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D o l i n a  S z w a j c a r s k a
Codziennie od godz. 8 wiecz.

Koncerty Warszawskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyr. J. Ozimińskiego i B. Szulca.

Piotrogrodzki l e t n i  
TEATR-* PERETTA

Walentyny Piątkowskiej,
9 Chmielna9, tel. 51- 4

Z udziałem słyn
ne prymadonny, 
ulub enicv Piotr o- 
gr^du i Moskwy.

Kasa otwarta codz. o 1 10-ej d
W. Piątkowskiej oraz naj- 

leps z ych 
sił trupy.

2-ej i od 5-ej do 9-ej wierz.

TEORYA NARODOWOŚCI.
Chwila jest szczególniej pomy

ślna, aby ustalić raz nareszcie, z pre- 
cyzyą, do jakiej nauki o społeczeń
stwie są zdolne, teorye narodu i na
rodowości. Naprzód, pa.tryotyzm stał 
sie obecnie zjawiskiem bardzo po- 
wszechnem i niezmiernie intensy- 
wnam. Wielkie i mały narody skupiły 
wszystkie swe siły i napięły wszyst
kie swe wysiłki wokoło idei oj czyzny. 
Kosmopolityzm, chimeryczne „oby
watelstwo świata44, jeżeli wyznawa
ny jest jeszcze, celebruje w cichości 
ducha, światła dziennego opinii pu
blicznej się lękając. Socyalizm za
barwił się miłością ojczyzny w nie
spodziewany a znamienny sposób: 
w gabinecie francuskim, prowadzą
cym wojnę z wrogiem o całość ziemi 
ojczystej, połowa ministrów należy 
do socyalistycznego wyznania, belg 
Vanderwelde wstąpił na ochotnika do 
armii, wioch Labriola głosuje za woj
ną o zjednoczenie swej ojczyzny, 
niemiec Sudecum intryguje między 
włoskimi socyalistami na korzyść 
niemców, a cesarz Wilhelm ma „swo
ich socyalistów44 podobnie mniej- 
więcej, jak ma swoich ministrów i 
swoich kamerdynerów. Sprawy naro
dowościowe przesłoniły obecnie jak
by wszystkie inne, byłoby przeto na- 
gannem ze strony myślicieli przepu
ścić te okazye do studyów, tak wy
soce dogodną.

Z innego jeszcze powodu przed
miot ten doprasza się o anaJizę i o 
uogólnienia. Narodowe uczucia, pod 
naporem okoliczności, uległy tu i 
owdzie zwyrodnieniu. Szlachetna i 
podniosła idea patryotyzmu prze
kształciła sie w plugawy system szo
winizmu. Miłość ojczyzny wygangre- 
nowała na nienawiść wszelkiej obco
ści. . Uczucie pochłonięte zostało 
przez apetyt, coraz to bardziej nie

nasycony, coraz wścieklej żarłocz
ny, coraz monstrualnie] egoistyczny. 
Na czele tego zwyrodnienia kroczą 
Prusy, które zdołały już zarazić ja
dem szowinistycznym dwa najkultu- 
ralniejsze narody niemieckie: bawa
rów i sasów. Otóż ich patologia jest 
metodyczną, prawie że naukową. Na 
poparcie swych zamierzeń i postęp
ków gromadzą niemcy argumenty. 
Aby złemu kierunkowi dać pozór, a 
nawet urok dobra i piękna, każą uza
sadniać go profesorom uniwersyte
tów. Ludzie sławy i zasługi, jak 
Momsen dawniej, jak Lamprecht, 
Ostwald, Wundt obecnie, zdejmują 
laurowe wieńce z czoła, aby, uma
czawszy je w kale, zapewniać swój 
naród, że teraz dopiero pachną pra
wdziwa wiosną. Patologia oddaje sta
le usługi nauce, tworząc jaskrawe tła 
dla wszystkiego, co jest zdrowam i 
normalnem. Szowinizm niemiecki po
winien też być wyzyskany przez so- 
cyologów dla pokazania i określenia 
tego, co ani trochę nie jest patryo- 
tyzmem.

Znakomity filozof francuski, E- 
mil Boutroux, profesor Sorbony i 
członek dwóch akademii (podobnie 
jak i jego kolega, Bergson) Instytu
tu francuskiego, podjął te snrawę i 
zgromadził argumenty niemieckie o 
nierównych prawach różnych naro
dowości. Winniśmy je poznać, ponie
waż tu idzie przecież i o nasze pra
wa, o nasza przyszłość. BouPoux, 
badajacy te rzecz w lei ogólnym 
kształcie, nie wspomina nawet imie
nia Polski; jednakże każde bez wy
jątku słowo jego artykułu ..Narodo
wość jako osoba moralna44 stosuje 
sie do polaków i jest uzasadnieniem 
ich praw i ich wolności.

Boutroux w narodzie widzi in

dywidualność, inaczej osobę. A oso
bie, będącej wogóle najwyższym sta
nem rozwoju historycznego i natu
ralnego, przysługują dwa zasadnicze 
prawa: istnienia i wolności. Różne 
narodowości sa pod tym względem 
tak samo sobie równe, jak różne o- 
soby, należące do odmiennych płci, 
stanów, części świata. „ Toutes les na- 
tions sont egales" — mówi Boutroux 
(La Revue, str. 232) — i pod tym 
względem ani wielkość terytcryum, 
ani ilość potęgi, ani warunki poli
tyczne, ekonomiczne lub geograficz
ne nie wytwarzają między niemi ża
dnej hierarchii44.

Jednak, powstaje tu natychmiast 
pytanie:

— Ażali każda grupa ludzka, w 
jakikolwiek sposób wyodrębniona, 
jest tern samem już osobą, jest tern 
samem już narodem? Czy jest naro
dem np. mordwa, albo czy są naro
dem czuwasze? I, najbardziej tru
dna do orzeczenia kwestya: czv ży
dzi sa narodem?

Boutroux stawia sobie w ogól
ny sposób te kwestye i padaje na 
nia odpowiedź, na którą, jak myśli
my, podpisze się bezwarunkowo każ
dy po*ak:

„Kiedy naród stwierdza, ze świa
domością, wolę swa trwania iako na
ród odrębny, i eden i wolny; kiedy 
moc i świętość jego przvwiązania do 
ziemi ojców, do pomników przeszło
ści. do przodków daje sie gwaranto
wać przez związek nierozerwajny z 
przewodnikiem heroicznym, repre
zentantem i symbolem istnienia naro
dowego. odwagi i wytrwałości w o- 
bronie praw narodowych i przyjęcia 
ciężkich prób. aż do męczeństwa na
wet44 (str. 238) — to czyż można od
mówić takiej grupie kwalifikacyi o- 
sobv moralnej? Symbol, o jakim mó
wi Boutroux, posiadamy wspaniały, 
jako gwiazdę Pierwszej wielkości na 
niebie ludzkości. Imię jego — Mi
ckiewicz.
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Od administracyi.
Wielkie trudności, zjakiemi walczyć musimy w obec
nych czasach, zmuszają nas do wczesnego uregulo
wania nakładu „Świata”. Celem więc uniknięcia 
przerwy w wysyłaniu pisma, prosimy uprzejmie Szan. 
Prenumeratorów o rychłe odnowienie przedpłaty na 
ll-gie półrocze.

Przeciwko tej teoryi narodowo
ści, z rzadka jasnością skoncentro
wanej przez Boutroux na przestrzeni 
kilku kartek, niemcy wybudowali teo
retyczne rusztowanie, którego du
chem jest idea hierarchii narodów a 
celem wywyższenie Niemiec jja sam 
szczyt budowli. Przyznają oni, że na
rodowość jest szczytna zasada a na
ród wielka rzeczą. Ale nie każdy 
naród jest — narodem. Nie każda 
grupa ma prawo do kwalifikowania 
siebie i innych, jako narody. Od te
go sa — specyaliści: profesorowie 
archeologii, historyi, filologii i psy
chologii zbiorowej. Ponieważ jednak 
nauka stanowi przywilej i monopol 
niemiecki, a profesorowie niemieccy 
nie maja sobie równych, przeto oni 
to sa rzeczoznawcami w tych spra
wach. Oni jedni więc mogą orzec 
np., czy lotaryngowie, majacy sie za 
francuzów, są czy nie są niemcami. 
Uroczystym wierszem wypowiedzia
no te myśl w zbiorze pieśni patryo- 
tycznych, przeznaczonych na po
karm duchowy niemców w czasie 
wojny, zatytułowanym: „Niemiecki 
Gniew“ :

(Jesteśmy przewodnikami świata 
we wszystkiem, co iest poważne. To, 
co wam zachwalają, jako obce, a,by 
was zwieść, jest po większej części 
niemieckiego pochodzenia a tylko 
przebrane w szaty cudzoziemskie).

Miara narodowości jest kultura, 
głoszą niemcy. Stąd wielkie między 
narodami różnice. Sa więc narody 
nie mające kultury: Naturvdlker. 
Przeciwstawieniem ich sa narody, 
które weszły i idą po drodze kultu
ry: Kulturvdlker. Ale każdy z tych 
narodów staną innym krokiem i 
znajduje sie na innym tej drogi eta
pie. Jeden z nich wyprzedził wszyst
kie inne. niby koń wyższej rasy i 
znakomitej „formy", i ten należy do 
przewodników małego gronka: Voll- 
kulturvólker. O ile duma anglików 
jest ograniczona i nie koląca w oczy, 
o ile francuzi grzeszą brakiem du
my i zbytkiem krytycyzmu wobec 
siebie samych, o tvle niemcy afiszu
ją swe wysokie o sobie mniemanie z 
brutalna naiwnością. Berlin jest dla 
nich „stolica inteligency, świata". 
Wszystko iest — niżej. Na wszystko 
więc patrzą z góry. Mały naród ma 
tyle praw, ile mu przyznają niemiec
cy politycy, od postanowień których 
jest jedna tylko instancya apelacyj
na: niemieccy profesorowie.

Potknął sie filozof francuski o 
słowo: „prawa!" I natychmiast spo
strzega, do jakiego stopnia idea pra
wa rozpłynęła się w duszy niemie
ckiej w ideę siły. Macht geht vor 
Recht! Zbyt to dla nas znane, aby
śmy streszczali bliżei informacye 
Boutroux, przeznaczone dla poucze
nia francuzów. Doktryna niemiecka

o narodowości wybudowana jest na 
trzech podstawach: na ocenianiu sto
pnia narodowości danej grupy przez 
uczonych specyalistów, —- na mie
rze kultury, służącej do ustanowie
nia hierarchii narodów, — wreszcie 
na uznaniu siły za ostateczny i w 
gruncie jedyny argument. Wszystko 
to w sposób nietylko wyraźny aje 
wprost krzyczący usługuje niemie
ckiemu egoizmowi, niemieckiej py
sze, niemieckiej żarłoczności; poni
ża niemiecką naukę, tak długo pełną 
chwały i godną uwielbienia; reduku
je profesorów niemieckich do rzędu 
pachołków, schlebiających tłumom, 
stojącym u dołu i — u góry.

*
Nasze poważne Towarzystwo 

Naukowe Warszawskie podjęło ró
wnież tak aktualny obecnie temat 
narodowości i przypomniało polską 
teoryę narodu, warta nietylko przy
pomnienia, ale i stałego zapamięta
nia. Autorem tej teoryi był Kazimierz 
Brodziński, który, na posiedzeniu 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w 
dniu 3 maja 1831 r. wypowiedział w 
prelekcyi „O narodowości polaków" 
szereg myśli bardzo cennych. Stre
ścił i oświetlił ie prof. Ignacy Chrza
nowski na dorocznem posiedzeniu 
naszego Towarzystwa Naukowego, 
a piękna ta i tak na dobie będąca 
praca wyszła właśnie drukiem, jako 
osobna odbitka z rocznika Towarzy
stwa. Godnem uwagi jest, że Bro
dziński, który przecież do umysłów 
głębokich nie należał, w tej pracy 
wyjątkowo bystrym wzrokiem przej
rzał swój przedmiot i wygłosił sze
reg prawd, do dnia dzisiejszego świe
żych i mocnych, jak wogóle prawda.

„Naród to ideą", mówił Brodziń
ski. Prawie w pól wieku potem Re- 
nan, w swem studyum o tern: „Czem 
jest naród" dał tę sama ściśle odpo
wiedź, uważając, że przynosi coś sta
nowczego i ostatecznego do kwestyi 
aktualnej, ciemnej i spornej.

„Naród to indywidualność" mó
wił Brodziński. To samo stawia w 
1915 roku Boutroux, jako postulat 
nauki o narodzie, postulat, z którego 
wypływają dwa prawa każdego na
rodu — te same ściśle prawa, o któ
rych mówił polski uczony poeta w 
dniu 3 maja 1831 r. na zebraniu, — 
ostatniem zebraniu, — polskiego To
warzystwa Naukowego.

Oto „naród jest wrodzoną i- 
deą, — uczy Brodziński, — którą 
członkowie, w jedno spojeni, urze
czywistnić się starają". Innemi sło
wy—według prof. Chrzanowskiego,—

naród jestto zbiorowisko ludzi, oży
wionych jednym wspólnym duchem, 
jednym „boskim i niewidomym o- 
gniem", którym jest narodowość. Na
rodowość zaś polega na isjtnieniu ca
łego szeregu wspólnych węzłów, któ
re owych ludzi spajają w jedno, 
zwłaszcza węzłów moralnych, wy
tworzonych przez wiekową historyę, 
nadewszystko zaś na istnieniu jednej 
wspólnej idei, którą owi ludzie urze
czywistnić sie starają", czyli jedne
go wspólnego powołania. „Bóg chciał 
mieć narody, jak ludzi, indywidual
nymi"; świętym obowiązkiem każde
go narodu jest zachować swoją indy
widualność, jako wielki dar boży, co 
nie przeszkadza, że każdy naród, — 
i to jest jego drugi obowiązek świę
ty, — powinien się czuć członkiem 
jednej społeczności ludzkiej, powi
nien „chcieć na całą ludzkość wpły
wać i potrzebną tworzyć harmonię"; 
innemi słowy „każdy naród powi
nien być cząstką całości i krążyć ko
ło niej, jak planety około swego o- 
giniska", i tylko „ślepy egoizm tego 
nie widzi".

W  ideach Brodzińskiego o naro
dowości, tak trafnych i tak płodnych, 
nie wszystko jest bezwzględnie ory- 
ginalnem. Da sie może odszukać, ą 
przynajmniej wolno się domyślać nie
mieckich i francuskich wpływów na 
kształtowanie i_ego myśli. Szlachetni 
niemieccy myśliciele z owej epoki, 
jak Fichte, i z epoki poprzedzającej, 
jak Herder i Kant, wygłaszali idee 
pokrewne; we Francyi hasło „La 
Patrie en danger"  unarodowiło cały 
kraj, dotychczas żyjący prowincya- 
hii i połączony jedynie wspólnością 
interesów i ideałów kast i stanów. 
Epoka wojen napoleońskich stworzy
ła bardzo pomyślna atmosferę dla 
wyrabiania sie uczuć narodowych, 
co z kolei musiało doprowadzić do 
uświadomienia narodowego i do nau
ki o narodowości. Brodziński prze
chodził przez te uczucia wraz z ca
łym polskim narodem, zmuszonym 
po upadku państwa do zastanowienia 
się nad swym losem i do zdecydo
wania: czem ma być nadal? Naro
dowe uświadomienie nie przyszło 
bynajmniej nagle, w formie błyska
wicy myślowej, jako przebudzenie 
się raptowne po ciężkim śnie, mara
mi wypełnionym. Prof. Chrzanowski 
uwidocznia to cytatami, bardzo wy- 
mownemi. Oto Karpiński np. śpiewa:

Ten język i te wiersze słowami polskiemi 
Może za sto lat znane nie będą w tej

[ziemi.



Na wystawie londyńskiej »Royal Academyu szczególniejszą uwagę zwraca obraz Jamesa Clarka .,Bombardowanie Hartlepools dnia 16 gru
dnia 1914 roku”. Obraz został ofiarowany w darze poszkodowanemu miastu.

A Morelowski mu wtóruje:
I dla kogóż na lutniach odtąd będziem

[grali,
Kiedy polak ma zniemczeć, litwin się

[zmoskali?

Czacki zaś swe świetne dzieło „o 
litewskich i polskich prawach" o- 
twiera wyrazami: „Już Polska wy
mazana jest z liczby narodów..."

Ten ciężki pesymizm jest pun
ktem wyjścia dla, idei narodowości, 
która z tego negatywnego stanowi
ska usiłowała się wydobyć w pi
smach generała Czartoryskiego, w 
rozprawie o „pieśniach narodowych" 
Woronicza, i która osiągnęła już 
znaczna miarę uświadomienia w 
przedmowie do „Dziejów panowania 
Zygmunta III", Niemcewicza, w tej 
przedmowie bowiem znajdujemy ta
ki oto ustęp: „Naród oświecony, któ
ry sam siebie nie zapomni, zapewnia 
sobie wartość, nie podległa politycz
nym odmianom".

W  narodzie więc naszym odby
wała się głęboka przemiana, wydo
bywała się na światło intelektualne 
myśl nowa, w atmosferze zmian hi
storycznych, pod naciskiem i cięża
rem dramatycznej sytuacyj Polski, 
w duszy Brodzińskiego zaś ta prze
miana doszła, d.o całkowitego uświa
domienia i, jak to możemy powie
dzieć dziś, po latach, do doskonałe
go wyrazu. Była to więc głęboko o- 
ryginalna praca, ta, z którą wystą
pił Brodziński na ostatnięm posie
dzeniu Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, pomimo, że różne jej elemen
ty pedant może odszukać u niektó

rych filozofów niemieckich i rewolu- 
cyonistów francuskich.

Ta cenna praca Brodzińskiego 
jest przy tern punktem wyjścia dla 
przyszłych mesy anis tycznych teo- 
ryi narodu polskiego. Wprawdzie 
dziś patrzymy trzeźwo na te unie
sienia, oceniając je iąko przesadę i 
egzaltacyę; nie wprowadzamy idei 
mesyanistycznych do naszych poli
tycznych programów. Ale czy jest 
polak, pragnący wykreślić z prze

szłości i z pamięci te wizye szczytne, 
które nasz patryotyzm wyśpiewały 
beethovenowskiemj jakby harmonia
mi i ubarwiły go niby rubensowskie- 
mi tęczami. Taki patryotyzm był 
egzaltacyą, niezawodnie, ale nie był 
szowinizmem, szedł po gwiaździstej 
drodze ideału, pragnął spokoju i ra
dości wszystkich narodów. Była to 
przesada, której nigdy nie będziemy 
zmuszeni się wstydzić.

Wincenty Kosiakiewicz.

Wojskowe wagony kąpielowe.

Celem podniesienia zdrowotności w armii wprowadziła Rosya zaraz z początkiem wojny 
w a g o n y  kąpielowe. Za przykładem Rosyi Doszli  niebawem Niemcy i dzisiaj krąży już na 
kolejach niemiec-ich na terenie w°jny znaczna liczba wagonów, w których żołnierze mogą 
się wykąpać i wymyć Dod ciepłym tuszem Gorącą wodę doprowadza się z dużego zbior

nika cysternowego, umieszczonego obok lokomotywy.
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Ogłoszenie 
Król. Polskiego.

(20 czerwca 1815-1915).

Dzień 20 czerwca roku 1815 u- 
święcony zosta} w Warszawie uro
czystym obchodem ogłoszenia Kró
lestwa Polskiego. Już w dniu 18 
czerwca t. r. Wielki Książe Konstan
ty rozkazem dziennym zapowiedział 
wojsku polskiemu ustalenie losów oj
czyzny. Uczyniła to również Rada 
Najwyższa tymczasowa w odezwie 
do mieszkańców, obywateli b. Księ
stwa Warszawskiego.

Stosownie do ogłoszone
go w dziennikach programu 
uroczystości, o godzinie 5 
zrana rozległ sie huk 51 wy
strzałów armatnich, zwiastu
jąc stolicy dzień uroczysty.

Po skończonej mszy wiel
kiej, pontyfikalnie w kościele 
katedralnym Św. Jana przez 
J. X. Gołaszewskiego, bisku
pa wigierskiego, odśpiewa
nej, J. X. ksiądz Adam Praż- 
mowski, proboszcz katedral
ny płocki i warszawski, wy
głosił podniosłe kazanie. Po
czerń Józef Kalasanty Sza
niawski, referendarz Stanu i 
sekretarz główny Rady Sta
nu, obwieścił zgromadzo
nym władzom i obywatelom 
Manifest Aleksandra I do 
polaków, następnie akt zrze
czenia się Fryderyka Augu
sta praw do Księstwa War
szawskiego, wreszcie zasa
dy nadanej Królestwu kon- 
stytucyi. _

Z kolei, Tomasz Wa- 
wrzecki, członek rządu tym
czasowego Królestwa, wy
głosił do zebranych mowę, 
poczem koledzy jego prze
szli na stopnie tronu w świą
tyni ustawionego i staną
wszy przy obrazie Aleksan
dra I, wraz z wszystkimi 
dygnitarzami władz miejsco
wych i obywatelami wyko
nali dyktowaną przez Szaniawskiego 
przysięgę i rotę jej podpisali.

Jednocześnie na głównych gma
chach publicznych stolicy: na Zam
ku, na Ratuszu Staromiejskim i na 
dawnym pałacu Rzeczypospolitej 
wystawiono nowy herb Królestwa. 
Ujrzano nad nim powiewającą cho
rągiew z godłami narodowemi.

Dziękczynnemu hymnowi towa
rzyszyły ciągle wystrzały armatnie i 
odgłos dzwonów wszystkich kościo
łów stolicy. Odśpiewana pieśń: Do- 
mine salvum fac Imperatorem et Re- 
gem zakończyła obchód w katedrze.

Niezwłocznie rząd tymczasowy 
i władze krajowe udały się na pole 
pod Wolą, by donieść W. Księciu 
Konstantemu o odbytej uroczystości.

Podczas, gdy uroczystości świę
cono w stolicy, cała jej załoga woj
skowa, złożona z ośmiu batalionów 
piechoty, czterech szwadronów ja

zdy i jednej bateryi artyleryi kon
nej, dwóch batalionów wzorowych 
piechoty, złożonych z pułków,: 1 i 3 
lekkiej piechoty, z czterech szwadro
nów wzorowych strzelców konnych 
i ułanów, oraz z artyleryi, saperów, 
minerów i korpusu weteranów woj
ska polskiego — wystąpiła w zupeł
nym rynsztunku na równiny pod W o
lą. Tam, w poblizkości miejsca da
wnych narodowych zgromadzeń e- 
lekcyjnych, we trzy linie załamana, w 
szyku bojowym, stanęła. W  pośród 
rycerstwa stał ołtarz speeyalnie dla 
tej uroczystości zbudowany i od
świętnie przystrojony.

Wielki Książe Konstanty, otoczo
ny licznym orszakiem generałów i q-

ficerów sztabowych obojga narodo
wości, osobiście zgromadzonemu woj
sku przewodził. Po ogłoszeniu w 
szykach Manifestu Cesarza Aleksan
dra, jak również aktu zrzeczenia się 
praw i zwolnienia od przysięgi Fry
deryka Augusta, wojsko polskie wy
konało nowa przysięgę. Wielki Ksią
żę, wezwawszy przed siebie korpus 
oficerów batalionów i szwadronów 
wzorowych, oraz bateryi artyleryi 
pozycyjnej konnej, oświadczył, iż 
Panujący przeznaczyć raczył rze
czone bataliony, szwadrony i artyle- 
ryę na gwardyę królewską polską.

Gdy ucichły głosy pełne zapału, 
J. X. biskup Zambrzycki zaintonował 
skomponowane podówczas przez dy
rektora Elsnera Te Deum, wśród hu
ku dział i wystrzałów z broni ręcz
nej, poczem wojsko przedefilowało 
przed Wielkim Księciem [ pomasze
rowało do koszar.

O godzinie 3-ej po południu da
nym był w Zamku uroczysty obiad 
dla 200 zaproszonych gości. W cza
sie uczty wznosili toasty: Senator 
Lanskoj na cześć Panującego; ksią
żę Adam Czartoryski na cześć Ro
dziny Panującego. Wawrzecki na 
cześć W. Księcia; Nowosilcow na 
cześć wieczystej unii obojga naro
dów; hr. Zamoyski na cześć narodu 
rosyjskiego; Lanskoj na cześć woj
ska polskiego;generał Dąbrowski na 
cześć wojska rosyjskiego; książę 
Lubecki wreszcie na cześć Wskrzesi
ciela Królestwa Polskiego.

Od godziny 5-ej rozpoczęły się 
na placach Wa,rszawy rozmaite i- 
grzyska i zabawy, podczas których 

raczono lud napojami. Na 
scenie Teatru Narodowego 
dane było widowisko bez
płatne, złożone ze scen ope
ry narodowej „Krakowia
ki", oraz z odśpiewanej na 
cześć Wskrzes.zenia Króle
stwa Kantaty. Dzień uro
czysty zakończyła illumina- 
cya główniejszych gmachów 
stolicy. Najrzęsiściej olśnie
wał blaskiem lampionów pa
łac Rzplitej przy ogrodzie 
Krasińskich, na którym wi
dniał w przezroczu herb Kró
lestwa. W  głębi ogrodu 
wznosiła się świątynia, o- 
zdobiona godłami mądrości, 
cnoty i obfitości.

Do charakterystyki chwili 
i nastroju duchowego nie- 
tylko tłumów, lecz i przo
downiczych w Narodzie mę
żów, ich niezłomnej wiary 
w przyszłość wskrzeszonej 
części Ojczyzny, wystarczy 
przytoczenie ustępu z mowy 
Tomasza W a w rze ck ie g o , 
wygłoszonej w katedrze: 
„Cała Europa — głosił W a
wrzecki — patrzy na nowe 
Królestwo Polskie i na jego 
Naród,

Polacy mają w niej licz
nych, surowych i niechęt
nych postrzegaczów. Wkła
da to na nich obowiązek — 
czuwać pilnie, z nieodstęp- 
nem dbaniem, na swe po

stępki i sprawowanie się. One to, da 
Pan Bóg, zaprzeczą ząrzutoim i pro
roctwom złośliwych cudzoziemców, 
usprawiedliwią bez miary wspania
łe Panującego względy, a niefelko 
nie stracą opinii Europy, lecz ją znie
wolą do powszechnego szanowania i 
wielbienia dzisiejszego Wskrzesze-
„ •  u

Pamiętajcie 
o wpisach szkolnych.

Wszelkie ofiary przyjmuje 
Administracya „ Świata “ .

Ogłoszenie Król. Polskiego w katedrze Św. Jana w Warszawie.
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J9 d«tn z ang e'skich korespond-ntów-llustratorów wojennych uwiecznił w
ryczną chwilę w dniu 25 Kwietnia 1915 roku, kiedy a r m i a l a m.?USSazvSa^a kro ni Kar z e anielscy te *c zy n  bohaterski armii sprrymie- z emi turecki!,] w D .rdan .lach  „Nigdy me zapomnianym momentem ~  " a *  * «  Ji k°  " “ ? ado w" n la odbywał o s ie  pod ogniem batery. nie-
p^zyj^ći^lskich^a^ołrderze3 z^^dwfe  ̂ t^ ^ ąw szjf na^w ardef zi» mi, mus,ll,^natychmiast iść do ataku, by wywalczyć sobie możność pozo-

Motory w służbie wojny.

Nowezastosowania samochodu.
W  nowożytnej armii pełni wóz mo

torowy najróżnorodniejsze posługi i zy
skuje ciągle nowe zastosowania. Pewna 
też, bardzo znaczna liczba samochodów 
należy stale do zapasu środków pomo
cniczych armii, prócz tego w chwilach 
krytycznych wrazie mobilizacyi odbywa 
się rekwizycya prywatnych wozów mo
torowych, celem powiększenia taboru sa
mochodowego. Bo od ilości i sprawno
ści posiadanych samochodów zależy w 
niemałej mierze powodzenie wielu ope- 
racyi na terenie walki.

Przeważna część zadań, jakim słu
ży samochód w armii, jest powszechnie 
znana. Więc dowozi żywność i amuni- 
cyę na bardziej' wysunięte pozycye czo
łowe, do czego używa się często samo
chodów opancerzonych i dzięki temu za
bezpieczonych przed ogniem nieprzyja
cielskim. Służy do szybkiego transportu 
rannych i wogóle celom Tow. Czerwone
go Krzyża, a skonstruowane w roku u- 
biegłym samochody „operacyjne1* i „a- 
pteczne“ są prawdziwem dobrodziej
stwem dla ciężko rannych i chorych. 
Wspomaga lotnika w jego śmiałych re
konesansach powietrznych i spieszy mu 
wrazie potrzeby z pomocą, równocze
śnie zaś, zaopatrzony w działo szybko
strzelne, ściga i ostrzeliwa aeroplany 
nieprzyjacielskie. Jest środkiem komu- 
nikacyi między poszczególnemi oddzia
łami armii i umożliwia dowódcy nie
zmiernie szybkie przesuwanie się z jed
nego punktu długiej linii bojowej na 
drugi. Wreszcie coraz częściej bywa u- 
żywany do samego ataku, mianowicie, do 
niespodziewanego ostrzeliwania nieprzy
jaciela z karabinów maszynowych przez 
oddziały samochodów pancernych. To 
najgłówniejsze, powszechnie znane zada
nia samochodu w służbie wojennej; mo- 
żnaby wyliczyć jeszcze wiele innych, 
pomniejszych usług, jakie oddaje walczą
cym armiom.

Mniej znanem zastosowaniem samo
chodu są próby użycia go w służbie ar- 
tyleryi jako trakcyi mechanicznej, celem 
zastąpienia siły pociągowej kótfi. Tak

więc fabryka Kruppa stosuje już w o- 
statnim czasie motory do poruszania 
ciężkich haubic i moździerzy większego 
kalibru. W Austryi nowe typy 30 i pół 
cm. moździerza i 24 cm. haubicy, to zna
czy najcięższe działa artyleryi oblężni- 
czej, są ciągnione wozami motorowemi 
Daimlera. Próby, dokonane podczas o- 
stątnich manewrów przedwojennych we 
Francyi, dały rezultaty tak doskonałe, 
że postanowiono zastosować trakcyę me
chaniczną nietylko do dział ciężkich, ale 
również mniejszego kalibru. 12-cm. dzia
ło i złączone z niem dwa jaszczyki amu
nicyjne poruszały się przy pomocy czte
rokołowego przedwozia motorowego 
Panharda z szybkością 12 kilometrów 
na godzinę. Niestety, wybuch wojny 
przeszkodził większemu rozpowszechnie
niu tej siły pociągowej w artyleryi fran
cuskiej.

Inną jeszcze drogą poszły Włochy. 
Zastosowały one trakcyę mechaniczną 
także do celów artyleryi górskiej. Oczy
wiście, w tym wypadku konstrukcya wo
zu motorowego musiała uledz znacznym 
zmianom. Sztywne podwozie lub przed- 
wozie, stosowane w Niemczech i Fran
cyi, jest skutkiem swej budowy nieod
łącznie związane z gościńcami i wogóle 
twardym terenem; na rozmiękłej ziemi, 
na terenie pełnym rowów, nierówności 
gruntu i tym podobnych przeszkód, 
nie nadaje się do użycia. A dzia-

Pancerny samochód włoski z działem meru- 
chomem i wieżą działową.

ło górskie musi się posuwać swobodnie 
po Każdym terenie, niezależnie od prze
szkód. Nowy wynalazek włoski jest 
jeszcze obryty tajemnicą, mimo to na 
podstawie szczegółów, zamieszczonych 
w prasie zagranicznej, można odtworzyć 
sobie ogólny obraz konstruKcyi. W prze
ciwieństwie do francuskich dział samo
chodowych, umieszczonych na sztywnem, 
czterokołowem podwoziu, działo włoskie 
jest zbudowane, jak zwykłe armaty po
łowę, to znaczy, składa się z właściwej 
lafety i ruchomego przodka, wyposażo
nego motorem. Przodek ten wspiera się 
na trzech kołach, dzięki czemu posiada 
znacznie większą ruchliwość i sprawność, 
niż podwozie czterokołowe. Połączenie 
obu części niewiele się różni od zwy
kłych dział polowych, wobec czego od- 
przodkowanie działa nie nastręcza tru
dności. Natomiast sam przodek jest 
znacznie dłuższy, musi bowiem pomieścić 
motor, siedzenia dla trzech kanonierów 
i dwóch szoferów, oraz zapas amunicyi.

Niemcy względnie późno dowiedzia
ły się o nowym typie włoskiego działa; 
dopiero w lutym 1914 r. pojawiły się w 
pismach fachowych pewne informacye. 
Czy podjęły również próby i usiłowania 
w tym kierunku, niewiadomo, w każ
dym razie wobec wynalazku włoskiego 
zachowały się, jak znany lis z bajki wo
bec winogron. Oto fachowcy wojskowi 
oświadczyli, że nowy typ narazie nie na
daje się do użytku w armii niemieckiej, 
ponieważ kurzem i gazami spalinowemi 
zatruwałby powietrze, potrzebne ko
lumnom piechoty, ponieważ należałoby 
zabierać w taborze zapasowe przodki na 
wypadek uszkodzenia, ponieważ mecha
nizm motoru mógłby się zepsuć podczas 
jazdy i t. d. i t. d. Winogrona były 

| kwaśne, ponieważ nie można ich było 
1 narazie dosięgnąć.

Nowem niemieckiem zastosowaniem 
samochodu do celów wojennych jest pług 
motorowy do rycia okopów ziemnych. 
Ogromna maszyna, skonstruowana na 
wzór rolniczych pługów samochodowych, 
wygrzebuje w ciągu minuty metr sze
ścienny ziemi nawet w dosyć twardym 
terenie. Przy sprzyjających okoliczuo- 

' ściach, to znaczy, na terenie równym i 
miękkim, wykopanie rowu długości stu 
metrów trwa zaledwie godzinę. Pług
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Na granicy austryacko-włoskiej. Ze starych papierów.

W starych papierach mieści się nie
równie więcej życia i nawet „aktualno
ści , niż tego domyślają się ci, co nigdy 
nie wglądali w nie zblizka i z zamiłowa
niem.

W starych papierach bije mocne tę
tno współczesnej im chwili, a że chwile, 
jako etapy historyi, często się powtarza
ją, przy każdym ich nawrocie doba dzi
siejsza odbija się w dokumentach wczo
rajszej, jak w zwierciadle.

W stare papiery wnurzyłem się nie
dawno, szukając ucieczki przed zmorą 
wojny i prusactwa, która dręczy na ja
wie i nocą sen odbiera. Ufałem,, że cof
nąwszy się wstecz o dziesiątki lat i o ca
łe stulecia, znajdę sie wśród faktów i 
wrażeń zupełnie obcych temu, co nas o- 
tacza.

Stało się inaczej.
Z „pożółkłej44, „kurzem i pleśnią po- 

krytej“ bibuły...
Tu mały nawias. Stare papiery nie 

są bynajmniej pożółkłe, kurz zaś i pleśń 
pokrywają je wówczas tylko, gdy pozba
wione należnego sobie szacunku znajdo
wały się w rękach niechlujów. Pod 
względem piękności i trwałości zwycię
sko one współzawodniczą z papierami 
dzisiejszemi, są bowiem czerpane, mo
cne, gryzącemi chemikaliami nie niszczo
ne, i wyrabiane z tkanin lnianych a nie z 
masy drzewnej i słomy, jak to dziś się 
czyni. Wspominam o tern, aby zwalczyć 
przesąd, który zniechęca do tych czci
godnych zabytków i świadectw przeszło
ści ludzi, mających do czynienia wyłącz
nie z „welinami44.

Otóż owe rzekomo pożółkłe i sple
śniałe papiery nie dały mi poszukiwanego 
w nich spokoju i zapomnienia. Co chwi- 
la to ten mówił o sprawach, jak-
najściślej z dniem dzisiejszym związa
nych. Te głosy przeszłości wydały mi się 
ciekawe i pouczające — postanowiłem też 
podzielić się niemi z czytelnikami.

** *
W podziw z przerażeniem graniczą

cy wprawiają dziś całą ludzkość poli- 
tyezno-wojenne metody niemców. Widzą 
w nich wszyscy zjawisko niebywałe, ja
kieś chrobliwe, obce dotąd światu zerwa
nie z cywilizacyą, ewangelią, z całym 
wielowiekowym dorobkiem etycznym i 
kulturalnym ludzkości.

Tymczasem w starym, półtora wie
ku liczącym dokumencie znajduję cha
rakterystykę polityki niemieckiej, która 
tak wygląda, iakby ją wzorowano na 
wypadkach toczącej się obecnie wojny.

Dokument mieści się w staropol- 
skiem Silva-rerum z drugiej połowy w. 
XVIII — w jednym z tych nieocenionych 
rękopiśmiennych skarbców, do których 
przodkowie nasi wpisywali wszystko, co 
ich w chwili obecnej najżywiej obchodzi
ło. Przepisuję ten „stary papier44 w ca
łości.

Katechizm polityczny niemiecki.

Pytanie. —- Co to jest Prawo natury?
Odpowiedź. — Jest to dawne pismo, 

na sercu ludzkiem wyrażone, które my 
poprawiliśmy według egzemplarza, nie 
znajdującego się chyba u dzikich naro
dów.

P. — Co to jest Prawo narodów?
O. — Niepotrzebna to wiadomość, 

gdy kto wszystko sobie być wolno ro
zumie.

P. — Co to jest przymierze?
O. — Jest to rzecz, o którą my ma

ło dbamy.
P. — Co to są granice?

D ° składu armii włoskiej należą specyalne oddziały górskie, których zadaniem jest zarów
no służba wywiadowcza, lak ataki wśród przełęczy gór. Wśród oHdziałów tych znaleźć 
też można cyklistów Wyćwiczeni sportsmanj drapią się niejednokrotnie z rowerami na 
Plecach po karkołomnych zboczach skał, zanim puszczą się w dalszą drogę do wyznaczo
nego celu po spadzistych dróżkach aórskich. Szybkość ich ruchów oddaje armii pod wzglę

dem wywiadowczym doniosłe często usługi.

Ochronafprzed trującemi gazami.

Natychmiast po zastosowaniu przez niemców trujących gazów, jako środka walki, francuzki 
i angielki sfabrykowały dziesiątki tysięcy respiratorów, zabezpieczających przed wdycha
niem gazów. Przesyłka, wysłana odrazu na teren walki, obudziła wśród żołnierzy koalicyi 
niezmierną radość. Nawet bez istotnej potrzeby, przed objektywem aparatu fotograficz
nego, całe zastępy wdziewały respiratory na usta, pragnąc przez ilustracye w pismach za
wiadomić rodziny, ze są już zabezpieczone przed zabójczym, podstępnym atakiem tru jące

mi gazami.

pracuje z ogromną precyzyą zarówno 
w dzień, jak w nocy, i w przeciągu jed
nej doby może zabezpieczyć linię bojową 
na przestrzeni 2.400 mtr. Wykopywana 
stalowemi ostrzami ziemia układa się ró
wno po jednej stronie, co ułatwia żołnie
rzom budowanie ziemnej zasłony okopu.

Francuską nowością w dziedzinie sa
mochodów wojskowych jest wóz moto
rowy, służący do sterylizowania wody 
nâ  terenie operacyi wojennych. Samo
chód, demonstrowany publicznie na o- 
statniej wystawie automobilowej w Pa
ryżu, spełnia doskonale swe zadanie. 
Składa się z podwozia, przypominające
go podstawy omnibusów samochodo
wych, i motoru o sile 35 koni. Wewnątrz 
wozu są umieszczane potrzebne instala- 
cye elektryczne, z obu stron wznoszą się 
duże drewniane ramy, które służą do 
przytwierdzania płacht płóciennych o

znacznej objętości. Podczas transportu 
płachty są złożonę, dzięki czemu zajmu
ją bardzo niewiele miejsca. Na jedną z 
płacht wlewa się zanieczyszczoną wodę, 
doprowadzaną z rzeki lub stawu z po
mocą pompy elektrycznej. Woda, prze
ciekając przez płótno, oczyszcza się z 
grubszych nieczystości. Na drugiej pła
chcie woda podlega procesowi steryliza- 
cyjnemu za pośrednictwem ozonu. Prą
du elektrycznego dostarcza dynamoma- 
szyna, poruszana motorem samochodu. 
Wytworzony w ten sposób prąd prze
biega przez transformatory i tu podlega 
zmianom potrzebnym do produkcyi ozo
nu. Aparat w ciągu godziny może wy- 
sterylizować pięć metrów sześciennych 
wody. Kto wie, ile szkody wyrządza 
zdrowotności armii zła, zanieczyszczona 
woda, ten w całej pełni oceni dobrodziej? 
stwa nowego urządzenia. St. /.
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Na terenie walk w Królestwie.O. _  Jest to rzecz, o której my 
wiedzieć nie chcemy.

p . — Czem nagradzamy okrętowi 
narodu obojętnego, któryśmy niesłusznie 
atakowali? ’

O. — Dość mamy na tern, że nam 
zapłaci za każde do siebie wystrzelenie.

* *
Na „niebezpieczeństwo germańskie" 

wielu ludziom dopiero teraz oczy się o- 
tworzyły. I, jakkolwiek wiemy, że byli
śmy pierwsi w Europie, którzy z tego 
niebezpieczeństwa zdawali sobie sprawę, 
a mieczem Jagiełły na kilka stuleci przy
tłumić je zdołali, dziwić sie musimy, że 
dziadowie nasi na schyłku w. XVII do
browolnie karki pod jarzmo niemiecko- 
saskie ponieśli. Czyż zbrakło wówczas 
w Rzeczypospolitej — pytamy — ludzi 
przewidujących? Czyż nie było nikogo 
świadomego smutnych następstw, jakie- 
mi te rządy nienawistne narodowi na
szemu groziły?

Odpowiedzią — jedną z wielu — na 
te niepokojące pytania niech będzie list 
imcipana Zenowicza, podkomorzego Po
tockiego, pisany do imcipana Wojniłowi- 
cza, podkomorzego Nowogrodzkiego, d. 
7 grudnia 1698 r. z Horodyszcz.

Z tego listu-autografu, obfitującego 
w szczegóły historyczne, przytaczam 
znamienny wyjątek:

...„Słychać iakoby województwa y 
powiaty iuż się ściągnęły do Kamionki 
Jegomości Pana Woiewody Nowogrodz
kiego, y  Jegomość Pan Starosta Zmuydz- 
ki miał się złączyć w tych dniach zape
wnie na tymże mieyscu z swoją partyąy 
z wyprawą Xięstwa Żmuydzkiego. To 
też fertiiT, że Jeg. Xiądz Biskup Wileń
ski y insi Ichmoście weszli w medyacyę. 
Day Jezu szczęśliwie aby mogli skoń
czyć, a nam pokoy uczynili. Amen. Ale, 
mości Panie Janie, szczo niemcy robiat 
diwuyte sia Indie! Boday czy nie prży
dzie kożdemu pludry na siebie włożyć — 
czego nas, Panie Boże, uchoway, a zano
si się na to. Sami sobie widzę przynie
sieni widomą niewolą. Trudno listem con- 
trowertować. Sat sapietiti".

A więc świadomych i przewidują
cych nie brakło. Na nieszczęście, byli w 
mniejszości. Resztę potrafił sas prakty- 
kowanemi od wieków przez to plemię 
sztuczkami oszwabić. Pomagał mu w tej 
imprezie również przezeń oszwabiony 
Piotr Aleksiejewicz, nie okazawszy się 
w tym wypadku, niestety, jasnowidzem. Mogiły bratnie grenadyerów.

Jęczą dziś: Polska i Belgia pod cię
żarem łupiestw niemieckich, nazywanych 
dyplomatycznie „rekwizycyami". I znów 
ludziom się zdaje, że to fenomen nad
zwyczajny, całkowicie nowy, przez no
we pokolenie synów Germanii wytworzo
ny, pokoleniom dawnym nieznany. „Na
wet w kampanii francuskiej 1870 roku 
mówią — niemcy zachowywali się skro
mniej i uczciwiej".

Złudzenie! .
Nie sięgając do zamierzchłej, krzy

żackiej przeszłości, gdy dzisiejsza „re- 
kwizycya" zwała się poprostu złodziej
stwem i grabieżą, dość przypomnieć, jak 
poczynali sobie niemcy, recie: prusacy w 
Polsce, bezpośrednio po pierwszym, 
przez siebie zainicyowanym i przepro
wadzonym rozbiorze.

Zachowują dziś ludzie, bardziej dla 
pamięci wieków potomnych, niż dla wła
snej, realnej korzyści, często ironiczne, 
czasem bezczelne a zawsze bezwarto
ściowe rekwizycyjne kwity niemieckie. 
Ja posiadam również niemiecki, ale in
nego rodzaju kwit. będący zarazem glej
tem, z datą: Kalisz 1773 r.

Oto całkowite tego dokumentu 
brzmięjnę:

„Gdy JMść Pan Radoliński mi o- 
znaymił, iż już pięć razy u niego furażo- 
wano, więc każdego nawiedzam, żeby te
goż Pana Radolińskiego na Dobrach Ze- 
laskow y Goliszew uwalniać y  więcey nic 
nie brać. W  Kaliszu 27 kwietnia 1773 r.

J. N. Belling,  ̂
Generał-major".

U spodu dokumentu duża herbowa 
pieczęć pana generał-majora.

Historya nie mówi: w jaki sposób i 
za jaką cenę glejt został uzyskany, 
wspomina jednak w samym dokumencie, 
że dobra wymienione już pięciokrotnie 
przedtem podlegały rekwizycyom (fura- 
żowanie trzeba tu brać w znaczeniu jak- 
najszerszem). Mądry byłby, ktoby przy 
szóstych odwiedzinach znalazł tam coś 
jeszcze do zabrania. A jednak Polska nie 
znajdowała się wówczas bynajmniej na 
stopie wojennej z Prusami!

W dokumencie uderza przede- 
wszystkiem, że jest pisany całkowicie, 
własną generała ręką. po polsku. Dowód 
to, że generał dobrze i zawczasu do swej 
misyi w Polsce był przygotowany. Może 
go nawet przedtem, jako gościa miłego i

przyjaciela, a poniekąd sąsiada, Rado
liński u siebie przyjmował i, zwyczajem 
polskiej szlachty, po majątku swym o- 
prowadzał i obwoził — on zaś notował 
sobie w pamięci: gdzie ma czego w danej 
chwili szukać i — grabić.

Belling był jednym z dwóch genera
łów, stojących na czele armii okupacyj
nej, która zajęła Polskę po pierwszym 
rozbiorze, rzekomo aby dopilnować jej 
podziału, w rzeczywistości zaś, aby 
kraść, rozbijać i co się da do Vaterlandu 
wywozić.

Stanisław August, spokojny, łagodny 
i nawet dla łotrów wyrozumiały, pisał o 
tern do pani Geoffrin: „Wojska pruskie, 
wkroczywszy do Polski, znęcały się nad 
zajętemi prowincyami bezprzjddadnym 
w dziejach sposobem"...

W  „Wewnętrznych dziejach Polski" 
Korzona czytamy:

„Prusacy w ciągu kilku miesięcy 
wyrządzili krajowi naszemu więcej złe
go, niż rosyanie w ciągu lat czterech. 
Generałowie Thaden i Belling nakładali 
tak wielkie kontrybucye, że  ̂wybrali ̂ pół
toraroczną intratę z dóbr ziemskich"...
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Zjazd koleżeński b. wychowańców IV gimnazyum w Warszawie.

Ziaz<?" kcSl ? ż .?,ll 8 lf i e g o  k! óry 8£  ? d b v ł  W roku 1895 1) f  w ł. Andrychiewicz, 2> t  dr. Jan Brzeziński, 3) t  dr. K Dobrski 4) inź
Gustaw Kamieński, 51 t  Wł Kronenberg, 6) inż. F Kucharzewski, 7) t  red St. Lesznowski, 8) t  inż. Br. Łącki, 9) mec. Maks Poznański 

) inz. W. Redmowski, 11) Henryk Sienkiewicz, 12) dvr. K. Strasburger. 13) f  mec. Ksaw. Tatarkiewicz, 14) mec. J. Tyszka, 15) J. W łodek’
16) Edm, Werner, 17) Kaz. Zalewski. 5

Po latach 50-ciu,

W  roku 1865 ukończyło IV gimna
zyum w Warszawie 70 uczniów. Między 
nimi są nazwiska ludzi, którzy z cza
sem zajęli wybitne stanowiska. Podług 
posiadanych danych obecnie żyją jesz
cze: Gustaw Kamieński (Gamaston), in
żynier, przemysłowiec i literat; Feliks 
Kucharzewski, inżynier; Maksymilian 
Poznański, adw. przys.; Wacław Re
dmowski, inżynier; Henryk Sienkiewicz; 
Karol Strasburger, b. dyrektor D. Ż. W.- 
W.; Julian Tyszka, adw. przysięgły; Jó
zef Włodek, właściciel Lekowa; Edmund 
Werner, właściciel Seroczyna; Kazimierz 
Zalewski; Robert Becker, profesor mu
zyki; Apolinary Dziubiński, kasyer głów. 
kasy przemysłowców; Henryk Gromadz
ki, członek Sądu okręg, w Elisawetgrą- 
dzie; Jakób Kirszrot, adw. przysięgły; 
Julian Kordowski, urzędnik D. Ż. W.-W.; 
Julian Świergocki, adw. przysięgły.

Fotografia nasza przedstawia jubila
tów, którzy przybyli na drugi zjazd ko
leżeński po 30 latach w roku 1895 (pier
wszy odbył się po 25 latach w r. 1890). 
Henryk Sienkiewicz, nie mogąc uczestni
czyć w źjeździe, przesłał kolegom osob
ną podobiznę.

Józef Brandt.
(Urodź ł  «ię 1841 roku w Szczebrzeszynie — 

zmarł 12 czerwca 1915 roku w Radomiu)

Ze śmiercią Brandta ubył nietyl- 
ko mistrz i artysta znakomity, ale 
na horyzoncie sztuki polskiej zgasł 
jeden z najjaśniejszych jej promieni.

Kossak, Grottger, Matejko, Siemi
radzki,  ̂ Maks. Gierymski, Brandt, 
Chełmoński płonęli na tym horyzon
cie, jako gwiazdy, jako pochodnie ja
rzące, przyświecające jej tryumfal
nemu pochodowi i drogi dla niej 
wskazujące.

Kiedy, przed pół wiekiem prze
szło, stawał Józef Brandt na progu 
swej przyszłej, świetnej karyery, 
Sztuka nasza zaczęła sie dopiero roz
wijać, sama jeszcze swej potęgi nie 
ze wszystkiem świadoma. Nie wie
rzono jeszcze, aby geniusz narodu,

Józef Brandt.

tak mało dotąd w tym kierunku pło
dny, wydać miał ze siebie, i to w 
czasie stosunkowo krótkim, plon tak 
bogaty. Mieliśmy i przedtem znako
mitych artystów. Ale były to jakby 
drogowskazy wśród pól na pół cie
mnych i spowitych w mgłę. Za temi 
drogowskazami nie szły masy. Do
piero przed pól wiekiem odczuto i u 
nas uśpioną datąd potrzebę plastycz
nego piękna, któreby stało się zbio
rowym wyrazem, synteza pragnień 
ducha narodowego, nie bacząc już na 
niebezpieczeństwo, czy „płomień roz
gryzie malpwauę dzieje“ i czy z po
żogi tylko jedna „pieśń ujdzie ca.- 
ło“ . Niema tak gryzącego płomie
nia, nawet w obecnej chwili, któryby 
zniszczył pracę Kossaka, Matejki, 
Brandta i Chełmońskiego. Myśl ich 
zbiorowa zespoliła się zbyt silnie z 
narodem, aby i a z jego serca jaki
kolwiek kataklizm miał wyrwać, u- 
nicestwić i zapomnieniem odpłacić. 
Ich dzieło jest także pieśnią, jest 
także arką przymierza pomiędzy 
dawnemi i nowemi laty.

Józef Brandt nie zginie nigdy — 
ani on, ani spółcześni z nim mistrze 
sztuki polskiej. Przetrwają wszyst
kie burze i nic ich z piedestału nie 
strąci.

Juliusz Kossak był na szczycie 
sławy i popularności, w chwili, kiedy 
Brandt, jako młody wówczas adept 
sztuki, poznał się z nim w Paryżu. 
„Nogi drżały podemna — mówił
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Na widowni — z tygodnia.

WILSON, prezyd. Stanów BRYAN.pom prez. Wilsona, BOURGEOIS, polityk i dzia- LUCIEN ROOUIGNY, mło-ALEKS. ŚW IĘTOCHOWSKI,
ZJedn. Ameryki Półn. który podał się do dymisyi z ra- łącz franc., został wicemi- dy poeta francuski, odczy- znany pisarz i publicysta,
energicznie wystąpił prze- cyi redakcyi noty,wystoso- nistrem wojny z pełnomoc- ta ł sympatyczny poemat prezes nowopowstałego
ciw korsarstwu niemiec- wanej do Niemiec w spra* nictwem co do przygotowa- .,Do Polski” , w sali Her- klubu demokratycznego w

kich łodzi podwodnych. wie korsarstwa. nia broni I- amunicyi. mana i Grossmana. Warszawie.

Brandt—kiedy miałem się mu przed- 
stawić“ ... Kossak miał zawyrokować, 
czy młody malarz ma talent i przy

szłość. Wyrok brzmiał szczęśliwie. 
Do końca życia widział Braindt w 
Kossaku swego mistrza i wdzięczną 
pamięć o nim zachował.

Nawet wówczas, kiedy się z pod 
jego wpływu uwolnił i poszedł wła
sną drogą. Monachium i ówczesny 
mistrz batalizmu, Fr. Adam, skiero
wali umysł artystyczny Brandta na 
inne drogi. Ale pomimo to, pozostał 
Brandt przez całe życie przedę- 
wszystkiem sobą. Potężnym czynni
kiem samoistności był najpierw ory
ginalny talent, ognisty tempera
ment — a, następnie to, że artysta 
nosił ze sobą wszędzie myśl i serce 
tak nąwskroś polskie, że tej cechy 
nic w nim ani zatrzeć, ani osłabić 
nie zdołało. Niebo polskie, łany, ste
py, szerokie horyzonty — wszystko 
miał w sobie, odczuwał i na płótno 
przenosił. Brandt nie znał innego te
matu. innego motywu, tylko własne. 
Koń był ulubionym jego wzorem. 
Czasy hajdamackie, sceny jarmarcz
ne, pochody wojsk, utarczki z tata
rami. hussarze Sobieskiego, wszyst
ko to rusza się, kipu wre, tryska ży
ciem i werwą. Nie cofa się przed naj
śmielszym skurczem i skrótem ru
chu końskiego. Jego pracownia w 
Monachium., jego zbiory w ulubio
nym Orońsku, posiadają wartość 
muzealną. Pozostałe albumy niezli
czonych szkiców sjtaćby się mogły 
niewyczerpanem źródłem, charakte- 
ryzującem jego niespożytą i przebo
gatą twórczość.

Cały zastęp uczniów przeszedł 
przez jego pracownię monachijską i 
gościnny dwór w Orońsku. Nikt nie 
wyszedł od niego bez otuchy, bez u- 
trwalenia w zamiarach pracy, a czę
sto i pomocy. Nikomu jednak nie na
rzucał ani swego kierunku ,ani swych 
dążeń w sztuce. Sam, jako umysł 
prosty, wolny, nawskroś indywidual
ny, każdą indywidualność pozosta
wiał nietkniętą. Naśladowali go tylko 
ci, którzy naśladować go chcieli.

Zmarł Brandt, skończywszy 74 
lat życia. Przed 5 laty ochodził pół
wiekowy jubileusz, ale — stosownie 
do jego życzenia, obchodził go cicho 
i bez rozgłosu. A. Br.

Zteatrów warszawskich.
TEATR POLSKI. „Don Juan", fantazya 
dramatyczna w 3 aktach Tad. Rittnera.

Jeszcze jeden Don Juan...
Było ich tylu, że trudno nawet 

ze ścisłością wyliczyć, którym z rzę
du jest ten ostatni. Z biegiem czasu, 
po kilku już stuleciach, staje się Don 
Juan coraz bardziej przenośnią, my
tem, symbolem, a coraz mniej ma cja- 
ła i krwi. Poetom, zwłaszcza drama
turgom, nie udało się go dotąd upla
stycznić. To też, zapewne z powodu 
nieuchwytności typu, który się roz
płynął w legendzie, ze wszystkich, 
ja.cy się o realizacyę jego kształtów 
pokusili, muzyka Mozarta i jej wło
ski librecista byli może najbliżej pra
wdy — dla tego właśnie, bo muzyka 
ze wszystkich pięknych kunsztów 
najmniej jest pochwytną, pozosta
wiając ducha w krainie jakby niezi- 
szczonych pragnień. A pragnienia 
bohatera z Sewilli były stanowczo 
do zrealizowania trudne, nawet, gdy
by prawdą być miało to, co śpiewa 
o nim w ekstazie i w podziwie nad 
jego działalnością wierny famulus, 
Leporellp, że: ofiar tych pragnień 
było aż mille e tre... Nasz Rittner nie 
jest też pierwszym, który się o zmo
dernizowanie Don Juana pokusił. 
Przed pół wiekiem uczynił to Okta- 
wiuisz Feuillet. Przebrawszy roman
tycznego uwodziciela we frak i bia
łe rękawiczki, kazał mu się nazwać 
Mr. de Camors. Ktoby się nie bał znu
żyć i przejrzał stary romans francu
ski, przekonałby się, że bohater, do 
którego wzdychały, wraz z cesarzo
wą Eugenią, wszystkie, sztucznym 
sentymentem wzdęte krynoliny z 
Tuilier‘yów, a „dandysi" ówcześni 
na gwałt chcieli być do niego podob
ni — stał się, podobnie, iak jego pro
totyp, jakimś zbiorowym ogólnikiem, 
pianką, motylem, który ma tylko 
skrzydełka. A pozatem jest to pre- 
tensyonalmy, nieznośny poseur.

Rittner, głębszy niż Feuillet, od
czuwa, że nie wolno Don Juana 
pozbawiać całkiem charakteru ro
mantycznego. Pozwala mu więc u- 
brać się w spółczesny kostyum 
sportowy — czy koniecznie musi być 
ten sam przez całe 3 akty?... Mianu
je go hrabią. Ofiaruję mu dobra, pa

łace, parki, lasy, służbę wygalonowa- 
ną. Daje mu nawet, jako rodzaj „re- 
poussoirW  brata,, będącego niem- 
cem, profesorem i gynekologiem...

A jednak każe mu ad czasu do 
czasu przypomnieć sobie, że:

Nie jestem sobą, nie jestem z te
go świata, ani z otoczenia!... Albo: 

Choć mnie zabijesz, wstanę z 
grobu. Bom nieśmiertelny,!... Albo: 

Zabił mnie przecie mściwy ko- 
mander Ulloa, franciszkanie pogrze
bali mnie na cmentarzu klasztornym 
w Sewilli — a jednak odżyłem, żyję 
i używam... Bom nieśmiertelny!...

I w tych momentach właśnie jest 
Don Juan — najbliższym prawdy. 
Bo wtedy autor zapomina o kunszcie 
dramatysty, o finezyi literata  ̂ a 
przypomina sobie, że jest poetą.

Ale jako rola, jako wcielenie sce
niczne, jest Don Juan bardzo cięż
kim szkopułem do przezwycięże
nia. Ta ciągła oscylacya pomiędzy 
legendą a żółtym butem sportowym, 
reminiscencye przeszłości, stojące „w 
kontraście z chwilą obecną—wszyst
ko to nasuwa nieustające trudności. 
P. Brydziński rozumie autora dosko
nale. Jest to artysta myślą.cy i twór
czy. Nie jest może tytanicznym zja
daczem serc, nie jest ogniem, w któ
rym giną wszystkie ćmv żeńskie. 
Ale — podobnie jak autor — najle
pszym jest tam. gdzie przestaje być 
ucieleśnioną teraźniejszością, a po
wraca do kształtów Don Juana z le
gendy, z bajki.

Śliczną, prawdziwą w .,wiecznej 
kobiecości" jest postać żony Lępo- 
rella. Ora ją p. Dulębianka — wprost 
świetnie. Zato postać zbałamuconej 
kasztelanki, choć w pięknej inter- 
pretacyi p. Duninówny, jest mniej od 
swej rywalki interesująca. Jeszcze 
mniej trzecia ofiara, młodziutka cór
ka ogrodnika, która „pod spojrze
niem Don Juana dojrzała i wypię
kniała przez jedną noc". Zdaje się, 
że warunki zewnętrzne artystki nie 
są odpowiednie do tej roli. Leporel- 
la — poza tragiczną sceną końco
wą — grał bez zarzutu p. Zieliński. 
P. Sosnowski umiał z trudnej i nie
sympatycznej roli brata i profesora 
wykrzesać kilka rysów prawdy.

Wystawa pomysłowa i ładna, a 
jednak prosta, była bez zarzutu.

A. Br.
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DODATEK PRZEMYSŁOWY. |-

Front sklepu na rogu ulic Marszałkowskie] i Wspólnej. fo t. Maryana Fuksa.

Fot. Maryana Fuksa. Wnętrze sklepu na rogu ulic Marszałkowskie] i Wspólne].

Przemysłowo-handlowe zakłady masarskie 
Br. Bielkiewicza,

(Marszałkowska 87 — Dzielna 40 — Targowa 26 — Łucka 17)

Z zadowoleniem stwierdzić trze
ba, że coraz częściej w społeczeń
stwie naszem zdarza sie spotykać lu
dzi, którzy z niewielkich zaczątków 
wytężoną, nieznużoną pracą dopro
wadzają do świetnych rezultatów. 
Staraniem ich powstają nowe war
sztaty pracy, nowe placówki prze
mysłu i handlu; innemi słowy, zdo
bywając sami dobrobyt, pomnażają 
równocześnie ogólny majątek kraju. 
Dlatego też ci cisi zazwyczaj praco
wnicy są ze wszech miar użyteczny
mi członkami społeczeństwa i na
prawdę dobrymi obywatelami.

Do rzędu tych ludzi pracy pla
nowej i owocnej zaliczyć należy i p. 
Bronisława Bielkiewicza, właściciela 
znanej fabryki wyrobów masarskich 
przy ul. Łuckiej Nr. 17, oraz trzech 
sklepów masarskich w Warszawie i

na Pradze: przy ul. Marszałkow
skiej Nr. 87 (narożnik ul. Wspólnej), 
przy ul. Dzielnej Nr. 40, oraz przy 
ul. Targowej Nr. 26. Przed jedena
stu laty pojawiła się jego firma w 
spisie firm warszawskich, a sumien
na, nieznużoną praca młodego prze
mysłowca zdobywała mu coraz szer
sze koła odbiorców i pozwalała roz
wijać zakład na coraz większa ska
lę. Dzisiaj też z duma spoglądać 
może p. Br. Bielikiewicz na osiągnię
te wyniki, z dumą tern więcej uspra
wiedliwioną, że wszystko jest dzie
łem jego rąk własnych. Duża fabry
ka, nowożytnie urządzona, trzy w y
kwintne sklepy, liczne medale, otrzy
mane za wystawione na rozmaitych 
wystawach produkty masarskie — 
to owoc kilkoletniej pracy.

W yroby masarskie firmy Br.

Front sklepu na rogu ulic Dzielnej i Smoczej.

Bielkiewicza cieszą się w szerokich 
kołach Warszawy ogromną wzięto- 
ścią. Zawdzięczają to nie sztucznej 
reklamie, lecz przedewszystkiem 
swej pierwszorzędnej jakości. Naj
lepsza reklama towaru jest jego do
broć — powiada stara, słuszna zasa- 
da, a p. Br. Bielkiewicz trzyma się 
wiernie tej zasady w ciągu swej ca> 
łej działalności. Dawał doskonały to
war i tern ściągał kupujących do 
swoich sklepów. Zdobywał klientelę 
nie przypadkową, która dziś, zwa
biona nowa wystawa czy innym spo
sobem reklamy, przyjdzie i kupi., a 
jutro pójdzie gdzieindziej, lecz klien
telę stałą, spiesząca codziennie do je
go sklepu w przeświadczeniu, że za
wsze nabędzie dobry, smaczny pro
dukt.

Aby osiągnąć jaknajlepsza ja
kość swych wyrobów masarskich, 
nie wahał się d. Bielkiewicz przed 
dużemi nawet wkładami pieniężne- 
mi, celem udoskonalenia swej fabry
ki. Dzisiaj też fabryka jego przy ul. 
Łuckiej Nr. 17 należy do wzorowych 
zakładów przemysłu masarskiego w 
naszem mieście. W  salach fabrycz
nych panuje idealna wprost czystość, 
dzięki z jednej strony bacznemu 
nadzorowi pod tym względem, z 
drugiej zaś dzięki urządzeniom ka
nalizacyjnym, które umożliwiają bar
dzo częste i łatwe, a obfite spłuki
wanie woda całego warsztatu pracy.

Inna ważną zaleta fabryki przy 
ul. Łuckiej Nr. 17 jest to, że cała 
wznosi sie na lodowniach, dzięki cze
mu nawet podczas najupalniejszych 
dni lata panuje tu odpowiednio chło
dna temperatura, Umożliwia to prze
rabianie całego materyału bez oba
wy, by choć najmniejsza cząstka u- 
legła zepsuciu wskutek gorąca i jest 
wraz z czystością w lokalu najpe
wniejsza gwarancya absolutnej zdro
wotności wytwarzanych produktów 
masarskich.

Nie trzeba dodawać, że właści
ciel idzie krok w krok z postępami 
techniki przemysłowej. W  fabryce 
znajdują się najbardziej nowożytne 
maszyny do produkcyi wędlim ob
sługiwane przez wykwalifikowanych, 
doświadczonych pracowników z tej
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W nętrze pracowni masarskiej przy ulicy Łuckiej.Fot. Mary ma Fuksa.

we ściany błyszcza niepokalana bie
lą, wieszaki lśnią blaskiem metalu, 
a z podwójnego kontuaru płynie 
smakowita woń apetycznych wędlin, 
estetycznie ułożonych. I w tym skle
pie odzwierciadla się postęp te
chniczny, właściciel nie poszczędził 
ogromnego nakładu kosztów, byleby 
zapewnić jaknajwiększą czystość i 
hygienę, oraz jak najsprawniejsze 
funkcyonowanie sklepu. Więc wszyst
kie wędliny leża nie na zwykłym 
kontuarze, lecz na kontuarze ochło
dzonym ukryta ood cała jego długo
ścią lodownia. Wieszaki, umocowa
ne na ścianach, to nie zwykłe stalo
we haczyki, łatwo rdzewiejące i u- 
trudniajace utrzymanie w czystości, 
lecz haczyki aluminiowe, nie podle
gające wpływom wilgoci. Wiele in
nych jeszcze zdobyczy technicznych 
ujrzeć można w sklepie, sprawnie 
działających.

W  dzień płynie do sklepu mnó
stwo światła przez dwie wielkie wi
tryny wystawowe od ul. Marszał
kowskiej i od ul. Wspólnej. W ieczo
rem sklep rozbłyska mnóstwem świa

tła elektrycznego, płynayego z na
der pomysłowo rozmieszczonych 
lampek. Nad wejściem zaś jarzy się 
emblemat zakładów masarskich, 
wielka szynka szklana.

Całe urządzenie nowego sklepu 
jest dziełem firm krajowych; i w 
tym wypadku p. Br. Bielkiewicz nie 
sprzeniewierzył sie zasadzie działal
ności w interesie przemysłu krajo
wego.

Od pierwszej chwili otwarcia 
nowy sklep przy ul. Marszałkow
skiej Nr. 87 zapełnia, sie licznie ku
pującymi. Niewątpliwie zwiększy się 
jeszcze znacznie ich liczba, gdy w 
szerokich kołach pocznie działać 
najskuteczniejsza reklama wyrobów 
firmy Br. Bielkiewicza: wyborowa 
jakość wyrobów masarskich, łayznie 
z wyglądem idealnej czystości loka
lu, oraz sprawnością personelu skle
powego. Zupełne powodzenie nie ka
że czekać długp na siebie. Ż.

W Ęm

| DODATEK ILUSTROWANY. |-

Wnętrze sklepu przy ulicy Targowej na Pradze. Fot. Maryana Fuksa. Wnętrze pracowni masarskiej przy ulicy Łuckiej.

gałęzi przemysłu. Oto cała tajemni
ca dobroci wyrobów masarskich fir
my Br. Bielkiewicza, a zarazem ta
jemnica powodzenia. Nie szczędzić 
starania i kosztów, by dać produkt 
jaknajlepszy, ponieważ towar sam 
siebie najlepiej reklamuje i zaleca.

Produkcya fabryki jest bardzo 
duża i wzmaga się niemal z tygo
dnia na tydzień. Dzisiaj już zakłady 
p. Br. Bielkiewicza zatrudniają 40 o- 
sób personelu, który pracuje bez 
przerwy w dzień i w noc na zmianę. 
Pięć par zaprzęgu końskiego jest za
jętych stale na usługach fabryki.

Ale w całej pełni ocenić można 
ilość produkcyi, q przedewszystkiem 
popularność wędlin fabryki Br. Biel
kiewicza dopiero wtedy, gdy przyj
rzymy się ruchowi, jaki panuje w 
jego sklepach. I przy ul. Dzielnej 
Nr. 40 i przy ul. Targowej Nr. 26 
trwa nieprzerwanie napływ kupują
cych od chwili otwarcia do późnego 
wieczoru. Spieszą tu odbiorcy nie- 
tylko z najbliższych ulic, ale przy
bywają liczni klienci także z dal
szych stron, klienci, których firma 
zdobyła sobie na stałe dzięki dobro
ci, czystości i smakowitości swych 
wyrobów. U kontuarów tłoczą się na
bywcy i tylko tak wyszkolony per
sonel sklepowy, jaki troskliwie do
brał właściciel, może sprostać temu 
trudnemu zadaniu załatwiania m o
żliwie szybko, zręcznie i uprzejmie 
wszystkich życzeń i żądań. Pod tym 
względem sklepy p. Bielkiewicza sto
ją również na europejskim poziomie, 
a właściciel zupełnie słusznie zrozu
miał, że od zwinności i postępowania; 
personelu sklepowego zależy w nie
małej mierzę zwiększenie liczby od
biorców.

Przed kilkoma dniami otworzył 
p. Br. Bielkiewicz nowy sklep przy 
ul. Marszałkowskiej Nr. 87, a więc 
na narożniku ul. Wspólnej. I w tym 
wypadku kierował sie nabytemi po
przednio doświadczeniami, oraz za
sadami, jakim hołduje w ciągu swej 
całej działalności przemysłowej ł 
handlowej.

Nowy sklep przy ul. Marszał
kowskiej Nr. 87 jest też ostatnim w y
razem czystości j wykwintu. Kaflo
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Jubileusz drukarzy warszawskich.

Grono towarzyszów sztuki drukarskiej którzy w tych dniach obchodzili jubileusz 25 letniej 
Pracy. % « • ' PP- Stan. Michalski, Ant. Studniarski, Teof.l Kołomański, Tomasz Kieliszczyk 
Wacław Hiller, Paweł Siekierzynski, Wacław Szymański. Siedzą: Juliusz Drawdzik Paweł 

Jasion, Roman Kaniewski, Wacław Maślankiewicz, Ignacy Petschl, Antoni Leszczyński.

Ochronka „Przyjaciela Dzieci”.
Przed kilku miesiącami p. Janina Po- 

razińska, redaktorka „Przyjaciela Dzie- 
ci“ , rzuciła swoim małym czytelnikom 
projekt: Złóżcie grosze na ochronkę, któ
ra świadczyć będzie o waszych sercach 
i odczucia niedoli biednych dzieci. Na o- 
chronkę wyłączną, która stanie waszą o- 
fiarnością, którą będziecie odwiedzały, 
nad nią czuwały.

I oto w dn. 7 b. m. na ulicy Dzielnej 
Nr. 61, ksiądz Siewruk dokonał poświę
cenia tej ochrony „Przyjaciela DzieciĆ 
na którą jego czytelnicy złożyli od stycz
nia 1050 rubli, dużo ubrania, koszulek, 
książęk i pomocy do nauki. Była to jed
na z pięknych uroczystości. Matki przy
prowadziły małe ofiarodawczynie a ks. 
Siewczuk, omawiając piękny czyn, koń
czył swe przemówienie wyrazami: „Wam, 
dzieci, które będziecie tu miały opiekę i 
wam poczciwe dziatki, które niosłyście 
swój grosz ofiarny dla mniej szczęśli
wych dzieci, niech Bóg błogosławić

Odpowiedzi redakcyi.
Pani Z. R. Proszeni jesteśmy o skon

statowanie, z powodu artykułu p. Pa
włowskiego o Gospodarce Miejskiej Ma
gistratu Warszawy, że w 1904 r., gdy za
wierany był nowy kontrakt miasta z 
Tow. Dessauskiem, Edward Leo nie był 
i nie mógł być jego radcą prawnym, gdyż 
od 3-ch lat już nie żył.

Kazimierz
Ruszkowski,
student prawa, 
kąpiąc się wWi- 
śle, utonął dnia 
11 czerwca r.b. 
Oględziny le
karskie stwier- 
dziłyanewryzm 
serca.

Ohydne^Morderstwo.
W zeszłą niedzielę, na rogu ul. Wareckiej 

i placu Warec
kiego zamordo
waną z o s ta ła  
przez uduszenie 
właścicielka ma
gazynu ubrań dla 
dzieci p. f. „Ja
nina” , 62 letnia 
Filipina Niemira. 
Zbrodniarze w 
osobach nieja
kiego Portasie- 
wicza i Wysoc
kiego zostali nie
bawem wykryci 
i uwięzieni

Z ŻAŁOBNEJ KARTY.

Ś. p Władysław Marconi,
jeden z najzdolniejszych i najbardziej 
czynnych architektów polskich zmarł w 
Warszawie 5 Czerwca, w 67 roku życia. 
Zmarły, zkończywszy wyższe nauki swego 
fachu w Piotrogrodzie i za granicą, roz- 
p o c z ą ł  przed 
42 laty działal
ność w kraju, a 
na spółkę z bra
tem swym, Lean- 
drem, kierował, 
lub przyłożył rę
ki do wszystkich 
nieledwie budo
wli a r ty s ty cz 
nych w kraju.
Zawód swój tra
ktował przede- 
w szystk iem  z 
punktu widzenia 
artystycznego.
Pozatem był je
dnym z wybit
nych znawców naszych zabytków i pamią
tek przeszłości, czego żywem świadec
twem jest wydawane, na spółkę z bratem 
Janem, cenne „Album Architektoniczne".

Ś. p. Balbina z Bursiewiczów 
de Fryzę,

wdowa po ś. p.
Ludwiku, urzę
dniku b.komisyi 
spraw wewnę
trznych, zmarła 
2 maja w Lozan
nie w 64 wieku 
życia. Śmierć 
czcigodnej ma- 
t rony dotyka 
ciężką żałobą sy
na, Ludwika Fe
liksa Fryzego ,  
redaktora i właś
ciciela „Kuryera 
Porannego” , o- 
raz dwie córki.

Ś. p. Marya z Miczurynów 
Woronicz-Jelec, 9s2$

córka Pawła, pułkownika wojsk rosyjskich, 
JMaryi z Tyryłowskich, urodziła się w 
warszawie w 1877 roku. Nauki pobierała 
w szkołach piotrogrodzkich, po których 
ukończeniu zawarła związek małżeński ze 
s. p. Janem Woronicz Jelcem — inżynie
rem, synem An
toniego marszał
ka szlachty pow.
Prużańskiego.Ze 
względu na sta
nowisko swego 
małżonka — jako 
kierownika bu
dowy linii kolei 
żelaznych i mo
stów wRosyi — 
zmarła przemie
szkiwała czas 
dłuższy w Wiat
ce, N i ż s z y m 
Nowogrodzie i 
Witebsku. Owdo
wiawszy przed 
pięcioma laty, ś. p. Marya Jelec powróciła 
do Warszawy w celu kształcenia dzieci i 
tu, trzymając się zdała od gwaru świata, 
spełniała gorliwie obowiązki matki — 
poświęcając się wychowaniu dzieci na go
dnych członków społeczeństwa. Śmierć 
nieubłagana przecięła w kwiecie wieku 
pasmo jej życia. Zgasła dnia 30 maja r.b., 
pogrążając w zupełnem sieroctwie dwoje 
nieletnich dzieci, syna i córkę. Zwłoki 
spoczęły na cmentarzu Powązkowskim.

Leczenie zap arcia . Zaparcie, 
które bywa zawsze powodem licznych do
legliwości, a często i poważnych chorób, 
winno być leczone niezmiernie starannie 
i systematycznie. Z pośród wielu środ
ków, stosowanych przeciw temu cierpie
niu, za najlepszy należy uważać taki lek, 
który jest wygodny dla zastosowania, da
je pewne wyniki i prowadzi do wyzdro
wienia. Takim właśnie środkiem jest Cas- 
carine Leprince. Kaskaryna D ra Leprin- 
ce’a będąc stosowana pod postacią pigu
łek, wywiera niezmiernie dodatni wpływ 
na kiszki, pobudza ich ruch w umiarko
wanym stopniu, dzięki swoistemu oddzia
ływaniu na wątrobę i na inne gruczoły, 
pozostające w związku z narządem tra
wiennym. Kaskaryna jest również wyśmie
nitym środkiem, odkażającym kiszki.

Odpowiedzialny redaktor-wydawca: 
Czesław Podwiński.
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obecnie Leopoldyny JVs 10

7  d 1 T 11 0̂* £1 f* łi przeniesione będą do nowowy- 
Ul* 1 1 * LF* budowanych warsztatów i garaży,

przy zastosowaniu ostatnich wymagań techniki 
NA WŁASNĄ POSESSJĘ

ppzy ul. Czerniakowskiej 102
T eł. 91-80 1 258-83.
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