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ilościowy i jakościowy do ludności miejscowej—ogarnęło nas przerażenie. Wszyscy ci
humaniści, którzy nie tylko otwierają Żydom
Znakomity pisarz i obywatel, wódz postępowców pol
drzwi, ale wywalają dla nich ściany naszego
skich, Aleksander Świętochowski, zajął w sprawie stosun
ków polsko-żydowskich stanowisko, deklarujące wyraźnie po
domu, deklamowaliby całkiem inaczej, gdyby
gląd rzeczywistego narodowego postępu na tę pierwszorzęd
się znaleźli, jak my, w topiącym zalewie
nej doniosłości kwestyę. Słowa Świętochowskiego szczere,
i gdyby obcy przybysze odpowiedzieli im na
odważne, mocne, miłością Polski tętniące, zaważą niewąt
pliwie na szali wag, mierzących dobro ojczyzny naszej, a ja
skargi: milczeć, bo to jest przez nas zdobyta
snością i głęboką prawdą wypowiadanych myśli przekonają
ziemia, bo tyle tu Polski, ile Judei! Łatwo
najszerszy ogól, po czyjej stronie jest sprawiedliwość i rze
telna troska o przyszłość narodu polskiego.
liberałom rosyjskim prawić nam filosemickie
Redakcya.
morały, stojąc w okopach „granicy osiedlenia";
I roztył Izrael, i wierzgał...
łatwo to czynić francuskim, którzy w calem
5 Moft. 3 2 .
swojem państwie liczą tyle Żydów, co Łódź;
Tak niedawno jeszcze, prawie wczoraj,
łatwo belgijskim, którzy ich posiadają cztery
patrzyliśm y na zharmonizowanie i zbratanie
razy mniej, niż Kalisz; łatwo wszystkim w
Żydów zasymilowanych i niezasymilowanych
Europie, bo największe w nich mocarstwa
z Aryo-Polakami w stosunkach towarzyskich,
(Anglia, Niemcy, Włochy i t. d.) nie mają
w przedsięwzięciach ekonomicznych, w spra
tylu Żydów, co maleńkie Królestwo Polskie,
wach polityczno-społecznych, we wspólnej pra
uszczęśliwione już obecnie przeszło 1 i pół mi
cy, we wspólnych myślach, dążeniach i uczu
lionem, czyli 14 proc. ogółu zaludnienia. Czy
ciach; co się nagle stało, że dziś te żywioły
to nie straszne?
odskoczyły od siebie na dwa przeciwległe
Czy wobec tych cyfr nie mogą zadrżeć
bieguny?
wszyscy, dla których nie jest obojętnem, że
Tak niedawno jeszcze w całej prasie pol
ten nasz dom szczęścia i niedoli wkrótce
skiej Królestwa mieliśmy jeden tygodnik jasprzedany będzie na licytacyi i nabyty przez
skrawo-antysemicki i zaledwie parę pism tej,
Izraela?
ale bardzo rozwodnionej barwy; co się stało,
I gdyby nas tylko przygniatała straszna
że dziś prawie wszystkie atakują Żydów?
ilość! Jeszcze okropniejsza jest jakość. Jeżeli
Przez czterdzieści lat mojej działalności
mówimy, że w Niemczech żyje 650,000 lub
pisarskiej i społecznej uczestniczyłem w roz
we Francyi 100,000 Żydów, to nie należy tych
m aitych skojarzeniach jednostek wolnomyślcyfr brać w znaczeniu naszem, gdzie oni prze
nych — nigdy nie spotkałem między niemi
ważnie stanowią pierwiastek obcy i wrogi, bo
antysem ity. W Towarzystwie K ultury Polskiej
tam prawie wszyscy są zasymilowani. Gdy
byłem świadkiem tys ąców balotowań—i ni
byśm y chcieli wyrazić się naszemi kategogdy nie widziałem, ażeby jakiem uś Żydowi
ryami myślenia, powinnibyśmy powiedzieć,
zamknięto do niego wstęp z racyi pochodze
że w Niemczech, Francyi, Danii, Szwecyi
nia. Słyszałem na zebraniach jego członków
i t. d. wcale Żydów niema, są tylko co naj
w ciągu sześciu lat setki przemówień—i nie
wyżej Niemcy, Francuzi, Duńczycy i Szwedzi
zapam iętałem ani jednego słowa nienawiści do
„mojżeszowego wyznania". Natomiast my nie
Żydów wogóle. Co się stało, że dziś ci sa
tylko posiadamy największą ich ilość w najmi ludzie, szczerze tolerancyjni i wolni od
gęstszem skupieniu, ale poza drobnym ułam 
przesądów, trzęsą się ze zgrozy na swych ży
kiem spolszczonych składa się ona z prze
dowskich spółtowarzyszów?
żytkowej, odmiennej kulturalnie, wyodrębnio
Nie jest to wzburzenie ani miejscowe,
nej umysłowo, uczuciowo i obyczajowo masy,
ani chwilowe. Przez wszystkie okolice kraju
z napoczętych w swem przekształcaniu się,
przeleciał ten gwałtowny wicher, przez wszyst
z syonistów, przebywających u nas na popa
kie warstwy przepływa ten nurt. Lud wiej
sie w drodze do Palestyny, do której nigdy
ski i miejski, rolnicy, przemysłowcy, kupcy,
nie wyruszą, z nacyonalistów, którzy usiłują
lekarze, prawnicy, literaci, rozmaite stany,
dokonać nowego rozbioru Polski, wreszcie z sostopnie i odmiany stanowisk, wykształceń
cyal-demokratów, znieważających wszystko, co
i zawodów, złączyły się w jednym kierunku
jej jest i co ona miłuje. Jeżeli naród nasz nie
pragnień i dążeń do wyzwolenia społeczeństwa
chce zginąć i położyć się dobrowolnie pod
z zależności od Żydów. Daremnie i bardzo
nóż w szlachtuzie żydowskim, to nie może
naiwnie usiłują ten rozpęd powstrzymać, zre
patrzeć na swe położenie oczami Rieczy lub
sztą bardzo nieliczni, marzyciele chodzący na
Berliner Tageblattu. On pragnie istnieć i żyć
głowach, mózgi zaćwiekowane lub rozmięk w swojej historycznej postaci, rozwijać się
czone, siewcy zam ętu, mieszańcy narodowi,
na swym historycznym gruncie. Gdy zaś uradykali wojujący ciągle protestem i złorze
świadamia sobie niebezpieczeństwo i szuka
czeniem, wreszcie spostrzegawcy płytcy, goto
środków obrony przeciwko zagładzie, to „się
wi zawsze najgłębiej wkorzenione zjawiska
cofa” , schodzi „na najniższy poziom cywilizauznawać za naloty powierzchowne. Daremnie
cyi”? Kto tak twierdzi, wchodzi oczywiście
— ruch się rozwija i potężnieje.
na najwyższy poziom, ale bezczelności. Mo
Dlaczego on objawił się teraz i tak silnie?
gły nas rozedrzeć wielkie drapieżcę, ale przecie
Nie ulega wątpliwości, że zachowanie
nie pozwolimy się stoczyć robakom.
się nacyonalistów żydowskich w wyborach
Jakkolwiek obcą nam jest duchowa isto
posła z Warszawy było iskrą, która spowo
ta prostego, surowego Żyda, może jeszcze bar
dowała wybuch; ale proch gromadził się oddziej obcą jest nie tylko dla nas, ale dla eu
dawna. Przedewszystkiem dostarczyło go cią ropejczyków wogóle ideologia ukształconego.
głe i groźne wpychanie się Żydów rosyjskich
W. Som bart nakreślił bardzo udatnie
do naszego kraju. Wiedzieliśmy o tern—że
jej cechy znamienne. Według niego Żyd jest
tak powiem— półświadomie; ale gdy obliczyli
wybitnym intelektualistą: posiada bardzo roz
śmy dokładnie ten przypływ, jego stosunek
winiętą stronę umysłową, a w zaniku — in

stynktowo-uczuciową. „Patrzy bardzo bystro,
ale widzi niewiele. Nie odczuwa swego oto
czenia, jako czegoś żywego: dlatego też nie
posiada zmysłu odrębności życia, jako cało
kształtu i niepodzielności, organicznego staw a
nia się, naturalnego wzrostu. Jest on urodzo
nym przedstawicielem liberalnego poglądu, w
którego zakresie niema żywych, indywidualnie
odmiennych ludzi z ciałem i krwią, lecz jedy
nie abstrakcyjni obywatele państwa—z pra
wami i obowiązkami, którzy właściwie nie są
różni u różnych narodów, lecz tworzą wielką
ludzkość, będącą tylko sumą jednostek, po
zbawionych odrębności” . Dla niego „inni lu
dzie nie są żyjącemi istotami, lecz sutjektam i
prawa. Poznaje on świat rozumem, a nie krwią,
i dlatego łatwo dochodzi do przekonania, że
wszystko, co za pomocą rozumu daje się upo
rządkować na papierze, daje się również ure
gulować w życiu” . (Żydzi). Ten znakomicie
dostrzeżony rys jest jedną z głównych przy
czyn wyosobnienia Żydów w społeczeństwach
europejskich, a niewątpliwie stanowi najw aż
niejszy pierwiastek, odpychający nasze od inteligencyi żydowskiej. Polacy, którzy ciągle
walczą i giną na szańcach obrony swego na
rodu, którzy żyją przeważnie uczuciem, dla
których najwyższą cnotą, prawem i obowiąz
kiem jest patryotyzm , nie mogą pogodzić się
z wędrowcami, kosmopolitami i racyonalistami, którzy nie odczuwają ciągłych dreszczów
miłości dla ojczyzny i narodu, dla których
wszelkie wspomnienia historyczne są tylko
mniej lub więcej zajm ującą opowieścią, a instytucye—mniej lub więcej potrzebnemi urzą
dzeniami. Do Som barta we Wrocławiu przy
był ze wschodniej Syberyi student-Żyd, aże
by „studyować M arxa” . Przez kilka miesię
cy brał książki, czyta! pilnie, wreszcie wyje
chał do wschodniej Syberyi. „Nie zetknął się
zupełnie ze swem otoczeniem — powiada Som
b a rt—nie zapoznał się z ludźmi, nie chodził
na spacer, nie wiedział właściwie, gdzie prze
bywał przez ten czas. Przeszedł przez świat
wrocławski, nie dostrzegając go tak samo, jak
przeszedł przez swój świat dawniejszy, jak
przejdzie w następnych latach bez odczucia
jakiegokolwiek tchnienia: w głowie jego istniał
tylko Marx” . Podczas ostatniego wstrząśnienia rewolucyjnego u nas socyaliści żydowscy
niczemu tak nie urągali, jak patryotom i go
dłom narodowym polskim. Oni rzeczywiście
w naszym orle widzieli „białą gęś” .
Dopóki u nas była ilość Żydów, prze
chodząca siły i środki asymilacyjne naszego
społeczeństwa, ale nie grożąca mu Pompejańskim zasypem; dopóki ci Żydzi byli bądź rze
telnymi Polakami, bądź ciemnym tłumem
azyatów bez pretensyi do panowania— dopóty
antysem ityzm nie wszczepi! się w krew ogółu;
ale gdy ci Żydzi urośli do olbrzymiej masy,
gdy zaczęli upominać się o spółrzędność z na
mi praw do ziemi polskiej; gdy ogłosili się
osobnym narodem; gdy zażądali „bezwzględne
go równouprawnienia” nawet dla swych sztucz
nych skupień w miastach i nawet dla swego
najświeższego napływu; gdy spróbowali na
rzucić nam swoją wyzutą z wszelkich uczuć
patryotycznych ideologię—społeczeństwo targnąlo się gwałtownym odruchem obrony. Przy
znając całą wagę interesom ekonomicznym,
które znalazły się na pierwszym jej planie,
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sądzę, że daleko mocniej od nich wpłynęły na
tern odruch pobudki moralne, zaczepno-bojowa postawa semityzmu. Patrząc ciągle na na
sze pognębienie i bezwład, zlekceważył on na
szą silę i zdolność obronną.
Dopomogły mu
do tego złudzenia dobrowolne i najęte płacz
ki, dobrowolni i najęci mściciele jego mnie
manej krzywdy. Przeszli oni w swych apologiach i protestach poza najdalsze granice bluźnierstwa i potwarzy. W ich szlachetnością
namaszczonych paszkwilach ani słowa najlżej
szej nagany dla Żydów, a same złorzeczenia
dla Polaków; po tam tej stronie stado niewin
nych baranków, po te j—stado wściekłych wil
ków. Przedstawiono nas jako ciemiężycieli
i barbarzyńców, gwałcących prawa ,,narodu
żydowskiego” , co więcej—uchylających się od
obowiązku pielęgnowania,,kultury żydowskiej” .
Nad wielkim kolektorem, do którego Rosya
skanalizowała i spławiła Żydów, kazano nam
wystawić ołtarz przymierza. Natchnione nie
wiasty skarżyły się w elegiach, że na bujnie
murawą porosłych mogiłach naszych bohate
rów nie pozwalamy paść się głodnym kozom
żydowskim. A ponieważ „liberalna” prasa euro
pejska ma wielu redaktorów a zwłaszcza kores
pondentów Żydów,mogących łatwo urządzać dla
swych interesów i sympatyi donośny rezonans,
więc okrzyczano nas po szerokim świecie, ja 
ko apostołów „reakcyi” i bojowników „dziko
ści” , którym dla okiełznania należy przysłać...
Murawiewa.

Z WYSTAWY „SZTUKI11 W KRAKOWIE.

Nie potrzeba było palniejszej oliwy do
tego ognia, który ze słabych początkowo zatleń buchnął płomieniem na całym obszarze
życia polskiego i we wszystkich duszach, do
starczających mu s ły samozachowawczej i tw ór
czej. Pod wpływem tego morowego tchnienia
najrozmaitsze żywioły i stronnictwa patryotyczne zbiły się w jedną gromadę, stanął na
wspólnem stanowisku prawie cały naród pol
ski, tak złączony, jak go dawno nie widzia
no. A naprzeciw niego stanął również spojo
ny naród izraelski, do którego wyraźnie prze
sunęła się większość Żydów spolszczonych w
takiej z innymi solidarności, w jakiej również
dawno ich nie widziano. Jaki będzie wynik
tej wojny? Nie wątpimy, że jej koszta zapła
cą ci, którzy ją wywołali.
Pomimo że zalewający nas przybór ży
dowski przerasta zdolność chłonną wszelkiego
narodu a tern bardziej pozbawionego środków
asymilacyjnych; pomimo że długoletni proces
przyswajania dał nam wyniki bardzo małe;
pomimo że znaczna część „Polaków mojżeszowego wyznania” przeszła dziś na stronę
swych spółwyznawców i zwróciła się przeciw
społeczeństwu polskiemu; pomimo to wszyst
ko nie należy porzucać pracy nad przerabia
niem tego obcego żywiołu na swojski i lekce
ważyć jej owoców. Antysemityzmu antropo
logicznego nie usprawiedliwiają ani względy
moralne, ani ludzkie, ani narodowe. Asymilacya dała nam liczny zastęp dzielnych Pola

JULIAN FAŁAT

ków i dawać będzie ciągle, a zatamowanie
przypływu z tego źródła, gdyby nawet było
możliwe, byłoby bezmyślne.
Niesprawiedliwością zaś byłoby twierdzić,
że wtaczające się do naszego zbiornika fale
żydowskie składają się z ludzi złych i prag
nących naszej krzywdy. Bynajmniej. Nasza
krzywda nie tyle jest czynem ich woli, ile
skutkiem prężliwości ich życia. Oni także
chcą istnieć, oni także mają swoją tragedyę
w spełnionych s’owach Mojżesza, który swe
mu ludowi przepowiedział: ,,/ rozproszy cię
Pan między wszystkie narody od końca ziemi
aż do końca ziemi... A między onymi narodami
nie wytchniesz sobie, ani będzie miała odpoczyn
ku droga stopy twojej... I będziesz dziwowiskiem, baśnią i przysłowiem wszystkich naro
dów” .

Można szczerze współczuć ich tułaczej
poniewierce, ich bólom, zadanym przez nie
nawiść, ich pragnieniu życia, ale niepodobna
dla tej litości popełniać samobójstwa. My na
szymi czynami i słowami wkładamy na siebie
odpowiedzialność nie tylko za swój los osobi
sty, ale za los narodu. Ten zaś naród tysiącoleciem swej historyi, całą swoją teraźniej
szością, całem marzeniem o przyszłości śród
najrozpaczliwszych cierpień i wątpień woła,
że chce być Polską, niczem innem, a więc i nie
Żydo-Polską.
A. ŚWIĘTOCHOWSKI.

ELIZA ORZESZKOWA:

O Zygmuncie Krasińskim.
Z RĘKOPISÓW POŚMIERTNYCH.

Tak śpiewać może ten tylko, kto cierpi
niezmiernie, i niezmiernie cierpieć musi, kto tak
śpiewać może.
Lecz męka zwątpienia to na harfie poety
fala krótka tylko, moment wnet pożarty przez
płomię „bożego piorunu”, po którym wnet rozwija
on znowu skrzydła „namiętnych, nieskończonych
marzeń” i, „nad otchłanią, nad ciasnym przesmy
kiem” zawieszony, rzuca znowu przebywającemu
je narodowi hasło archanielskie:
„Lud tylko święty królestwo odzierźy!”

Taką jest w najogólniejszym zarysie idea
patryotyczna Krasińskiego, której wszystkich słońc
i odcieni zmieścić i wskazać na krótkiej prze
strzeni czasu niepodobna.
an
Ale jasnem i zrozumiałem stać się już może
to, dlaczego sława tego poety zatacza koła mniej
od dwóch tamtych szerokie i promie
niste.

się uroczysta muzyka organów, lecz wolimy alta
ny pełne świeżego cienia, kryształowe fontanny,
w których kąpią się nimfy, dźwięki lutni, opie
wających własne nasze dole i niedole. Rzadko
kto zdoła, jak orzeł w słońcu, długo wzrok zata
piać w obliczu idei, rzadko kto ziemskiem czo
łem uderzać może aż w stopy Stworzyciela i wzla
tywać z Archaniołem. Wślad za Archaniołami
ciągnie zwykle szereg duchów—niedługi.
Oprócz tego, Krasiński przed narodem swym
postawił Ideę przewodnią w sposób taki, że słu
sznie zapytywać można, czy do urzeczywistnie
nia jest podobną? Czy istotnie naród siłą miło
ści, siłą cnoty i ofiary, siłą samego tylko moral
nego dobra zdoła przez ciasny przesmyk utoro
wać sobie drogę ku równinom gładkim i nie
tylko z krawędzi otchłani w bezdno jej nie
spaść, ale tak zmężnieć, wzrosnąć, zajaśnieć, aby
ku krainom idealnym pociągnąć za sobą ludy
inne, tak jak słońca po przestworach prowadzą
za sobą korowody planet? Czy dzieło to jest
dostępne dla teraźniejszych ludzi? A jeżeli nie,
to czy przyjdą nadludzie, czy przyjdzie przepo

W formie, którą podał mu ro
dzaj jego geniuszu, panują tylko:
symbol i słowo, a chociaż symbol jest
u niego zawsze potężnym i pięknym,
słowo włada bogactwem brzmień wielkiem i przedziwną ich muzykalno
ścią, brak im przecież tej siły pod
bijającej, z jaką figury, kute dłótem epicznem, z jaką uczucia, wy
śpiewywane przez lirykę, zdobywają
sobie szerokie rzesze.
W symbol i w słowo Krasiń
skiego wmyślać się trzeba, obco
wać z niemi długo, o znaczenie ich
myśli własnej i innych zapytywać,
aby umysłowi tajemnice swe wypowie
działy i serce oblały czarem swej
piękności.

Więc nie spełni się zapewne wszystko, co po
eta wyśpiewał w chwilach, kiedy czołem uderzał
aż o stopy Stworzyciela, lecz że w części pewnej
spełnić się będzie musiało, zdaje się to być niewątpliwem.
Naród, po ciasnym przesmyku idący ku lep
szej przyszłości, będzie musiał zrozumieć, że bez
zaopatrzenia się w wiatyk moralnego dobra
nie dojdzie, że same jego rozumowe, tern więcej
materyalne zdobycze muszą, jak na fundamencie,
oprzeć się na cnocie, muszą, jak winna jagoda
sokiem, nabrzmieć miłością, muszą, jak krew od
żelaza, zarumienić się od czynu i ofiary, jeśli
przetrwaną ma być próba grobu, jeśli Anioł cza
su, budziciel śpiących po grobach narodów, ma
naród ten „zbudzić na ludzi”, nie „zbudzić go
na zwierzęta”.
Prawda! Idea ta jest tak wysoką, że sto
pom ludzkim trudno wzbijać się na jej wierz
chołki, lecz pocóż są na świecie poeci, jeżeli nie
po to, aby do biednych stóp naszych przypina
li skrzydła? Że naród składa się z istot ułom
nych, to nie wina poety; on jest jego punktem
wierzchołkowym, wzbił się najwyżej,
widzi najwięcej i opiewa to, co wi
dzi, a im większe ogromy widzi
i opiewa, tern większym jest poetą.
Bo poezya wogóle rozpada się
na dwa działy: wielkiej i małej.
Piękność formy dla obu dzia
łów jest niezbędną, aby miały prawo
do nazwy poezyi.
Ale miarą wielkości poezyi
jest i pozostanie na zawsze wiel
kość myśli, w formie pięknej za
wartej.
Obejmować zaś ją wzrokiem i
wzrost jej wzrostami duszy ścigać, do
nas już należy.
Tymczasem wielka poezya Zyg
munta Krasińskiego unosi się nad
narodem gloryą tej chwały, że umysłowość narodowa wzbiła się do tych
wyżyn, na jakich jedynie powstawać
mogą poeci filozoficzni.
Unosi się ona nad nami pło
miennym protestem przeciwko złu,
niebosiężnym hymnem na cześć do
bra, czeinś tak bezcielesnem, bezosobistem, świetlistem, że powiedzieć o
tern można:

Ale i wtedy nawet, co z tej
topieli myśli i tonów wzniesie się
przed oczyma naszemi?
Czy kwiaty, motyle, ogrody roz
koszy, anioły słodyczy, które pocie
szą, zachwycą, zabawią, łagodnie roz
rzewnią?
Wcale nie. Z topieli tonów
i myśli Krasińskiego, już znurtowanej i odczutej, wznosi się przed na
mi Idea — rzecz niezmysłowa, rzecz
surowa i wymagająca, coś, co nieraz
względem pożądań naszych zajmie
stanowisko wrogie, co biczem wyrzu
KACZEŃCE
tu zatnie nam nieraz sumienie.
Idea ta wznosi przed człowiekiem górę wy
soką, ze stromemi zboczami i mówi: wspinaj się!
Na krawędź otchłani i na ciasny przesmyk rzuca
narzędzia ratunku, ale takie, że siłom człowie
czym podnosić je niemiło i trudno. Więc, ze
czcią pochyliwszy czoła przed świątynią, co prę
dzej zwracamy się ku ścieżkom łatwym, ku
kwietnym ogrodom, jeżeli nie ku różom, to ku
snom o różach. Przyznajemy, że fronton świą
tyni jest wspaniały i że w jej wnętrzu rozlega

„Po tych strunach Duch przelata,
Na tych strunach Duch przygrywa,
Ta pieśń ciszą, zgodą świata”.

Z wystawy „Sztuka" w Krakowie.

O zgodzie i ciszy świata śnił,
cierpiał od „gwałtu nieskończonych
marzeń” i „od dni naszych wciąż
tak podłych dziejów”, pił zanadto „z krynic,
mętnych łzami”.
Dlatego może wydzielona mu z nieskoń
czoności fala krótszą była, niż dla innych.
Umarł młodo.
Na niebie ojczyzny został po nim wysoki
łuk tęczy z zawieszoną u szczytu harfą Archa
nioła.

TYMON NIESIOŁOWSKI

wiadane przez poetę plemię nowe, jakiego dotąd
nigdy nie widziano? A jeżeli nie przyjdzie? Je
żeli żądaniu poety ani dziś, ani nigdy nie spro
stają siły jego narodu? To co? To czy w błę
dzie był poeta i czy pieśniami swemi szerzył błąd?
Nie; poeta nie błądził i w pieśniach jego
jest wielka i wiekuista prawda, tylko że każda
taka prawda w duszach i dłoniach ludzkich mu
si zmaleć i uledz powszechnemu dla ludzi prawu
względności.
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POŁUDNIE

Z WYSTAWY W MOSKWIE.

KAZIMIERZ GLIŃSKI:

£ 0 ^ BAŁKANÓW.

Czy to orłów rozwichrzone chmury
Do groźnego ruszyły pochodu?...
Płyną z Zofii, płyną z Białogrodu,
Z gniazd przepastnych skalnej Czarnogóry,

Świat olśniła wielka błyskawica...
I przeraził pobladłych tyranów
Z Kumanowa wichr—i grom Bałkanów!
Kto otworzył niewolnika oczy,

Rozbudzone echa Salaminy.

Zerwał ciężką klam rę pęt u stopy?...
Trwogą patrzy głupia twarz Europy,

Nie!... nie orłów to lot, nie piór wiecha
Ponad bory wzlata i skał złomy,

Oddech burzy wzrok przestrachem mroczy —
Świat wstrząsają tajemnicze dreszcze,

A im grają gromy... a nie gromy,

Widma wojen i szepty złowieszcze.

Orłem skoczył, targać chce—rwać—kąsać!...
Krwi potoki, szereg niezliczony
Krzywd... i jarzmo, które miał na grzbiecie,

—Tyle krwi popłynie!...—krzyk wylata.
—Milczcie, tchórze!... taka krew nie plami!...
—Tyle łez popłynie!...—Jakby łzami
Nie znaczone są gościńce świata.

Dziś na mściwym osadził bagnecie,

—Tyle mogił!...—Jakby te mogiły
Mocą nieraz i życiem nie były?

Dziś na szabli zawiesił ostrzonej
1—na grobach—kul potrząsnął trzosem,

J a słyszałem... hen—we wnętrzu ziemi,

Bo grób każdy wołał zemsty głosem

Szelest pyłów, klekot kości tłum ny------------

Dmijcie, wichry, w zamykane wrota!
Młotem walcie!... grzmijcie w gromów struny!
Zbudźcie śpiących, ogniste pioruny!

...Jak głęboko odetchnęły trum ny,
Potrząsane prochy wiekowemi—
Ja widziałem cienie, co, w podzięce,
Ku niebiosom wyciągnęły ręce.

Olśnij ślepych, błyskawico złota!...
Na Bałkanów ośnieżonych szczytach
Stanął wieków Duch, jak Bóg w błękitach!
nn

Jeden tylko, pogrążony w bólu,
Grud otrząsnąć nie widząc sposobów—
Wśród tysiąca zapadniętych grobów—
Jeden tylko na warneńskiem polu

Zaszumiała błękitna Marica,

Kamiennego nie odwalił wieka,

Dunajowe ozwały się fale...

Ciężką piersią oddycha i—czeka...

Cień Duszana zamglił się na skale,

LASOCKI

Rustrya na rozdrożu.

A im huczą z wód morskiej głębiny

A wtórują echa... a nie echa:
To zaprzesta s c l a v u s s a l t a n s pląsać,

KAZIMIERZ
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Zarówno z położenia swego, jak i z dziejowego
rozwoju, Austrya należy do grupy państw śródzie
mnomorskich. Idąc za biegiem głównej swojej rzeki
—Dunaju, Austrya, nie tyle w myśl z góry powzięte
go planu, ile unoszona falami ewolucyi dziejowej,
posuwała się ku wschodowi, już to wojując z Tur
kami, już to uczestnicząc bezkrwawo w stopniowej
likwidacyi ich panowania w Europie. Po raz ostatni
Austrya pod wpływem antagonizmu do Prus i Ho
henzollernów zwróciła się frontem ku zachodowi
przed wojną niemiecko-francuską, kiedy to w ^Wie
dniu silną jeszcze była żądza odwetu za Sadowę,
a opór przeciw zjednoczeniu Niemiec pod kierownic
twem Berlina znajdował jeszcze rzeczników w oso
bistościach tak wpływowych, jak arcyksiążę Al
brecht i wszechmocny przez czas jakiś Beust.
Wpływ Węgier jednakowoż i reprezentującego
jeAndrassy’ego przełamał ten opór.Austrya odstąpiła
od zamiaru czynnego pomagania Napoleonowi
przeciw Niemcom, zawartego z nim sojuszu nie
zrealizowała. Z tą chwilą front Austryi przesunął
się „post multa discrimina rerum” na swoje miej
sce naturalne, na wschód.
Na kongresie berlińskim Europa sankcyonowała niejako to przesunięcie, oddając Austryi nietylko Bośnię i Hercegowinę, ale nawet upoważ
niając ją do posunięcia się w głąb terytoryum
tureckiego nad dolinę Wardaru, ku Salonikom.
Słynne określenie, zawarte w XXV artykule kon
gresu — „aż poza Mitrowicę” dawało niezmier
nie wiele. I potrzeba zwrócić się teraz do zagadnień
wewnętrznej polityki austryackiej, aby zrozumieć,
dlaczego z tego ogromnego półmiska Austrya
nic absolutnie nie wzięła, mimo że apetytu nigdy
nie ukrywała...
Brak jednolitego narodowo-kulturalnego pier
wiastku w Austryi, któryby jeżeli nie panował,
to przynajmniej posiadał nad innymi przewagę,
zadecydował o zupełnie odmiennej naturze pań
stwowej tego zaiste pstrego mocarstwa. Nie tyl-
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ko symbolem, ale także bar
dzo realnym czynnikiem jego
jedności pozostała sama dynastya, którą też usunięto z
Niemiec, z jakiemi wiązała ją
tradycya wspaniała, pochodze
nie i narodowość, nadała swej
polityce wewnętrznej charakter
wyłącznie konserwatywny i
konserwujący istniejący stan
posiadania. W poszukiwaniu
realnego podłoża dla interesów
dynastycznych zdecydowano
się po Sadowię rozdzielić je na
dwie zupełne osobne części—
niemiecką po tej i węgierską
po tamtej stronie Litawy. In
teres dynastyczny zidentyfiko
wano z hegemonią żywiołu
niemieckiego w Austryi i ma
dziarskiego na Węgrzech. Takie
zbalastowanie austryackiej na
wy państwowej było też w
ciągu całej ery konstytucyjnej
głównym powodem tych cią
głych wstrząśnień, którym ona
ulegała i ulega. Ono to spra
wiło, że sternicy jej, nawet
w chwilach burz dziejowych,
wobec wirów i skał podwod
nych, nie mieli i nie mogli
do dnia dzisiejszego wziąć
kursu śmiałego, stanowczego
i jasnego.
,,Das ewige Fortwursteln
und Fortfretten” Taaffego,
które oddawna charakteryzuje
austryackie życie parlamen
tarne i wewnętrzno państwowe,
ujawniło się także i w zewnętrz
nej polityce Austryi. I tu ta k - .
że nauczyła się ona żyć prowizoryami, odroczeniami i wy
czekiwaniem wieczystem. Sta
rano się tylko przygotowywać
i zabezpieczać na najrozmait
sze wypadki i możliwości,
trzymano po kilka żelazek w
ogniu, ale na zbytek inicyatyDZIEWUCHA
wy jakiejś nie ważono się ni
gdy, w tern przekonaniu, że życie musi przecie płynąć
ściśle wedle relacyi i Btrichfó w austryackich dy
plomatów, którzy mają swój znany już całej Europie
typ salonowców wytrawnych, często nieprześcignionych w snuciu subtelnej intrygi, ale nigdy
prawie nie mogących wznieść się na te wyżyny,
z których jedynie można ogarnąć wzrokiem cały
obszar życia i dążeń współczesnych narodów, zro
zumieć je dokładnie i ocenić należycie. Dyplomacya austryacka, wyłącznie arystokratyczna i dworsko-dworacka jest doskonałym zabytkiem „an
cien regime’u”, ale do współczesnych zadań wiel
kiej dyplomacyi w bardzo rzadkich tylko wypad
kach dorasta. Dlatego też żaden rząd współczesny
nie okazał takiej nieznajomości prądów, nurtują
cych sąsiednie narody i narodki, jak to się w cza
sie ostatnich lat czterech działo z rządem austryackim. Można powiedzieć, że wszystko, cokolwiek
w ciągu tego czasu stało się na Bałkanach, więc
na terytcryum, na którem dyplomacya austryac
ka z natury rzeczy najbardziej skupiać musiała
swoją uwagę, było dla niej zawsze niespodzianką
i to z reguły niemiłą. Austrya nie zrozumiała
i nie oceniła należycie siły i słabości Młodoturków
nie doceniła rozwoju narodowego Bułgarów i Ser
bów, nie zoryentowała się w stosunku rzeczywi
stych sił koalicyi bałkańskiej i Turcyi i t. d. Ka
żde zaś z tych przecenień i niedocenień, każde takie

go słowiaństwa, w momencie, kiedy sen jego o wy
zwoleniu z pod panowania
tureckiego resztek ziem sło
wiańskich zaczynał się zisz
czać, cały ten eksperyment
czuwajowski był wierutnen.
szaleństwem. Łamaniem ustaw, prześladowaniem i szy
kanami
„torowała" sobie
Austrya drogę na Słowiań
szczyznę bałkańską i to w
tym właśnie momencie dzie
jowym, kiedy energia tej
Słowiańszczyzny zbliżała się
do szczytu, kryjąc w sobie
dojrzałe
już a wspaniałe
owoce nieoczekiwanych przez
Austryę zwycięstw.
Polityka austryacka wo
bec Serbii była zawsze ma
ła, złośliwa i nieinteligentna.
Z jednej strony usiłowano ją
wszystkimi środkami utrzy
mać w sferze swojego wpły
wu, z drugiej zaś nie miam
odwagi ani siły, aby przeciw
stawić się ciasnym i egoi-'
stycznym żądaniom agraryuszów węgierskich, którzy z
powodu każdej świnki serb
skiej, przewiezionej
przez
Zemuń, byli gotowi rozsadzie
Austryę.

Z SALONU DOROCZNEGO W T. Z. S. P.

A.

niezrozumienie stawało się przesłanką do wniosków
politycznych, już to słabych i niejasnych, już to
wręcz fałszywych.
Dlatego też dzisiejsze bardzo trudne położenie
Austryi, w którem widzi się ona nagle odciętą od
sfery swoich wpływów i ekonomiczno-kulturalnej
ekspansyi silnym blokiem słowiańskich państw
na Bałkanach, w którem traci ona jedyną perspek
tywę imperyalistycznego rozwoju, jest wynikiem
w równej przynajmniej mierze tak zabiegów jej
rywali na Bałkanach, jak własnych błędów we
wnętrznej i zewnętrznej polityki samej Austryi.
Specyalnie co do Słowiańszczyzny południo
wej, to Austrya, oddawszy podległą sobie jej część
najkulturalniejszą i najcenniejszą na pastwę uni
fikacyjnych eksperymentów madziarskich, nie oku
piła sobie wprawdzie wierności oligarchii madziar
skiej, jak o tern świadczą homeryckie sceny, roz
grywające się od lata w parlamencie węgierskim,
ale za to wykopała głęboką przepaść między sobą
a
południowymi Słowianami, przepaść, którą
tylko z trudem wielkim i po długim czasie będzie
można zasypać. Aprobowanie drakońskich planów
madziarskich wobec najwierniejszej dla dynastyi
habsburskiej Chorwacyi i pozwolenie na to, aby
autonomię tego kraju łamał i gwałcił byle jaki
Czuwaj, byłoby zawsze ciężkim błędem. W obli
czu jednak wzmagającego się na siłach bałkańskie-

Tak więc polityczne umizgi przez lata całe z nie
zgłębioną logiką szły w parze
z celnemi szykanami i z sy
stemem ekonomicznego du
szenia i ogładzania Serbii, az
wreszcie doczekano sie tego
czego z pewnością żaden
wpływ rosyjski nie byłby
sam osiągnął, że mianowicie
chłop serbski,
w którego
kieszeń polityka ta przedewszystkiem godziła, nauczył
AUGUSTYNOWICZ
się nienawidzieć Austryi, jako
swego wroga śmiertelnego.
Nigdzie też ten fatalny system uprzy
wilejowania dwóch narodów ze szkodą po
zostałych dziewięciu nie zemścił się na Au
stryi tak szybko i tak dotkliwie, jak właśnie na
południu.
Dzisiaj dyplomacya austryacka wysila się, abv
błędy popełnione ponaprawiać i część przynajmniej
utraconych możliwości odzyskać. Wysiłki te są
nieraz bardzo zręczne i imponujące maestryą sta
rej sztuki. Ale metoda ich pozostaje niezmienio
na, podłoże nietknięte. Dlatego też wolno wątpić,
czy kunsztyki z Albanią niezawisłą i Prochaskami
dadzą rezultaty dobre a trwałe.
Jeden jest bowiem warunek, pod którym
Austrya może odzyskać nie tylko utracony wpływ
na Bałkanach, ale jeszcze powiększyć go bardzr,
znacznie. A warunkiem tym jest przyznanie rze
czywistego równouprawnienia narodom słowiań
skim i ograniczenie przywilejów obu narodów
panujących. Warunek ten jednak jest tyle jasnym
i nieodzownym, ile trudnym do spełnienia w dzi
siejszych warunkach Austryi i jej dynastyi. Obie
też one wahają się, niepewne, w którą stronę
skierować-ster.
KONSTANTY S RO KO WS K I.
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Ale mniejsza o urzędników ostatecznie.
Kolej służy przedewszystkiem dla wygody pu
bliczności.

Dowiedzieliśmy się niedawno, że kolej
Otóż i na tej drodze widzimy już zna
Wiedeńska, owa poczciwa i na pozór tak niewin czny postęp, będący zresztą tylko konsekwennie wyglądająca kolej Wiedeńska, która nas wo
tnem następstwem reformy etyczno-hygienicznej.
ziła do Włochów i do Włoch była ni mniej, [ni
Mianowicie z chwilą, gdy po usunięciu elementu
więcej, tylko źródłem zarazy alkoholicznej. Po
alkoholicznego nie powierza się już prowadzenia
objęciu jej przez rząd trzeba było odrazu aż
pociągów pijakom nie widzimy również tej wastu kilkunastu urzędników wydalić „za pijaństwo”.
ryackiej jazdy, która narażała tylko pasażerów
Okazuje się więc, że skup kolei miał nie
na niebezpieczeństwo. Jeśli dziś pociąg przycho
tylko ekonomiczne cele na względzie. Był to za
dzi z dziewiętnasto-godzinnem opóźnieniem to
razem konsekwentny krok na drodze walki z alko
trudno zaprzeczyć, że idzie wolniej, niż dawniej,
holizmem podjętej przez Du
mę państwową.
Pijacy ci, od których aż
się roiło na przestrzeni mię
dzy Warszawą a Granicą i
Aleksandrowem, nieźle umieli
co prawda grać komedyę wobec
podróżującej p u b l i c z n o ś c i .
Wszyscy wyglądali na ludzi
trzeźwych. Ale to nie umniejsza bynajmniej ich wi
ny, nawet pogarsza ją ra
czej. Cóż może być gorszego
od alkoholika-hipokryty, któ
rego występny nałóg ujawnia
się dopiero w skutkach choro
bliwej działalności?
Człowiek łatwo się sugestyonuje. To też i my, jeż
dżąc przez długie lata ową
zapijaczoną koleją, przywy
kliśmy panujące na niej po
rządki uważać za normalne.
Dopiero dziś, gdy na całej
linii, od pięknego murku
przy ulicy Marszałkowskiej
aż do Granicy, zapanowała
atmosfera trzeźwa, możemy,
porównywając dawne obycza
je z nowymi, ocenić błogosła
wione skutki reformy.
Przedewszystkiem więc
podniosła się znakomicie zdro
wotność personelu kolejowego.
Jest to rzecz zupełnie zrozu
miała. Medycyna dawno już
Z wystawy Niezależnych" w salonach „Sztuki".
stwierdziła, że nic tak nie SZCZĘŚCIE LUDZKIE (BAŃKA MYDLANA).
wycieńcza organizmu ludz
ale-o ileż wzamian za to jazda taka jest bez
kiego i nie czyni go podatnym do wszelkich
pieczniejsza. Przy zastosowaniu tego racyonalnego
chorób, jak alkoholizm. Obecnie więc, gdy to prapośpiechu zarząd kolei będzie mógł znieść nieźródło niedomagań usunięto, niema obawy, aby
tylko dwadzieścia trzy przejazdy, jak to jest w pro
urzędnicy chorowali. Dzięki temu, można było
jekcie obecnie, ale wszystkie wogóle, gdyż każdy,
spokojnie dać dymisyę jedenastu darmozjadom
lekarzom, oraz, co ważniejsza, położyć pewną ta komu będzie zależało na przejściu z jednej strony
plantu na drugą, będzie mógł przejść spokojnie
mę zachłanności aptekarskiej. Postanowiono mia
przez szyny, nie narażając się na to, że mu jakiś
nowicie, że nadal lekarze mają przepisywać dla
rozszalały pociąg niespodziewanie na łeb spadnie.
chorych urzędników nie więcej, jak za rubla
Publiczność zyska na tern tę wygodę, że będzie
rocznie lekarstw. Ale zdaje mi się, że i to za
mogła przechodzić przez plant w każdem miej
wiele...
scu, nie szukając Bóg wie gdzie przejazdów,
Przecież lekarstwa nie są takie drogie.
a zarząd zrealizuje nową oszczędność.
Co oleju rycinowego można mieć np. za rubla.
Z innych reform, będących bezpośredniem
Wątpię, czy jest tak liczna rodzina urzędnicza,
następstwem podniesienia się poziomu etycznego
którejby za rubla oleju na rok nie starczyło. Tę
obsługi kolejowej, przedewszystkiem podnieść na
pozycyę możnaby więc śmiało obciąć do jakichciś
leży nowowprowadzony system nieopalania wa
trzydziestu kopiejek i sądzę, że na rok przyszły
zarząd nie omieszka tego uczynić. Niema nic gor
gonów.
szego przytem, jak rozdelikacanie się lekar
W tern widać również dowód trzeźwości
stwami.
poglądów nowego zarządu na hygienę. Dawniej,
Święcie jestem przekonany, że gdy nowy
gdy z pijacką rozrzutnością nie żałowano paliwa,
zarząd kolei oduczy podwładnych sobie urzędni zdarzało się nieraz, że w przedziałach panowała
ków od śmiesznej manii zapychania się przy lada
atmosfera tropikalna. Człowiek nie wiedział, czy
okazyi jakimiś podejrzanymi dekoktami, zdro jest w łaźni, czy w wagonie. Pasażera, wysiada
wotność na kolei wzrośnie jeszcze bardziej i, za
jącego z takiego waru na chłodne powietrze, nie
lat parę pojęcie „urzędnik kolei wiedeńskiej” sta raz na mróz kilkunastostopniowy, narażało to na
nie się synonimem tryskającego zdrowia i tężyzny,
natychmiastowe przeziębienie, niebezpieczne w sku

tkach. Obecnie obawiać się tego nie potrzebu
jemy. W nieopalanych wagonach jest trochę chło
dniej co prawda, czasem mróz dochodzi do 5
stopni, ale na to łatwa rada: nalfży się cieplej
ubierać i nie siedzieć, tylko diodzie po koryta
rzach podczas jazdy, albo, łącząc konieczne z pożytecznem, uprzyjemniać sobie czas wykonywa
niem gimnastyki szwedzkiej, według znanego sy
stemu „Dziesięć minut dla zdrowia” .
Na wołowej skórze by nie spisał zresztą wszyst
kich korzyści moralnych i praktycznych, wynikają
cych z utrzeźwienia kolei. Przedewszystkiem wyle
czyliśmy się z wielu zakorzenionych przesądów.
Powtarzaliśmy bezmyśl ni e
przez całe lata: „kto sma
ruje, ten jedzie” — obecnie
skasowano przy pociągach
pasażerskich
smarowników,
a pociągi jeżdżą.
Zapalają się czasami,
ale jeżdżą.
Albo czego nie wyrabia
no z takiemi lokomotywami.
W paru punktach na linii
wystawały zapasowe parowo
zy tak, że maszynista, wy
jeżdżając z jednym z War
szawy, mógł go zmieniać
w Skierniewicach na inny,
w Koluszkach na trzeci i t. d.
Wiedząc, że wszędzie nowy
parowóz znajdzie, przestawał
szanować swój, puszczał pa
rę, jechał jak waryat i w
ostateczności, psuł kosztowną
maszynę. Teraz i temu poło
żono kres. Zarząd zyskuje
dzięki tej rozumnie pomyśla
nej oszczędności, kilkadziesiąt
lokomotyw, które będzie mógł
sprzedać, lub „przybić” w
najbliższej
filii
lombardu
miejskiego u zbiegu Alei Je
rozolimskich i Marszałkow
skiej.
Tak trzeźwość prowa
dzi do oszczędności, a oszczę
dność do bogactwa.
W. PERZYŃSKI.

STANISŁAW JAROCKI

Sprawa uniwersytetu
ruskiego we Lwowie.
ii.

ROZMOWA Z POSŁEM JAWORSKIM.
W obecnein stadyum sprawy uniwersytetu
ruskiego najkompetentniejszy głos przypada w udziale profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Władysławowi Leopoldowi Jaworskiemu. Jako se
kretarz komisyi parlamentarnej w Kole Polskiem
w Wiedniu, już byłby tą siłą, której zdania wy
słuchać należy przedewszystkiem, bo komisya
parlamentarna Koła jest centralnym organem na
szej reprezentacyi ustawodawczej — a jej sekre
tarz, z natury rzeczy, stanowi zasadniczą funkcyę jej działania. Prof. Jaworski był i jest po
za tern referentem sprawy uniwersyteckiej w par
lamencie wiedeńskim. Przez jego ręce i przez
jego pracę przechodziła cała historya tej zawi
łej sprawy.
Szanowny poseł—pożalić tu się należy—w
rozmowie z interviewistą niechętnie wdaje się
w szczegóły, a zwłaszcza szczególiki. Unika wszel-
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kich: „on dit” , „podobno”, „jak sądzę” etc. —
pytającego dziennikarza zagania raz po raz do
przedmiotowego rdzenia kwestyi; nie nadarmo też
jest znakomitym teoretykiem prawa i profeso
rem: jego odpowiedzi stylizowane są precyzyjnie,
brzmią, jak ustawa.
— Sprawę uniwersytetu ruskiego odzie
dziczyło obecne Koło Polskie w spadku po poprzedniem. Były prezes Koła, późniejszy minister,
Stanisław Głąbiński, oświadczył imieniem Koła w
pełnej Izbie, że Polacy
godzą się na utworze
nie uniwersytetu ru
skiego. Potrzebę utwo
rzenia osobnego ru
s k i e g o uniwersytetu
uznali
po
polskiej
stronie przedewszystkiem p r o f e s o r o w i e
lwowskiego uniwersy
tetu. Zdaniem ich za
ostrzone stosunki na
rodowe nie pozwalają
na jednym uniwersy
tecie profesorom odda
wać się nauce, a uczniom uczyć się w odpo
wiedniej mierze. Wydawało im się więc, że
lekarstwem będzie separacya. Obecne
Koło
miało przeto za zadanie
wykonać
otrzy
mane w spadku zobowiązanie i określić warunki,
pod którymi utworzenie ruskiej wszechnicy mo
głoby znaleźć przyzwolenie ze strony polskiej.
Warunków tych głównych jest trzy: pierw
szy warunek odnosi się do stwierdzenia charakreru polskiego obecnego uniwersytetu we Lwowie;
drugi do takich urządzeń prawnych, któreby za
pobiegły utrakwizacyi obecnego uniwersytetu; trze
ci wreszcie do oznaczenia siedziby przyszłego uni
wersytetu ruskiego.
Ad 1) Obecny uniwersytet we Lwowie ma
na wydziałach świeckich zaledwie 8 proc. sił na
uczycielskich ruskich, nie może przeto żadnej ule
gać wątpliwości, że jest to szkoła polska, że jest
to ognisko polskiej nauki i kultury. Polacy nie
domagają się też niczego innego, jak tylko stwier
dzenia tego właśnie stanu. Godząc się na stwo
rzenie osobnej ruskiej wszechnicy, chcą utrzymać,
zabezpieczyć i przed wszelkimi atakami uchronić
to, co już mają, co własną pracą zdobyli.
Ad 2) Uniwersytet ruski nie może po
wstać odrazu, Rusini bowiem nie rozporządzają od
powiednią ilością sił nauczycielskich. Siły te na
leży przygotować i Polacy wiedzą o tern i godzą
się na to, że to przygotowanie odbyć się musi
na obecnym polskim uniwersytecie. Choćby ten
okres przygotowawczy był bardzo krótki, to je
dnak i tak grozi niebezpieczeństwem. Nawet w
krótkim czasie nagromadzić się może na obecnym
polskim uniwersytecie we Lwowie tyle sił nauczy
cielskich ruskich, że gdyby z jakichkolwiek przy
czyn założenie wszechnicy ruskiej nie doszło do
skutku, zachwiałby się już stosunek sił narodo
wych i uniwersytet lwowski stałby się utrakwistycznym. Polacy mogą się więc zgodzić na to
przygotowywanie sił profosorskich ruskich na uni
wersytecie polskim we Lwowie, jeśli otrzymają
dwie gwarancye:
а) Po upływie okresu przygotowawczego
uniwersytet ruski, choćby w postaci prowizorycz
nej wyższej uczelni—rzeczywiście stanie.
б) W okresie przygotowawczym profesoro
wie ruscy nie mogą wchodzić w skład wydziałów,
nie mają głosu decydującego w senacie, uważani
są za siły naukowe, przydzielone do służby wy
kładowej na uniwersytecie lwowskim.
Ad 3) Kwestya siedziby uniwersytetu na
szego jest sporną wśród społeczeństwa polskiego.
Przeciwko silnej agitacyi pewnej części społe
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czeństwa polskiego, wykluczającej Lwów, jako sie
dzibę uniwersytetu ruskiego, podnoszą się bardzo
poważne głosy, oświadczające się właśnie za Lwo
wem ze względu na polski interes narodowy.
— Czy pan poseł może określić bliżej mo
tywy, które przemawiają za utworzeniem uniwer
sytetu ruskiego we Lwowie właśnie? Ekscelencya
Głąbiński jest np. rzecznikiem usunięcia wszech
nicy ruskiej ze Lwowa.
— Owszem, znam dobrze motywy, istotnie
ważne, które Ekscelencya Głąbiński ze swego sta
nowiska wytacza — ale, jak każda sprawa bar
dziej skomplikowana, tak i kwestya siedziby uni
wersytetu ruskiego nie daje się rozstrzygnąć jed
nostronnie. Mojem zdaniem w dyskusyach i w ar
tykułach publicystycznych najlepiejby było tę
sprawę odroczyć aż do zupełnego skrystalizowa
nia opinii. Wracajmy do rzeczy.
Polacy, godząc się na utworzenie ruskiego
uniwersytetu, zażądali powyższych trzech gwarancyi, o których mówiliśmy przed chwilą. Rząd
uznał stanowisko Polaków za uzasadnione i w pro
jekcie swoim przyjął te gwarancye. Rusini pro
jekt odrzucili, głównie z tego powodu, że stwier
dzał on polski charakter istniejącego uniwersy
tetu we Lwowie. Polacy spełnili swoje zobowią
zanie, Rusini zaś, odrzucając uczynioną im propozycyę, weszli w sprzeczność z rządem, a nie
z Kołem Polskiem, bo Koło przyjęło projekt rzą
dowy.
— Jaką szanowny pan poseł przewiduje
przyszłość sprawy ruskiego uniwersytetu?
— Jak dalej rozwinie się ta sprawa, trud
no obecnie przewidzieć. Jesteśmy zawsze w tej
sprawie gotowi do ugody z Rusinami, ale od wa
runków naszych nie możemy quoad mćritum od
stąpić.
True.

NA MARGINESIE
Walka ścierających się z sobą dwóch prądów
w Towarzystwie kultury polskiej, walka, której echa
szeroki znalazły oddźwięk w całym kraju i żywo po
ruszyły umysły, zakończyła się ostatecznie zwycięstwem
dążtń narodowych, ożywiających postęp polski.
Zwycięstwo to rosiada duże znaczenie zasadni
cze. Przedewszystkiem zmienia ono gruntownie sto
sunek ogółu polskiego do instytucyi, na którą pa
trzono dotychczas z zastrzeżeniami. Następnie rzuca
światło na usposobienia i nastroje chwili i świadczy,
iż myśl narodowa płynie prądem zdrowym i żłobi so
bie coraz szersze łożysko w społeczeństwie, które bu
dzi się do zrozumienia swoich zadań i celów istotnych
i przestaje „igrać z niebezpieczeństwem”, ale powa
żnie i śmiało patrzy mu w oczy.
Od Towarzystwa odpada wprawdzie w chwili
obecnej pewna grupa członków. To zmniejszenie się
liczebne jest jednak tylko wyrzuceniem za burt ba
lastu, który tamował należyty rozwój instytucyi. Zy
skuje ona przez to swobodę ruchów i wzmacnia się
ideowo w opinii społeczeństwa.
Postęp polski, który szedł dotychczas na pasku
inteligencyi żydowskiej i używany był przez nią do
rozbijania solidarności narodowej, uniezależniony od
wpływów i interesów obcych, wkracza na drogę pra
widłowego rozwoju.
Jako obóz pewnego odłamu myśli narodowej,
będzie on niewątpliwie wzrastał odtąd w siły, które
przyczynią się do wzrostu sumy ogólnej sił naro
dowych.
Zasada „maszerować osobno, uderzać razem”
znajdzie też niewątpliwie zastosowanie w dalszym
układzie stosunków politycznych, społecznych i naro
dowych w kraju i przyczyni się do wszechstronnego,
a w skutkach swoich dobroczynnego, wyjaśnienia sytuacyi obecnej.
*

*

*

Prasa codzienna notuje, iż w latach ostatnich
wzrosła znacznie emigracya Żydów z Warszawy.
Świadczą o tern między innemi dane statystyczne
żydowskiego Towarzystwa Terytoryalistycznego, które
pomaga Żydom emigrować specyalnie do Galwestoru.
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Pośród emigrujących z Warszawy Żydów, 75 proc.
stanowią robotnicy i rzemieślnicy. Podobnież z kilku
tysięcy Żydów, którym ułatwiło emigracyę drugie
Towarzystwo kolonizacyjne „Ica”, 58 proc. stanowią
robotnicy i rzemieślnicy. Pomimo jednak tej emigracyi, mnóstwo Żydów w Warszawie pozostaje obecnie
bez pracy; wystarczy powiedzieć, że do mało popu
larnego wśród Żydów biura pośrednictwa pracy zgło
siło się w przeciągu roku 4,750 osób bez pracy,
a w styczniu r. b. przeszło 600.
Jednocześnie w niektórych okolicach kraju
włościanie zwrócili się do władz z prośbą o ścisłe
stosowanie ustawy o osiedleniu Żydów. Jak wiado
mo, w wielu wsiach polskich Żydzi mieszkają swo
bodnie wbrew tej ustawie i trudnią się bez przeszkód
pośrednictwem handlowem w zakresie pachtu, handlu
zbożem, mięsem, oraz towarami codziennej potrzeby.
*
*
*
Gazeta Warszawska w artykule p. t. „W otwar
te karty” charakteryzuje stanowisko i działalność pu
blicystyczną Przeglądu Codziennego, który uważa za
organ „kół kierowniczych żydowskich”.
Omawiając artykuł, zamieszczony w Ne 27 Prze
glądu—publicysta Gazety pisze, co następuje:
„Pomijamy tę część artykułu, w której zawar
te są nieprzyzwoite, ale zarazem charakteryzujące psy
chikę autora i jego sposób pojmowania rzeczy, napa
ści na różnych autorów francuskich, piszących przy
chylnie o sprawach polskich, pomijamy też jego wy
kład o tern, co łączy publicystów żydowskich z pra
są rosyjską („wspólny ideał wolnościowy, wspólna
myśl o doskonaleniu się życia społecznego w wol
ności — słowem,
moralne
powinowactwo dusz”),
zajmiemy się zaś tern tylko, co stanowi najważniej
szą i dla nas ciekawą treść jego wywodów.
Chodzi mianowicie o stosunek ludności żydow
skiej do rządu i do państwowości rosyjskiej.
Były w prasie pogłoski, że „publicyści Żydzi
w prasie rosyjskiej żądali interwencji silnej dłoni Pe
tersburga w rozanarchizowanej bojkotem Warszawie”.
Przegląd Codzienny w to nie wierzy i sądzi, że
„takie żądanie byłoby p r z e d w c z e s n e Będzie zaś „zu
pełnie uzasadnione” z chwilą, „w której zasada rządów
prawicowych zwycięży w Petersburgu”.
Na dowód, że tak być powinno, Przegląd przy
tacza takie argumenty:
„W Galicyi p. Ignacy Daszyński żądaniem i otrzymaniem interwencyi Wiednia ułatwił miejscowej
ludności robotniczej swobodne wykonywanie prawa
zrzeszania się. Zmarły ksiądz Stojałowski nieraz wzy
wał Wiedeń przeciw samowoli władz autonomicznych.
Poseł Stapiński, dzisiejszy wice-prezes Koła Polskiego
i inni ludowcy zawsze szukali i szukają w Wiedniu
odsieczy przeciw zbyt partykularnemu pojmowaniu pra
wa w Galicyi. A moi mon roi—rozbrzmiewa dotych
czas tradycyjny okrzyk feodalny na normandzkich wy
spach kanału, gdy trzeba mieć pomoc brytyjskiego
państwa Centralnego przeciw przywilejom lokalnym. A
moi mon roi—wołają w Wiedniu rok rocznie tysiące
włościan, mieszczan, Polaków, Rusinów i Żydów z Ga
licyi
przeciw centralnej administracyi miejscowej.
W Wiedniu rozstrzyga się nawet kwestya reformy Sej
mu autonomicznego”.
Argumenty zupełnie słuszne—dodaje Gazeta—
z punktu widzenia Żydów, Rusinów lub tych narodo
wo nieuświadomionych Polaków, którzy swój interes
osobisty lub klasowy przekładają nad interes narodo
wy, lecz wątpliwej wartości dla tych, którzy wierzą,
iż są jeszcze odrębne interesy polskie.
Przegląd Codzienny idzie dalej i wykłada „demokracyi rosyjskiej”, że interesy polskie są interesa
mi „wsteczników”, że przeto nie powinna patrzeć
obojętnie na to, co się obecnie dzieje w Króle
stwie. „Demokracya rosyjska—pisze Przegląd—stosu
nek polsko - rosyjski musi oprzeć na stanowisku
ogólno-państwowem. I właśnie dlatego zatrważa ją
to, co się dzieje w Królestwie. Ona nie może obo
jętnie patrzeć na rozpanoszenie się reakcyi społecz
nej w Królestwie. Ona musi być przewidująca
i przeszkodzić temu, by na ziemiach polskich nie
skoncentrowało się wstecznictwo, które prędzej czy
później może interweniować w wewnętrznym rozwoju
całego państwa”.
Przytoczone powyżej opinie są tej natury —■
kończy Gazeta — iż nie trzeba z niemi polemizować
w piśmie polskiem.
T. I.
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WIDOK Z PODWÓRZA PRZY ULICY RYBAK I NA NOWE MIASTO

Podwórza warszawskie.
Fotografie St. Dzikowskiego.

Nie tak dawno jeszcze podwórza w naj
brzydszych domach warszawskich posiadały swój
odrębny charakter. Działo się tu wiele rzeczy
interesujących, których nie można było zoba
czyć—od ulicy. Podwórze było kulisami domu,
jego życiem prawdziwem, pozbawionem złudzeń
i osłonek, uwolnionem od ciężaru obowiązków
reprezentacyjnych, które są zazwyczaj cechą za
rozumiałego frontu kamienicy.
Z biegiem lat jednak podwórze warszawskie,
utraciwszy najpierw swój wdzięk architektoniczny,
straciło także swój charakter odrębny, stało się
szarem i bezbarwnem tak, jak bezbarwną jest
nasza ulica i cała zewnętrzność naszego miasta,
jak szarym stał się typ przeciętnego mieszkańca
Warszawy.
Kiedy kilka dni temu znalazłem się na
przedstawieniu „Szopki warszawskiej”, te melan
cholijne refleksye narzuciły mi się z większą, niż
zazwyczaj, siłą. W „Szopce” tej poświęcono akt
cały typom warszawskim. Jakże mizernie, jakże
szaro a blado przedstawiały się one. Kamienicznik,
stróż, Antek z nad Wisły, emancypantka, dyre
ktorowie teatrów—oto wszystko, co udało się wy
dobyć z szarzyzny naszego życia autorom „Szopki”.
I nie są oni bynajmniej winni temu—ich talent,
dowcip i fantazya mogłyby uczynić w tym kie
runku daleko więcej, skoro jednak postanowili od
tworzyć typy warszawskie, musieli z konieczności
dać świadectwo temu, że typy te giną i stają
się coraz to mniej charakterystyczne.
Jakże dalecy jesteśmy od tego, co jeszcze
obserwował i opisywał w znakomitych swoich no
welach i powieściach Bolesław Prus.
Gdzież się podzieli ci sentymentalni pano
wie, którzy mieli zwyczaj wieczorami wygrywać
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melancholijne piosenki na flecie i marzyć przy
blasku księżyca? Gdzie są studenci, którzy podbi
jali serca wszystkich panienek z kamienicy i wy
prowadzali się przez okno, tocząc homeryczne
boje z gospodarzem? Gdzie są nawet ci pocieszni
„absztyfikanci”, bohaterowie niedzielnych festynów
i figlarnych balików? Gdzie zniknęli nareszcie

BRAMA NA BUGAJU.

wszyscy ci oryginali i dziwacy, których spotyka
liśmy na spacerze w Saskim Ogrodzie—i gdzie są
owi ekscentryczni panowie, których zadaniem było
codziennie nowym pomysłem zadziwić Warszawę?
Zniknęli, niestety, bez śladu razem ze swojemi śmiesznościami, wielkiemi i małemi tragedyami, ze swoimi kłopotami, zaletami i wadami—
zniknęli, zabierając z sobą barwę i koloryt pod
upadającego obyczajowo miasta.
I nie będzie to wcale przesadą, jeśli po
wiemy, że straciło na tern wiele i podwórze war
szawskie. Ludzie tego rodzaju odgrywali powa
żną rolę także i w jego życiu.
Czy przypominacie sobie, naprzykład, tę żółtą
kamienicę Łęckich (a potem Wokulskiego) i wszy
stko, co się działo w jej podwórzu? Ileż intryg,
tragedyi, ileż historyi zabawnych i żałosnych
zarazem splotło się tu w jedną groteskową ca
łość. Akcya toczy się wartkim pędem, a każde
piętro, każde mieszkanie bierze w niej udział bez
pośredni, tworząc sytuacyę tern bardziej zawikłaną. Intryga zarzuca most pomiędzy jednem a drugiem oknem, dzieją się wypadki, które wstrząsają
wszystkiemi piętrami, są widzowie i wir
tuozi kamienicy, goniący za sławą jedne
go podwórza. Jest także śmieszne plot
karstwo i natrętna ciekawość, która szpie
guje bliźniego z za firanki—w tern wszystkiem jednak jest... charakter, typ.
A to jedno tylko podnosi zawsze
w wartości przeciętność ludzką. My zaś
jesteśmy dzisiaj przeciętnością, pozbawio
ną wszelkiego charakteru—i cóż gorszego
można sobie wyobrazić?
Kiedy przed niewielu laty zaczęto
pracować systematycznie, choć może nie
świadomie, w tym kierunku, aby zniszczyć
odrębny charakter miasta naszego, kiedy
we wszystkiem rozpanoszyła się licha tan
deta, wtedy podupadło podwórze war-

TYGODNIK ILLUSTROWANY Nr 8

150

nędza i brud nadają wyraz tragiczny tym reszt
kom, sypiącym się w gruzy i wypieranym przez
nadciągające zwolna drapacze.
A jednak zachowały się jeszcze kąty całe
dość harmonijne w charakterze swoim, mimo wi
docznego zaniedbania. Tu przebywając, doświad
czamy złudzenia, że znaleźliśmy się przypadkiem
w jakiemś melancholijnem, obcem mieście, które
zwiedzamy jako oryginalny okaz. Podwórza sta
re najwięcej tych złudzeń dostarczyć mogą. Mało
już bowiem w Warszawie takich rozleglejszych
widoków i takich perspektyw, gdzieby jakiś na

PODWÓRZE PRZY ULICY MOSTOWEJ.

szawskie, straciwszy racyę bytu, skoro zaczęło
wyglądać, „jak dno obszernej studni, napełnionej
wonnem powietrzem”. Człowiek, zawieszony wy
soko wśród szarych murów, albo też przygnie
ciony ciężarem kilku górnych pięter, został tu po
zbawiony nietylko światła i słońca, ale nawet te
go małego skrawka nieba, które było niejako sym
bolem dalekiej przestrzeni.
Podwórze straciło nietylko swój charakter,

jemniczych kryjówkach, pozbawieni powietrza i słoń
ca, wloką mizerny swój żywot, skazani na nie
ustający hałas, przykre wyziewy, kurz, swąd ku
chenny i przerażającą monotonność obserwacyi.
W tern środowisku czczem i bezbarwnem nikt nie
czyni najmniejszego wysiłku, aby rozjaśnić ponurą
atmosferę. W oknach od podwórza nie hoduje
się kwiatów, nie zdobi się balkonów — jedynym
zbytkiem jest zasłona, która chroni ód natrętnych
spojrzeń, plotek i atmosfery. Ludzie przesuwają
się przez nie o oznaczonej porze, znikając jak
cienie w czeluściach potwora-kamienicy. Najwybitniejszem zdarzeniem jego codziennem jest trze
panie dywanów, jego muzyką człapanie rozdepta
nych pantofli, a jego zapachem swąd przypalonej
pitczeni. Króluje w niem pani Dulska, która
ukazuje się często ze swą twarzą megery, w po
dartej, flanelowej halce. Takiem jest podwórze
nowoczesnej Warszawy...
Ślad życia lepszego, ślad niezatartej orygi
nalności pozostał jeszcze w podwórzu starej Warsza
wy, gdzie są pełne wyrazu mnry, choć ludzie ci sami.
I jest to bardzo pouczające błądzić po
tych ruinach melancholijnych, gdzie opuszczenie,

PRZEJŚCIE NA GNOJOWEJ GÓRZE.

trętny intruz nie psuł wrażenia całości. Ileż to
razy piękna linia łamanych dachów, piętrzących
się harmonijnie ponad sobą, urywa się nagle i oto
strzela w górę ordynarna, na sześć pięter kamie
nica. Ale w starem podwórzu warszawskiem mało
jest jeszcze szczegółów takich, które byłyby ja 
skrawym dysonansem. Stoją zazwyczaj ciche,
samotne, opuszczone przez ludzi, a jeśli kiedy
niekiedy pojawi się tam jakaś figura, to się mimowoli dostraja do swego otoczenia. A często tu
spotkać można jeszcze zabłąkane typy, które nie
znalazły już miejsca w nowej Warszawie.

FRAGMENT PODWÓRZA PRZY ULICY PIW N EJ.

ale zostało zdeklasowane społecznie i zepchnięte
na plan ostatni. Dziś człowiek, mieszkający od
podwórza, jest jednostką, o wiele niższą od czło
wieka, mieszkającego od frontu. W podwórzu mie
szka się z konieczności, dostarcza ono bowiem
wielu przykrości, a żadnych rozrywek. Mieszkańcy
jego podobni są do przestępców, ukrytych w ta

BRAMA NA RYBAKACH,
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Typ starego podwórza Warszawy
wykazuje wielką rozmaitość.Trzeba być
doskonałym znawcą tych dzielnic, żeby
nie pomylić się w klasyfikacyi, żeby
oddzielić umiejętnie najrozmaitsze od
miany, które tworzyła nietylko archi
tektura, ale życie samo i jego potrzeby.
Najpospolitszem może jest po
dwórze, do którego się wchodzi długim,
sklepionym korytarzem, błądząc nieraz
po omacku. Ono także posiada formę
tę samą, która ginie w mrocznej prze
strzeni, tak, że ledwo dostrzedz mo
żna kroksztyny, sterczące na piętrach.
Czasami dzieli je na dwie części arka
i każda postać, która się pojawi w
tern miejscu, staje się podobną do ja 
kiegoś widma fantastycznego. Słońce
rzadko tu gości, ludzie przesuwają się
niekiedy, dzieci nie chcą bawić się
tutaj i uciekają do światła na ulicę.
Opuszczone, ponure mury stoją zapamiętane
w swej melancholii żałosnej z powagą swe
go prostego, szlachetnego stylu. W blizkiem po
krewieństwie z niemi zostają niektóre podwórza,
które są jedną odmianą wielkiej rodziny podwórzy
nędzy. Można ich znaleźć najwięcej na Ka
miennych Schodkach i na wszystkich przejściach
pomiędzy Bugajem a Brzozową. Charakterystyczną
ich cechą jest forma równie wydłużona, zamknięta
w żelaznym uścisku dwóch ścian wysokich, czę
sto nawet nie pokrytych tynkiem, oślizgłych od
wilgoci, rozpaczliwych swojem odrapaniem i bru
dem. Tu spotkasz, przechodniu, najsmutniejsze
twarze, najbladsze lica, tu często nad ściekami
bawią się dzieci o wykrzywionych nogach i wy
trzeszczonych oczach. Jest to rozpaczliwe, naj
prymitywniejsze gniazdo nędzarzy, którzy, tu zało
żywszy swój tabor cygański, mnożyli się w nie
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skończonych odmianach i pomału zdo
bywali to, co zostało opuszczone przez
innych szczęśliwych. Jakże bogaty,
jakże rozmaity jest ten styl nędzy!
Któżby przypuszczał, że tepojedyńcze
wysiłki pokoleń, pragnących zadowolić
najniezbędniejsze potrzeby życia, pra
cując bez słońca i powietrza, w wiecznem upokorzeniu, potrafią stworzyć
tak oryginalne całości, nad któremi za
stanawiać się musimy z równem zainte
resowaniem, jak nad jakąś oryginalną
formą architektoniczną—tu bowiem
potrzeba życia przedstawia się w for
mie nagiej, pozbawionej wszelkich
osłonek i złudzeń piękna.
Skoro nas jednak znużą już studya nad tymi rozpaczliwymi obrazami,
możemy zawrócić w górę ku Staremu
Miastu i tu poszukać takich zakątków,
gdzie myślą łatwo jest się przenieść
do krainy wiecznego słońca. Arka renesansowa
panuje tu wszechwładnie, powtarza się w naj
rozmaitszych odcieniach, przynosząc zawsze z so
bą jakiś spokój cichy i ukojenie. Stanowi on
typ przejście do tego rodząju podwórzy, które
noszą na sobie wybitny ślad życia, pogodę i we
sołość, zadowolenie mieszkańców, przywiązanych
do swoich kątów ulubionych. Te podwórza po
znaje się po ich wnętrzu urozmaiconem, po dłu
gich gankach drewnianych, często oszklonych,
gdzie widać doniczki z kwiatami, skąpane w słoń
cu, gdzie niema zbytecznego gwaru, ale gdzie ży
cie toczy się biegiem spokojnym, niefrasobliwym.
Jest to [podwórze obywatela warszawskiego, któ
rego typ zamiera powoli w tych zakątkach pogo
dnych, jakby przeznaczonych z góry na życie
proste, | ciche, pozbawione wstrząśnień zarówno
w tragicznej, jak i wesołej postaci. St . d z i k o w s k i .
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Wyprawa kapitana Scotta.
Tragiczny koniec wyprawy podbieguno
wej kapitana Scotta głębokie wywarł wra
żenie w całym świecie cywilizowanym.
Na tło zamętu politycznego chwili obec
nej, walk i sporów dyplomatycznych Eu
ropy pada blask bohaterstwa w imię na
uki. Oddany tej nauce człowiek ginie
na krańcach świata w imię prawdy, po
szukiwanej gorliwie, z poświęceniem, . a
umiłowanej ponad życie.
Kapitan Scott, jak wiadomo, pierwszą
swoją podróż podbiegunową przedsięwziął
już w r. 1901. Wyprawa jego wyruszy
ła wówczas z Nowej Zelandyi i dotarła
śladami kapitana Jamesa Rossa do 82° 17'
szerokości południowej, przekraczając w r.
1902 południk magnetyczny.
Kapitan Robert Scott.
Okręt Scotta „Discovery”, otoczony i
zamknięty przez lody, spędził dwie zimy Wrighfa dziennika podróży Scotta brzmi,
jak następuje:
„Jesteśmy
do
ostatka
wyczerpani.
Pisanie
jest
straszliwie męczące. Podda
jemy się wyrokom Opatrz
ności, jeśli przeznaczony jest
nam zgon. Zwracamy się
do wspaniałomyślności na
szych rodaków, by otoczyli
opieką nasze rodziny. Gdy
by dane nam było pozostać
przy życiu, moglibyśmy opowiedzieć o trudnościach,
z jakiemi walczyliśmy z od
wagą i wytrwałością. Ten
pamiętnik podróży i nasze
trupy będą tego świadec
twem. Nie tracimy nadziei,
że przeważna część naszych
ziomków i nasza ojczyzna
nie pozostawi w nędzy na
szych rodzin. Robert Scott,
kapitan marynarki królew
skiej. 25 marca 1912 r.”

strator, wytrawny znawca spraw miejskich
i gorliwy obrońca polskiego charakteru
stolicy wobec agresywnych dążeń Rusinów.
Jako poseł, prezydent Neuman będzie
niewątpliwie gorącym rzecznikiem intere
sów polskiego Lwowa przed forum sejmowem.

Złota kaplica.
W katedrze poznańskiej odnowiono „Zło
tą kaplicę”, gdzie zachownne są prochy
pierwszych królów polskich, Mieczysława
i Bolesława, oraz ich pomniki, odlane w
bronzie podług projektu Raucha. W oł
tarzu kaplicy znajduje się mozaikowy obraz, wykonany podług Tycyana, a przed
stawiający Wniebowzięcie N. M. Panny.
Nad pomnikami umieszczono obraz J. Su
chodolskiego „Mieczysław I kruszy bał
wany”, naprzeciw zaś, nad grobowcem kró
lów, znajduje się malowidło E. Brzozow
skiego „Bolesław Chrobry i Otton III u
grobu św. Wojciecha”.

Kapitan Robert Scott li
czył 45 lat wieku. Imię je
Okręt .,Terra Nova“ , uwięziony w lodach dnia 5 czerwca 1910 r.
go niezatartemi zgłoskami za
pisze nauka w swoich rocz
pod biegunem i powrócił w r. 1904 do nikach, a ludzkość czcić będzie zawsze je
Nowej Zelandyi, w towarzystwie statków, go pamięć, jako bohatera, który życie
wysłanych mu na ratunek.
oddał za prawdę.
Złota kaplica w katedrze poznańskiej.
Drugą podróż rozpoczął Scott z portu
Nowy poseł m. Lwowa.
Cardiff, na okręcie „Terra Nova”. Do
Z teatru poznańskiego.
dnia 3 stycznia 1912 r. nadsyłał z niej
Przy wyborach uzupełniających do Sej
relacye. Potem wszystko zamilkło i ślad
mu Lwów powołał na swego posła preWŁADYSŁAW KINDLER.
wyprawy zaginął. Losy Scotta i jego to
warzyszów wzbudziły niepokój, wkrótce
Władysław Kindler, reżyser i artysta
też wysłano im na pomoc wyprawę pod
teatru poznańskiego, przy niebywałej ru
kierunkiem d-ra Atkinsona.
tynie nie zatraca nigdy bezpośredniego
Dwukrotnie dr. Atkinson czynił poszu
poczucia typu, nie zatraca poezyi serca
kiwania na szlaku, którym udał się Scott,
w odtwarzaniu postaci.
ale, niestety, bezskutecznie. Dopiero wy
Każdy występ Kindlera na scenie po
prawa WrighPa rozwiązała tragiczną za
znańskiej
witany jest z prawdziwą rado
gadkę.
ścią. Między artystą a publicznością za
Dnia 12 listopada 1912 roku oddział
dzierzgnęła się nić istotnej sympatyi
Wright’a dotarł do namiotu Scotta i
i wdzięczno
znalazł w nim zwłoki Scotta, d-ra Wil
ści za chwile
sona i porucznika Bowersa. Z notat,
wrażeń praw
pozostawionych przez Scotta,
dowie
dziwie arty
Józef Neuman.
dziano się, że pierwszy zginął mary
stycznych.
narz Evans, który skutkiem upadku
Ni ez ap odoznał śmiertelnego wstrząśnienia móz zydenta Józefa Neumana. Na 6303 gło
mniane
są
sów,
które
oddano
do
urny,
prezydent
Neu
gu.
Również kapitan
Oaters
umarł
kreacye Kin
man
otrzymał
5734,
kandydat
ruski,
Lon
wcześniej.
gin Cegliński—553, rozstrzelonych zaś gło dlera w „Ró
Scott i bohaterscy towarzysze jego pa
sów było 16. Kandydatura ruska posta życzce” (Caildli, jak się okazuje, ofiarą całego sze
wiona była tylko dla obliczenia sił. Obli laveta i Flersa, rola Piotra Saucrey),
regu wypadków, które opóźniły powrót
czenie to wypadło, jak widzimy, dość w „Gołębniku” (rola Zbyszka), w „Wi
wyprawy do głównego obozu koło ’* Cap
śniowym sadzie” (Czechowa), „Topieli”
skromnie.
Evans.
Nowy poseł Lwowa należy do najwy (Przybyszewskiego), z niezwykłą siłą
Największym jednak wrogiem wypra bitniejszych i najpopularniejszych obywa i oryginalnością oddany „Przywódca”
wy były mrozy, dochodzące do 45°C, teli tego miasta.
Krzywoszewskiego, z głęboką finezyą wy
i nawałnice, które nie pozwalały na uPowołany na stanowisko prezydenta po czuta rola w sztuce „Dyabeł i karczmarrządzenie prawidłowego obozowiska.
śmierci ś. p. Ciuchcińskiego, zdobył sobie ka” tegoż autora, w „Cyganeryi Warszaw
Ostatni ustęp z odnalezionego przez odrazu uznanie, jako doskonały admini skiej” (rola Ryszarda).

Jako reżyser, jest p. Kindler jednym
z nielicznych kierowników, którzy nie na
rzucają swojej indywidualności artystom,
lecz jednem słowem potrafią poddać istotny
ton, wskazać prawdziwą treść wewnętrz
ną typu, wywołać nastrój zespołu.

Szopka poznańska.
Pod auspicyami kilku znanych artystów
urządzono nad Wartą „Szopkę”, o jakiej
Poznań słyszał tylko dotychczas, albo czy
tał w echach innych miast polskich.
„Szopka” poznańska ma humor i ten
zwykły rubaszny, i ten więcej dystyngo
wany i ten, wreszcie, który dostępny jest
jedynie dla ludzi, obeznanych ze stosun
kami politycznymi, oraz społecznymi.
„Herod” poznański w masce znanego
szambelana, oraz cały jego orszak, skła
dający się z kukieł, wyobrażających dłu
gi szereg wybitnych osobistości w Pozna
niu, pełen był pogodnego humoru, nic po
zbawionego wszakże miejscami
jadowitej satyry, która chło
stała winnych i niewinnych.
Początkowe przedstawienia
„Szopki” nie były takie, jak
by sobie życzyć można; bra
kowało jeszcze porozumienia
pomiędzy sceną a widownią,
następnym wszakże towarzy
szyły wybuchy bezustannego
śmiechu, docinków i oklasków.
Śmiano się z siebie i bliźnich,
których kukły podrygiwały po
ciesznie, opowiadając i wyśpie
wując swoje żale i boleści.
Tak więc nowość powiodła
się zupełnie, a hałaśliwe to
warzystwo artystyczne, eks
ploatujące „Szopkę”, nie wyj
dzie z próżnemi kieszeniami.
Twórcą
i antreprenerem
„Szopki” jest znany artystamalarz, p. St. Sonnewendt, udatne figurki i podobiznę ra
tusza stworzył rzeźbiarz p. S.
Mańczak, muzykę skompono
wał zręcznie p. St. Pawlak;
a tekst napisali pp. Suchowiak i Wilkanowicz.
Cz. Ł.

Szopka poznańska.
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Wieś Kluki.

Miejsce, w którem znaleziono balonik.

Pomiary atmosferyczne.
Badanie wyższych warstw atmosfery
oddawna odbywa się za pomocą zwy
kłych baloników gumowych, zaopatrzo
nych w aparaty samopiszące. Na pewnej
wysokości, wskutek zmniejszającego się
ciśnienia, balonik rozszerza się i pęka,
aparat zaś spada na ziemię.
Badania te dają wyniki bardzo cie
kawe, podczas bowiem, gdy człowiek zdo
łał dotychczas wznieść się zaledwie na
wysokość 10,100 metr., za pomocą ba
loników dokonano już pomiarów na wy

Aparat samopiszący. Obok kosz, w którym się aparat mieści.

sokości 29,040 metrów (5 listopada 1908 r.). Na wysokości tej panowała temperatura
W Warszawie po raz pierwszy puszczono —59,5° C., podczas gdy na ziemi było
balonik podobny dn. 7 lutego r. b. Ba + 4,0° C.
Temperatura najniższa, jaką zanotował
lonik zaopatrzony był w aparat, notu
aparat,
wynosiła—52,° C. Było to na
jący wysokość ciśnienia atmosferycznego,
temperaturę i wilgoć. Po upływie go wysokości 10,080 m. Jest to t. zw. tem
dziny i 40 minut aparat spadł pod wsią peratura inwersyi.

Kluki, w pow. nowomińskim, gdzie zna
leźli go dwaj chłopcy wiejscy.
Wystawa Niezależnych.
Okazało się, że balonik wzrriósł się na
Urządzona z inicyatywy i staraniem za
wysokość 15,020 metrów przy ciśnieniu
118 mm. (na powierzchni ziemi było rządu Salonu artystycznego „Sztuka"
w tym czasie ciśnienie, wynoszące 750 mm.). w lokalu, mieszczącym się w pałacu Kos
sakowskich na Nowym Świecie, „Wysta
wa Niezależnych" zgromadziła 300 z gó
rą numerów katalogowych.
Uczestniczą w niej malarze i rzeźbiarze
„Jej córka“.
najrozmaitszych kierunków i przekonań:
młodzi i starzy, nowatorzy i zacofańcy,
P. Fedorowirzeczywiści artyści i dyletanci, tworząc
czowa, jako mar
całość przypadkową i różnorodną, tak
grabina de Croixdalece, że o jakiemkolwiek programowem
Fontaine, i p.
znaczeniu tego zbiorowego występu mo
Janina Szyllinwy być nie może.
żanka, jako
Nazwa „Niezależnych", pomimo pary
R a j m un da, w
skiej tradycyi, symbolizującej niejako re
k o m e d y i Duwolucyjny charakter jej uczestników, nie
quesnel’a „ J e j
odstraszyła bardzo licznej stosunkowo
córka".
Grze
rzeszy starszych artystów od wzięcia w
artystek, o r a z
niej udziału. Na liście wystawców zna
pp. Kamińskielazły się nazwiska firmowe malarzy, od
go, Wojdałowidawna piastujących wysokie stanowiska
cza,
Wilczyń
w hierarchii naszej sztuki. Pierwiastek
skiego i innych
niezawisłości—ową firmową niezależność
z a w d z i ęcza ta
— uosabia tu grono najmłodszych przed
sztuka
dłuższe
stawicieli sztuki, które, korzystając z bra
powodze ni e w
ku oficyalnego jury, wywiesiło mieniący
Teatrze Rozmai
się jaskrawemi barwami sztandar skraj
tości.
nych kierunków. To jest jedyny refleks
o tak rozgłośnej famie paryskich wystaw
des Independatits.

J. Szyllinżanka.

Marya Fedorowiczowa.

Scena z „Sufrafystek" w Teatrze Nowości.

Gdyby dzieł tego rodzaju warszawska
ekspozycya Niezależnych posiadała wię
cej, stałaby się może mniej podobną do
innych naszych wystaw, lecz natomiast
byłaby bardziej pouczającą, jako odbicie
twórczych aspiracyi artystycznej młodzie
ży. Przyznać trzeba, że dla Warszawy
świeżo otwarta wystawa jest nowością, w
tym sensie, że dawała możność biorącym
w niej udział na zupełną swobodę twór
czej fantazyi. Oprócz kilku sporadycz
nych wypadków, na ogół artyści nie wy
zyskali dostatecznie danej im wolności.
Każdy nadesłał zwykłą swą produkcyę,
nie starając się dostroić do szeroko za
kreślonego zadania ideowej i wykonaw
czej niezależności.
Wystawa nosi miano pierwszej. Czy
będzie w dalszym ciągu peryodycznie się
powtarzała, czy wyrobi właściwy sobie
grunt, gromadząc pod swem godłem od
powiednie żywioły?—przyszłość to dopiero
pokaże. Tymczasem należy zaznaczyć, że
idea, poruszona przez Zarząd Salonu
„Sztuka", potrafiła zająć większą ilość

umysłów tembardziej, że wystawa związa
na jest z sympatycznym celem budowy
schroniska dla artystów.
h. p.

Wspomnienia pozgonne.
Ś. p. W in c e n ty J ó ze f

K a r p iń s k i,

Dnia 15 b. m. zmarł w Warszawie ś. p.
Wincenty Józef Korab’ Karpiński, dr. fi
lozofii, b. profesor politechniki lwowskiej,
właściciel dóbr Łysocha w ziemi Siedle
ckiej.
Ś. p. Karpiń
ski należał do
najwybi t n ie jszych ziemian
polskich i, ja
ko światły agronom, znakomite
położył
zasługi na polu
podniesienia rolnictwa krajowego.
Urodzony w r. 1867, w majątku ro
dzinnym Andrzejowie na Podlasiu, kształ
cił się w Warszawie, w szkole realnej Pan
kiewicza, poczem studya uniwersyteckie
odbywał w Zurychu. W r. 1891 dokto
ryzował się w Strasburgu na wydziale fi
lozoficznym.
Po powrocie do kraju pracował w So
bieszynie, wspólnie z prof. dr. A. Sempołowskim. Jego prace w dziedzinie bada
nia gleb polskich i studya gruntowne nad
uprawą buraka cukrowego zjednały mu
rychło szerokie imię w polskim świecie
naukowym. Wkrótce też powołano go na
kierownika stacyi doświadczalnej w Gro
dzisku i Jeżowie.
W następstwie politechnika lwowska po
wołała go na katedrę rolnictwa. Z uwa
gi jednak, iż katedra ta w wyższym za
kładzie technicznym była tylko dodatko
wą, prof. Karpiński porzucił ją po roku
i powrócił do Łysochy, aby w dalszym
ciągu pracować w umiłowanym kierunku.
Zmarł w sile wieku, licząc zaledwie 45
lat życia, po operacyi, której się poddał,
chcąc zapewnić sobie lepszy stan zdrowia,
w chwili, gdy Akademia rolnicza w Dublanach ofiarowała mu katedrę chemii
rolniczej.
Ś . p. M a u ry c y B o rm a n n - W Mentonie zmarł dn. 14 b. m. wybitny prze
mysłowiec warszawski, inż. Maurycy Bor
mann, prezes zarządu Tow. akc. Bormann,
Szwede iS-ka.
Jako wybit
ny konstruk
tor, poświęcił
się Bormann
przedew s z ystkiem budo
wie maszyn,
aparatów
i
przyrz ą d ó w
cukrowniczych i gorzelnianych. W życiu
publicznem brał udział czynny.
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PRELUDYA.
Tetmajer-Opieński.
W hołdzie jubileuszowym Kazimierzo
wi Tetmajerowi złożył Henryk Opieński
muzykę do siedmiu jego „Preludyów”.
W wytwornem albumowem wydaniu')
w pełnej powabu okładce, wykonanej we-

sób niepowszedni naszą literaturę mu
zyczną i świadczą o tern bogactwie,
jakie muzyk polski wydobyć może z li
ryki polskiej, o ile potrafi z duszą
poety umiejętnie obcować i odczuje wrażliwem uchem nietylko muzykę słowa,
ale i tę wewnętrzną muzykę wiersza,
płynącego z dalekich, nieznanych nam
sfer natchnienia poetyckiego.

Biblioteka im. Wróblewskich
w Wilnie.

Henryk Opieński.

dług rysunku p. Wandy Szrajberówny, uka
zał się zeszyt tych pieśni, doskonale dostro
jonych
o głębokiej treści wewnętrznej
liryk Tetmajera. Dla wielbicieli poety
będzie ta muzyka dopełnieniem wrażeń,
odniesionych przy czytaniu przepięknych
jego utworów. Rozkołysze ich ona na
swoich filach i pozwoli lepiej ocenić i le
piej zrozumieć duszę poety.
Henryk Opieński, zasłuchany w melodyę wiersza Tetmajera, potrafił wydo
być z tej melodyi to, co stanowi naj
istotniejszą cechę twórczości lirycznej
Tetmajera — jej melancholijną zadumę,

Dzięki niestrudzonym zabiegom i hojnej
ofiarności mecenasa Tadeusza Wróblew
skiego, Wilno pozyskało niedawno poważ
ną instytucyę społeczno-oświatową, mia
nowicie „Towarzystwo Biblioteki publicz
nej imienia Eustachego i Emilii Wróblew
skich".
Zgodnie z ustawą Towarzystwo składa
się z ograniczonej liczby 99 członków rze
czywistych i nieograniczonej liczby człon
ków dożywotnich i wspierających; ma pra
wo utrzymywać bibliotekę, archiwum i
zbiory starożytności, urządzać czytelnie i
wypożyczalnie książek, oraz filie ich
w rozmaitych punktach miasta Wilna do
użytku publicznego, wreszcie posiadać ga
binety do prac naukowych i organizować
odczyty i wykłady publiczne.
Na mocy aktu donacyjnego, sporządzo
nego przez założyciela, mec. Tadeusza Wró
blewskiego, komitet Towarzystwa objął w
posiadanie: 1) księgozbiór, liczący około
65,000 tomów dzieł, około 3,000 sztychów,
przeszło 1,000 map, oraz znaczny zbiór
czasopism, pism ulotnych i katalogów; 2)
archiwum, obejmujące około 5,000 ręko
pisów i przeszło 10,000 ak
tów, dokumentów, listów i
autografów; 3) zbiór masoń
ski, godeł, pieczęci i doku
mentów archiwalnych;
4)
zbiór obrazów i rzeźb około
100 sztuk, tudzież tyle me
dali i medalionów i 5) prawo
na plac przy zbiegu ul. Mo
stowej i Wilejskiej wraz z
40,000 rb. w gotówce na roz
poczęcie budowy gmachu bi
bliotecznego.
W skład zbiorów powyż
szych, oprócz biblioteki i kolekcyi rodziny Wróblewskich
weszły nabyte w różnych
czasach przez mec. Wróblew
skiego większe księgozbiory
prywatne.

Biblioteka obejmuje głównie
bardzo bogaty zbiór dzieł prawno-politycznych, przyrodni
czych, lekarskich i teologicz
nych w rozmaitych językach
z w. XV do XVIII, prawie
Okładka do ,,Preludyów“ K. Tetmajera z muzyką K. Opieńskiego.
komplet „wilnianów” i dzieł
dotyczących Litwy we wszy
i przełożył ją na mowę tonów w subtel stkich językach i znaczny zbiór atlasów,
ny, właściwy sobie sposób, znamionujący map i planów Litwy, Polski i krajów
dużą kulturę muzyczną i uczuciową. Wy ościennych, począwszy od XVI wieku.
starczy wsłuchać się uważnie w dźwięki
W dziale rękopiśmiennym szczególną
pięknego preludyum: „Idzie na pola, idzie wartość posiadają oryginalne manuskryp
na bory, Na łąki, na sady, Na sine wo ty wszystkich autorów, którzy pisali w
dy, na śnieżne góry, Na księżyc płynie Wilnie w pierwszej połowie X IX wieku,
blady”...
komplety rękopisów czasopism wileńskich,
Ta „błękitna, cicha, skrzydlata” mu cenzurowanych z tego czasu, jak „Wize
zyka, o której śnił Tetmajer i którą runki i roztrząsania naukowe”, „Dzieje
wyczuwał w głębiach swojej duszy, zna dobroczynności”, „Tygodnik” i Dziennik
lazła tu pełny i doskonały wyraz.
Wileński. W tern tak ważne, jak cenzu
To samo powiedzieć można i o prelu- rowany cały rękopis Kraszewskiego „Wil
dyach następnych. Drobne te, ale na na” i „Litwy”.
wskroś piękne utwory wzbogacają w spoW archiwum znajdują się bardzo cie
kawe dokumenty klasztorów litewskich o') ,,Preludya“ . Poezye Kazimierza Tetmajera.
raz możnowładców (m. in. kniazia An
Muzyka Henryka Opieńskiego. Warszawa 1912. Ge
drzeja Michajłowicza Jarosławskiego Kurbbethner i Wolff.

skiego z lat jego władania Kieną w pow.
wileńskim i podskarbiego Tyzenhauza).
Znaczny też jest zbiór listów uczonych,
literatów i mężów stanu XVI do XIX
w. Archiwalia i druki, dotyczące historyi szkolnictwa i oświaty na Litwie w
końcu XVIII i połowie X IX w.
Bardzo cennym jest zbiór masoneryi,
zawierający prawie zupełny komplet zna
ków lóż litewskich wszystkich 7 stopni
włącznie do „Kawalera Krzyża różanego”,
oraz wiele godeł lóż polskich i rosyjskich,
a w ich liczbie bardzo rzadkie znaki lo
ży petersburskiej „Rosijskij Orioł”. Nad
to tłoki pieczętne i odciski pieczęci, oraz
rzadkie, bite przez loże masońskie, meda
le, a w archiwum „księgi budownicze” i
listy członków prawie wszystkich lóż na
Litwie. Wreszcie autentyczny puhar obrzę
dowy i „obraz” loży „Gorliwy Litwin” i
autografowany projekt ustawy tejże loży.

skiego Zofii S. Wiele trafnych sądów
w tomie p. t. Z literatury współczesnej
wypowiada znana autorka J. Oksza. Wre
szcie poeta Józef Relidzymki zebrał
i przełożył Szkice teozoficzne wybitnych
adeptów wiedzy hermetycznej. Wydawnic
twa Bluszczu, starannie wybrane, o este
tycznym wyglądzie zewnętrznym, zasłu
gują na szerokie rozpowszechnienie.

XVII wystawa „Sztuki” .
W Krakowie wielkiem powodzeniem
u publiczności cieszy się „Wystawa To
warzystwa sztuki ’, siedmnasta z rzędu
od dnia założenia Towarzystwa. Wdzięcz
ną uwagę skupiają zwłaszcza świetne
obrazy Juliana Fałata. Jego pejzaż „Zima
w Beskidach” , pełen poezyi obraz, oto
czony jest stale wiązankami kwiatów,
które składają bezimienni wielbiciele. Po
za nim,,Sztuka“ wystawiła świetne portre
ty Boznańskiej, Weissa i Axentowicza,
ponadto dzieła: St. Czajkowskiego, Duni
kowskiego, Dąbrowy, Filipkiewicza, Vlastimila Hofmana, Wł. Jarockiego, St. Kamockiego, R. Kramsztyka, L. Machul
skiego, A. Markowicza, J. Mehoffera,
J. Merkela, E. Nadelmanna, Jana Rubczaka, K. Sichulskiego, J. Talagi, A. Ter
leckiego, kilimy kompozycyi Józefa Czaj
kowskiego i w. in. Powszechną uwagę
zwrócił obraz młodego artysty, Tymona
Niesiołowskiego: „Kaczeńce”.

K u jiY E f t

Mec. Tadeusz Wróblewski.

W liczbie portretów olejnych są: puł
kownika Jńkóba Jasińskiego, generała Wa
lerego Wróblewskiego, Alojzego Żółkow
skiego (ojca) i Wojciecha Bogusławskiego.
Między rzeźbami— autentyczne popiersie
terakotowe prof. Jędrzeja Śniadeckiego,
roboty prof. W. Jelskiego z natury i ku
ratora ks. Adama Czartoryskiego, niegdyś
stojące w auli uniwersyteckiej w Wilnie
i t. d.
Budowa gmachu bibliotecznego—jak do
nosi „Kur. lit”.—ma się rozpocząć już
na wiosnę r. b. Prace nad uporządko
waniem zbiorów i skatalogowaniem ksią
żek są w toku.

Wydawnictwa „Bluszczu” .
Ruchliwa redakcya Bluszczu podjęła
szereg wydawnictw książkowych, obejmu
jących, oprócz literatury pięknej, także
prace krytyczno - literackie i naukowe.
Tom pierwszy zawiera nigdzie dotychczas
niedrukowane Poezye i urywki prozą z teki
pośmiertnej J. I. Kraszewskiego. W tomie
następnym pomieszczono wartościową po
wieść, odznaczoną na konkursie Bluszczu,
p. t. W ir a Horecka (Dzieje jednego ży
cia), pióra autorki, ukrywającej się pod
pseudonimem Jerwicza. Dalej powieść
A. K- Greena, p. t. Jeden z moich sy
nów, w starannym przekładzie z angiel

L

it e r a c k i

.

— PAMIĘTNIKA LITERACKIEGO, wydawanego
przez tów. lit. im. Adama Mickiewicza we Lwowie, pod
redakcyą d-ra Wiktora Hahna, wyszedł zeszyt III, po
święcony w znacznej części pamięci twórcy powieści
polskiej, Józefa Ig iacego Kraszewskiego. Na wyróżnie
nie w zeszycie tym zasługują prace następujące:
,,J. I. Kraszewski", Ad. Krechowieckiego, ,,0 technice
powieści Kraszewskiego", M. Rettingera, „Kilka uwag
0 zadaniu i technice pierwszych „obrazów Kraszew
skiego", K. Wojciechowskiego i „Kraszewski i Merzbach. Kartka z r. 1865", Al. Kraushara.
— IRENA KOSMOWSKA, DOROTA 'M ILK USZYC i ANIELA SZYCÓWNA. „Kobieta polski, jako
autorka pedagogiczna". Warszawa, 1912. Wydawni
ctwo sekcyi pedagogiczno-oświatowej Wystawy pracy
kobiety polskiej w Pradze Czeskiej.
Jest to wyczerpująca bibliografia z dziedziny teoryi wychowania, podręczników i literatury dla mło
dzieży, poprzedzona wstępem historycznym, omawiają
cym działalność pisarsko-pedagogiczną kobiet polskich.
FRANCISZEK MOLCKI. „Pasieki, ich zakła
danie i prowadzenie na większą skalę, czyli hodowla
1 gospodarstwo przemysłowe." Wydanie II. Warszawa,
1912. Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa.
ARTUR GRUSZECKI. „W starym dworze". Po
wieść. Kraków, 1913. Księgarnia Gebethnera i Wolffa.
JULIUSZ GERMAN. „Gwiaździsta noc". Powieść.
Kijów—Warszawa. 1913. Nakładem księgarni L. Idzi
kowskiego.
BOLESŁAW ZYGM. GNOIŃSKI. „Manewry w ro 
ku 1824"; z dziejów wojska polskiego. Powieść. W ar
szawa, 1913. Nakład Jana Fiszera.
M. DOMAŃSKA. ,, Ku prawdzie". Powieść z pierw
szych czasów chrześcijaństwa, bogato ilustrowana.
Rzecz dzieje się w Pompei. Warszawa, 1913.
STANISŁAWA OWIENEL. „P anna W iktorka".
Nowele. Warszawa, E. Wende i S-ka.
MARYA KOŚCIELSKA. „W ięzy". Sztuka w IV
aktach. Warszawa, E. Wende i S-ka.
ŚWIAT BAJEK. „Z krainy wróżek i czarów".
Zbiór najpiękniejszych i najfantastyczniejszych bajek,
z ilustracyami, zebrała J. B. Warszawa, 1913. „Księ
garnia popularna".
(IRY ...) Stablewska. „Czy znalem jej duszę?".
Poznań, 1912. Nakład Pracy.
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— Pracy jest dużo i ciężkiej. A prócz te
go ro zm a tą inną dodają urzędnicy, oficerstwo, nawet prości kozacy. Trudno odmó
wić, bo zawsze potem dokuczą—gadał go
spodarz, sadzając gościa i siadając sam do
śniadania.
— Twardy klimat, mrozy, a najgorsze
nieustanne od morza zawieje!...
— I nietyle, myślę, od szerokości geo
graficznej miejsca, co od blizkości lodowatych
mórz!...—wtrąci! Beniowski.
Mówili o rozmaitych rzeczach, unikając
starannie najmniejszego napomknienia na wczo
rajszą rozmowę.
Dopiero przed samem wyjściem Chrusz
czów, już odziany w czapkę uszastą i szubę,
’ zbliżył się do zasłony, wiszącej pod obrazem
Chrystusa, i, zsuwając ją po sznurze, rzekł:
— Oto moje największe bogactwo!
Beniowski spostrzegł w niewielkiej niszy
kilka pólek, szczelnie zastawionych książkami,
wstał więc i zbliżył się pełen ciekawości i za
chwytu.
— Bo prócz porządkowania śmietników,
mam obowiązek rozmaitym damom tutejszym
czytać od czasu do czasu „Szkołę Świętości",
„Biedną Lizę", albo tłómaczyć jaką powieść
francuską... Jedyne to źródło moich skrom
nych dochodów.
— Co widzę: wojaż Ansona!...— ucieszył
się Beniowski, czytając bystrym wzrokiem na
grzbietach nagłówki.
— Ach, tak!... Nieszczęsny wojaż!... Co
nocy nieprzespanych kosztowała mię sama wy
spa TynianL. Jakże bardzo chciałbym być
jej królem!—westchnął pół smutno, pół żar
tobliwie Chruszczów.
Beniowski wyciągnął rękę po książkę.
— O, i mapy są!... Pysznie!... O nie
właśnie chodziło!
— Są lepsze w kancelaryi i dostać je
można!... Więc książę się zgadza!...
— Pogadamy o tern po powrocie z mia
sta!...
Beniowski włożył czapkę oraz futro
i odprowadził go trochę.
Żywa, płomienista zorza przeświecała
przez osędziały od szronu las. Dalej ku pół
nocy nad puszczą wznosiły się wysoko w błę
kitach gorejące szkarłatem czuby gór. Ku
morzu zaś otwierała się mroźna, blada
otchłań.
W wiosce nikt już nie spał, ze wszyst
kich kominów kurzyło się i rozlegały się
ostro w twardem powietrzu głosy ludzi, skrzyp
sani i poszczekiwanie psów. Gromadka wy
gnańców z łopatami i siekierami przyłączyła
się rychło do Chruszczowa. Beniowski porzu
cił ich na skręcie, wrócił do wioski, obszedł
i obejrzał uważnie osiedle, gdzie mieszkał.
Był to mały, dość dobrze zaopatrzony domek;
sągi przygotowanego na opał drzewa stały
na zadworku, stosy lodu na wodę błyszczały
jak kryształ w promieniach wschodzącego
„ słońca.

Alajda w krótkim kaftaniku, z gołą gło
wą, wyskoczyła z sionki z nożem w ręku
i, rzuciwszy figlarne spojrzenie i zagadkowy
uśmiech młodemu gościowi, jęła szybko łu
pać kawałkami lód do trzymanego w ręku
wiadra.
Beniowski poprawił czapkę i po krótkiem
wahaniu zawrócił do wioski, aby odszukać
Baturina. Niedługo potem sześciu spiskow
ców siedziało w zaśnieżonym lesie na pniu
zwalonego drzewa i naradzało się, co dalej
czynić?
— Źle się stało, że Beniowski mu po
wiedział. Przedewszystkiem nie miał prawa;
po drugie on nas zdradzi!... Obaczycie, że za
chwilę będą tu kozacy!... Ale ja się żywcem
nie poddam!...—wybuchnął Stiepanow.
— Skądże taka pewność!?
Przeciwnie,
jestem przekonany, że się do nas przyłączy
i bardzo nam pomoże!...— odpowiedział sucho
Beniowski.
— Wiecie co, zamiast się kłócić i tra 
pić podejrzeniami, udajmy się lepiej zaraz do
miasta. Przedewszystkiem mamy obowiązek
przedstawić się sekretarzowi i komendantowi
miasta; po drugie poznamy zaraz z nastroju,
co się święci... A może i zajęcie jakie znaj
dziemy...— radził pojednawczo Baturin.
Poparli go Panów i Sofronow; W inblath
poglądał wyczekująco na Beniowskiego; jeden
Stiepanow z miejsca zapalczywie oświadczył,
że nie ma wcale zamiaru iść naprzeciw zgu
by, że woli zostać tutaj, bliżej lasu.
Przy wejściu do miasteczka spotkali
gromadkę wygnańców, rozkopujących zaspy
i spychających śnieg na brzeg drogi. Chrusz
czowa nie było z nimi. Wezwano go do n a 
czelnika, a po co? nie wiadomo.
Na ulicy uderzył ich dziwny ruch; spot
kali ront żołnierzy, a nieco dalej oddział ko
zaków, kierujący się do twierdzy.
— Dziwna rzecz!...—mruczał Panów.—
Czyżby tu codzień odbywały się takie m a
newry?
— Słuchaj, Beniowski, czy nie lepiej
wstrzymać się z wizytą, zaczekać na Chru
szczowa i dowiedzieć się, co to wszystko
znaczy?
— Wiecie co? Idźcie wy wszyscy do to 
warzyszy, pomóżcie im skończyć wcześniej
pracę i wracajcie natychm iast do wioski...
Pójdę sam na zwiady, a gdy tylko spostrze
gę coś podejrzanego, przybiegnę do was.
W tedy broń do ręki i w las, będziemy się
przedzierać do Czukczów!...—postanowił nagle
Beniowski.
Zrobili, co kazał.
Sam on zaczepił przechodzącego kozaka,
spytał go, gdzie mieszka sekretarz Nowosiłow, i poszedł w tym kierunku, bacznie oglą
dając ulice.
W głębi niewielkiego, otoczonego parka
nem podwórza stał obszerny dom, nakryty
spiczastym dachem.
Pośrodku miał mały ganeczek z oka

pem na filarkach, a po obu stronach po dwa
duże okna, przykryte lodowemi taflami.
Gdy Beniowski już wstępował na schod
ki ganeczku, z za węgła ukazał się piętnowa
ny na obu policzkach niewolnik i szorstko
zapytał:
— A dokąd to?...
— Do sekretarza kancelaryi...
— Pan gości ma. Od kuchni idź i tam
zaczekaj.
Beniowski zamyślił się.
— Miły człowieku!...— rzekł, wyjmując
grosz.—Ja pójdę tędy, a ty idź do kuchni
i powiedz panu, że wczoraj przybyli wygnań
cy chcą mu złożyć swe uszanowanie!...
— Ech, nie znasz ty tutejszych porząd
ków!... Pójść to pójdę, dlaczego nie?! Alt
może ci tęgo za to wlecieć!...
Beniowski nacisnął ostrożnie klamkę że
lazną i wszedł do niewielkiego przedpokoju.
Parę futer wisiało na wieszadłach; zdjął więc
swoją szubę, powiesił ją skromnie w przeciw
nym kącie i został w granatowym sukiennym
żupanie, który starannie przechowywał ca
łą drogę i dowiózł w całości. Poczekał czas
jakiś, lecz nie słysząc żadnego głosu ani ru 
chu w głębi domu, uchylił cicho drzwi na
prawo.
W dużej świetlicy, wysłanej futrzanym i
kobiercami, siedziało dwóch panów, opierają
cych się łokciami na stole; nie ruszyli się
i nie zmienili położenia, choć drzwi zlekka
skrzypnęły. Beniowski przestąpił próg i wy
prostował się tuż u odrzwi.
Teraz widział wybornie, że grano w sza
chy; bystry wzrok pozwalał mu nawet z tej
odległości śledzić za posunięciami. Siedzący
tyłem do niego chudy, kościsty jegomość
w kozackim czekmeniu grał źle, ale mimo to
wygrywał. Jego przeciwnik, gruby, okrągły
jak dynia, sapał, pocił się i zdradzał zły h u 
mor. Gra widocznie dobiegała końca. Beniow
ski chrząknął.
— Kto tam?
— Beniowski, wczoraj przybyły wygna
niec; pośpieszam do Waszej Szlachetności
z pokornem pytaniem, kiedy raczy przyjąć
wyrazy szacunku od towarzyszów moich, cze
kających na ulicy...
— Dobrze, niech czekają!...
Znowu zapanowało milczenie, przerywa
ne jedynie stukaniem szachów i sapaniem za
paśników.
— Ech!... Przegrałem!...—mruknął wre
szcie gruby, odsuwając się z niechęcią od
szachownicy.
— Jeszcze tutaj możecie uciec, Sergiu
szu Mikołajewiczu!... — pocieszał go przeci
wnik.
— To już nie pomoże!... A ty co tak
się patrzysz?... Czy znasz się na tej grze?...
—zwrócił się niespodzianie do Beniowskiego.
— Podtrzym am się w nią cokolwiek!
(DCN)
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Złitrzega się wszelkie prawa
przedruku i przekładu.

INSUREKCYA.
Tu znowu mlasnął językiem i, mrugając
ku pannom, zaśmiał się cicho.
Fam iliant był to znaczny i u Jezuitów
wileńskich w naukach ćwiczony; fortunę cale
pańską w ewentach Barskiej utracił, atoli, mi
mo sterania przeciwnościami i lat podeszłych,
krzepki był jeszcze, ruchliwy i foremnej wiel
ce postaci; imaginacyę miał żywą i w prze
różne facecye bogatą, wymowę zaś składną
i tak porywającą, że czasu sejmików szlach
ta podlaska nosiła go na rękach i za jego
dyspozycyą gotowa była kreskować choćby na
samego Belzebuba. Kieliszkiem też ni kom
panią nie gardził, w kości po staremu rad
się zabawiał, ale przytem skrupulat był wielki,
wypróbowanej poczciwości, że miecznik zawie
rzył mu we wszystkiem, funkcyą plenipotenta
obdarzywszy, sam jeno zajęty czytaniem sta 
rych ksiąg i religijnemi praktykam i.
— Spójrz-no na Pelasię Dmowską, to
ci coś uciesznego rzeknę, m opanku—zaczął, ze
zując ku jednej z respektowych, ślicznej, jak
róża, i o grzecznej w piersiach cyrkumferencyi, ale nie zdążył, bo wszedł miecznik ze swo
im Filipem.
Wszystkich łaskawie przywitał, Marynię
w czoło pocałował, synowi podał rękę do uca
łowania i, odmówiwszy półgłosem krótką mo
dlitwę, zasiadł na Wysokiem, poręczowem krze
śle i dopiero zaprosił do brania miejsc. Famulus zawiązał mu serwetę pod brodę i, po
dawszy na srebrnej tacy wazę z winną polew
ką, stanął za krzesłem; reszta mężczyzn mu
siała kontentować się grzanem piwem, zaś da
mom podawano kaffę.
Śniadanie odprawiało się, jak nabożeń
stwo, cicho i ceremonialnie.
Krzesło jejmość miecznikowej stało niezajęte, siedział na niem biały kot.
Ciężyło wszystkim to surowe milczenie,
lecz mało kto ważył się je przerywać.
Zaczął Brzozowski, miecznik zgromił go
oczyma. Spróbowała odwieczna podczaszanka
Krzywicka, prawiąc o lubej dnia dzisiejszego
aurze, ale, dojrzawszy srogiego marsa, zmilkła
wystraszona.

— Wystąpisz asan wieczorem z kape
lą—oz wał się naraz do Trzaski—a wystąp god
nie i nie zbłaźnij się: nielada muzyk będzie
słuchał.—A ty poczekaj na mnie w bibliote
ce—zwrócił się do s y n a — zajrzę jeszcze do
matki.
Odetchnęli po jego wyjściu, podniosły się
swobodne rozmowy, Dosia dolewała niektórym,
przekomarzając się z Trzaską, Brzozowski zaś
rzekł:
— Starosta Prażmowski muzyk niepo
śledni* grywał kiedyś na królewskich asamblach w Wersalu, do smaku mu będą akuratnie waścine trąby, co, hę?...
Sewer poszedł na drugi Jeoniec domu, do
ojcowskiej komnaty. Prosta była, ściany mia
ła bielone i sprzęt ladajaki. Na środku stał
stół, czerwonem suknem okryty i zarzucony
książkami; książki były również na nizkich
półkach pod ścianami, pliki papierów, rulony
map i fascykułów. Na ścianach wisiały rzę
dy kopersztychów, wyobrażających konterfek
ty królów i co główniejszych w narodzie mę
żów, oraz ogromne, srodze zniszczone drzewo
genealogiczne. W kącie, za pękatym piecem,
przysłonięte parawanem z zielonej kitajki sta
ło łoże, nad niem krzyż, gromnica i nieco bro
ni starożytnej.
Spacerował od okna do okna, wyziera
jąc niecierpliwie na pusty dziedziniec, ekscy
towały go bowiem niemiłe wspomnienia oże
nione z tą kom natą i tern przykrzejsze, że
i aktualnie zanosiło się na burze i gniewy.
Hetmańska władza, ni nawet królewski maje
stat, a nie przejmowały go nigdy takiem drże
niem niepokojów, jak to wyczekiwanie eksplikacyi.
Zjawił się stary Filip z cybuszkami i za
paloną świecą.
— W jakiej że dzisiaj dyspozycyi pan
miecznik?
— Musi być, Sewerek coś zmalował i po
staremu weźmie wnyki—pozwolił sobie żarto
wać stary, bo nosił go niegdyś na rękach i ca
łe życie przesłużył u Zarębów.
— Bajesz mi acan facecye—obruszył się-

Sewer, siedzący na szarym końcu, ukrad
kowo badał oblicze rodzica, nic jednak nie zdo
łał wymiarkować: zam knięte było na siedem
pieczęci, nieprzeniknione i lute. Raz czy dwa
poczuł na sobie jego przenikliwe spojrzenie
i aż zadygotał z niepokojów.
Dzieciństwo
stanęło mu w myślach, dawne przewiny i sro
gie kary, o których nie mógł wspominać bez
drżenia.

Wszedł zaraz miecznik, fajkę zapalił i jął
promenować po komnacie. Sewer, chociaż miał
dziwną ochotę na lulkę, nie ważył się jednak
bez permisyi, stanął więc pod piecem sprężo
ny jakby na paradzie i czekał. Stary zaś
chodził, nie patrząc na niego, i dopiero po
długiem milczeniu powiedział kąśliwie:
— Kasztelan pisał mi o twoich grodzień
skich awantażach...

Miecznik bowiem trzym ał wszystkich w
żelaznej dyscyplinie i nie pobłażał choćby naj
drobniejszym uchybieniom. Skryty był przy
tem, nieprzystępny, zdziwaczały i słynny milczek, mógł całymi tygodniami nie odezwać się
do nikogo.

— Nie uczyniłem tam nic przeciwnego
honorowi—odparł dosyć zuchwale.
— Jeszcze cię nie pytam! — zgromił go
surowo.
— Relacyę zdał mi akuratną — ciągną!
dalej—konkluzye z niej takie, żeś tam postę

6)

pował, jak kiep. Jak kiep, mówię — powtó
rzył mocniej, stając przed nim.
Poczuł się pod jego przenikliwemi oczy
ma, jak pod pręgierzem, ale milczał.
— Biskupa Kossakowskiego przywiodłeś
do animozyi, na wojska alianckie napadałeś
i ludzi im poszczerbiłeś. Zali to prawda?
— Prawda, ale biskup parricida i, gdy
bym mógł, oddałbym go mistrzowi.
— Milcz, kpie jeden, nie tobie sądzić bi
skupów!—zakrzyczał oburzony.
Zniósł i to, chociaż wzburzenie już mu
targało wnętrzności.
— Pijany warchoł, li ordynaryjna bur
da przygodziła ci się z wojskiem?
— Kacpra mi ukradli moskiewscy wer
bownicy, więc go odbiłem, a że przy tern ten
i ów oberwał po łbie, żołnierska to rzecz. Zasię potem wzięli mnie z domu w nocy, jak zło
dzieja, wsadzili na kibitkę i powieźli. W y
rwałem się, uspokoiwszy sztychem konwojowe
go oficyera. Zali mogłem się pozwolić, jak
baran! A na Sybir mnie dysponowali...
— Snadź drogi ci Kacper, iżeś dla nie
go azardował głowę!
— Ocalił mi życie w bywszej wojnie, ro
zumiałem więc słusznem...
— Na tom go dał, by w potrzebie po
łożył za cię głowę, to jego psia powinność...
— Spełniał ją wiernie. Żołnierz to go
dny, wziął krzyż za męstwo, a sam książę
mu warował, jako po wojnie otrzyma indygenat i oficyerską szarżę.
— Weźmie, ale bizuny od podstarościego. Parob to mój, gnojka, poddany! J a mu
każę wypisać indygenat surowcem!—srożył się
ze szczególną złością.
Sewer tylko zatopił w rodzicielskiej tw a
rzy zapalczywe oczy, jakoby szpony jastrzę
bie, ale się jeszcze pohamował, właśnie ze
względu na Kacpra.
— Dlaczegoś po wo nie manifest podpi
sał i wziął abszyt?
— Bom tak był powinien ojczyźnie i ho
norowi.
— I gdzieżeś to potem wojażował i po
co?—indagował niezbłaganie.
— Nie mój sekret i wydać go nie mam
prawa.
— Jać nakazuję!
— Dałem kawalerski parol i dotrzym am —
wyrzekł nieulegle, lecz pobladł.
Miecznik poruszył się gwałtownie i przebódł go rozsrożonemi oczyma; na jagody wy
stąpiły mu czerwone plamy; znać było, jako
się mocuje, żeby się nie dać przyrodzonej
gwałtowności. Zaczem siadłszy przy stole, okrył
się kłębami dymów i dopiero po dłuższej pau
zie zapytał:
— Na jakie to znowu wojaże się wy
bierasz?
(DCN)
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SK1 Od kolebki przez życie.
Wysocki, od którego zależałem, nie mógł
mi żadnych dawać, co do planu wyprawy, roz
kazów, nie znając warunków miejscowych. Nie
otrzymałem też w tym względzie rozkazów ża
dnych, tern bardziej zaś rozkazu przechodzenia
przez Bessarabię rosyjską, do której droga naj
prostsza i najkrótsza prowadziła przez Bessara
bię rumuńską. Sz. historyk, czyniąc mi ten za
rzut, widocznie na mapę nie patrzył, gdyby bo
wiem był popatrzył, a popatrzył uważnie, byłby
się z zarzutem powstrzymał. Poza owoczesną
granicą Bessarabii rumuńskiej, na wprost od Tulczy
ku północy, rozlega się znany w dziejach na
szych Budżak, kraina bezleśna i bezwodna,
w której, w porze wiosennej, „wóz nurza się
w zieloność i jak łódka brodzi” , w porze atoli
letniej trawy usychają, słońce dopieka, „pragnie
nie piersi pali”—i przed upałem schronić się nie
ma gdzie. Krainę tę zaludniają rzadkie rumuń
skie i tatarskie osady, oraz bułgarskie i nie
mieckie kolonie, w których oddział polski nie
mógł na bodaj trochę przyjazne przyjęcie liczyć.
Idąc dalej ku północy, a przypuszczając, iżby
nas nieprzyjaciel nie zaczepiał, dotarlibyśmy do
Dniestru poniżej, może powyżej pamiętnych po
bytem Karola XII Bender. Przeszedłszy przez
Dniestr, przerzucilibyśmy się z bezwodnych, bezle
śnych, upalnych i rzadko zamieszkanych stepów
budżackich na również bezleśne, bezwodne, upalne
i rzadko zamieszkane stepy chersońskie. Doko
nawszy tego ostatniego czynu pochodowego—cobyśmy mieli dalej robić? Pozostawałoby nam
chyba prosić kogo należy, ażeby tym, coby taki
trzydziestomilowy marsz wytrzymali, dali na Syberyi przytułek. Czy takiem było oddziału prze
znaczenie?
Plan taki ani mi w głowie nie postał;
gdyby zaś był postał, byłbym go musiał zanie
chać wobec tego, że mnie Kotzebue tamtędy
wabił.
Miałem i z innej jeszcze strony w kierun
ku tym wabienie. Bodaj czy nie w wigilię
wymarszu, wpadł do mnie chłopak lat mniej
więcej dwudziestu, mieniący się wysłańcem od
Polaków-oficerów Lubelskiego czy Zamojskiego
pułku piechoty, wzywających mnie, ażebym na
spotkanie pułku tego szedł, a oni mi go odda
dzą. Młody ten człowiek mógł być rzeczywiście
wysłańcem oficerów, alem go nie znał i nie mia
łem żadnego, poręczającego jego prawdomó
wność dowodu. Doświadczenie ze szpiegami naka
zywało mi wielką ostrożność. Zapytałem wy
słańca o nazwiska oficerów: dał mi nazwiska kilku
poruczników i podporuczników. To żadnej nie
dawało rękojmi wobec tego zwłaszcza, że tak
w korpusie oficerskim, jak w szeregach wojska
obecność Polaków reguluje się procentowo w ta
kim stosunku, ażeby mniejszość się po ich stro
nie znajdowała. Szanse przeto na przejście
pułku do powstania były za zbyt małe, ażebym
ryzykować miał oddział, wprowadzając go w po
łożenie bez wyjścia i bez celu. Jedyną rzeczą,
jaka mi pozostawała, było: przejście przez Moł
dawię—przejście „bądź co bądź”. Stosownie więc
do tego ułożyłem plan.
Przy środkach, jakie do rozporządzenia mia
łem, nie było możności sformowania oddziału sil
nego, a zatem myśleć nie mogłem o zawojowa
niu Mołdawii. Pozostawała jednak możność prze
mknięcia się przez nią—przeprowadzenia na teatr
powstania paruset ludzi ostrzelanych, jakich

formującym się w kraju oddziałom brakło. Za
krojone zrazu na wielką skalę przedsięwzięcie
zredukować musiałem do rozmiarów skromniutkich, które atoli powodzenie mogło podnieść co
kolwiek. Starałem się przeto o zapewnienie sobie
powodzenia i w tym celu wezwałem do Tulczy
zamianowanych przeze mnie w Mołdawii komisa
rzy: Długoborskiego, Skalskiego i Tyszkiewicza.
Stawili się Skalski i Tyszkiewicz. Stawili się
i zdali mi sprawę ze składów broni, z zapasów
żywności i z liczby ochotników, mających oddział
mój wzmocnić.
Tych ostatnich było około 300, kwalifiku
jących się do piechoty, i ze trzydziestu konnych,
nad którymi dowództwo objął Drzewiecki, b. ofi
cer od kozaków Sadyka-paszy. Składy broni
i żywności rozłożone były na drodze, obchodzą
cej od zachodu Jassy. Na wysokości Jass kontyngens ochotników, jeżeli nie w całości, to w wię
kszej części miał się do oddziału przyłączyć. Za
mierzyłem sformować z nich drugi batalion, do
którego przeznaczyłem na dowódcę majora Gro
towskiego, oficera z r. 1831, uczestnika wojny
węgierskiej; niezwłocznie wyprawiłem go do Jass,
zaopatrzonego w instrukcye odpowiednie. Przygo
towania te poczynały się w obwodzie byrlatskim
i szły etapami ku północy okolicą lesistą i gó
rzystą, przedstawiającą łatwość przemykania się.
Cała rzecz polegała na tern, ażęby się na prawy
brzeg Prutu przedostać.
Przeprawa przez Dunaj; przeprawa przez Prut.
Pierwsza była zapewnioną.
Ta druga mi zawadzała. Studyowałem ją
i zamierzyłem był przeprawić się w Falczi, albo
w Leowie, zasłaniając się przed możliwym wojsk
rumuńskich pościgiem demonstracyami, wykazującemi zamiar wkroczenia do Besarabii rosyjskiej.
Skalski wskazał mi inny do przeprawy punkt,
a mianowicie Goteszti, wieś dużą, oddzieloną od
Prutu trzęsawiskami, przez które przechodzi do
przeprawy droga, prowadząca do leżącej na pra
wym brzegu wsi Rynzeszti. Wskazał mi punkt
ten dlatego, że, leżąc na prywatnej, w czasie jar
marków tylko uczęszczanej drodze, przedstawiał
możliwość ubieżenia go, zanimby linia Prutu, na
wieść o wkroczeniu naszem, została przez wojska
rumuńskie obsadzoną. A przytem, ukazywał mi
jeszcze jedną wielką dogodność, tyczącą się po
chodu dalszego: zobowiązywał się zaprowadzić
w Rynzesztach podwód kilkadziesiąt, celem prze
wiezienia oddziału w głąb kraju.
Podwody te, które w każdym razie przydatnemi by nam były, rozstrzygnęły los wypra
wy. Skalski mógł je dostawić. Każdego roku
woził do Gałacu kukurydzę i pszenicę i miał roz
ległe z wynajmującymi się do przewozów włościa
nami stosunki w tej właśnie okolicy, która do
punktu przeprawy przylegała. Ułożyłem się z nim
przeto szczegółowo. Umówiliśmy się o frazesy
w telegramach, mające mieć znaczenie dla nas
dwóch tylko zrozumiałe. Miałem mu zatelegra
fować, kiedy wyruszam; on mi miał dać znać,
czy wszystko gotowe, i nadto wysłać na spotka
nie oddziału przewodnika, czekać mającego u Świejkowskiego, trzymającego w dzierżawie o milę od
Goteszt wieś, noszącą nazwę bodaj czy nie Konstantynówki—nie pamiętam. We wsi tej czekać
na nas miał nie tylko przewodnik, ale i pierwszy
skład pożywienia.
Marsz nasz przeto w Bessarabii rumuńskiej
wytyczony był tak: Kartał, Wołkaneszki, Go

Zastrzega się prawo przedruku
przekładu.

KARTKI Z PAMIĘTNIKA.
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teszti, przeprawa przez Prut, Rynzeszti. W Ryn
zesztach oddział wsiąść miał na podwody, prze
ciąć trakt główny, prowadzący z Gałacu do Jass,
oddalić się o mil pięć i ciągnąć dalej od etapu
do etapu, zabierając po drodze broń i ochot
ników. Że wszystko to było urządzone i przysposo
bione, dowiedziałem się o tern później z ust księ
cia Kuzy.
To, co wyżej, niech służy za usprawiedli
wienie planu, powziętego i ułożonego przeze mnie
bez żadnego rozkazu. Rozkaz jedyny, jaki mnie
we względzie tym zobowiązywał, tyczył się sfor
mowania oddziału na gruncie tureckim i dopro
wadzenia go na teatr walki. Rozkaz ten, luboć
inaczej niż zamierzałem, nie bez mego wszakże
udziału, wykonany został. Opowiem o tern w dal
szym pamiętników moich ciągu; tu zaś poczu
wam się do obowiązku poświęcenia słów kilku
Skalskiemu, którego gorliwość na jak największe
zasługuje uznanie. Należy on do rodzaju tych
pracowników patryotycznych, co, biorąc na siebie
zobowiązania i pełniąc powinność, nie szukają roz
głosu. Iluż takich nazwiska w niepamięci uto
nęły! Świadczy to o ich bezinteresowności w słu
żeniu sprawie polskiej, jakoteż o tern, że spra
wa polska jest jedną z tych, które bezintereso
wnych służebników wytwarzają. Tacy jak Skal
ski, zwany Stefankiem Plumem, stanowią jej silę.
Niższe społeczeństwa naszego warstwy roją się
nimi; w wyższych są oni rzadsi, ale są. Skalski
w tych ostatnich za wzór służyć może. Spełnił
on dobrowolnie wzięte na siebie zobowiązanie—
nie jego wina, że natknął się na przeszkody,
które doprowadzeniu dzieła do końca w poprzek
stanęły. Kościuszce stawiamy pomniki, mimo
że dla Polski niepodległości nie wywalczył. Obyż
wspomnienie, które Skalskiemu poświęcam, za
pomnik dla niego stanęło!
Wspomnieć mi jeszcze wypada o Michale
Mrozowickim, komisarzu politycznym Rządu na
rodowego w Rumunii, który do Tulczy zajrzał.
Człowiek zdolny, potrosze literat, entuzyasta,
był on z tych, dla których forma zastępuje istotę
rzeczy. Formy go olśniewały — poza niemi tre
ści widzieć nie umiał.
Wyłożyłem mu konieczność i znaczenie na
szego przez Mołdawię przemarszu; zrozumiał to
i uznał—i powinnością jego było udać się do
Bukaresztu, wyjednać posłuchanie u Kuzy i sta
rać się na drodze perswazyi politycznych osła
niać nas przed prawdopodobnemi zaczepkami ze
strony wojsk rumuńskich, inaczej, postarać się
zapewnić nam w Bukareszcie taką tolerancyę,
na jaką zdobył się rząd turecki. Mówiłem mu to,
odczytałem napisaną przez konsula francuskiego
odezwę, którą zamierzałem poprzedzić nasze na
grunt rumuński wkroczenie; odezwa ogromnie mu
się podobała, zachwyciła go, ale—do Bukaresztu
nie pojechał i z tego, co do niego należało, nic
nie zrobił. Kuzie przedstawił się po harapie—po
mojej w stolicy Rumunii bytności i wystąpił
w kontuszu, w pasie litym, przy karabeli. W ro
zumieniu jego było to ważniejsze, aniżeli tamto.
Po upadku powstania zaciągnął się do kozaków
Sadyka, sprawił sobie mundur z wylotami, koł
pak z kutasami i w stroju takim paradował
w Paryżu. Z racyi stroju tego, gdy w czasie
karnawału oprowadzano po ulicach Boeuf gras,
warta, utrzymująca na chodnikach porządek, wpu
ściła go do kawalkaty w mniemaniu qu’il est du
cortege.
(dcnj
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S Z A C H Y .
3 Zadania W. Pauly’ego z Bukaresztu.
356.

355.

REBUS 108.

N° 40. 1. Gb5—d7l Ga4 2. Gf5; 1. ... Cf3 2. Gc8
1. ... G x g 4 2. G xg4; 1... g6 2. Se4l 1. ... Sb6 (C7)
2. K. (D xS); 1. ... g x h 2. Df4 Nb 41. 1. Gd2—b4.
Nb. 42. 1. Ddl—a4. Nb. 340. 1. Df7—f6. Nb 341.
1. Dd4—h8. Nb 342. 1. Dc3—e5. Nb 343. 1. Wg5—f5
Nb 344. 1. Ka2—a3. Nb 345. 1 Dh2—g1.

357.

nu

SZARADA.
Mat za 3 posunięciem.

Mat za 3 posunięciem.
358. H. W. B ettm annaz Cincinatti.

359. 0 . Dehlera z Lipska.

Mat za 3 posunięciem.
360. P. Weyla z Lipska.

(Z „Ogniem i Mieczem").
— Ho, ho—prawił znakomity wolentarz— tręeciecęwarte Zagłoba—Zbaraż? Pierwsza druga z waści
z takiem zapytaniem. Moja szabla pól wieku prawie
czwarte trzecie łby tatarskie, tureckie, a i bandy Chmiel
nickiego. Pierwszy drugi trzeci to ród. Starym i ża
dna już druga druga nie zajmuje mej głowy. Człowiek
tyle drugie czwarte uciechy; co na wojnie.
Hej,
wszystka dobrze mnie pamiętał

cn

ROZWIĄZANIA ZADAŃ z N-ru 6.

ŁAMIGŁÓWKA LITEROWA.
Mat za 2 posunięciem.

Mat za 2 posunięciem.

Nr. 142.

Atak Lange’go.

Rozegrana 7 października r. 1910 w kiubie szacho
wym w M anhattan w liczbie partyi, aranżowanych
przez p. Feliksa Kahna w celu zbadania waryantu ataku,
zapoczątkowanego przez J. Marshalla, w słynnej jego
partyi z d-rem Tarraschem na turnieju w Hamburgu,
r. 1910.

J. R. Capablanca.

F. J. Marshall.

2. d2— d4 e 5 x d 4
4. G fl— c4 Gf8— r5
6. e4— s5 d7—d5
8. W fl— 3lfG c8—e6

I. e2— e4 e7— e5
3. S gl—f3 Sb8— c6
5. 0—0 Sg8—fo
7. e5x f6 d 5 x c 4
9. Sf3—g5 DdS— d5

Wielu silnych graczy zamiast Dd5 gra 9. ... g7—g6,
poczem ruch 10. D d l—g4 okaże sie groźnym. Griffith
et White w Modern Chess Openings podają waryant:
9. ... g7—g6 10. D dl— g4 0—0 11. Dg4—h4 I17—h5
12. Sg5 x e6 f7 x e 6 13. W e!x e6 Ke8—fyl, który uwa
żają za korzystny dla Czarnych.

18. ...

b7—b5

19 . g4—g5 Sc6—e5 20. Df3—f4 Wd8— d7
21. We 1~e3 a7—a5 22. Wd 1— 2 1 b5— b4

Sierp, nóż, bez, noga, but, maj, kat, kwit, wyka,
oko, stan.
Z podanych wyrazów wybrać z każdego po jednej
literze i ułożyć z nich wyraz, oznaczający przedmiot
bardzo ważny w komunikacyi samochodowej.

nn
2 3 .S e4 -d 2 G e7 x g 5 24. D f4 x g 5
Se5— f7
25. D g5-h4 Sf7— d6 26. Dh4—f6
Sd6—f5 KWADRAT MAGICZNY PODWÓJNY.
27.We3-e5Dd5— b728. W e5xf5
e6xf 5
a
a a
29. Df6 X f5Db7— d5 30. We 1— e5 Dd5—f7
a b e
31.D f5xf7 W d7xf732. W e5xa5 Kc8— b7
e
kk 1 o
33. c3 X b4 Wf7—fo 34. Wa5—b5f Kb7— a7
o r r
35.W b5-h5 W f6-g6f36.K gl—fl Wg8—b8
t t t
37. a2—a3 W b8-g8 38.Gh6—e3f i wy
Litery podane ułożyć tak, aby utworzyły 4 wyrazy
grywają.
trzygloskowe, a jeden 5-ciogłoskowy, czytane z góry
Z książki Marshalla: „Modern Analysis of the Chess
Openings" według przedruku w Zlaie Praye.

ŁAMIGŁÓWKI.
1.
2.
3.
4.
5.

Karol Trejdynior
Karol Teatrazy
Karol Sas Zimowy
Karol H. Ementecki
Filip Efor Golas
Roczny Olejski.

17. D dl—f3 Dt5— d5

Uwaga. W n-rze 3-m przymiotnik w tern brzmie
niu jest używany w Galicyi.

nn
ZAGADKI.
1.

Tam trapez porósł w Europie w pierze,
Jeno dziś biedak srogie cięgi bierze.

2.

W kąt gdy nęka, walcz nieboże,
Bo cię zdusić może!

3.

Daruj Iiterże roślinę włóknistą,
Marsz na rok cały księgę; zysk na czysto.

4.

Głoś literę ze swej łaski,
Słuchacz da ci wnet oklaski.

Robi miejsce dla Skoczka i krepuje ruch Skoczka
Białych.

18. W al— dl
W innych partyach próbował Marshall 18. Df3—f4
i 18. Df3—f7.

ADAM JASZCZOŁT

nn

Meble gotowe własnego wyrobu we wszystkich stylach i najmodniejszych fasonach

B R A C I/* HEMPEL
J .W

KALIKSTA
(«omwinny)

telefon

10

989.

6WH T0ITRII
POD FILARAMI

A P I Ń S K I MAGAZYN JUBILERSKI

Redaktor: Dr. JÓZEF WOLFF.

Przedst. F. J A N K O W S K I, Warszawa.

Odgadnąć zawód każdej z tych osób.

Gc5—27

Dr. Tarrasch odpowiedział: 16. ... Gc5—d6, co
P. L pke w zbi( rze ra rty i z turnieju hamburskiego
nazywa stratą posunięcia (stratą tempa) i zaleca
Gc5—ty. Próbowano też: 16. ... d3—d2 17. W el—e2
Gc5—b6 18. D dl—fl Wd8—d3 19. W al—d! Sc6—d8
20. g4—g5 Sd8—f7 21. Se4—g3 i t. d.

KONIEC DZIAŁU REDAKCYJNEGO.

□O

Sekcya pierwsza turnieju B. grę ukończyła. Rezul
ta ty jej wykazuje tabelka..

Posuniecie Gh6 wprowadził
Marshall.
W in
nych partyach Capablanca odpowiadał 15. ... Gc5—e7.

SZARADO-ZAGADEK: 1. Winszuje. 2. Maskarada.
3. Krajanka. 4. Karnawał.
SZARADY: Ki nstancya.
GRY SŁÓW: Młodość, starość. ? 1) Kawa. 2. Ka
pota. 3. Cewka. 4. Kukawka.
ŁAMIGŁÓWKI CYFROWO-KRESKOWFJ: wyrazy
z cyframi: Edwardzie, otrzymałem, jedwabną, przero
bioną, prosiemy, wybacz te ryby, (kucharki) się demo
ralizują.

do dołu i z lewej do prawej strony.

Turniej korespondencyjny.

10. Sbl— c3 Dd5— f5
II. Sc4— e4 0—0—9 12. Sg5 X e6
f7 x t6
13. g2—g4 Df5— e5 14. T6xg7 Wh8—g8
15. Gcl— 1,6! d4—d3

16. c2— c3

Mat za 2 posunięciem.

ROZWIĄZANIE REBUSA Nr. 110.
Człowieka poznać nie z jego słów, a z je
go dzieł.

Zastępca redaktora: ARTUR OPPMAN (OR-OT).

KrahoufB/cie-iYnfedtnieśeie N r 19

dom trtasny

Wydawcy: GEBETHNER i WOLFF.

Fizyologiczne
oczywistości.

ODPOW IEDZI

Dopóki oddzielne narządy orga
nizmu naszego są zdrowe, dopóty
nie odczuwamy istnienia ich. Wie
my wprawdzie, iż posiadamy żołą
dek, lecz nie czujemy go, przy
najmniej do tej chwili, dopóki na
leżycie funkcyonuje. Nawet bicie
serca naszego odczuwamy dopiero
wtedy, gdy jest ono przepracowa
ne, osłabione lud dotknięte wadą.
Tak rzecz się ma ze wszystkiemi
częściami naszego organizmu, za
równo jak i z nerwami naszymi.
Te ostatnie, wychodząc z mózgu i
rdzenia pacierzowego, okrążają ca
ły organizm nasz i, dopóki są
zdrowe i silne, wykonywają czyn
ności swe w sposób przez nas niepostrzegany. Wogóle odczuwamy
obecność nerwów wtedy dopiero,
gdy system nerwowy jest osłabiony
lub wyczerpany, gdy zwykle obja
wy neurastenii występują na jaw.
W tedy jednak jest najwyższa pora,
by przystąpić do energicznego zwal
czania choroby za pomocą wzmoc
nienia nerwów.
Każdy, kto zapragnie dowiedzieć
się o racyonalnym, celowi temu
odpowiadającym środku, przekona
się, że doskonale działanie w ta 
kich wypadkach od wielu lat wy
kazuje Sanatogen Bauera. P repa
rat ten zaopatruje organizm w ta 
kie pierwiastki odżywcze, które utracone zostały wskutek przepraco
wania, kłopotów lub chorób. Innemi słowy: przywraca on energię,
podnosi siły i odświeża krew. N a
wet ludzie o słabych żołądkach
i źle trawiący znoszą doskonale
Sanatogen Bauera, a gdy syste
matycznie stosowany jest narówni
z pokarmem, pomaga on lepszemu
przetrawieniu tych pokarmów. Dzię
ki wyżej wymienionym własnościom,
Sanatogen Bauera stosowany jest
we wszystkich tych wypadkach,
gdy należy wzmódz i ożywić ener
gię życiową lub też odświeżyć or
ganizm.
Sanatogen Bauera (oryginalny
jest tylko w pudełkach zaopatrzo
nych w czerwoną banderolę) jest
do nabycia w aptekach i składach
aptecznych.
Dokładne wskazówki
zawarte są w broszurze: „Sanato
gen Bauera—środek wzmacniający
i orzeźwiający", którą wysyła bez
płatnie Jeneralne Przedstawicielstwo
Sanatogenu
Bauera, Warszawa,
Marszałkowska 129.

Prenumeratorowi M 32— V I I I —82. Ro
dzina Wyl... wyszła ze wsi tej nazwy z
zitmi rawskiej, gdzie pierwsze wzmianki
o niej znajdujemy w źródłach dziejowych
już w początkach XV-go wieku. Pieczę
tuje się herbem „Trzaska”. W drugiej
połowie wieku XVI-go licznie rozrodzeni
jej członkowie osiedlili się na Litwie, Wo
łyniu i Podolu, tworząc kilka bocznych
gałęzi pnia głównego, który pozostał na
dawnych siedzibach i po dziś dzień ist
nieje w Królestwie Kongresowem. O je
dnym z jego członków wzmiankuje Rey
mont, opierając się na źródłach archiwal
nych, których w Warszawie nie brak.
Pani Jadwidze Mar... Herb rodziny B...
nie ma w heraldyce naszej specyalnego
zawołania ani nazwy; należy do t. zw.
herbów własnych, t. j. używanych przez
jedną tylko rodzinę.

C lf CO ODESZLI.

OD REDRKCYI.

Ś. p. S te fa n P a tz e r,
prokurent domu handlowego „C. Moes“ , zmarł d. 2 lu
tego r. b. w Wierbce pod Pilicą, przeżywszy lat 37.
Po ukończeniu nauk początkowych w Łodzi, przybył dla

NADESŁANE.

PORADNIK PRAKTYCZNY.
Zawiedzionemu. Któż winien, że pan
używa farb do włosów podejrzanej mar
ki? Niechże pan teraz przystąpi do racyonalnego farbowania. ,,Kallotrix” Cen
tralnego Labor. Chemicznego usunie na
stępstwa fuszerki i doprowadzi włosy do
żądanej barwy. Siwym włosom pierwotną
barwę przywraca „Juno”.
Zaza. Do wywabiania plam najlepsze
mydło żółciowe „Panama”.
D. S. Niech się pani nie bawi w po
rady u niepowołanych. „Aceton” Centr.
Labor. Chemicznego radykalnie niszczy
odciski, brodawki i stwardnienia skóry.
M il. Środkiem bardzo skutecznym i
wygodnym w użyciu przeciwko katarom
jest „Gloria”.
Hr. M . Po co popierać zagraniczne
mydła do golenia? Zapewniamy, że róż
nica może się zasadzać na... wyższych
cenach. Mydła swojskiego Centr. Labor.
Chem. posiadają listy z uznaniem leka
rzy i chemików.
Germ. D. Shampooing „Syrena” , przy
gotowywany podług recepty słynnego specyalisty amerykańskiego, jako znakomity
środek do czyszczenia włosów i skóry, za
sługuje na polecenie.
Uwaga. Wszystkie środki powyżej wy
mienione są na składzie w Magazynie
Antoniego Czekay’a, ujica Marzałkowska
108.

HEM0R1N
Ś w ie c z k i p rz e c iw
H E M O R O ID O M

f t l a t j i S ł 1*3

KLAWE
Skład główny Warszawa,
Plac Św. Aleksandra 10
Apteka.

Szanownych prenumerato
rów „Tygodnika lllustrowanego” prosimy o łaskawe
wniesienie prenumeraty na
rok 19'3-ty.

dalszych studyów do Warszawy i tu ukończył szkole
handlową Kronenberga. W r. 1886 wstąpił na posadę
do fabryki papieru pod firmą „C. A. Moes“ w Pilicy
i tam pracował przez lat 16. Wrodzonemi zdolnościa
mi, bezwzględną uczciwością, niezmordowaną pracą,
energią, sumiennością i Szczytnem wywiązywaniem sie
z włożonych nań obowiązków—zjednał sobie uznanie,
życzliwość zaufanie zwierzchników, w dowód czego, po
szeregu awansów, powierzono mu w r. 1911 stanowisko
prokurenta firmy w Warszawie. Ś. p. Patzer, będąc
człowiekiem skromnym, uczynnym i koleżeńskim, cie
szył się ogólną sympatyą. Zamiłowany w nauce,
cały czas wolny od obowiązków, związanych z zajmowanem przezeń stanowiskiem, poświęcał pracom nauko
wym, oddając się z upodobaniem studyom filozoficz
nym i badaniom historyi Polski, którą ukochał całą
swą gorącą duszą. Pragnąc działać na niwie sjołecznej,
brał
udział w różnych instytucyach, jak „Kółko
artystów polskich", „Towarzystwo krajoznawcze" i in„
których był czynnym i pożytecznym członkiem. Wy
jechawszy do Pilicy na zastępstwo dyrektora handlo
wego, zapadł ciężko na zapalenie płuc i, po dziewię
ciodniowej walce ze śmiercią, zgasł w kwiecie wieku,
pogrążając w ciężkiej żałobie rodziców i rodzeństwo,
oraz pozostawiając żal głęboki w sercach licznego za
stępu przyjaciół, kolegów i towarzyszów pracy.
Cześć Jego pamięci!

Ma^azyr) Bławatny
u l i c a M a z o w i e c k a 2 0 , r ó g B e rg ^ a
OTRZYMAŁ

NOW OŚCI

NA KOSTYUMY W IOSENNE.

Przy Szkole M. RYCHŁOWSKIEGO
O w oc

o d św ie ż a ją c y , p rzeczy szcza ją cy

(8 kl. Gimnaiyum 1 7 kl. Szkoła Realna).
P B B S Y 0 B A 1 DLA IC Z N IÓ W pod osobistym kierunkiem dyrektora izkoly I przy udziale itałego
wychowawcy.

PRZECIW

pedagoga*

8molna (dolna) N r 3, wjazd od ul. Książęcej. Telefon Nr 83-46.

OBSTRUKCYI
i chorób z niej pochodzących
PASTYLKI

TAMAR INDIEN GRILLON
13,

R ue

Le k a ra
d e n ty sta

STEFAN ŻYCZKOWSKI

■ a r a sa łk o w n k a 108.
T a la fa n a 1S7.40.

P a v e e -P a r is ,

Sprzedaje się we wszystkich aptekach w pudełkach po 12 i po 6 pastylek
z podpisem: }JE. G R I L L O N ” na każdem pudełku i na każdej pastylce.

KSIĘGARNIE

ma

Hotel»$avoy

66

GEBETHNERAi W
OLFFA
K rak-P rzed. 15
N o w o sle n n a 9
pośredniczą

W ŁODZI,
KRÓTKA 6
przy Piotrkowskiej

Pierwszorzędny hotel. OSTATNIE SŁOWO NOWOCZESNEGO KOMFORTU I WYGODY, jako to: centralne
ogrzewanie, światło elektryczne, wanny, winda, umywalnie pokojowe z wodą bieżącą ciepłą i zimną. Na kazdem
piętrzę teleion. Czytelnia. POKOJE OD 1 rub. Przy hotelu wspaniała Cafć Restaurant. 18 bilardów.
Koncertowa muzyka. Wszystko prowadzone pod zarządem hotelu.

giną bezpowrotnie po Jednorazowem u ty ciu „W o
dy Pigm ol". Woda ta nie fw buje, lecz przywraca na
turalny kolor. Nie zawiera tiuizczu ani osadu, nie
brudzi skóry. Proszą raz spróbować: ]ełli nie poskut
kuje, przyjm ujem y z powrotem. Skład główny J . Wró
blewska, dawniej LIpink, w Warszawie, ulica Wierz
bowa, róg Niecałej. Wysyłka za zaliczeniem pocztow em .

w prenumeracie pism

SIWE W ŁOSY

krajowych i zagranicznych.

Po cenach redakcyjnych.
KSIĄŻKI NIEZBĘDNE
dia każdego działąoza społeoznego.

Estelli. Właściciel Magazynu rekawiczniczego J . Jurczykowski (syn), ul. Mazowiecka 2, długie lata studyował swoją sztukę w Paryżu. Nic dziwnego, że jego
wyroby nie różnią sie od najwykwintniejszych paryskich.

TOMASZ RAL1IGH.
1
■ L iM B N T A B M ZASADY POLITYKI. Cena— k. 60.
Zaiady I przepity, zaczerpnląte ze ikarbnlcy doiwiad:zed narodu najpraktycznlejazega i najbardziej poli
tycznie w yizkolonejo.
BRNOUVIKB K.
O OBOWIĄZKACH SPOUOZHYOH. Cena rb. 1. —
J eit t o katechizm polltyczno-ipoleczny, u lołony po
pularnie w pytaniach i odpowiedziach, oparty przecie* na
iciilych badaniach naukowych I przeniknięty najizlachetnlejazeml uczuciami,
H IA IŁ Ł M GABRYEL.
D1MOKBAOYA I OŚWIATA. Cena rb. 1. —
Praca ta dowodzi przekonywająco, jak ołw iata
wpływa na tak poiądaną demokratyzacya tpoieczeditw,
WYDAWNICTWA G 1B B T H N IB A I WOLYPA

Do nabycia we wizyitklch kiiagarnlach.

J O Z E F R E N T E L i S -k a ”

LESZNO 25

Przyjm uje tlą zamówienia i reperacye powozów I karoseryl samo
chodowej.
Cenniki franco.

PRACOWNIA
1ATi, IA T i V ^ l A T O f / f A DCHlOWAJNCZrAK,, Poleca si? Sz- Klijenteli na sezon wiosenny i letni. Kostyumy angielKRAWIECKO-KUŚNIERSKA f f I . f f a Ju Ju l l O l V l Krak.-Przed. 6. Tel. 230-75
palta wiosenne i letnie z własnych i powierzonych materyałów.
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