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poszukuje zajęcia w godzinach wieczoro
wych. Specjalność: buchalteria i kores
pondencja w języku polskim, rosyjskim
i niemieckim. Przyjmie zarząd domem,
ewentualnie za mieszkanie z pewną dopłatą.
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Co się dzieje u sąsiadów?..
Wprost mych okien, gdzie Szustowa
trunkiem się moj rym zachwyca,
Wznosi się pięciopiętrowa
nowomodna kamienica.

S m a r o w a n ia c h le b a
P ieczen ia.
S m a ż e n ia
G o to w a n ia

Na parterze
mieszka para
emerytów dawnej daty:
on staruszek, ona stara,
lecz się czulą jak przed laty.
Zanim obiad poda sługa
Zawsze jedna brzmi rozmowa
Dziadzio babci oczkiem mruga:
Babciu... he—he!,.. chcesz Szustowa...
Pierwsze piętro
Kancelarja i mieszkanie —
ogniotrwała tutaj kasa
jest na pierwszym jakby planie.

do nabycia wszędzie.
Przedstawiciel na gub. Lubelską

d. K a tz e n e le n b
Lublin,telefon 3-83.

0 literaturze klasycznej.
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Drugie piętro.
Przez lat szereg
w inżynierstwa jest władaniu:
od linijek i ekierek
aż się roi po mieszkaniu,
lecz niech gość tu w progi stanie,
w kąt ekierki wnet się chowa
i calutkie się mieszkanie
od... koniaku lśni Szustowa!..
Trzecie piętro.
Lekarz mieszka.
W dzień się tylko służba kręci,
po południu zaś do mieszka
znoszą ruble swe pacjenci..
Gdy konsyljarz w pocie czoła
przyjmie chorych całe mrowie,
o Szustowa koniak woła
i pije go za ich zdrowie!..
Czwarte piętro.
Wyżej jeszcze
mieszka aktor dramatyczny;
że grą swoją nieci dreszcze,
wielbicielek rój ma liczny...
Coraz jakaś piękność nowa
swą obdarza go miłością.
Gdyby nie koniak Szustowa,
zmarf na kwiatachby z pewnością...
Piąte piętro.
aż się kręci
w głowie, gdy ją w okno wtykasz:
gospodarzą tu studenci,
malarz, grajek i dziennikarz...
Chociaż każdy biedę klepie,
tylko kupców boli głowa:
chcą na kredyt w każdym sklepie
ciągle koniak brać Szustowa.

. ............................. ... • • •

Gdy tak patrzę w okna cudze,
same w rym się klecą słowa...
Wszędzie koniak!..
Więc się łudzę,
Że to..< główny skład Szustowa'..

Wśród tak zw. czytającej publicz
ności literatura klasyczna nie wielu ma
zwolenników.
Szerzej powiedzmy! ma
samych prawie przeciwników, bo nawet
ci, co ją uznają czasami, czynią to tylko
teoretycznie, a raczej hipokrytycznie, że
by się przecież pokazać, że i oni umieją
ocenić to, o czym ciągle pisze tylu kry
tyków, literatów, profesorów, dr. filozofji
i innych mądrych, a przynajmniej uzna
nych za takich ludzi.
Dzięki takiej sympatycznej metodzie
powstają z biegiem czasu w świadomości
takich przeciętnie wykształconych inteligientów całe bibljoteki, a raczej całe
muzea... wspaniałych, uwielbianych... ale
nigdy nie czytanych... książek.
Coś jednak trzeba z tym zrobić, ko
muś trzeba to dać. Komu więc? Ponie
waż nikt się nie zgłasza, więc naszym
dzieciom. Naturalnie, że młodzieży. Mu
szą nas przecież słuchać. Naści niebożę
co mnie już nie miłe. Jedz! bo to dobre
a jak nie zechcesz, to cię zmusimy. Od
czegóż mamy profesorów literatury? Do
roboty, panowie! wpychajcie im to do
gardła, choćby się nie wiedzieć jak przytym ksztusili.
Nawet do wywożenia śmieci w yna
leziono już tysiąc nowych sposobów i
jeszcze się myśli o lepszych, a w pedagogji od dawien dawna ciągle tak samo

nudno i szablonowo... Tak przyzwycza
iliśmy się do partactwa na tym polu, żo
nawet już nie utyskujemy na te braki.
Znamy wszyscy te doskonałości. Ho
mer, Horacy, Kornel, Gete, Kochanowski,
Mickiewicz! No, proszę! Kto do dziś,
ucząc się przed laty, nie pamięta Homera...
jeżeli nie z plastycznych opisów, to z tych
ciężkich zmartwień, które towarzyszyły
każdej dwui z jego powodu oberwanej?
Kto przypominając sobie z Iliady „filomejdes Afrodite- (mile uśmiechająca się
Afrodyta), nie widzi jej raczej skrzywio
ną i gorzko zapłakaną? Czy to nie dzi
wne? ta rozbieżność zamierzeń i ostate
cznych wyników? Czy warto było tyle
pracować, ażeby się potym nabawić nie
raz na całe życie takiego księgowstrętu.
Któż tu winien? Literatura, czy spo
sób uczenia? Chyba że to drugie, jeżeli
jeszcze dodać do tego nieodpowiednio wy
braną chwilę. Każdemu bowiem wiekowi
właściwe są pewne myśli i pojęcia, jak
również pewme upodobania estetyczne.
Niekoniecznie to, co dla pedagogów
jest mądre i piękne (w najlepszym razie!)
musi być takim i dla młodzieży. Nasi
pedagogowie uważają sobie jeszcze za
obowiązek popracować czasem nad „przedmiotem“ (jeżeli!) ale nigdy, albo prawie
nigdy nad „metodą uczenia'4. Dlatego
umią nudzić, ale nie uczyć, zmuszają do
kucia, ale nie do zaciekawienia się daną
sprawą. Na to Dowiem trzeba znać psychologję i wiedzieć czego młodzież od
literatury żąda i wiedzieć jak jej to udo
stępnić.
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Ze sceny i estrady.

Młodzież ma umysł jeszcze nie zde- ustawicznej pracy nad sobą, nad kształcęvowany, a zatym praktyczny i jeżeli niem własnego charakteru.
prawi
o- tym
się czego J uczy, to chce J wiedzieć- na
„ wjęc>
. . to znaczy
. - o wyehowaw,.
Tragiedja Kornela „CYD"
co W literaturze szuka tego, co jedynie czym znaczeniu i wpływie literatury klaw tłumaczeniu i układzie St. Wyspiańskiego.
w niej szukać warto, czego szukali i sami sycznej wogóle, chcielibysmy z kolei cos
I. Pomysł tragiedji „Cyd“ zaczerpnięty
poeci, gdy ją , tworzyli, t. j. wyrazu dla niecoś powiedzieć.
st. s.
jest z hiszpańskich podań i pieśni ludowych o
swvch uczuć i myśli. Chce, czytając
wojowniku kastylskim z XT w., który wyrósł
książki, czytać w swej duszy, chce po
na bohatera narodowego. Kornel zbudował
życzanemu od innych słowami czytać nie
„Cyda“ według obowiązujących wówczas reich, ale siebie samą. Szuka nie liter i
gół dramatu klasycznego, ale nadał mu tak
wybitne piętno swego talentu, że ukazanie się
słów, ale wrażeń, myśli, uczuć, podnieca
tej tragiedji stanowi epokę w dziejach tw ór
jących wyobraźnię, budzących myśli i
czości scenicznej. Nie pomogły wywołane za
uczucie.
zdrością intrygi potężnego kardynała Riszeliego,
W
obozie
ludowym.
Literatura jest spraw ą osobistą i po
nie pomogło potępienie sztuki przez uległą mu
Nastąpiło zapowiadane od czasu zjazdu Akademję Francuską, ani rywalizacja młodego
winna być zawsze aktualną. Wtedy tylko
jest wogóle potrzebną. Inaczej znieprawia rzeszowskiego zjednoczenie się odłamu pol- Rasyna, ani złośliwości Woltera. „Cyd" stał
skiego stronnictwa ludowego t. ™
zw. Długo
się ozdobą i chlubą literaturyfrancuskięj i popular
umysły, przyzwyczajając je do posługiwa
szowców z „Frondą ludową“. której organem nym arcydziełem scenicznym na całym świecie.
nia się słowami i zdaniami... pozbawio- jest „Kurjer Lwowski1', a kierownikami Jan
Powodzenie swe zawdzięcza „Cyd“ wielu
nemi wszelkiej treści, wszelkiego zna Dąbski i red. Wysłouch. Odbyła 'się porozu zaletom. Stawia on trzy główne postacie w
miewawcza konferencja delegatów obu stron tragicznej kolizji między potężnym uczuciem
czenia.
Więc jeżeli się już chce uczyć np. nictw, na której zapadły następujące rezolucje: miłości a honorem. Formy zewnętrzne tego za
I. Wskutek odpadnięcia od P. S. L. ży targu są właściwe danej epoce, a więc prze
literatury klasycznej, to trzeba wpierw
wiołu
korupcji i demoralizacji, nastały obecnie mijające, ale istota walki między obowiązkiem
przygotować drogę do tych umysłów.
dla
P.
S. L. warunki kontynuowania uczciwej, a uczuciem pozostaje wieczną bez względu n a
Tu zaś nie wystarcza nawet pewne niezależnej
i szczerze polskiej polityki narodo czas i miejsce, jest ona tragiedją ludzkości i
wyszkolenie inteligiencji, pewien zasób wej i ludowej.
dlatego przemawia do nas tak samo silnie, jak
kultury estetycznej, tu trzeba jeszcze umieć
II. Oba odłamy są dziś w programowych do odległycn naszych przodków.
Szlachetność i wielkość uczuć, ta moc
znaleźć te punkta zaczepienia, któreby po dążeniach i taktyce politycznej zgodne ze so
ducha
i niepomierna godność, z jaką zachowu
bą,
ponieważ
za
sztandar
swój
uważają
pro
zwoliły wprowadzić z treści czytanego
ją się bohaterowie Kornela, musi na nas dzia
gram
P.
S.
L.
z
r.
1903,
będący
szlakiem
dą
dzieła te szczególnie momenty, co dadzą żeń do Polski Ludowej przez świadomy i zor łać magnetyzująco. Tragiedje klasyczne rażą
się jakoś wcielić do dotychczasowego sy ganizowany lud polski, a w taktyce uznają dziś swą sztuczną budową, brakiem akcii i nu
stemu pojęć i uczuć tego a tego umysłu tylko drogę uczciwą, niezależną od postron żącą retoryką, ale dzięki silnej woli i wielkości
nych czynników, idących po linji potrzeb ludu. duszy bohaterów podnoszą nas i nastrajają da
tak, żeby one ten system bogaciły i uzu
III. Wobec zgodności w programie i tak leko wyżej, niż współczesne dramaty słabej
pełniały, były jego dalszym ciągiem, or
woli i nędznych namiętności. Oto dlaczego
ganicznie się z nim łączyły, oparte na tyce, a nadto wobec niebezpieczeństw, grożą teatr Kornela duchowo podnosi słuchaczy i
jednym gruncie, związane jedną dominu cych dziś ruchowi ludowemu ze stron rozmai przekonywa, że do tego podżwignięcia się ze
tych — uważają delegaci złączenie się obu słabości, powszedniości i szarzyzny—są zdolni.
jącą siłą...
grup P. S. L. w jedną organizację polityczną
Dlatego jasną jest rzeczą, że za pod nazwą: „Polskie stronnictwa ludowe" za Niema w tym nic z pozy ani naciągania, gdyż
wyrażane uczucia i wewnętrzne walki są zu
czynanie nauki literatury „od początku4' rzecz konieczną, pilną i niecierpiącą zwłoki.
pełnie szczere. Słuchając jego potoczystych
jest pożałowania godnym nonsensem, bo
IV' Delegaci zwracają się z prośbą do wierszy, podziwiając siłę rozumowania, patrząc
jeżeli gdzie, to tu właśnie brak tego oso obu organizacji, aby formalne złączenie się obu na wzniosłość obrazów, przenosimy się całko
bistego łącznika, niezbędnego do zaintere odłamów jaknajprędzej do skutku przyprowa wicie w atmosferę heroizmu, przejmujemy się
dziły, tak, izby w najkrótszym czasie można
sowania. To była przecież literatura pi było rozpocząć intensywną a jednolitą pracę nią, żyjemy nią. Sytuacja dramatyczna pory
wa nas swą potęgą, grozą, mamy przed sobą
sana dla całkiem innych ludzi, czasów i pod sztandarem P. S. L“
jakby zmagania się dwuch żywiołów, z któokoliczności. Aby poznać jej właściwą ‘
Jak widzimy, „fronda Długoszowa", która
jeden* w adzie zwycięsko." ‘który? — nietreść (nie tylko stronę zewnętrzną) trzeba niedawno odłączyła się od właściwego pma wiadomo i to właśnie sprawia, że długich mo----- i.ix
poznać te prądy i dążności życiowe,
któ ludowego połączyła się z dawniejszą frondą, nologów i djalogów słuchamy z napięciem
powiększając tym. niestety, i takjuż wielki roz nerwów, z dr/.eniem serca. Zresztą nie jest to
rych ona stała się wyrazem i t. d., a to łam wśród galicyjskich ludowców.
walka dobrych i złych sił, w której sympatje ła
wymaga daleko większego przygotowania
two się ułożą. Tu obydwa zmagające się uczu
niż np. pewne dzieła z literatury nowszej,
cia są jednakowo uprawnione, jednakowo szla
które dotyczą spraw bądź co bądź mło
chetne. Bo któremuż moglibyśmy oddać pierw
szeństwo? czy pomście shańbionego ojca, czy
dzieży znanych; nie w ten, to w inny spo
namiętności miłosnej, czy rozpaczy osieroco
sób, ale zawsze znanych, Stąd do ujęcia i
nej córki, czy wielkiemu popędowi serca? Jeś
W
tych
dniach
odbyło
się
ogólne
dorocz
do zrozumienia łatwiejszych.
zebranie członków Tow. popierania przemy li do tego dodamy majestat i grozę obrazów,
Uczenie literatury w sposób dziś ne
słu ludowego w Królestwie Polskim, w celu kryształową czystość i barwność języ ka, piękno
i melodyjność wiersza — to zrozumiemy, dla
praktykowany ,,od początku", od Kadłub rozważenia sprawozdania za rok ubiegły.
ków, Rejów, Kochanowskich, jest pracą
Sprawozdanie to wykazuje, że od czasu czego po trzech wiekach „Cyd" Kornela nie
otwarcia
działalności Towarzystwa, t. r od ro zestarzał się i nigdy się nie zestarzeje.
zupełnie bezcelową. Te rzeczy w najlep
II. Może żadne arcydzieło obce nie zna
szym razie zostaną przyswojone tylko pa ku 1907, zalegalizowało ono 76 warsztatów tkac lazło w Polsce tak wymarzonych tłumaczy, jak
i 5 warsztatów dla wyrobów kilimów.
mięciowo i takie dadzą pojęcie o tych kich Ogólny
obrót centralnego składu w W ar „Cyd“. Przełożył go przedewszystkim, naj
autorach, jak wyuczone na pamięć wszy szawie Towarzystwa w r. ubiegłym znacznie wcześniej w całej Europie, Andrzej Morsztyn,
stkie miasta, góry i rzeki o przyrodzie, się zwiększył i dosięgnął rubli 70,727, wobec a w przekładzie tym odegrano „Cyda" przed
Kazimierzem.
Później tłumaczył je
piękności i znaczeniu jakiegoś obcego nam rb. 45,512 w roku poprzednim. Pierwsze miej Janem
Ludwik
Osiński,
jeden
z
głównych przedsta
sce ze sprzedanych towarów zajmuje przędza
kraju.
wicieli
pseudoklasycznej
literatury
w Polsce,
którą nabywają tkacze rosyjscy. Nastę
Literatura klasyczna jest literaturą lniana,
wreszcie
w
ostatnich
latach
otrzymaliśmy
prze
pnie SKład dostarcza znacznej ilości płótna do
umysłów dojrzałych i może być przez szpitalów i zakładów dobroczynnych, znajdują kład Stanisława Wyspiańskiego.
Każde z tych tłumaczeń ma odmienne
młodzież rozumianą tylko o tyle o ile, cych się pod zarządem magistratu.
cechy,
odpowiadające swej epoce.
Na skutek propozycji oddziału ekonomji i
dlatego nie powinna być, jak to się dziś
Najbliższym
oryginału jest przekład Morprawie
dzieje,
jedyniew straw
ą statystyki rolniczej przy głównym zarządzie
duchów,wyłącznie
dla młodych
umysłów
szkole*
duchową dla młodyi
ludowego w Królestwie Polskim dokonywa i---. Vłrrr .- , • lr„
Natomiast dla ludzi, którzy czytają książ
n ip n r ó lw h o d o w li ns™nicv florenckiej, z któska w XVII w.; tam i tu przeciwko możno-

Na widowni politycznej-

PRZEMYSŁ LUDOWY.

lub więcej udatnych dowcipów przy kawie,
którzy chcą znać św iat i ludzi i duszę
własną, abyU zdobyćnieoręż
walki
z tym
p ły do
w a ją
w cujż
L

™e
P

/ łomkowyc£ na sprzedaż do miasta, nie
„ wyrabiać ich taniej od fabryk.
Przy używaniu własnej słomy kapelusze
bielenia s,omy M spo-

zależy na wyrobieniu sobie własnego
stanowiska; dla takich może i powinna
hfć towarzyszką i kierowniczką w tej

s0

Oeólnie działalność Tow. popierania przemVsłu ludowego przedstawia się jak najpo-

S iln ie j.

wolenia ze strony dworzan - arystokratów,
„Cyd“ w tym okresie jest dramatem politycznym w służbie u absolutnego monarchy.
* p—
romantyzmowi; żeby zaś go jeszcze bardziej do
tej roli przysposobić, dokonał znacznej przeróbki.z orygmatu, wyrzucając zupełnie postać In-
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fantki, która ze swą własną walką-luchową by
ła herezją w pojęciu klasyków, psując niezbęd
ną „jedność akcji".
" Już Osiński, sam będąc dyrektorem tea
tru, rozumiał sceniczne braki „Cyda“ i poskracał monologi, pousuwał całe sceny. Stanisław
Wyspiański w zmianach tych idzie jeszcze da
lej i nadaje tragiedji francuskiej nie tylko inną
szatę zewnętrzną, ale inną ideologję, inną cha
rakterystykę osób.
Można powiedzieć, że jest to nowy dra
mat, osnuty na tle tragiedji francuskiej. Bo
z Kornelowego „Cyda" pozostaje nie wiele wię
cej ponad fabułę. Przede wszystkim sama isto
ta konfliktu duchowego, jaki przeżywa główny
bohater, jest u Wyspiańskiego inna niż u Kor
nela. Tam występował dylemat czysto osobi
sty: honor rodziny czy kochana kobieta; tutaj
widzimy głębsze zagadnienie: miłość czy oj
czyzna?
„Gdy ją na wieki mam utracić,
Niechaj Ojczyzna mi zostanie".
Wogóle ideja Ojczyzny wysunięta jest u
Wyspiańskiego na pierwszy plan, o nią się wal
czy, dla niej wszystko należy poświęcić, gdy u
Kornela pojęcie Ojczyzny zupełnie pokrywa się
i identyfikuje z osobą króla, w myśl znanego
powiedzenia Ludwika XIV: „L’etat c’est moi“.
Średniowieczna duma rodowa przekształca się
w nowożytny patrjotyzm.
Temu towarzyszy zmiana w charakterze
osób i w zachodzących sytuacjach. Magnaci Don
Gomez, Don Diego—Wyspiańskiego zachowują
się daleko zuchwałej względem króla, niż w
pierwowzorze (może to reminiscencja polskich
dziejów), innym też jest Rodrygo, inną Szime
na, inną zwłaszcza Infantka.
W polskim tłumaczeniu mowa jest o
sprzysiężeniu, o jawnej rebelji przyjaciół Don
Diega na wypadek aresztowania jego syna; w«
francuskim oryginale przybyli oni, aby ofiaro
wać swe szpady przeciwko Gomezowi, a nie
królowi. I takich miejsc, zmieniających idejowy podkład sztuki, można znaleźć więcej.
Niepodobna też jest i postać literacka. Gust
francuski lubuje się w długim, jednostajnym,
miarowym wierszu, deklamowanym ze skan
dowaniem, z patosem, upaja się on dźwiękiem
swego pięknego języka, finezją odcieni, obfitoś
cią synonimów. Słucha on, zasłuchuje się, w
muzyce słów. To też nie nużą go długie mo
nologi i djalogi. Jeszcze w dzisiejszym teatrze
francuskim maniera klasyczna panuje niemal
wszechwładnie. Nie tak pojmuje piękno współ
czesna dusza polska. To też Wyspiański nie
krępował się w wyborze rytmu, nie kierował
się oryginałem, ale związkiem między formą,
a treścią wypowiadanych kwestji.
Stąd ży
wość, barwność i jędrność jego języka.
To
rozpływa się on w długich strofach, to przy
spieszą i potęguje wrażenia w krótkich, zwar
tych wierszach. Wspaniale umuzykalniają mono
logi refreny, których niema w oryginale.
Wszystkie monologi znakomicie skrócone, dja
logi uproszczone i obcięte, tylko opowiadanie
o bitwie z Maurami, napisane podczas wysta
wiania po raz pierwszy „Cyda" w Krakowie,
zostało rozszerzone zarówno co do wymiaru,
jak treści. W ten sposób nie można powie
dzieć, że Wyspiański jest tłumaczem „Cyda";
on go gruntownie przekształcił, zmodernizował
i spolszczył, nie tylko w znaczeniu językowym,
ale i idejowym.
III. Wystawa „Cyda" na naszej scenie
dokonana została podobno podług wskazówek
Wyspiańskiego, udzielonych krakowskiemu te
atrowi. Wobec tego położenie krytyka, jeśli
ma coś do zarzucenia, staje się trudnym. Nie
powstrzymuje mnie to jednak od wypowiedze
nia nieśmiałych uwag pod adresem reżyserji.
Przedewszystkim zarzuciłbym zbyt dużą ilość
aktów czy odsłon. Rozbija to harmonijną ca
łość.i nie pozwala widzowi odnieść jednolitego
wrażenia. Rzecz całą doskonale pomieścić moż
na w 5 odsłonach. Następnie zbytecznemi zda
ją mi się dwie pierwsze sceny pierwszego ak
tu. Jest to wymagana przez przepisy klasycz
ne t. zw. „ekspozycja", gdzie widz zapoznaje
się z uczuciami bohaterów, ale sceny te nie
dają nic ani dla zrozumienia treści, ani dla pod
niesienia nastroju. W Komedji Prancuskiej
zaczynają odrazu od sceny IV (w tłumaczeniu
Wyspiańskiego
III: Don Gomez —• Don
Diego). Wreszcie niesłusznym jest, że cała
akcja toczy się na tle tych samych dekoracji.
Z treści jasno wynika, że akt I rozgrywa się
na placu publicznym, II i IV w zamku królew
skim, III i V w domu Szimeny; pod tym
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względem Kornel naruszył zasadę „jedności
miejsca". Zresztą ze względów oszczędnościo
wych, a także powołując się na czasy, kiedy
grywano
wogóle
bez dekoracji — można
przeciwko temu zarzutowi
oponować.
Z
uznaniem podnieść należy stylowe i piękne
kostjumy hiszpańskie (prócz butów szwedzkich)
z XVII wieku, oraz odpowiednią charakteryzację.
IV. Przechodząc do gry artystów, należy
na pierwszym miejscu postawić wykonawcę
roli tytułowej, p. Borowsltiego, który jeszcze
raz dowiódł, że w repertuarze klasycznym jest
najlepszym. Grał z siłą, plastyką, przejęciem
się. Monolog w I akcie z refrenem:
„0 Boże! Gzyłiż mogłem wierzyć?
„Gdy się ze szczęściem chciałem zmierzyć,
— wypowiedział wspaniale.
Obok niego postawić należy p. Swierczewską, w roli Szimeny. W miarę rozwoju
akcji, gra jej stawała się coraz pełniejszą, co
raz doskonalszą, aż kulminacyjny punkt osią
gnęła w gwałtownej scenie z Sanszo: „W ybu
chaj miłości niewolna". Tembr głosu, modu
lacja, wymowa — bez zarzutu.
Trzecie honorowe miejsce należy do p.
Urbańskiej, jako Infantki. Rola ta rozszerzona
i wysunięta na pierwszy plan przez Wyspiań
skiego jest bardzo trudną. To też tym więk
szą zasługą p. Urbańskiej, że należycie z niej
wywiązała się. Tylko głos w paru mocniej
szych momentach nie dopisał.
W mniejszych rolach wyróżnili się p.
Schrott, ambitny Don Gomez, i p. Boroński,
zapalny Don Sanszo. P. Łuczak, jako Don
Diego na ten raz. grał, wbrew zwyczajowi,
gorzej, zamało było bólu i grozy w odpowied
nich momentach; przytym niedostateczne opa
nowanie pamięciowe roli, P. Justian nie miał
majestatu królewskiego, p. Kuźniewiczowa
(Elwira) była bardzo słaba, natomiast p. Welichowska (Eleonora) wcale dobra. Ładnie, ja 
ko paź, wyglądała p. Wolińska.
Na specjalne zaznaczenie zasługuje p.
Boroński za wypowiedzenie Prologu. P. Boroń
ski dykcję ma wprost wzorową, a przy dob
rej deklamacji wywołał wspaniałym prologiem
Wyspiańskiego (przewyższającym o całe niebo
Prolog „O Wiśle" Andrzeja Morsztyna) podnio
sły nastrój przed rozpoczęciem prz*edstawienia.
W. G.

Z całej Polski.
Proces prasowy.
Redektora czasopisma
„Kuźnia" p. Lecha, pociągnięto do odpowiedzialści z art.
kod. kar.
Kara prasowa.
Redaktor „Łowiczanina"
skazany został na 100 rb. kary lub miesiąc
aresztu za wydrukowanie w
50 tegoż pisma
artykułu wstępnego p. t. „Ku rozwadze".
Z prasy. Ukazał się numer 3 tygodnika
dla młodzieży p, t. „Z bliska i Z daleka" z
dodatkiem dla dzieci p. t. „W słońcu". Treść
numeru stanowią: Śnieżyca — Stefana Żerom
skiego (wyjątek z nowej niedrukowanej po
wieści). W zimowej nocy — Asnyka. Rośliny
na śniegu—Zofji Likorowskiej. Śnieżyca — L.
Staffa. Lodowy kopiec bohaterów — S. Posnera. Sporty zimowe. Kronika z życia m ło
dzieży.
Glosy czytelników. Korespondencję
„W słońcu". Janusza Korczaka —? Z tygod
nika domu sierot. B. Hertza — Przygody Magdusi. H. Uhanruda — Handel. Numer ilu
strowany jest oryginalnemi rysunkami.
Znaleziona korona. Donoszą z Krakowa, że
w skarbcu na Wawelu złożono koronę królew
ską. znalezioną w granicach Królestwa Polskie
go. Spoczywa ona obok korony Kazimierzowej.
Przytułek d.a pątników. P. Eugienja Stani
sławowa Kierbedziowa ofiarowała 250,00 rubli
na zbudowanie w Częstochowie przytułku dla
pątników.
• Przeprowadzenie tego zamiaru objęło war
szawskie Tow. hygieniczne.
Strajk zecerów warszawskich Od piątku
wśród zecerów warszawskich daje się zauwa
żyć pewne wrżenie. W wielu drukarniach,
zwłaszcza większych, zecerzy porzucili pracę, żą
dając zmiany cennika, Którego obowiązujący
termin upłynął dn. 1-go stycznia b. r. W nie
dzielę miała się odbyć konferencja między strajjkującemi a właścicielami drukarń. |Wyniki jej
jeszcze są nam nieznane. Akcja strajkowa do
tychczas nie dała się odczuć pismom, które
wychodzą w normalnych rozmiarach.

3.
Powrót z więzienia. W poniedziałek wypusz
czono z więzienia w Poznaniu po czterotygod
niowym areszcie dzielną włoścjankę z Kozich
Głów Ewaldową Skazana była za mowę na
wiecu kobiet w Urbanowie. Zarząd więzienia,
obawiając się manifestacji ze strony publicznoś
ci, zebranej przed więzieniem, wywiózł Ewaldo
wą boczną bramą do domu. W mieszkaniu p.
Tułodzieckiej, gdzie Ewaldowa chwilowo za
mieszkała, zebrało się liczniejsze grono osób;
więzionej wręczono kilka bukietów i dziękowa
no uściskiem dłoni za cierpienia poniesione
dla sprawy.
Regulacja rzek Ministerjum komunikacji
opracowało projekt techniczny regulacji Czarnej
Przemszy i Brynicy w celu określenia kosztów
tych robót.
Według projektu ministerjum, rzeki te
należy nie tylko uregulować, lecz również po
głębić w kilkunastu miejscach, dla spławu wę
gla kamiennego i innych produktów górniczych.
Koszt robót jest dość znaczny, wymienione zaś
rzeki posiadają znaczenie tylko dla niektórych
kopalni i właścicieli gruntów nadbrzeżnych. Z
tego względu ministerjum zażądało od p. guber
natora piotrkowskiego przedstawienia danych,
jakie kopalnie i właściciele gruntów nadbrzeż
nych zgodziliby się pokryć część kosztów pro
jektowanych robót.
W regulacji obydwu rzek zainteresowane
jest również ministerjum spraw wewnętrzych,
celem uregulowania granicy rosyjsko-austrjackiej.
Nowe szkoły rządowe. W preliminarzu mi
nisterjum oświaty na rok 1914 przewidziano
otwarcie następujących nowych gimnazjów i
szkół realnyih, które powstają w Królestwie:
druga szkoła realna w Warszawie, gimnazjum
we Włocławku, gimnazjum w Olkuszu, oraz
siódme gimnazjum w Warszawie (przekształ
cone z drugiego progimnazjum). Progimnazja
żeńskie w Chełmie i Zamościu zamienione bę
dą na pełne gimnazja. W Siedlcach projekto
wane jest otwarcie instytutu nauczycielskiego.
Sprawa B. Ronikiera. Obrońca B. Ronikiera
adw. przys. Sterling odwiedził wczoraj skazań
ca i spędził z nim dwie godziny.
Ronikier uie spodziewał się skazującego
wyroku i jest nim niesłychanie przygnębiony;
uważa, że dzięki biegowi czasu wiele już okoli
czności wyjaśniło się na jego korzyść; nie traci
nadziei, że niewinność iego zostanie udowodnio
na w przyszłości i twierdzi, że póki żyć będzie,
walczyć będzie do upadłego w celu udowodnie
nia swej niewinności.
Skarga kasacyjna zredagowana będzie w
Petersburgu, na konferencji adw. Sterlinga z
petersburskiemi obrońcami Ronikiera.
Ii. zamierza pozyskać do popierania kasacji
w senacie oprócz dotychczasowych obrońców
jeszcze dwuch adw. petersburskich: Makłakowa
i Andrejewskiego.
Stan zdrowia R. po wyroku pogorszył się,
na tle nerwowym wywiązała się fluksja i opu
chnięcie ciała.
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Gebethnera i W o lffa
w Lublinie
pośredniczy w prenumeracie
pism krajowych i zagranicz
nych po cenach redakcyjnych.

Z naszych stron.
Z Teatru. Dziś po raz drugi „Cyd" Kor
nela — Wyspiańskiego,
— Jutro i pojutrze przedstawień naszego
zespołu nie będzie z powodu przyjazdu trupy
rosyjskiej.
Koncert Czechów. Przypominamy ojutrzejszyni koncercie znakomitego kwartom „Szew
czyka" z Pragi Czeskiej. Bilety nabywać
można z cukierni Rutkowskiego.
Zebranie Związku Metalowców. W niedzielę
odbyło się półrocne zebranie filji lubelskiej Związ-
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go przez ulicę mężczyznę z torbą podróżną.
ku Zawodowego Robotn. przemysłu żelaznego.
Pod rysunkiem, jako podpis, umieszczony był
Po zagajeniu przez prezesap. Zygę, wybrano na
pierwszy wiersz, popularnej piosenki: „Ulatasz
przewodniczącego zebrania p. Skrzypczyńskiego,
okienkiem, ptaszku"...
na asesorów pp. Winnickiego, Kowalczyka,
ZAMĘT W ALBANJI.
Dwernickiego i Pałdygę, a na sekretarza p. BieKupiec rad był wiedzieć, co się w pocz
Białogród. Douoszą tu, że wojsko Essada tówce nie podobało prokuratorji, urzędnicy jed
dachę. Przystąpiono do zdawania sprawozdań.
Okazuje się, że w d. 1 lipca 1913 r. było 231 baszy zajęło już Elbassan, przyczyni miano nak objaśnić go nie umieli. Dowiedział się o
członków, do 1 stycznia r. b. przybyło 129 czł. zmasakrować ludność i zamordować burmistrza. tym w kilka tygodni później, gdy wraz z na
Valona. O rezygnacji Ismaela niema już kładcą i rysownikiem pocztówek stanął przed
Przychód w tym okresie wynosił 1026 rb. 37
kop., rozchód 1013 rb. 7 kop. Przyjęto sprawo obecnie mowy.
sądem pod zarzutem szerzenia niemoralności.
Krążą pogłoski, że młodoturcy noszą się
zdania: Komisji rewizyjnej, delegata do Sosnow
I okaz ło się, że wszystkiemu winna obrą
ca dla zbadania sprawy budowy domu związ z nowemi planami zamachu w Albanji. Mają czka, a właściwie brak jej. „Brak obrączki ślu 
kowego, biura pośrednictwa pracy i bibljotecz- być wr tym celu wysadzani na ląd albański w bnej u kobiety — wywodzi oskarżyciel — wska
ne. Dłuższą dyskusję wywołała sprawa udzie różnych punktach żołnierze turaccy
zuje na to, że pozostawała ona w niedozwolo
lania pożyczek zwrotnych członkom; po licz
NOWY WYBUCH WULKANU.
nym związku, przed następstwami którego ra 
nych przemówieniach postanowiono pożyczek
Tokjo. Na wyspie Sakuraszyma nastąpił tował się ucieczką mężczyzna, biegnący ulicą.
takich nie udzielać. Wnioski utworzenia przy nowy i silniejszy wybuch wułkanu, w połącze Wobec tego pocztówkę uważać należy za nie
Związku Kasy przezorności i wyznaczenia spe niu z trzęsieniem ziemi w okolicy. Mieszkańcy moralną, obrażającą dobre obyczaje".
cjalnych funduszów na bibljotekę — odłożono Kagoszymy, którzy zaczęli powracać, znów zbie
Próżno obrońca wskazywał całą śmiesz
do następnego zebrania.
gli w góry. PołączeDie kolejowe z Kagoszimą ność podobnego rozumowania, próżno dowodził,
Mianowanie. Prezes Zjazdu Sędziów Po przerwane.
że z równą miarą uważaćby można pocztówkę
Tokjo. W pobliżu Kagoszimy trzęsienie za wysoce nmoralniającą, wskazuje bowiem,
koju m. Lublina, p. Turbaba, został mianowany
członkiem warszawskiej Izby Sądowej.
ziemi zasypało drogę, idącą wązkim przesmy jak smutny los czeka dziewczynę, która zbłą
Z Krasienina donoszą, że w ubiegłym ty kiem, grzebiąc 300 zbiegów z miasta.
dziła. Prokurator był nieubłagany, a izba ska
godniu odbyły się tam staraniem miejscowego
zała wszystkich trzech oskarżonych na grzy
kółka rolniczego Centr. Towarzystwa dwudnio
wny. Sąd Rzeszy wyrok uchylił, nakazując
we wykłady z dziedziny rolnictwa, hodowli
ponowne rozpatrzenie sprawy. Izba karna i
bydła, ogrodownictwa i t. p. Pogadanki odby
tym razem uznała pocztówki za niemoralne.
ły się w lokalu szkoły gospodarczej dla dzie
I niech tu potym kto twierdzi, że Prusy
wcząt i zgromadziły tak wielką ilość słuchaczy
nie są istotnie, jak same siebie nazywać lubią
Kobieta bez obrączki.
ze wsi i okolicy, że nie starczyło dla wszyst
„państwem bojaźni bożej i dobrych obyczajów?
kich miejsc. Prelegientów było siedmiu. Słu
Czyli obrażona moralność pruska.
Szkoda tylko,
że w tym państwie,
chacze wynieśli z wykładów dużą korzyść i
Do składu z galenterją piśmienną Levyego, gdzie policja tak gorliwie czuwa nad tern, aby
zadowolenie.
w Berlinie przybyli pewnego dnia urzędnicy po na kartach pocztowych kobiety zamężne nosiły
Dnia 15 b. m. nastąpiło otwarcie drugiego licyjni, ażeby z polecenia prokuratora dokonać obrączki ślubne odbywają sie jednocześnie ta
roku w szkole gospodarczej, która świeżo zo konfiskaty pocztówek z rysunkiem następu kie skandaliczne zajścia, jak sławny proces
stała zamieniona na rolniczą fermę wzorową. jącym: W oknie stoi zapłakana kobieta z Eulenburga, katowanie dzieci polskich, burdy
Dotychczas przyjechało 26 uczenie, a spodzie niemowlęciem na ręku i patrzy na biegnące- żołdackie w Alzacji i t. d.
wanych jest jeszcze kilkanaście, tak że liczba ich
dojdzie do 40, gdy w ubiegłym roku było tylko
22 uczenice. Jako pocieszający objaw należy
zaznaczyć, że kandydatki rekrutują się prze
ważnie z Lubelskiego lub gubernji przyległych,
a z samego Krasienina zapisało się dwie ucze
nice. Świadczy to, że szkoła cieszy się zaufa
niem i sympatją najbliżej znajdującej się ludności
Monografja miast naszych. P. Stefan Szcześ
(Hamburg-Amerika Linie]
niewski z Łysołaj przystąpił do opracowania
„Krótkiego opisu miast powiatowych ziemi Lu
Kom unikacya z w szystkiem i częściam i świata.
belskiej". Potrzeba takiego wydawnictwa, uH a m b u rg —M owy Y o rk
względniającego historję miast naszych, daje
Boulogiie - Nowy York, Cherbourg - Nowy York,
Southam
.............................i
pton—Nowy
Yot*York
się zwłaszcza w obecnych czasach bardzo od
czuwać.
H a m b u r g - P h iia d e lp h ia
H a m b u r g - -B o s to n
Rozwój Zamościa. Zamość pod względem
H a m b u rg - - K anada
ekonomicznym rozwija się bardzo szybko i dzi
H a m b u rg - - C uba
siaj posiada siedem instytucji finansowych,
H a m b u rg - - M eksyk
H a m b u rg - -B r a z y lia
których obroty roczne przekraczają 20 miljoH a m b u rg - - A rg e n ty n a
nów rubli.
H a m b u r g - - In d je Z a c h o d n ie
Pożar tartaku. Spalił się tartak pod To
H a m b u r g - C h ile
H a m b u rg •P e ru
maszowem Lubelskim, należący do hr. Tysz
H a m b u rg - - A fry k a
kiewicza. Przy pożarze czynna była straż to
maszowska, której udało się ogień zlokalizo
Podróże dla przyjemności
wać, ocalić drewniane budynki, stojące obok.
na okrętach w tym celu urządzonych
Tartak był zaasekurowany na 6500 rb.

Ostatnie wiadomości.

Rozmaitości.

S, H a m b u rg

Kooperacja na usługach polityki.
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piszą: Dnia 12 b. ra. odbył się w Chełmie
zjazd reprezentantów stowarzyszeń spożyw
czych na Chełmszczyźnie, pod przewodnictwem
archijep. Eulogjusza. Na porządku dziennym
była sprawa otworzenia w Chełmie centralne
go składu towarów dla kooperatyw.
Zjazd
postanowił założyć Związek stowarzyszeń spo
żywczych na Chełmszczyźnie i dla opracowania
ustawy wybrał komisję do której weszli: Mikiićzewskij, Ostrowski], Kobrłn, Saprykin oraz
trzej duchowni prawosławni Rieczkin, Romanowskij i Gryszko.
Nowy organ działaozy

chełmskich.

P,

Podróże na
Podróże do
Podróże na
Podróże na
Podróże do
Podróże do
Podróże po
swoje podróże pośpieszny

1808

W.

Ostrowskij, redaktor tygodnika „Chołmskaja
Ruś“ zamierza wydawać pismo dla nauczycieli
ludowych p. n. „Chołmskij Narodnyj Uczitiel",
opracował on już program tego pisma i obec
nie przeprowadza ankietę między nauczyciela
mi, czy odczuwają potrzebę takiego organu.
Naturalnie, że wszystkie otrzymane odpowie
dzi, w liczbie 70, są przychylne; znakomita
większość nauczycieli wcale nie odpowiedziała.
Zawsze to bezpieczniej, niż przeciwstawić się
zamiarom p. W. Ostrowskij’a.

Od niedawna

około świata
Indji
Wschód
Północ
Islandji
tndyi Zachodnich
Nilu,
okręt turbinowy

„ Im p e r a to r " ,
największy okręt na świecie

Długość 919.stóp.

Podróż z

P ie r w s z a k a iu ła .
IT W S Z a

Szerokość 98 stóp.

Głębokość 63 stóp.

50

Hamburga

1 ■

do Nowego Yorku trwa
C zte ry śruby. S p o k o jn a jazda.
Korzyści:

tie d e m

dni

Pokoie ood wtglpdem komfortu i wielkości nie rótnig eię od urządzeń w najpierw119 apartementów z toaletami i łazienkami, zaopatrzonemi w krany z
W ie lka hala do kąpieli morskich, kąpiele elektryczne, łaźnie parowe. Sale:
W .e lk .
p’a|mowy C lyle|o ia
p ok6j

szych hotelach
P
•o r ą c ł . » m » J w o d ą .

i t T r t o r r a i do pisanin.

Palarnia

3 windy.

Spacery po pokładzie ■/> kilometrowej długości.

D r u a n k a iu ta
2u 3v 4o osobowe pokoje l umywalniami, szafami do ubrań i eleklrycanem oświetleniem.
----- S ala i°d a l ó 7 i gimnastyczna, bawialnia, czytelnia, pokój z Przyborami do pisania. Kąpiele. W inda.
T r z a c H 'k a l >u t a b , I 2u *40 Po»obawe pokoje z umywalniami i oświetleniem elektryczoem.

Sala jadalna,

telnia [ ~ a rnia,’ wanny, spacery po obszernym pokładzie.
M l ą d z y p o k ia d . Oddzielne pokoje dla rodzin i kobiet. Łóśka z pościelą
\ i e f e — Pralnia.
p „ e , y ła b e 2 p ła t n le

Życie dobre.

Oświetlenie

Hamburg-Amerika Linie, P e ± X . Hamburg.
Zastępcy w Warszawie: B iuro Podróży W Jeziorański, Nowosienna 2a.

P P H

OGŁOSZENIA PRZYJMUJE W WARSZAWIE: W arszawskie Biuro Ogłoszeń Ungra, Wierzbowa 8.— Dom Handlowy L. i E. Metzl
& O -e, ul. Marszałkowska JMś 130 (róg Moniuszki, pierwsze piętro) — Biuro Ogłoszeń Buchweitza, ul. Marszałkowska M 120
Redaktor i wydawca Dr. Mieczysław Biernacki.

Drukarnia i Lit. J Pietrzykowskiego w Lublinie.

