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Z ja z d proJkizrentów i p r o k u r a to r ó w w P ozn a n iu ,
W a r s t a w a , 11. 9. fPat.) Minister sr-rswiedli- unifikacji poszczególnych zariądów administracyj
prof. Makowski, wyjechał do Poznaaia. Wy- nych wym iaru sprawiedliwości a przedewzsystkiem
\r sprawi«' projektu jednolitej ustawy o więzienni
ctwie, który ->ę-Izie referować dyrektor departamentu
w|ęźienniciw'a Augustynowi«*. Ponadto omawiana
j j a r t a i D A n i u s p r a w i a m w u a t * w u. u i i i f i u i c j ' (.t u ?-»*!*';.
1 wcielenie tegoż do Min. Sprawiedł. w Warszawie, będzie sprawa projektu nowej ustawy o uposażeniu
prócz tego minister odbędzie konferencję z sądowni sędziów i prokuratorów i zaliczenia urzędników pań
ctwem 1 prokuraturę, aby poinformować się w spra stwowych dc kaiegorji służbowej, obliczenia kosz
wach, dotyczących potrzeb sądownictwa w Wielko tów sądowych z* czynności pomocnicze, Wynagrodze
polscy, a także omówić zadania prokuratury w okre nia ławników i sędziów przemysłowych. Ponadto
sie wyborczym. Wreszcie w dn. 18 września odbę omawiany będzie caiy szereg innych spraw bieżą
dzie stę pod przewodnictwem ministra zwołsne do cych, obchodzących całe sadownictwo polfkie. Min.
Poznania z powodu trudności mieszkaniowej w sprawiedliwość.) zamierza również przy tej sposobWarszawie zjazd prokurentów i prokuratorów go- ności odwiedzić zakład kam y we Wronkach.
dów apelacyjnych z całej Polski w oprawie dalszej
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Oma w ia n o s p r a w ę k o lo n is tó w niem iGcteich w JPoIsce na po&ie*
dzeniu L i g i Ń^&rodów.
G d a ń s k , 1C. S. (Pat.) Tut. dzienniki donoszą:
Na wczoraj szem posiedzeniu Ligi Narodów omawiano sprawę niemieckich kolonistów w Polsce.
Stworzono komitet złożony z 3 członków, a mismrwicie 1 Hiszpana i Anglika i 1 Francuza, którzy
przy udziale kierownika wydziału prawnego Ligi
Nurodów van llamel tłoży swoje sprawozdanie w

j L i d z e N a r o d ó w w’ tej sprawie s końcem sesji. Kwestja
1 uzyskania obywatelstw* polskiego w myśl art. 91
|traktatu wersalskiego przez tych Niemców, którzy
! przed rokiem 190S mieszkaii w Polsce, ale P.opiej ro później powrócili do Polski, dalej inns kwest je
j wymieniona w memorjala związku Niemców w Polsce, jak kwestja języka, szkół 11. d. ni1? były omawiane.
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Ewakuacja Azji Mniejszej.
, nie, zajmie s|ę prawdopodobnie rząd angielski.
L e a f i e 1d, 10. 9. (Pat. Rad.'» Na żądanie rządu )
B o r d e a u z, 10. 8. (Pat. Pclrad.) Oddziały iołgreckiego wysocy komisarze w Konstantynopolu ze- ; nierzy greckich, ewakuowanych se Smyrny, które
sw ołili reprezentantom rządu sprzymierzonych w j przybyły do Aten, okazują wielkie niezadowolenie.
Smyrnie zająć się i ułatwić sprawę poddania się Źtfłnierze przechodzą się po ulicach miasta, wyrzeka*
Smyrny Turkom. Demarche to ma na celu uniknlę- 1 fąe aa króla» W niektórych kolach rozpoczęto adi’ 3®1* zniszczenia miasta pracz jego oblężenie. Kwaku- ! cję sa demonstracją król* Konstantyna.
a«Ja Ajrfi Mnie?art] wrsez Greków prawie ¿e skoń- i
3 o r d ł a a i . 10. 9, (P a l Polrad.) 2 kompan*?
e u s s . Grecv ewakuują się na własnych okrętach. piechoty francuskiej zostały wysłane do Brassy dla
Uciekinierami greckimi, którzy nozo-śtaną w Śmyr- • ochronr miejscowej ludności.
............................... ...... ......... ......................
■— ■
konywała biurokracja, której opinja też wywierać
B o z k l a t i R o s jjL
musiała pewien wpływ na woWj decydującego czyn
nika. Biurokracja rosyjska związana była Jak naj(Na marginesie „Rewolucji** Si. Grabskiego.)
Instytucję niewolnictwa, która, zdawałoby się. silniejsżomi wiązami z ustrojem samodzierżawia,
Jest wynalazkiem ludzkości, zna też pewien gatunek stanowiła też wraz z duchowieństwem prawosławmrówek, któro napadają na mrowiska sąsiednia i nem najsilniejszą jego podporę.
rozgromiwszy j®, jako łup unoszą ze sobą wszystkie
Wszystko w Aosji dzieific się na trzy sorty: re
£>ocxwarkl pokonanych. Z poczwarek, pielęgnowa stauracje i hotele pierwszo, wtorago i trjetawo raznych troskliwie, lęgnie się" pokolenie niewolników, rjada, tytoń pierwago i t. d. sort a. Tak samo społe
na których barki wygodni zdobywcy spychają całą czeństwo: dworjanie bjrti to pierwoj sort, drugim
robotę. Instytucja ta jest wygodna, leez prowadzi mieszczące, trzecim krestJanie i. j. chłopi. Nic były
do wyników fatalnych. Wojownicze mrówki popa to klasy ludności, lecz kasty, z których każda m iała
dają w bezprzykładną zgnuśniałość do tego stopnia, odrębne prawa. Wszak krestjanln chociażby zamie
to przestają nawet poruszać się o własnych siłach, szkał w mieście i otworzył skiep, nie stawał się je
dozwalając łaskawie wiernym sw ^n niewolnikom szcze mieszczaninem i nadal w paszporcie figurował
wynosić się na przechadzkę. Historja imperialisty Jako Jkrestjanin“. Trudne niezmiernie było mużycznego mrowiska kdńczy się wyginięciem zgnuśnia- kcwi -wydostać się na wytezy szczebel społeczny.
łego społeczeństwa. Historja ludzkości zna wiele Dostęp do szkół średnich a tera bardziej wyższych,
procesów podobnych, dość przypomnieć owo wielkie był niezmiernie dla synów chłopskich i i’obotniczych
¡rumowisk! potęg i, kułtur starożytnych dookoła Mo utrudniony przepisami wszeiaklemi i wysoką opłatą
rza Śródziemnego. Cóż prócz ruin pozostało po owych ¿a naukę. Inteligencja rosyjska nie była też, jak na
wielkich mocarstwach Chaldejczyków'. Assyryjczy- Zachodzie, warstwą przepływową, do której ustawicz
itów, Egipcjan, Kartaginy? Wynurzyły się ongi z nie napływają synowie chłopów i robotników. Inte
aaroków przedhistorycznych, rosły w potęgę i osiąg ligencja rosyjska dopływu świeżych sil z warstw niż
nąwszy jej szczyt, szybko chyliły się do upadku, by szych prawie nie miała. Pomiędzy inteligencją a
:ginąć zupełnie.
warstwami niższemi ziała skutkiem tego przepaść
Drobny szczep Latynów w ItalJI wyrósł w ciągu głęboka, a pogłębiała ją różnica poziomu kulturalne
jfleków do potęgi, która opanowała orbis terrarum go i cywilizacyjnego.
Lpołknąwszy cały świat ówczesny, zginęła z niestraw
Większość inteligencji rosyjskiej st&nowiła biu
ności. Rośli w potęgę Rzymianie, dopóki posiadali rokracja
i duchowieństwo prawosławni, których do
»ilę ekspansji. Podbiwszy cały świat, poczęli uży- brobyt i uprzywilejowane niezwykle stanowisko w
waćl Zbyt łatwe sta>o się życie. Zginęła surowa państwie związane było najsilniej z istnieniem wła^
euota rzymska, ustępując hasłu „panem et circen»**“. Cesarzo rozdawali mieszkańcom Rzymu Chleb dzy absolutnej. Biurokracja i duchowieństwo trzy*
w karbach całą resztę narodu, na wszelkie zaś
sa darmo, Djokiecjan reguluje ceny i zarobki w ca- mało
nadużycia
władze, byleby nie godziły one w samą za
fem państwie. Małżeństwo wyszło z mody. Cesarz
sadę
samodzierżawia,
czyuniki wyższe patrzyły
August chcąc prźeciwdziałać hezżeństwu, wydaje
przez paice. Wszak istniało niespisane prawo o
¡specjalne Lex Julia przeciw' wdowom bezdzietnym, „wziatkaeh“ (łapówkach), które były zjawiskiem
które po dwuch latach wdowieńslwa nie wychodzą
ogólnem i niemal obowiązującem, byle je „po czynu“
% mąi*.
brać, t. j. odpowiednio do rangi.
Upada cpota żołnierska. Zgnuśniały Rzymianin
Biurokracja pchała Rosję wrciąż na drogę podbo
nie dźwignie już zbroi, więc legjony rzymskie składa
ją się z najemników giermańskich pod wrodzą nie jów i to w stronę najsłabszego oporu. Ustawiczne
Rzymian. I Rzym upada. Temu samemu prawru podboje na wschodzie olbrzymich, a słabo zaludnio
biologicznemu ulega potęga mocarstwowa Arabów, nych terytoriów, osłabiały raczej tylko Rosję, po
ar potem Turcja, której warstwa panująca zgnuśniała większając jej obszar, zbyt wielki, by można go za
gospodarować odpówiednio. Lecz czynów nictrro roz
w haremach.
„Przyczyna rewolucji jest zawsze rozkład myśli mnażało się, należało starać się o tereny eksploata
1 woli w kieru^cej państw-em warstwie ludności“ — cyjna di« jego przyrostu. Inteligencja, nie pozosta
jąca ra utrzymaniu rządowem, aezeni, artyści, dzien
P ie r d z ą St. Grabski wr „Rewolucji“.
. lekarze, technicy i adwokaci, to wszystko,
Takie są przyczyny rewolucji, te same są przy nikarz-■
czyny upadku wszystkich potęg> których nekrologi co w każdem społeczeństwie eurepejskiem jest jego
u)ó;:giem i czynny bierze udział w życiu politycznem
notuje bistorja,
Przyczyną upadku Polski, jak stwierdza K. Umów narodu, 'wpływif takiego na rząd w Rosji mieć nie
aki w „Myślach nowoczesnego Polaka“, było to, ¿e mogło. 1 dlatego niezależna rosyjska myśl politycz
panująca w niej warstwa “ szlachta — w cieplarni na błądziła po-:bezdrożaęh czystej, oderwąpej od ży
pMywilejów, zatraciła instynkt państwowy, w s o cia teorji. Nie mając wpływu na rozwój państwa ni
jaskrawym wyrazem była owa niesłychana maksy na jego politykę, jeśli się t nią pogodzić nie 7 mogła,
ma, że .JPolska nierządem stoi, słabością silna, bo trawiła się negacją istniejącego porządku, w podzie
miach spiskowych, rojąc o jakiejś innej Rosji, która
silnej Polski boja się sęsiedzi.*4
Rozwój Rosji.— jak słusznie stwierdza St. Grabski zrodzi się® na gruzach istniejącego ustroju. Nie mo
— niema żadnych punktów stycznych z dziejami gąc dacydow’a<f o drogach polityki rosyjskiej, usunię
państw i narodów europejskich. Absolutyzm caratu ta od wszelkiego udziału w życiu politycznem, nie
wzorował się ściśle wedle wzorów poprzednich swych mogła wyrobić sobie poczucia rzeczywistości. Biu
panów tatarskich. Piotr Wielki, wprowadzając te rokracja znów, chowana w cieplarni przywilejów,
chnikę niemiecką, „cały ustrój państwa zachował zatracała coraz bardziej związek z ogółem narodu,
ściśle mongolski: hierarchji absolutnych despocyj, gnuśnlala w dobrobycie, tracąc w końcu nawet in
w których jedynem istotnem prawem była wola stynkt samozachowawczy.
twierzchnika“ (St. Grabski. „Rewolucja“).
Gdy jeslenią w* r. 1919 bolszewicy posunęli się
Stosunek caratu do społeczeństwa był stosunkiem pod Ornak, prasa koiczakowska uderzyła na alarm,
pana do nle\volnika. Rostrzygał o wszystkiem ka że w Omsku przebywa około 20 000 oficerów bez
prys władcy i jego interes dynastyczny. Społeczeń przydziału, którzy powinni chwycić za broń i broniąc
stwo udziału w rządzie nie miało. Myślał za nie car stolicy, bronić zarazem sw'ej skóry. Z trudem zorga¡te swoją kamarylą. Ukazy jego interpretowała i wybataliony oficerskie nie* chciały bronić jed\
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n&k nawet własnego życia. Poddały się niemal be*
wystrzału. A bolszewicy pardonu nie dawali. RozsirzelawstT część, resztę wpnkowaii do okropnych
obozów koncentracyjnych, w których oficerowie ¿ołcżakowscy masami ginęii na tyfus plamisty.
Gdy niespodzianie upadł carać,^kazało się, te
nirrna w Rosji warstwy, kt *raby uiąć mngia w ęwt
| r ' ?v r nawy państwom oj. Kwiat inteligencji ro>yj>ki.-;. ¡»-.ima par.stwowa, w której ręce zbuntowa
ny garnizon petersburski oddał władzę, zaskoczona
ten-, nie dorosła do zadania. Zabrakło jej siły i energji. nie umiała zdobyć się na to. by konsekwentnie
pójść w wytkniętym kierunku. Zamiast wziąć xa
rozkołysane ilumy, zaczęła zbyt liczy«: się z niemi
i schlebiać ich instynktom, ulegając im coraz bardz;i‘K da.4ąc
się biernie lalom, dopóki nie ru
j nęła w pizepaść.
Po władzę nad Rosją sięgnęli obcy. Inteligencja
rosyjska nie zslobyła sie nawet na opór czynny, boć
sabotaż czynów nic twa był nnorem tylko biernym.
Obcy wzięli na leb Rosję, u ż y w s z y w tym celu obcych
rąk: bataljonów łotewskich i uzbrojonych jeńców
niemieckich i austrjackich. I znowu zapanował
knut i rządzi „Rosją według tych samych metod, na
których opierało się samodzierżawie. Ukorzył się
przed nową władzą i m uiyk i robotnik i ezynownik
rosyjski, który pozostał w Rosji. Bo cechą zasadni
czą Rosjanina jest bierność, produkt całej ewolucji
dziejowej Rosji, niewoli tatarskiej i dalszego jej cią
gu samodzierżawia.
Nieodrodnym synem Rosji był Tołstoj, głosząc
owo hasło bierności: „nie sprzeciwiać się złu*4. I Je
śli panują do dziś dnia sowjety, te tylko dlatego, ie
niema t,t nich prawie Rosjan. Be Rosjanie zatracili
idolność i do rządów i do oporu. Biernie znoszą ja
rzmo i oczekują zbawienia z zewnątrz. Byłem w re
ku 1921 w obozie koncentracyjnym robót prrymusowyćh w Tuli, zamkr.ięiy tam wraz s oficerami pol
skiej dywizji syberyjskiej. W tym samym obozie
siedzieli oficerzy danikinowscy. Gdy bolszewicy *zlf
na Warszawę, denikinowcy podnieśli głową do góry
i zaczęli patrzyć na nas z lekceważeniem.
— Bądź, co bądź — m ówili — to nasi idą naprzód.
Weźmiemy znowu Warszawą, ot, zjednoczy się
Rosja“. '
Odmieniło się szczęści« wojenne. Bolszewicy
rozbici pod Warszawą, zaczęli cofać się coraz szyb
ciej. Nie stracili humoru mimo to Denikowey, mów Ią c
pomiędzy sobą.— B iją Polacy czerwonych, wkrótce wezmą Mo
skwę I skończy się niedola Rosji-matuszki
Aż oto przyszła wiadomość o zawieszeniu broni.
Zwiesili głowy denikinowcy.
»
— I znowu zdradzili nas Polacy — orzekli.
Inteligencja rosyjska, która pozostała w Rosji
jest dziś na służbie sowjetów. Służy im wiernie
kradnąc co się da i biorąc łapówki, jak za dawrnycŁ
dobrych czasów samodzierżawia. A władza patrzy
na to przez palce.
Emigracja rosyjska, a przynajmniej znaczna Je'
część, monarchiści, marzy o zrzuceniu jarzm a bolsze
wickiego przy pomocy bagnetów niemieckich. Sa
ma nie zdobędzie się na czyn.
«■
— Zdradzili nas Czesi — krzyczała Inteligencja
syberyjska, gdy Czesi nie mogąc utrzymać frontu
bez pomocy wojsk rosyjskich, wycofali się z walki,
by pełnić służbę na tyłach. Upadł Kołczak, Miller,
Judewicz, Denikin i W rangel, bo czynownicza inteli
gencja rosyjska na tyłach walczących armfj my
ślała przedewszystkiem o własnej kieszeni, biorąc
łapówki, wyzyskując niemiłosiernie ludność odzy
skanych obszarów, kradnąc i spekulując w najokrop
niejszy sposób, by czemprędzej odbić sobie czasy gło
dówki pod jarzmsm boiszewiekiem. Wkraczające
do zdobytych przez się miast wojska Jenerałów wi
tała cała ludność zc łzam i J%ko wybawicieli. Zakosz
towawszy rządów swych wrybawców, chwytała nie
raz przeciwko nim za broń. A ńarćd roeryjak* z hero
izmem 'urodzonych niewolników znosi jarzmo czer
wono, poprzestając na czysto biernym opon»: Dla
obsiewa pól, by nie dać ziarna komisarzom. I ila r
tego Rosja mrze z głodu.
Rewolucja rosyjska Jest rozkładem R o sji Spowoaował Ją rozkład inteligencji, która straciła in 
stynkt samozachowawczy, warstwy zaś państwotwórczej w Rosji nie było. I dlatego, gdy Duma nie1
dorosła do zadania, by ująć w swe ręce ster państwa,
chwycili zań obcy. W ^Przyczynach wrzenia św iato
wego“ jest spis 50 osób, które zasiadają w rządzie
sowjetów. Sześciu zaledwie w spisie tym Jest Rosjan.'
..Rosja nie jest państwem — powiedział który* c
carówT — to część świata". Rosja zajmuje szósty
część lądu całej ziemi. Olbrzymie te prcestrsenle za
mieszkują ludy przeróżne, aryjskie, fińskie i mon
golskie, mówiące różnemi językami, wyznające prze
różne religje, na różnym stopniu rozwoju. Olbrzy
mie to obszary słabo i nierównomiernie zaludnione,
wiąże ze sobą zbyt luźna i zgoła niedostateczna sieć
komunikacyjna, która funkcjonuje coraz gorzej i
rwie się coraz częściej w coraz to innym punkeie.
Przestrzenie rosyjskie bronią Rosji skutecznie przed
wszelką inwazją, ogrom ich jednak jftry coraz gor
szych warunkach komunikacyjnych potęguje coraz
bardziej rozkład .machiny administracyjnej. Znisz
czenie rolnictwa i przemysłu, zniszczenie całej wogóle produkcji — zepchnęło Rosję na poziom tak okrop
ny, że czegoś podobnego nic zna histoi^a. Głód, któ
ry sroży się z roku na rok coraz gorzej ogołaca co
raz większe przestrzenie. Jeśli głoduje obecnie, jak
twierdzi Nansen, 35 miljonów mieszkańców, za rok
liczba ta chyba się podwoi. Klęska zwiększać się
będzie siłą rzeczy, bo bydła coraz mniej, coraz mniei
nawozu, coraz mniej koni do uprawry, coraz mniej
ziarna na zasiew, corax bardz'iej szwankują środki
komunikacyjne, a mlekiem i miodem kwitnąca daw
niej Rosja w naszych oczach zamienia się w pusty
nię, podobnie jak w pustynię bezludna i bezpłodny
zamieniła się ongi kwitnąca niegdyś Mezopotamja,
S. NawzockL/
p o v e ^ i e
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