznej części za
sługą Lindleya, i za1swą pracę genjalną,
za usilne starania uizdrowotnienia stolicy
Polski — należą się mu pamięć wdzięcz
na i słowa szczerego uznania od w szyst
kich, którzy z jego prac, kulturalnych ko
rzystają.
Emil Sokal.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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