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„KRÓL POSPÓLSTW A”.
ról chłopów, mieszczan i żydów/po dliwy i ludzki, nie może jednak wielkiemu monar
dzisiejszemu król proletaryatu, naj sze darować jego demagogii. „Kiedy się zdarzyło—większy monarcha polski średnio opowiada Długosz — że chłop skarżył swego pana
wiecza i ostatni Piast na tronie, o niesłuszne wydzierstwo grosza, król sam mu pod
nie cieszy się Kazimierz Wielki dawał, azali nie mógł w kalecie poszukać krzesi
względami dziej opisów i kronika wa, a skałki na polu i zemścić się podpaleniem
rzy naszych. Zwłaszcza ostatni, szlachcica, gdy innej rady nie było". I zaraz po
wyłącznie do uprzywilejowanego takiej, zgoła niesprawdzonej opowieści, dodaje do
stanu duchownego należący, aczkolwiek prawią z mi stojny dziej opis, że król Kazimierz lubił niewiasty,
mowolnym podziwem o czynach niepożytych „pol ucztowanie i ochotę przy stole nadmiarę, że był
skiego Salomona", nie mogą jednakwyzbyćsięuczucia niepowściągliwy w jedzeniu i w piciu, a w gnie
żalu i niechęci do syna Łokietkowego za jego postawę wie niepohamowany, choć w tym samym rozdziale
groźną i wyniosłą względem dygnitarzy kościelnych nie odmawia mu ani niezmordowanej pracowitości,
i świeckich i za jednoczesne, jawne sprzyjanie kmie ani wielkiej dobroci i prawości charakteru.
ciom, łykom, żydom oraz „innemu prostactwu". Zna
Co dziwniejsza jeszcze, że nawet Marcin Kro
komitego męża, który w zaraniu naszych dziejów no mer, biskup Warmiński, mieszczanin nobilitowany,
woczesnych, orlim wzrokiem przyszłość przenikał autor klasycznej „Kroniki Polskiej", choć korzy się
i genialnym instynktem wiedziony szczególną zwró przed geniuszem Kazimierza Wielkiego, powtarza
cił uwagę na trzy sprawy kapitalne państwa swo jednak za Długoszem wszystkie nieuzasadnione
jego, na trzy kwestye dotąd po pięciuset latach zgoła przeciw królowi zarzuty i koniec jego panowania
nie załatwione i niby trzy zmory nad społeczeń taką nader znamienną zamyka charakterystyką:
stwem polskiem wiszące, a mianowicie na sprawę wło
„A zaś w obyczajach i w życiu swem domościańską, sprawę rusińską i sprawę żydowską; wie wem król dosyć był nieochędożny, w jedzeniu
kopomnego monarchy, budującego Polskę nowożyt i w piciu niepowściągliwy, a w żądliwości cie
ną od fundamentów aż do stropu, nie zrozumieli wcale lesnej tak zanurzony, że krom trzody położnic
współcześni, niedostatecznie ocenili potomni, Sar- wszetecznych, z któremi bardziej, niż z własnemi
kała bowiem na Kazimierza szlachta za nadmierne żonami obcował, też jednę czeszkę, niejaką Rochyjej zdaniem protegowanie „hołoty", burzyli się pa cianę (Rokiczanę), pięknością jej zażęty, jako wła
nowie z Maćkiem Borkowicem na czele, wojowali sną małżonkę poważał, poprzysiągłszy jej, nie mo
z nim o dziesięciny, a nawet wyklinali go dygnitarze gąc onej inaczej dostać, wiarę małżeństwa przy
kościelni w osobie biskupa Bodzanty i nieustraszo obecności opata tynieckiego w infule z naprawy
nego księdza Baryczki, a rocznikarze klasztorni, przychodzącego, którego niewiasta biskupem być
zapisujący z równą skwapliwością ukazanie się ko krakowskim mniemała. Wszakże potem onę przemety, pomór bydła lub wybuch wojny, ostatniego łysiałą i strupowatą być postrzegłszy, precz od
potomka Piastów panujących pogardliwie nazywali siebie odrzucił, a na to miejsce niejaką Hester
(Esterę) żydówkę miłował, ‘dla obcowania chował,
„pospólstwa królem".
Ojciec dziej opisów naszych, niezapomniany z którą Niemirę i Pełkę, dwu synów spłodził,
Jan Długosz,' przyznaje wprawdzie królowi Kazi- a dwie córce zaś, aby w swej wierze żydowskiej
mierzowi niepospolite przymioty serca i umysłu, po trwały, matkę tym darował. Za tej że to Hesterki
dnosi jego wiekopomne zasługi, zaznacza, że pano sprawą i przyczynami, wielkich wolności w Polsce
wał na ojczyzny dobro i chwałę, że był sprawie naród żydowski dostąpił, tak • starych, których mu
i

był niegdyś Bolesław, książę kaliski, w swojej dzier
Dwie namiętności rozpłomieniały duszę Kazi
żawie postąpił, jako i wiele inszych od Kazimierza mierza: namiętność do kobiet i doBbudowania. Król
króla nowo nadanych".
miłował niewiasty gorąco i wiele, ale z większą
Większe jednak wszeteczeństwa, ba, zbrodnie pasyą jeszcze dźwigał kościoły kamienne i zam
nawet, obciążają, według starych kronik, duszę czyska, a nader liczne grody opasał ścianą muro
Kazimierzową. Cięży bowiem na królu, oprócz gło waną i zamienił w twierdze niezdobyte. Kromer,
dowej śmierci Maćka Borkowica, wojewody po zarzuca królowi, że po tych grodach trzymał dla
znańskiego, warchoła i rebelizanta, jeszcze zgon uciechy roje niewiast różnych narodowości, jak pol
męczeński^ księdza Baryczki, utopionego „za obra ki, czeszki i węgierki, z' któremi „nieprzystojne
zę m ajestatu", jakoby z rozkazu monarchy, w męt wyprawował harce,,, ale jednocześnie wylicza do
nych falach Wisły. Nie uszedł też grzesznik uko stu miast i klasztorów, zbudowanych z rozkazu
ronowany klątwy kościelnej, którą nań rzucił Bo- Kazimierza. Jakoż przed ogromem jego pracowi
dzanta, biskup krakowski, lecz której jednak pa tości i przed jego geniuszem organizacyjnym pod
pież, rezydujący w Awinionie, skwapliwie zdjąć koniec panowania wielkiego monarchy ze czcią
z króla nie omieszkał.
schylali głowy najbardziej
nawet rządom jego nie
Wszystkie te jednak
chętni. A karty starych
„bezeceństwa" historycz
kronik aż świecą się od
nie zgoła nie są dowie
czynów w ie k o p o m n y c h
dzione.
Oczywiście, że
mądrego króla. Boć przy
król-refomator, król-radypom nim y sobie tylko, że
kał, jakby gó dzisiaj na
zwano, wyniosły dla moż
król Kazimierz pierwszy
nych, maluczkim bliski,
uporządkował dawne pra
tw a r d y duchowieństwu,
wo zwyczajowe polskie i
w ła d z ę w silnej dłoni
uchwalił statut Wiślicki,
dzierżący, z wielkiem po
że założył Akademię Kra
czuciem majestatu, musiał
kowską i Ruś Czerwoną
budzić wśród panów i bi
do Polski przyłączył, że
skupów niechęć, a pośród
odzyskał prawa zwierzszlachty niezadowolenie.
chnicze nad Mazowszem,
Kochał go za to lud wiej
wziął mieszczan, chłopów
ski, miłowało mieszczań
i żydów pod opiekę są
stwo i ubóstwiali żydzi.
dów królewskich, że budo
Atoli nie był Kazi
wał, ja k się wyżej rzekło,
mierz Wielki wzorem oby
liczne klasztory, zamki
czajności i cnoty, posiadał
i kościoły, trzebił lasy,
osuszał bagniska i wśród
liczne ułomności i wady,
wyłącznie z ognistego tem
nich wygodne przepro
peramentu płynące. „Bo
wadzał gościńce, że co
wiem był Kazimierz—jak
najważniejsza dla inowiernas pouczają stare kro
ców, żydów, ormian i rusiKazimierz Wielki, według rysunku Matejki.
niki — w zrostu urodziwe
nów, był tolerancyjnym a
go, stanu udatnego, ciała
p rzez potężną protekcyę rolotyłego, włosów gęstych, a kędzierzawych, brody nictwa, handlu i przemysłu przyczynił się do wzmo
zapuszczonej, wymowy ogromnej, jednak troszecz żenia takiego dobrobytu, iż prosty mieszczanin kra
kę przyzająklejszej". Natura przeto wybuchowa kowski, Wierzynek, mógł podejmować w swem domos
i krewka, niepohamowana w miłości i w gniewie, twie gości koronowanych i zamożnością ich zadziwić.
fizycznie krzepka, wybujała nawet nad przecięt
Ale przydomek „Wielki" należy się Kazimie
ną miarę, natura żądna wielkich, bohaterskich rzowi przedewszystkiem dla tego, że rządy swoje
czynów i rozkoszy życia. Potrafił bowiem syn Ło- oparł na szerokich masach ludowych, a szlachcie
kietkowy noce spędzać nad zwojem starych per dla pożądanej równowagi stanów chciał przeciw
gaminów, skąd uczył się prawa dawnej, zamarłej stawić zamożne mieszczaństwo polskie. I gdyby
już Polski, aby przez cały dzień następny uganiać polityka Kazimierzowa była się utrzym ała nadal,
się za dzikiem lub niedźwiedziem w kniei, a wieczo chłop nigdyby nie popadł w pańszczyźnianą za
rem bawić się i hulać w pałacu Łobzowskim w to leżność od dziedzica, a miasta nasze takby roz
warzystwie Estery i licznej drużyny, dla której kwitły i słynęły po szerokim świecie, jak strojne
pan, łaskawy i hojny, sute wyprawiał festyny, i bogate grody niemieckie i włoskie.
a śmieszków i tanecznice aż z dalekiej sprowa
Co więcej, nie byłoby w Polsce zawiłej kwedzał Italii.
styi żydowskiej, gdyby mądra tolerancya syna Łoo

kietkowego gorliwych znalazła następców. Według
wszelkiego prawdopodobieństwa żydzi polscy, do
puszczeni do społeczności narodowej i równoupraw
nieni, przyjęliby, ja k Ormianie, strój, mowę i oby
czaj polski, a zachowali jedynie wyznanie. Pozo
stała by odrębność religijna, ale nie społeczna. Atoli,
kiedy za Jagiełły nastały rządy klerykalne, kiedy
dla zachowania w czystości uczuć religijnych,
chrześcjan starano się odgrodzić od wpływów talmudowych, a żydom po miastach oddzielne wyzna
czono dzielnice i kazano, ja k w Niemczech, strój
nosić odrębny, znaczony łatą na piersiach czerwo
ną, a zaś później czapki żółte, kiedy niechętnie
widziano, że Izraelici w krajowej między sobą tłomaczą się mowie, nic dziwnego, że masy żydow
skie poczęły hołdować separatyzmowi i z biegiem
lat, żyjąc w ciemnocie, w nędzy, w poniewierce,
pogardzane,. choć bynajmniej nie prześladowane,
ja k na Zachodzie, utworzyły odrębny naród żargo
nowy, polskości obcy, a często niechętny.
To samo z kwestyą rusińską, tak dziś w Ga
licy! zaognioną. Po przyłączeniu Rusi Czerwonej

do Polski, nadał [Kazimierz Wielki dzielnicy tej
szeroki samorząd społeczny i kościelny, czem znie
wolił rusinów i do nowej ojczyzny przywiązał. Póź
niejsze czasy mądrą tę politykę wypaczyły.
Z dumą i radością możemy powołać się na fakt
osobliwy, żeśmy w połowie czternastego wieku
mieli monarchę, wyższego nie tylko nad swe oto
czenie, ale sprawującego rządy w epoce barbarzyń
stwa rozumniej i sprawiedliwiej, niż to się w nie
jednym kraju zdarza w oświeconym wieku dwu
dziestym. Nasz Kazimierz ^zrozumiał to już lat
pięćset temu, czego jeszcze dotąd pojąć nie mogą
dzisiejsi statyści, że źle Się dzieje w państwie, gdzie
cały odłam ludności żyje poza prawem. Nie nad
tłumem nędznych niewolników, ale nad wolnym
i oświeconym narodem, nie deptać i uciskać, lecz
dobrotliwie panować i uszczęśliwiać pragnął jedy
ny syn Łokietkowy, zwolennik niewiast i biesiady,
budownik. nowej, odrodzonej Polski, wiekopomny
„król pospólstwa4-.
Stanisław Kozłowski.

— Jutro manuskrypt i pienią
dze przyniosę! — odparł trochę
wyniośle Leon.
Powróciwszy do domu późną
nocą—gdyż tylko wieczorami je 
-------- :
' (26)
ździł teraz omnibusem lub szedł
na Glacierę—usiadł Leon przy ot
ecz teraz —. czas na warłem oknie i zaczął dręczyć się
glił. Broszury dk najszaleńszemi myślami, jakie
proletaryatu miejs przez mózg jego się przesuwać
kiego, fabrycznego, zaczęły. Obliczył swe oszczędności.
, robotniczego, b a .,,
Miał zaledwie w szufladce
nawet dla żydów trzydzieści franków. Brakowało
składały się powoli— mu dwadzieścia i te zdobyć mu
j edyni e brakowało si ał jutro za jaką bądź cenę.
tylko książeczki Leona, którą on
Ambicya jego była podrażnio
z umysłu przerabiał powoli, mo na do najwyższego stopnia. Przytywując swoje opóźnienie bra tem zdawało mu się, że partya
kiem czasu.
straci całą do niego wiarę i odsu
Nagle Grzegorzewski pewne nie go od siebie. Cały Paryż na
go dnia odezwał się do Leona.
tę myśl wydał mu się lodową pu
— Drukarz mówił, że może stynią.
’
.. •
cie mu dać zaliczki 50 franków.
Stracić ich, Glacierę, Wilhel
Na reszty wydacie weksel!
minę, Grzegorzewskiego, równało
Leonowi zabiło serce radośnie. się dla niego śmierci.
W stał i 'oparł się o balustra
— Ale trzeba się śpieszyć,
koniecznie. Dłużej na was czekać dę okna.
Przed nim—w oddali, w łanie będziemy mogli. Ktokolwiek
inny z partyi broszurę napisze, dnem, spokojnem księżycowem
świetle słało się całe morze bia
a my wydamy.
Zapolska.
Gabryela

Zaszumi Las.
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łych cmentarnych krzyży i na
grobków. — Gdzieniegdzie bez
listne drzewo rzucało trzęsący się
• cień, delikatny ja k koronka.
I dokoła wznosiły się domy
ciche, spokojne także, ja k te na
grobki o ciemnych oknach i szczel. nie zawartych bramach.
I tu i tam spali ludzie.- Ci
lżej—ci mocniej. Lecz tu i tam,
był to tylko sen...
— Sen—życie, sen — śmierć!
Spokój, panujący dokoła, nie
wpłynął dodatnio na nerwy Leona.
On w tej chwili trawił się cały
myślą dostania owych dwudzie
stu franków.
— Zaniosę co do zastawu —
■myślał.
— Lecz gdzie jest zakład za
stawniczy?— dam stróżowi, wsty
dzę się... nie chcę, aby wiedział,
że jestem bez centa... poproszę
Kwiatkowskiego, żeby mi dał na
przód... O! nie przejdzie mi to
przez gardło... Pożyczę... ale od
kogo...
— Kręćki!
Leon cofnął się, jakby już
dojrzał ironiczny uśmiech na
twarzy Julisia.
Dwadzieścia franków... to du
żo. Kręćki odmówi. Połowę wezmę
u stróża, połowę u Kręckiego.
Niech się dzieje co chce! Dla spra
wy nie będę miał pychy...
— Dla sprawy?
Nie byłaż to raczej wygóro
wana ambicya i chęć zaimpono
wania innym? Leon nie badał już
wnętrza swej duszy. Pozostawał
już zimnym na spokój czarowny,

rozlany malowniczo dokoła. Da wnictwa—zaczął Kręćki—to sta biegł jak szalony w kierunku Glawniej—ta srebrna biel z tem mo raj się pan zwalczyć tę chęć w sa ciery. Nie miał nawet na omni
rzem krzyży porwałaby go i roz mym początku. Później nie bę bus trzech susów. Zaledwie dwa
marzyła. T e ra z — już szybował dziesz miał siły. Gdy cię to ogar su plątały się w jego kieszeni.
myślą gdzieindziej, inne miał ce nie, to już przejdzie poprostu Biegł tak szybko, że roztrącał
w nałóg, jak pijaństwo, albo gra przechodniów i cały oblany potem,
le i inne pragnienia.
Gdy rano zbudził się i spoj w karty, ja przez dwa miesiące, zaczął wspinać się po schodach,
rzał w lustro wmurowane nad ko jeszcze w kraju, byłem takim na prowadzących domieszkania Grze
minkiem, przeraził się, -tak był łogowcem. Byłbym duszę sprze gorzewskiego.
Zastał u Grzegorzowskiego
blady, tak zmienione miał rysy dał, aby tylko mieć pieniądze dla...
sprawy. Ale się opamiętałem! Mazię, Wilhelminkę i Braumzwajtwarzy.
Postarzał się, siatka zmarsz I pan się opamiętaj, póki czas, ga, studenta medycyny, który zda
czek zarysowała się dokoła jego inaczej będziesz ot... jak Grzego wał już ostatnie egzamina i cze
kał na dyplom doktorski. Był to
ócz. Usta, zwykle świeże i dzie rzewski—zgubiony!
O! tak być zgubionym, jak wysoki, suchy mężczyzna, mówią
cięce, ścisnęły się bolesną blizną.
Zeszedłszy ze schodów, udał Grzegorzewski—tego pragnę z ca cy prędko i cicho, brodaty, o za
się do loży konsierża i tam bez łej duszy—zawołał Leon z zapa rosłem nisko czolć. Mówiąc, miał
tchu wyrecytował z góry ułożone łem, ściskając w ręku dziesię przyzwyczajenie szarpać gwał
zdanie. Konsierż spojrzawszy na ciofrankówkę. Taka zguba; to... townie brodę i targać niemiłosier
nie, przyczem doznawszy bólu,
Leona z miną hipokryty, sięgnął życie!
— Piękne mi życie... on lada szeptał przez zęby:
do swej szafy i z pod bielizny
— O! psiakrew!
wyjął dziesięciofrankówkę. Leon, chwila z anemii umrze.
poczuwszy pieniądze w dłoni, do
— Ale jego czy n y żyć będą!
I regularnie dodawał:
— Przepraszam.
Kręćki ramionami wzruszył
piero doznał prawdziwego uczu
Należał od dawna do partyi,
cia upokorzenia. Konsierż nie wy i palcem po czole postukał.
— Pańskie tymczasem czyny choć przysług wielkich nie odda
mówił ani słowa i to milczenie
zrobiło na Leona większe wraże nie przeżyją podróży z Paryża do wał sprawie. Wiedziano o nim, że
nie, niż cała serya targów lub za Moskwy, jeśli pan tak będziesz był uparty, odważny i imponował
pilnował pakowania lornetek, jak szczekaczom ogromem swej po
pytań.
’
/ Niemniej—pierwszy krok zo wczoraj miało miejsce. Musiałem staci. Braumzwajg potrząsł silnie
stał na tej drodze zrobiony. Gdy wszystko dziś rano przepakować dłonią Leona i powiedział bardzo
Leon poprosił Kręckiego o pożycz i to w sekrecie przed Kwiatkow szybko, jakby go kto bił pięścią
po karku:
kę, miał już pewniejszy siebie skim, aby na pana nie gderał.
głos i spojrzenie.
Leon nie mógł się doczekać
— Jak się macie kolego!
Kręćki roześmiał się filuternie wieczora.
.
Leon otarł pot z czoła i przy
i pogroził Leonowi na nosie.
Od obiadu u Kwiatkowskich bliżył się ku Grzegorzewskiemu,
— Ja wiem, co pan z temi wymówił się i zgórączkowany, który nadzwyczaj zaaferowany,
pieniędzmi zrobi... wyda pan bal z zupełnie pustyni żołądkiem, po rozgorączkowany, jakieś pismo
angielskie przeglądał.
dla socyalistycznych naro- Sztuka
polska.
—- Proszę! — wyrzekł Le
dowców.
on półgłosem—oto manuskrypt
— Nie! — zaprzeczył go
i pieniądze.
rączkowo Leon — to nie dla
— Co? jak? — zapytał
nich... to na pościel, na mie
szkanie.
« Grzegorzewski, nie odwraca
jąc głowy.
Już idąc, wymyślił sobie
— Pieniądze na wydanie
ową „pościel" w razie, gdyby
mej broszury!
Kręćki pytał go, na co mu
— A! dobrze... połóżcie
pieniądze potrzebne.
to wszystko tu pod przycis
— To źle!—wyrzekł Kręć
kiem.
ki — wołałbym, ażebyś pan
Leon uczynił to, co mu
wydał fix — zaprosił Wilhelkazano i widząc, że Grzego
minkę, Mazię, Grzegorzew
rzewski pogrążył się znów
skiego, jeszcze tam kogo, no...
w czytaniu gazety, usunął się
i mnie. Kupiłbyś ptifurów,
powoli w kąt pokoju. Mazia
magdalenek, jabłek, manda
i Wilhelminka rozmawiały,
rynek i zabawilibyśmy się
stojąc przy półkach i wybie
trochę.
rając z nich jakieś książki.
— Ja nie dla zabawy
pieniędzy w tej chwili potrze
Braumzwajg skręcał pa
buję.
pierosa i nie zwracał uwagi
Kręćki wyjął z. portmo
na nikogo z obecnych.
netki dziesięć franków i po
Leon, przywitawszy się
dał je Leonowi.
z pannami, stał pod ścianą,
— Ja panu coś powiem,
nie wiedząc, co ze sobą zro
tylko niech pan przedtem pie
bić. Inaczej zupełnie wyobra
niądze weźmie.
żał sobie tę chwilę, kiedy on
Leon pieniądze wziął i
zapowiedziane pieniądze na
zdawało mu się, że z jakićjś
koszta wydawnictwa złoży.
topieli wypłynął nagle nabrzeg.
Przeszło to cicho, bez wraże
—Jeżeli pan chcesz dawać
nia. Leżały teraz te franki, tak
,
A. Mańkowski. Główka dziecięca.
pieniądze partyi na cele wyda (Ze zbiorów dr. Seołayskicgo w Krakowie.)
m ozolnie uzbierane razem
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z dziesięciofrankówkami stróża i Kruc
kiego, pod kawał
kiem brukowego ka
mienia, -służącego
Grzegorzewski emu
za przycisk. Nikt
o ofierze Leona nie
- wiedział, nawetWil. helminka.
W Leonie wez
brał gniew i bunt.
Postanowił pochwa
lić się. Zbliżył się
• do panien i wyrzekł
półgłosem:
— Przyniosłem
pieniądza na wyda
wnictwo!
z
— A!—wyrzekła Mazia!
Wilhelminka milczała, tylko
dalej przewracała * na półkach
książki.
— Trzeba oddać? pieniądze
Grzegorzewskiemu!
— Oddałem!
Mazia spojrzała na niego zdzi
wiona.
We wzroku jej wyraźnie czy
tać można było: — Jeżeli oddałeś
pieniądze, komu należy, dlaczego
nam o tern mówisz?
Leon nie mógł pogodzić po
przedniego uznania, z jakiem się
spotkał w chwili, gdy oznajmił,
że bierze na siebie druk swej bro
szurki, i zupełnego braku entuzyazmu, z jakim powitano jego
pieniądze.
Późniejsze dni mu tę zagadkę
odkryły.
• W tydzień później Leon otrzy
mał pensyę w kantorze i nie ma
jąc jeszcze w swej duszy dosta
tecznego hartu, pozwalającego mu
wytrwać długo w życiu, złożonem
z prywacyi i odmawiania sobie
koniecznych potrzeb, kazał stró
żowi przynieść węgla, koksu i ku
pił sobie herbaty, cukru i spiry
tusu, postanawiając napić się her
baty. Dziwnym bowiem kaprysem
natury, nagle ciepło, panujące we
Francyi, zmieniło, się na zimno
dojmujące, a wieczorem zaczął
padać śnieg dość gęsty — gość
we Francyi nieznany i budzący
w Paryżu ogólne zdziwienie. Na
ulicach zaroiło się od przechod
niów, którzy wybiegli zobaczyć
comme il neige. Leon, widząc śnieg,
doznał dziwnego uczucia. Porwa
ła go szalona tęsknota za krajem
i za tym polskim małomiastecz
kowym śniegiem, brudnym i roz
pływającym się w kałuże. Potem
mignęły mu przed oczyma szero
kie płaszczyzny, całe białe, po
których skaczą czarne wrony.

Leon z pewne- ,
go rodzaju zadowo
leniem obejrzał się
dokoła: był u sie
bie, nie w hotelu,
ciepło miłe płynęło
z kominka — i to
uczucie zaczęło ne
utralizować trochę •
tęsknotę za polskim
śniegiem.
Napiję się her
baty, zjem pieczone
j abłka! — myślał
z dziecięcą radością.
Nagle uczucie
pustki przejęło go
całego.
— Lepiej było
Carvin. Leopard i małpy«
pojechać na Glacierę do Mazi albo Grze
I tylko w oddali ciemny wał lasu— gorzewskiego. — Nie był u nich od
a słupy telegraficzne sterczą, i tu czasu owego wieczora, w którym
i tam krzyż drewniany wyciąga złożyłna biurku Grzegorzewskiego
swe ramiona. Co pod nim, pod pieniądze. — Coś go krępowało.
tym krzyżem, na którym nie ma Miał do nich trochę żalu i bał się,
daty, ani napisu? Czyje szkielety sam nie wiedział dlaczego, spoj
śpią w mogilnej pobitwowej ja rzeć im w oczy. — Lecz moc na
mie? Kty się w proch rozsypie? łogu, przytem rozkochanie się
w oczach Wilhelminki ciągnęły go
znów na Glacierę.—I zaczął my
Leon powrócił do swej izdeb śleć głównie o niej i przyznał
ki i usiadł przy rozpalonym na sam, że ona jest ideałem jego
kominku piecu. Kupił sobie Chle wyobraźni.
,
'
■ .
ba, masła — kawałeczek sera. —
— Kocham ją!—szeptał szcze
I dopuścił się wielkiego zbytku. rze, patrząc w ogień z wielką
W kieszeni palta przyniósł sobie egzaltacyą. z
'
. :« /
kilka jabłek, które, dziecinnem
— Taka... cała w purpurze!—zdjęty pragnieniem, zapragnął dodawał, kręcąc z zachwytem
upiec przy kominkowym ogniu. ■głową.
Nalał w maszynkę spirytusu i za
Odkrył bowiem przyczynę
czął gotować wodę.—Jabłka wbił owego czerwonego światła, które
na patyczki i ustawił niedaleko biło taką łuną z jej okien. Pur
ognia. Poczem przysunął krzesło purowy abażur pokrywał lampę.
i usiadł obok kominka.
Abażur był jedwabny, koronką
Mieszkanie Leona, dzięki ma przystrojony. Leon kupił sobie
nii naśladowania Grzegorzewskie także czerwony abażur, ale z ta
go, przybrało prawie identyczny niej gniecionej bibułki.
/
wygląd z mieszkaniem leadera
— Niech będzie tak jak
partyi. Tak samo stał po środku— u niej! — wyrzekł z radością, za
bliżej okien, duży stół zawalony palając lampę.
'
gazetami i papierami. Leon ku
I dziś czerwony blask zalewa
pował stare francuskie gazety, jego pokoik. Jest to odstępstwo
wiązał sznurkami i rozrzucał te od naśladowania Grzegorzewskie
paczki na stole i po -kątach po go, u którego jest zielona zasło
koju. Przytem książki, które mu na, ale tu romantyzm bierze gó
nadesłano z Galicyi — gazety po rę nad polityką. Leona oczy bolą
życzone przez Mazię — broszury od czerwonego światła, znosi je
zalegały półki.
dnak mężnie ten ból, aby choć
Kałamarz—pióra— słowem to w części, choć barwą blasku mieć
wszystko, co się znajdowało na wspomnienie tej, która mu jest
Glacierze w wielkiej ilości, tu droższą nad światy całe i nie
w miniaturowym formacie zalega odłączną od patryotycznej idei.
— Ach!... gdyby ona tu w tej
ło kąty.
.
W.drugim pokoiku—łóżko że chwili była!... — wzdycha biedny
lazne pokryte ubogim kocykiem— samotnik, obracając melancholij
poduszka, stolik, zamiast komo nie na patyczku jabłko.
dy—krzesło, umywalnia blaszana
DCN
i na pace maszynka spirytusowa,
szczotki do butów—szuwaks i znów
gazety... gazety...
Rzeźba francuzka.
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Wystawa uczniów szkoły Sztuk Pięknych.

(Fot. J. Gołcz).

Ze szkoły Sztuk
Pięknych.
Zamknąwszy sezon pracy, war
szawska uczelnia artystyczna wystę
puje publicznie z ekspozycyą prac
swych Wychowańców. Nie znam po
przedzających, ta przedstawia się oka
zale—jest sporo prac świadczących
o dużem i różnorodnem uzdolnieniu
swych twórców. Szkoła sprawia wra
żenie uczelni „niezależnych" o tendencyach, ogólnie biorąc, nowoczes
nych (modern).
Zaraz u wejścia, na schodkach,
spotykamy „Szopkę", pracę z zakresu
sztuki zdobniczej dekoracyjnej, jest
to sympatyczne u nas zapoczątkowa
nie rzeczy gdzieindziej oddawna cie
szących się dużym rozwojem i uzna
niem. Zarówno część architekturalna,
jak i małe witraży ki sprawiają do
datnie wrażenie, pojęciem i przepro
wadzeniem całości.
A obok sala rzeźb, pełna rysun
ków z natury, aktów i głów, witraży,
plakatów, tkanych na miejscu kili
mów—no, i rzeźb oczywiście.
Ogół rzeźbiarski, to jedna fa
milia! Te wszystkie prace posiadają
wspólną cechę: tendencyjne dążenie

Sa(a rze£by.

do z góry wykombinowanego typu.
Istny szpital wizerunków ludzi źle
zbudowanych, chorych piersiowo, wy
cieńczonych, głodomorów! Te dzie
woje, starcy, matrony i niemowlęta,
to wszystko ciężko chorzy ludzie.
Wobec tego pytam się: Czyż może
być celem wyłącznym sztuki rzeźbiar
skiej tylko jeden typ, typ patologicz
ny? Prace te przytłacza znany indy
widualny gust i styl nauczyciela
rzeźby pana Dunikowskiego. Zapew
ne, p. Dunikowski może sobie k o 
rzyć, jak mu się podoba, ale uczyć
powinien tak, jak tego wymaga me
toda zwykłego, rozsądnego nauczania.
Jeżeli pójdą po drodze wskazanej
przez pana Dunikowskiego, to dojdą
z czasem do strasznej maniery, rów
nie obrzydliwej, jak dawne — dziś
przeżyte akademickie i barokowe szematy. Z pośród mnóstwa eksponantów
dodatnio wyróżnia się mały akt dzie
cięcia, szkic kobiety w draperyi i akt
leżącego starca.
i-.r Na ścianach umieszczono szereg
prac malowanych węglem; rysunki
te odznaczają się wszystkie, bez wy
jątku niemal—bardzo dobrze chwyta
nym światłocieniem: jest w tern „ko
lor", czyli poczucie użycia materyału.
Nie widzimy za to am jednej pracy
ściśle rysowniczej? Nikt tu nie umie
6

(Klasa prof. Dunikowskiego).

poprowadzić konturu, niema rysww&iw
ścisłych, są tylko malowidła węglowe
w tonie. Tendencyi, którą tak woju
ją Francuzi, suchy kontur, „forma"*
tej niezawodnej idei wszelkiego pięk
na plastycznego, nie spotykamy tu
wcale.
Za to wśród prac zdobniczych,
dekoracyjnych widzimy rzeczy niezłe,
taki np. witraż o motywie szeregu
zakonnic, niosących trumnę, również
bardzo dobrze rysowane są kruki, ko
guty i indyk — winiety i nagłówki
pism także zasługują na uznanie
i :wyróżnienie.
Wśród prac dzieci 8—10 letnich,
cieszą oczy „wycinanki", te z jaskra
wych papierów strzyżone formy kwia
tów i ornamentów. Są to efekty
sztuki ludowej—dobrze zastosowane
i 'zuyąys&tfwć pedagogicznie.
Parę ścian okrywają „fluorofor
ty". Ta nowa a tyle sympatyczna
technika graficzna posiada wielu zwo
lenników wśród uczniów szkoły. Na
ogół są to jednak nader słabe rzeczy.
'
Klasę pejzażu prowadzi Ferdy
nand Ruszczyć—a trzeba przyznać, że
prowadzi sumiennie. Wśród tej ma
sy często jeszcze z gruba lepionych
i niezdarnie malowanych prób odczu
wamy „naturę". .1 to jest dobre! Czy
to będą mury starożytnego spichrza,

kiej istotnej sztuki, a o taką musi
dbać instytucya publiczna, je śli pra
gnie odpowiedzieć na dziejom w niej
położonym przez społeczeństwo i jej
fundatorów.
Honny soit qui m ai y pense!
PFtoćfysfaw IFawhk
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(Fot. J. Golca).
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Ściana z pracami ś. p. Romana Gomulickiego.

Z petersburskich wrażeń
polskiego posła
włościanina.
Wśród posłów naszych, zasia
dających w Dumie, nie brak mę
żów, którzy w chwili odpoczynku
po ciężkiej i żmudnej pracy mad
poważnemi zagadnieniami polityczno-społecznemi,' biorą lutnię do
ręki i W rymowanej, mowie .opo
wiadają swe wrażenia. Hieronim
ks. Drucki-Lubecki potrafi prze
mówić zgrabnym wierszem. Poseł
ziemi kieleckiej Manterys z*.pod
Miechowa, wdał się na szpaltach
„Kuryera Warszawskiego" z Ka
zimierzem Laskowskim w poety
cką gawędę . Od posła ziemi radom skiej, •
włościanie
na Józefa
O s tró w skiego, otrzymaliś my garść
rymów.Odź w ierc ia dlają one
w niewy
szu k an ej,
lecz szcze
rej formie
w ra ż e n ia
Józef Ostrowski, włościanin ze
polskiego
Smordzewic, poseł Opoczyński.
k m io tk a ,
przeniesionego wolą ludu z rodzin
nego zagona do pałacu Tauryckiego. Józef Ostrowski jest jedną
z najsympatyczniejszych postaci
w naszem kole poselskiem. Duży
dar spostrzegawczy, umysł jasny
i trzeźwy. Petersburg, „stolica
ludu słowiańskiego, który to lubiał
zabrać, co nie jego", maluje mu
się „wcale jako forteca", w któ
rej „pełno stoi armat wielkich".

czy wnętrza nowoczesnego mieszkania, wać prawdy fizyczne stałe. Aktu nie
czy kawał pejzażu—zazwyczaj bywa można traktować pejzażowo, wyłącz
ją te rzeczy widziane oczyma ucznia. nie kolorystycznie!
Kilkanaście prac Romana Gomulickie
Podobne tendeneye widzimy w sa
go,. chłopca rokującego duże nadzieje li pana Krzyżanowskiego wśród mnó
a zmarłego przed kilkunastu dniami stw a w plenerze malowanych studyów,
tragiczną śmiercią — na
i tu również nie spotka
leżą do najlepszych...
łem ani jednej postaci lu
W sali aktów, studzkiej narysowanej po
dyów malowanych olej
prawnie.
no pod przewodnictwem
Oczywiście zupełnie
panów: Tichego, Stabroignorując form ę, młodzi
wskiego i Krzyżanowskie
ludzie w samej technice
go uderza nas zadziwia
m alarskiej, w używ aniu
jące poczucie koloru. Te
barw, zrobili duże postę
najczęściej słabo modelo
py; pozorną też śmiało
wane rzeczy są bardzo
ścią, braw urą roboty ma
dobre w kolorze. Widzi
ło wtajemniczonym w „army tu k o n s e k w e n tn ie
cana m alarskie “ lub dy
przeprowadzane całe pro
letantom mogę impono
blematy malarskie. Świa
wać siarczyście.
tło: łamane, boczne, gór
Nikt w tej, tak zwa
ne, dolne, mieszane dzien
nej akademii, nie studjuje
ne i płynące od lamp —
sumiennie, wszyscy do
Ś. p. Roman Gomulicki.
to wszystko tu spotykamy
wolnie malowniczo szki
i uznajemy. Lecz mai nas zupełna bez cują naturę. Panuje tam źle zrozumiany Naród tu gruby, mało oświecony,
radność anatom iczna: ludzie mają po i nadużyty liberalizm pedagogiczny — Przez urzędników w ciemnocie dzierżony,
wykręcane członki, połamane golenie, nigdy zresztą i nigdzie w tym stopniu
wywichnięte obojczyki, słowem są zgoła nie spotykany. N awet najw ię Pijaństwo u nich na dziennym porządku,
nieorganicznie .skonstruowani.
Ko cej bowiem niepodległe uczelnie an Nieraz też spotkać leżącego w kątku.
lor, ani światłocień nie zastąpi wie gielskie rysują, modelują zaciekle,
. Ostrowski wylicza zalety i Wa
dzy anatomicznej, lub choćby pilnego studjując naturę, jako formę. Bez
skopiowania natury. Trudno ignoro tego bowiem niemasz żadnej wiel- dy ludu rosyjskiego. Twierdzi, że
r
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Mowa ich rębna, brzmiąca akcentami,
Nie raz trzeba zazgrzytać zębami, ]■
Jak cię zwymyśla od potopu świata,
Choć cię uważa za swojego brata.

W życiu Rosyi zaszła powa
żna zmiana.
Lecz się obejrzał naród ten, co żyje,
Że tak źle będzie, jako teraz żyje,
Trzeba odmienić postępki krajowe,
Zwołuje na sejm narody gotowe.
Przyrzeka rzucić swoje obyczaje,
Zdzierstwo, łupieżstwo, wygnać biurokraje,
Chce się urządzić na wzór Europy,
Aby oświecić nawet ciemne chłopy.

Oto zaś w jakich słowach
poseł-poeta w siermiędze przed
stawia „stołownię petersburską":
Stołownia petersburska.
Gdy przyjechali posły z polskiej ziemi
W miasto Petersburg, chcieli między swymi
Braćmi zamieszkać, co też uczynili,
Gdy się z młodzieżą polską zobaczyli.
Młodzież ta Polska trzyma się zasady:
Zgody, jedności, bez kłótni i zwady

Smak estetyczny, jego poczucie
i wszystko co z tem się łączy, nie
są dotąd rozpowszechnione wśród
szerszych kół naszego społeczeństwa.
Nie należy się łudzić. Mamy dużo
pierwszorzędnych artystów, ogół nie
odczuwa piękna w sposób właściwy.
Jęczymy wciąż jeszcze w niewoli
egipskiej importowanej niemieckiej galanteryi, w najlepszym razie udającej
francuską. Mało kto, nawet z pośród
zamożniejszych ludzi, umie się ze sma
kiem urządzić, umeblować; niewielu
tylko rozróżnia Sztukę od tandetnej
imitacyi piękna. Ze smutkiem nawet
powiedzieć można, że ta ostatnia
zwykle zwycięża, zdobywa sobie pier
wszeństwo.
Jednym z niewielu, może jednym
z pierwszych, którzy nad tem pomy
śleli, a zarazem myśl w czyn wpro
wadzić zamierzyli, jest ksiądz polski
Włodzimierz Kirchner.
Młody, lat 29, sympatyczny, wy
tworny a prosty. Przed trzema laty
stworzył biuro pośrednictwa pracy,
tak dobrze obecnie prosperujące pod
kierunkiem ks. Gąssowskiego; do nie
dawna pisywał artykuły o kwestyach

I utrzymuje dom stołownią zwany,
Gdzie się dostanie obiad bardzo tani.

śnie: lawina naszego rozwoju artys
tycznego...
— Po mieście chodzą słuchy,- że
Starsi studenci są przewodnikami,
Całej stołowni są gospodarzami.
ksiądz zakłada olbrzymią instytucyę...
Dają bilety, sprawdzają rachunki
rodzaj centralnego Louvre’u artysty
I to prowadzą w największem porządku.
cznego. Więc gmach ogromny, ma
gazyny, biura, sala wystawy, sala
Służba stołowni bardzo przyzwoita,
koncertowa, winda, kawiarnia, czytel
Kto mnie nie wierzy, niechaj się zapyta
nia, muzeum wzorów...
Tych, co obiady w stołowni jadają,
Gospodarz przerwał:
Jako się grzecznie z niemi obchadzają.
I do tego przyjść może i ma
W sali stołowej portrety dziejowe
z latami. Ale działać się będzie sto
Polski i Litwy i Mickiewiczowe,
pniowo, systematycznie. Tb praca do
Różne gazety narodu polskiego,
słownie na lata całe. Alę tej pracy
Bo młodzież polska przywykła do tego.
trzeba wytyczyć tory, nakreślić jej
Patrząc na młodzież, jak się urządzają,
rozumny
plan,
wyżłobić
łożyska.
Tego
Jak się szanują, jako się słuchają.
właśnie
dokonać
ma
Związek
kultury
Mógłbym powiedzieć: dzieci polskiej ziemi
artystycznej, który teraz tworzę, orga
Umią się rządzić i między obcymi.
nizuję. Jego hasłem sztuka dla wszy
Kończąc me wiersze zawołam: o! Panie,
stkich. Zdemokratyzowały się już:
W jedności tylko siła pozostanie,
poezya, muzyka, teatr. Malarstwo
Której nie złamie i najpotężniejszy
i rzeźba, wciąż trzymają się przewa
Wiele licz ni ej szyi
żnie klamki pańskiej i pałaców. Precz
już raz z tą arystokratycznością Sztu
W prostych tych wierszach ki... Otwórzmy te złote wrota dla
maluje się cała dusza włościanina szerokich mas....
polskiego.
Wtrąciłem:
— Czy tylko chwila obecna, sto
sowna na te zamysły?... Teraz, wśród
browningów, karabinów, pogromów...
— To, na co obecnie patrzymy
i przeżywamy, nie dotyczy mej idei.
Objawy to tragiczne, ale na szczęście
przemijające. Siejby, którą rzucam
na naszą jałową jeszcze rolę, nie zni
szczy ogień, nie zabierze woda. Choć
zacząć jest dziś tak trudno, raz prze
cie zacząć trzeba.. Tylko zacząć!... Bo
już nie mówię o klasie naszej, śre
dnio zamożnej, nad którą i wśród
której tyle będzie pracy, ale weźmy
naszego robotnika. Jego raz przecie
socyalnych. Potem wyjechał na stu- wyzwolić trzeba od tego wampiradya do Paryża i znów powrócił, przy nędzy, która go wysysa...
wożąc nam gościńca: rozległy i su
Uśmiecham się nieufnie...
miennie obmyślany plan stworzenia
— Pan nie wierzy; ja to widzę...
u nas wielkiego „Stowarzyszenia kul Pan sobie powiada: daj ty, księże ro
tury polskiej “.
botnikowi kurę do garnka, bo gło
Zetknęliśmy się z nim przed paru dny, a nie praw mu o stylu stołu,
dniami na rogu Foksalu. Na uprzejme gdy nie ma co na nim postawić do
wezwanie weszliśmy do środka. Fo jedzenia. A ja panu na to odpowiem:
ksal 15, czwarte piętro. Ależ znam... dajcie robotnikowi dwie naraz konTu tworzył zmarły przedwcześnie stytucye, potrójcie mu jego zarobek,
Pawliszak swoje odaliski, arabów, a on zawsze, z brudnej fabryki wy
hussarzy, konie... Siadam dla zaczer szedłszy, będzie chadzał temi samepnięcia oddechu na meblu, już zna mi brudnemi ulicami, ubierał się w tę
czonym stygmatem sztuki stosowa samą wstrętną tandetę, sypiał w tej
nej, więc oryginalnym, ładnym
samej brudnej, cuchnącej izbi
a wygodnym. W koło mnie
cy, siadywał godzinami w tej
światła moc, nastrój arty
samej brudnej szynkowni,
styczny, na ścianach szki
\
jeśli go z niej nie wywace, pawie pióra, wzory,
j bicie światłem kultury,
kilimy...
/ od której poczucie estetyGospodarz objaśnia:
1 ki i zamiłowanie piękna
— Tu będzie niedłu
jest już blizkie... Wiele
go siedziba naszego „Związ
dróg prowadzi do Rzymu.
ku Sztuki dla wszystkich"-.
Dajmy im wychowanie artysJa się osobiście przeniosę KS. Włodzimier! Kirchner. tyczne w szkole, tło ja k najna mieszkanie w sąsiedz
bardziej kulturalne w domu,
two... To początek tylko; tak wygląda budujmy miasta hygienicznie i pięk
grudka, z której ma uróść — i uro nie, zastosujmy piękno przy każdej
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budowie domu, kościoła, sali odczyto
wej, miejmy muzea, stwarzajmy odczy
ty, lekcye specyalne, .piękne wzory do
pracy.- W tych warunkach i robotnik
stanie się innym. Zmienią się jego
potrzeby, inaczej na świat patrzeć
będzie.
• -— Zatem plan szczegółowy pracy?
— 0 ten ’ jest bardzo — powta
rzam — obszerny i szeroki. Nawet
jeszcze nie zupełnie ustalony.- Goto
wy jest tylko schemat ogólny. Dopo
móżmy instytucyom filantropijnym,
salom zajęć, ochronkom, szkołom, pensyom i t. d. aby wprowadzić u siebie
co prędzej i jak najbardziej racyonalne wykształcenie estetyczne młodzie
ży, stwórzmy sobie na wielką skalę
nasz swojski przemysł zdobniczo-domowy, umiejmy wprowadzić u siebie
wyrób artystycznych mebli, nawet
drobnostek potrzebnych do życia co
dziennego, na wzorach dobrych oparty,
zgromadzimy wszystkich artystów
i chętnych amatorów pod ten piękny
sztandar a urzeczywistnienie mych
rozmiarów, nie takie dalekie jakby
sądzić wypadało...
— Co jednak w tej chwili robi
się na ten temat?...
— Adwokat Papieski opracowuje
statut związku. Wydział wyszukiwa
nia pracy przyjmie protektorat nad
całą sprawą i przyznaje jej sto
sowny zasiłek pieniężny, artyści jak:
Tichy, Trojanowski, Stabrowski i in.
(oparcie o Warsz. Szkołę artystycz
ną—to podkreślam...) pilnują jej stro
ny artystycznej, wygotowuje się ode
zwy, artykuły do pism, odczyty,, my
śli się o wielkiej wystawie, słowem
robi się co można...
— Konkretne jednak szczegóły...
— Tymi mógłbym panu służyć
dopiero za jaki' tydzień, bo jeszcze
w tej chwili nie ustalone...
— Trzymam za słowo ks. inicyatora i stawię się po nie w termi
nie...
' — Bóg wam zapłać... To prze
cie rozkosz pracować dla takiego ce
lu, nieść w tak szerokie życie, w sze
rokie masy Piękno, wyssane niejako
z naszych pól i łąk, z naszych rzek
i jezior, chmur słonecznych i blasków,
z naszych barw i form...
Umilkł zacny ksiądz i patrzył
melancholijnie na cudne niebo, zaglą
dające do pracowni przez szerokie
szyby. I dokończył, jakby do siebie:
— Chciałbym też wreszcie dożyć
tej pociechy, by serca i głowy arty
stów naszych przeszły natchnieniem
w dłonie robotnika polskiego, by ich
twórcze myśli jak deszcz złotych pro
mieni spadły na nasze domy i stroje,
zaznaczyły się w każdej tapecie, ma
lowidle ściennem, meblu każdym
i okuciu, wazonie, talerzu... Chciał
bym dożyć...
Maryan Winiarski.
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Kiedy mnie już tu nie będzie...
Kiedy mnie już tu nie będzie,
Zapatrzone w topiel siną,
Będą rosnąć nad głębiną
Nenufary w zielsk oprzędzie.
Nad stadami w dżdżyste noce
Rozhulany w dzikim pędzie
Wiatr trzcinami załopoce,
Kiedy mnie już tu nie będzie.
Kiedy mnie już tu nie będzie,Jak powiędłe białe kwiaty,
Śniegu będą sypać płaty
I na jodłach szron osiędzie...

W noc upalną bzów aleje,
Krzaki róż. zakwitną wszędzie,
Wśród lip księżyc zabieleje,
Kiedy mnie już tu nie będzie.
W letni ranek o świtaniu
Na dalekich łąk krawędzie,
Wyjdziesz marzyć o kochaniu,
Kiedy mnie już tu nie będzie.
Stan. Pomaska.

To, co po nim pozostało...

Wspomnienie z pod Mukdenu.
I.

Styczeń 1905
Droga córko! Słusznie pisałaś mi
niedawno, że wojna jest brzydką, bo
zabiera dzieciom ojców, mówiłaś mi
o twem zmartwieniu z powodu mej
długiej nieobecności, o ciągłej obawie
o mnie. Prawdę rzekłaś, drogie dziec
ko. Wojna jest straszna, pozbawia
jąc dzieci tak potrzebnego im spokoju,
wesołości, szczęścia, ciepła, zabiera
jąc im ojców czasem na długo, cza
sem na zawsze. Lecz trudno! Gdy
spojrzysz na innych, przekonasz się
łatwo, że zabranie ojców innym dzie
ciom było połączone z głodem i nę
dzą całej rodziny, przekonasz się, że
wojna jest nieszczęściem całych na
rodów, kraju, milionów ludzi i że
twój ból osobisty jest tylko małą czą
stką ogólnego bólu. Zrozumiesz dziec
ko moje, że szczęście pojedynczego
człowieka, jest w ciągłej zależności
od szczęścia otoczenia, że nie można
być wesołym, gdy na około smutek,
że nie można w bezmiarze nieszczę
ścia ludzkiego myśleć o zadowoleniu
własnem. Znam cię, droga moja, wiem
jak odczuwasz krzywdy cudze, wi
działem perły łez w twych oczach,
gdyś patrzyła na nieszczęśliwych, po
krzywdzonych, głodnych, pragnących,
zziębniętych. I choć o wiele praktycz
niej byłoby może radzić inaczej, je 
dnak, nie wiedząc, czy i kiedy znowu
napiszę do Ciebie, proszę Cię, zapa
miętaj rady twego ojca: oddaj ludziom
wszystkie skarby umysłu i serca; idź
za głosem uczucia, a nigdy za wska
zówką rachunku, nie żądaj i nie licz
na wdzięczność ludzką, lecz rozdawaj
jak pan i potentat, jak mocarz, któ
rego stać na to i w tern odnajduj
szczęście i rozkosz. Bądź zdrowa! Pra
gnę, bardzo pragnę przycisnąć twą
płową główkę do piersi, usta we wło
sach utopić, spłoszyć pocałunkiem
każdą myśl złą, i ochronić od każdej
troski. Bądź zdrowa!

towania obiadu. Pomimo zmęczenia
i głodu bez szemrania uszykowaliś
my się do obrony. Wybrałem odpo
wiednie miejsce na punkt opatrun
kowy, rozbiłem namiot i wkrótce za
snąłem. Prawie że radością przejęły
nas pierwsze kule nieprzyjacielskiej
bateryi, które spadały obok nas około
godziny czwartej nad ranem. Byliś
my tak zdenerwowani tern ciągłem
oczekiwaniem, że otwarta gra, nie
bezpieczeństwo widoczne stawało się
mniej niemiłem, niż to ustawiczne
oczekiwanie. Zagrzmiały i nasze ar
maty. Przylepieni do stromych ścian
„sopki" z początku nie traciliśmy wiele
od nieprzyjacielskiego ognia, na któ
ry raźno odpowiadały nasze działa. Lecz
powoli pociski stawały się coraz zjadliwszemi. Co chwila rozlegały się
jęki i krótka komenda: „nosze!" Ogień
naszych dział zaczął słabnąć gdyż
wyginęła cała obsługa armat. Już
tylko jedno działo odpowiadało nie
przyjaciołom, lecz i to ostatnie wy
stawione na ciągły ogień, ryknęło po
raz ostatni i zdemontowane zamilkło...
Jeszcze dwa strzały posłali nam Ja
pończycy, jakby dla przekonania się,
czy żyjemy, poczem ogień działowy
zamilkł i naokoło nas złowieszcza za
legła cisza...
A przed namiotem lekarskim gromądziły się stosy ciał, jęki rozdzie
rały powietrze, narzekania, przekleń
stwa, wycie i śmiech spazmatyczny,
setki amputowanych rąk i nóg, sa
mobójcze zamachy cierpiących i nagłe
wybuchy obłędu tworzyły piedestał
pomnika, na którym rozpierał się dzi
ki, wstrętny bezlitośny Moloch—wojny.
„Banżaj!" huknęły tysiączne gło
sy. „Formuj szeregi! na bagnety, ura“,

i runęły na siebie dwie zwarte massy.
To piechota miała zakończyć atak,
przygotowany przez artyleryę. I roz
legały się znowu straszne uderzenia
kolbą o czerepy, z rozprutych brzu
chów wyłaziły trzewia, krew chlu
stała strumieniami, ludzie obejmowali
się, dusili, gryźli. To już nie kule,
ale widoczny wróg naciera, wróg któ
rego trzeba zdusić, bo inaczej on zdu
si sam. Japończyków, cofających się
z pola bitwy poganiała do ataku artylerya... Jeżeli bitwa artyleryjska
jest straszna, lecz imponująco wspa
niała, to walka na bagnety jest wprost
wstrętna. Ile pomieścić w sobie mo
że człowiek zwierzęcia, tyle go wy
dobywa podczas tej rzezi... Po od
parciu dwóch takich wściekłych ata
ków otrzymał zdziesiątkowany nasz
pułk rozkaz do odwrotu.
A w mózgu moim wirowały pira
midy poszarpanych ciał ludzkich, błęd
ny śmiech furyatów i jakiś ból stra
szny, który pomimo zmęczenia nie
dawał mi zasnąć. Spokoju! Spokoju!
w
UL
Luty 1905
Dwa dni odwrotu wśród długie
go wąwozu ostrzeliwanego z obydwóch
stron przez nieprzyjacielską artyleryę
to szereg najokropniejszych męczarni,
jakie wystawić sobie może ludzka
wyobraźnia. Żołnierz, który do walki
szedł odważnie, teraz zmęczony, znie
chęcony, rzuca broń i chce uciekać.
Droga zapchana obozami, nie pozwala
na swobodne ruchy pogmatwanych
wojsk najrozmaitszych oddziałów, puł
ków, gatunków broni. Jak rozszalałe
stado, uciekające od pożaru stepów,
tak pędzi już nie wojsko lecz tłuszcza,
i natyka się na swoich. Nie słucha
ją, wrzeszczą, odcinają uprząż, pozo
stawiają rannych, amunicyę, mordują
oficerów, usiłujących z rewolwerem
w ręku zaprowadzić porządek. Uciec
z tego piekła, uciec i unieść życie to
jedyne uczucie, które widnieje w tych
oczach, pełnych błysków strasznych,
w tych * oczach, z których wyziera

ii .1

Luty 1905
Od kilku dni,. maszerując po 30
wiorst dziennie, stoimy na miejscu.
Wydaje się to dziwnem, a jednak tak
jest, gdyż jednego dnia posuwamy się
ze wschodu na zachód, drugiego—po
wracamy w odwrotnym kierunku. De
nerwuje to i wyczerpuje bardzo. Na
reszcie po czterech dniach takiego
maszerowania ustawiono nas około
niewysokiej góry i kazano bronić tej
pozycyi. Ludzie od dwóch dni nie
mieli ciepłej strawy, gdyż ciągle
zmieniające się, chwiejne, chaotyczne
rozkazy zmuszały do ruszania z miej
sca wtedy, gdy rozkładano się do go

. . . Dwa dni odwrotu wśród długiego wąwozu, ostrzeliwanego z obydwóch s tro n . . .

według autentycznej fo to g ra fii).
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strach, głód, rozpacz i wściekłość.
A działa wciąż huczą i sycą swój
głód wyrywając z tej zbitej zdemo
ralizowanej masy obfity łup zgłod
niałych nędzarzy...
Nareszcie dopadliśmy do pociągu,
który za chwilę miał odejść. Jakby
w wązkiem przejściu z domu objęte
go płomieniem, tak się skłębił tłum
ludzki, nie — raczej gromada potę
pieńców i w s z y s t k o to rzuciło
się na pociąg. W jednej chwili za
jęto wagony, dachy, bufory. Silniej
szy? ściągał słabszego, by zająć jego
miejsce. Ludzie gryźli się, tratowali,
wyli... W moich oczach ściśnięto sio
strę miłosierdzia tak silnie, że zsiniała
i upadła. Podniesione ją, dano pomoc
i okazało się, że przez rozdartą skó
rę wylazły na wierzch połamane że-

Wśród objawów wściekłej nienawiści,
wśród ognia armat i konwulsyjnie
skłębionych poszarpanych ciał ludz
kich, żył, ciułając grosz do grosza
dla swej Soni, i umarł ze słowami
miłości i pamięci dla ukochanej ko
biety. Śpij spokojnie! Kazałeś mi
jej powiedzieć... Lecz czy warto mó
wić? od dwóch tygodni noszę list
z twej wioski rodzinnej, ukryty sta
rannie przed Tobą z wiadomością, że
twoja ukochana Sonia po dwóch la
tach tęsknoty i rozłąki urodziła ci
syna... Jaką dziwną niewysłowioną
rzewnością przejmuje mię te biedne
serca ludzkie, które wśród piekła naj
okropniejszych fizycznych i moralnych
męczarni, jeszcze z jakąś siłą rozpaczną wierzą, tęsknią, kochają, i umie
rają oszukane i wyzyskane.

stko, nic nie pozostało krom bólu
i zimna...
V.

Spokoju! Spokoju!
Jak małe zmęczone dziecko, tu
ląc się do kolan matki, woła „do do
mu!, do domu!", tak ja wołam: „spo
koju! spokoju!"—lecz wołam napróżno. Chcę się wyrwać z tego piekła,
nie mogę dłużej. Jestem zmęczony,
zbolały. Zdaje mi się, żem utracił
zdolność odczuwania wszelkich wra
żeń prócz bólu jedynie.
Nie wiem, co to jest, ale chwila
mi dzieje się ze mną coś straszliwe
go i dziwnego. Słyszę na około sie
bie jęki i głosy, coś woła „Ja, Jeho
wa, bóg twój, jestem bogiem mści
wym", coś znowu szepcze cicho, tak
cicho, że wytężeniem odtwarza słodycz
IV.
'
twego głosu, droga moja!
Wzrok nabiera jakiejś dziwnej
Niedobitki tych, co się nie do
stali na pociąg zmuszeni byli dalej siły, siły nadzwyczajnej. Widzę tak
cofać się pieszo. Zgłodniali, wście daleko w przestrzeni, tak przejrzyś
kli, wystraszeni, co chwila strzela cie, tak wyraźnie; z mózgu wypływa
li bez powodu raniąc i zabijając ją ku mnie żywe istoty, idą, zbliżają
swoich. Każdy krzyk wzbudzał się i czuję, czuję, czuję twoje ciepło...
popłoch, strzelaninę. Nareszcie do Przymykam oczy i wtedy widzę Cię
wlokłem się w nocy do fanzy chiń wyraźniej...
Widzę Cię. Idziesz wśród alei
skiej. Wyczerpany runąłem na zie
mię i momentalnie zasnąłem. Nie wązkiej, wysadzanej topolami. Liś
wiem, jak długo spałem, lecz na cie, spadając, ścielą Ci się pod no
raz w nocy przebudził mię jakiś gi i błagają, byś je dotknęła stopą.
krzyk, śmiech spazmatyczny, wycie Ty idziesz czysta, niepokalana, święta.
nieludzkie. Ludzie zbudzeni chwy Tam pod lasem świerkowym siadłaś,
cili karabiny i pobiegli. Na polu, żeby odpocząć, a ja, świętokradzko,
oświetlonem blaskiem księżyca, sta sięgnąłem po usta twoje... „Co za
ła gromada zupełnie nagich na wartość kradzionych pocałunków, nieszych żołnierzy, wymachując kara odwzaj emnionych"—powiedziałaś, spo
binami i strzelając w najrozmait glądając dumnie. A potem...
Potem zabrałaś mi każdą myśl,
szych kierunkach. Niektórzy wy
...W jednej chwili zajęto wagony, dachy, b u fo ry ...
li, gryźli i mordowali się nawza każdą kroplę krwi, wszystkie rozko
(Rysunek według autentycznej fotografii).
jem, wyrywając trzewia z roz sze i wszystkie bóle, wszystkie marze
prutych bagnetem brzuchów, nie nia i pragnienie moje...
A potem. — Po tern życie kradło
bra... A na około paniczny strach na czuli ani na mróz, ani na ból, błędni.
wybladłych twarzach, dziki blask w za A na przodzie stał jakiś brodacz-ol- płatki śnieżnobiałe twej duszy czy
padłych oczach, wyszczerzone, zaci brzym, chwycił karabin i wymachując stej, na krwawe strzępy darło wznio
śnięte zęby i ten zwierzęcy wyraz kolbą wołał: „Bo ja, Jehowa, bóg słe serce twoje, z oczu wyssało cie
podłej żądzy życia, w którem nic, nie twój, jestem bogiem mściwym, karzą- płe promienie...
Bo na tej ziemi znieść nie mogą
znają prócz nędzy i głodu!... Czyż cym za winy ojców do czwartego po
szczytów... Olbrzymie skały, góry
naprawdę warto aż zabijać innych, kolenia!"
Chcieliśmy im dać pomoc, lecz wzniosłe żłobi woda, a czas rozwidwa
by choć tak żyć?
Gdym dotarł do pociągu, zabito skierowali na nas taki ogień zabójczy, w pył i kurz ziemski...
podemną konia posłałem mego służą że musieliśmy się cofnąć.!. Wróciliś
A dusze wzniosłe niwelują ludzie,
cego, Michajłę, po innego; ledwie my do fanzy, a ludzie którzy przyj zdzierając z nich wszystko to, co prze
uszedł dziesięć kroków, padł na wznak mowali udział w najzawziętszych po rasta ponad tłum przeciętny i wzbu
uderzony małym odłamkiem granatu tyczkach dygotali ze strachu, płakali, dza święte uczucie bezgranicznego
w pierś. Przybiegłem. Czułem pie i jak błędni rzucali się na podłogę. uwielbienia...
kący ból, wyrzuty sumienia, jakbym A ogień karabinowy wciąż dolatywał,
Raziłaś ludzi swoją czystością,
był współwinny tej śmierci.. Służył tylko wycie zamieniało się jękami, miłością prawdy, bezgranicznem od
mi 'wiernie rok cały, opiekował się strzały stawały się rzadszemi, ucichł daniem się temu, w coś uwierzyła...
mną, niańczył... Ukląkłem odpiąłem nareszcie ten straszny głos: „bo ja Więc zdarli Ci szatę tęczową, skramu szynel, mundur i brudną koszulę. Jehowa, bóg twój" — i zaległa cisza dli i rozwiali wiarę twoją, starannie
Na piersi mała rana, z której są kompletna.
oszlifowali duszę i upodobnili do swej
Nazajutrz zrana znaleźliśmy wszy poziomej, wrzekomo przyjaznej... Odar
czyła się krew w niewielkiej ilości,
lecz krwotok wewnętrzny tnusiał być stkich na polu. Ani jednego żywego! tą, ze wszystkiego co opromienia ży
znaczny, bo szybko nastąpiła bladość Kto nie został zamordowany przez cie, bogatą w trzeźwość;— ten wznio
i coraz większa utrata sił... Zbielałe towarzyszy, tego ułożył do snu wiecz sły dar niwelującej przyjaźni, nagą,
wargi szeptały: Hospodi, Hospodi. So nego mróz... 1 odtąd pod powiekami jak szkielet, zimną, jak bryła lodu,
nia, Sonia... Otworzył oczy, poznał został mi już widocznie na zawsze pchnęli Cię na dalszą wędrówkę...
mię, spojrzeliśmy sobie w oczy tak, ten straszny obraz, którego nic z oczu,
Idziesz zimna, zastygła, skamie
jak się po raz ostatni patrzy, wyszep nic z mózgu spędzić nie może.,. Da niała.
tał: błagorodje, powiedźcie Soni... remnie spragnione ciepła wargi mo
Nie odchodź teraz. Tyś mi tak
I umarł.
dlą się o miraż dotknięcia tej drogiej potrzebna!
Biedny Michajło; Służył mi tak dłoni, która muśnięciem płoszyła my
Kobierzec z śniegu czystego bia
wiernie, a jam poniekąd przyśpieszył śli smutne z głowy zbolałej... Niema łego pod stopy Ci rzucę, girlandą
mu śmierć, posyłając go od siebie... nikogo! Czas i ludzie zabrali wszy gwiazd czoło ozdobię i szatą z piany
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morskiej tkaną, kibić otoczę... A póź
niej głowę na kolanach Ci złożę
i w oczy spojrzeć zapragnę...
Nie odchodź! Jam taki zmęczony!
Nie odchodź! Tyś mi ukojeniem!
Jak w ciszę pragnę wtulić się w Cie
bie, w Tobie zapomnieć wszystkie
bóle i troski życia.. Gdzieś zgubiła
ciepłe promienie oczu, dlaczego pa
trzysz zimno w ciemną, daleką otchłań
i pchasz mię w nią bezlitośnie?!,..
Nie chcę, nie mogę stracić wiary
w świętą niepokalaną czystość twej
duszy; za morze, oddanych Ci płomie
ni, daremnie żebrze o jedną iskierkę.
Lodowa pięść twej obojętności wbija
mi się w mózg i nic, nic już nie czuję, nic, prócz bólu.... Kłamią ci, co
widzą wśród przestrzeni bez końca
pyłki eteru; nie! to, co drga wszędzie,
we wszechświecie całym i w duszy mo
jej to tylko ból, to tylko cierpienie
ludzkie bez końca, bez wytchnienia,
tylko obłęd i kłamstwo, brud, kurz,
rdza, co przejada ducha i w otchłań
piekielną strąca...
Więc gdy taka wola Twoja...
*
**
Na tern urywa się- skrwawiony
rękopis, znaleziony na stole obok nie
boszczyka, na którym z rozkazu wła
dzy dokonaliśmy sekcyi.
Kuli, Która przebiła głowę na wy
lot, nie znaleziono. Niewiadomo, czy
rewolwerowa, czy „zabłąkana". Rzecz
szczególna. Gdy lekarz wyjął serce,
rozkrajał, obejrzał uważnie, to nieznalazłszy zmian chorobliwych, rzucił
je obojętnie na stół, i podyktował do
protokułu: „w sercu—nic ciekawego".
I za życia ludzie ściskali, szar
pali i dotykali brudnemi wulgarnemi
rękoma to biedne serce, i nie zauwa
żyli, że się trzepocze, jak ptak żywy,
że się rwie, cierpi, i nie raziły ich
nawet ślady krwi pozostałe na rękach,
a może bawiły...
W sercu—nic ciekawego!
A mnie się wydaj e, że niema ta
kiego serca ludzkiege, w któremby
wzrok subtelny nie odnalazł najcie
kawszych dokumentów, stwierdzają
cych ogrom bólu i nędzy życia, całej
głębi przyduszonych pragnień, ukry
tych tajemnic, nieziszczonych marzeń,
dążności wzniosłych, brutalnie znisz
czonych lub zmarłych w niemocy,
obok których przechodzi obojętny, sza
ry, uganiający się za chlebem, a wiecz
nie głodny chleba i zabawy tłum,
i z katowską obojętnością nie widzi
nic godnego uwagi, nic godnego za
stanowienia...
.

•

Z?r. Ignacy Mucha.

Polskość Nietzschego.
W miesięczniku lipskim „Politischantropologische Revue“ pojawia się zaj
mujący artykuł zamieszkałego w Wie
dniu polaka dr. Bernarda Scharlitta
„o polskości Nietzschego", zasługują
cy na bliższe poznanie, gdyż posuwa
naprzód sprawę pochodzenia wielkie
go poety-filozofa i doprowadza bada
nia w tym kierunku do bardzo cieka
wych wyników.
Jak wiado
mo, w rodzinie
Fr. Nietzschego
tkwiła silnie za
korzeniona tradycya, że przod
kowie j ej byli
p o ls k ie g o , a
w szczególności
polsko-szlachec
kiego pochodze
nia. To trady
cyjne przekona
nie odziedziczył
i Nietzsche, a w
listach, pisanych
do osób roz
maitych, akcen
tował niejedno
Fryderyk Nietzsche.
krotnie swą pol (według akwaforty
skość, nazywa Fr. Siedleckiego.)
jąc siebie żarto
bliwie pół-niemcem. Według owej tradycyi rodzinnej miał być protoplasta
Nietzschego szlachcicem polskim, któ
ry wskutek zawichrzeń religijnych
wyszedł z Polski i udał się do Nie
miec. Fakt ten potwierdza i siostra
pisarza, pani Foerster-Nietzsche w pier
wszym tomie biografii swego brata,
a nadto podaj e nazwisko legendowego
przodka. Miał on nazywać się „hra
bia Nietzky". Usuwając błędną pi
sownię nazwiska, otrzymuje się wcale
polskie i dobrze brzmiące imię: Niecki.
Należało teraz zbadać, czy istniał
u nas szlachecki ród tego nazwiska?
P. Scharlitt poradził się w tej mierze
Niesieckiego i poszukawszy w jego
herbarzu, nie znalazł wprawdzie Nieckich, ale za to natrafił na Nickich,
którzy mieszkali w województwie płockiem i pieczętowali się Radwanem.
Wiadomość ta wzbudziła w autorze
przypuszczenie, że nazwiska Nicki
i Nietzky odnoszą się do jednej i tej
samej rodziny, a przypuszczenie to
zmieniło się w przekonanie, gdy przy
rodzinie Nickich odnalazł wzmiankę,
że niejaki Gotard Nicki wyemigrował
do Prus w r. 1632, więc wzmiankę,
zgodną w zupełności z tradycyą ro
dziny Nietzsche. Gotard Nicki mógł
być identycznym z „grafem Nietzkim",
domniemanym przodkiem poety.
Pragnąc rzecz zbadać dokładniej,
zwrócił się p. Scharlit do pani FoesterNietzsche, posyłając jej jednocześnie
podobiznę herbu Rądwan. Pani Foerster odpowiedziała, iż ten sam herb
znajduje się na pieczątce, starym klej
nocie rodziny Nietzsche, którego zna
czenia nikt w domu nie umiał sobie
dotychczas wytłomaczyć, a nadto, że,
jak przekonywa się obecnie po pono
wnym przejrzeniu papierów i notatek
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brata, wspomina on zawsze wyraźnie
o Nickich, jako swoich protoplastach,
pisownia zaś „Nietzky" jest jej wła
snym wynalazkiem. Wiadomość po
wyższą stwierdza również niejaki dr.
Paneth, którego łączyły z Nietzschem
bliskie stosunki w latach 1883—84.
Podług listu jego, znajdującego się
w posiadaniu siostry poety, miał się
Nietzsche odezwać pewnego razu: „co
do mnie, jestem polakiem, nazywani
się właściwie Nicki i to mnie ogro
mnie cieszy, bo Nicki, to popolsku ni
szczyciel, duch wiecznego przeczenia."
W drugiej części swego ciekawe
go artykułu wykazuje p. Scharlitt
pierwiastki .rasy polskiej w osobisto
ści Nietzschego i w jego dziełach.
Jak wiadomo fizyonomia poety nosiła
na sobie cechyxwybitnie polskie, sku
tkiem czego brano go niekiedy za po
laka. Sam Nietzsche czuł .przynale
żność swą duchową do narodu pol
skiego bardzo silnie od lat najmłod
szych. „Kiedy byłem dzieckiem, chlu
biłem się mojem polskiem pochodze
niem", pisze w jednym z listów. Lecz,
jak podnosi p. Scharlitt, Nietzsche
nietylko chlubił się związkiem swym
z narodem polskim, ale także czuł,
myślał i twhrzył po polsku. Zaznacza
autor,'jako rys znamienny jego, zami
łowanie do Szopena, a niechęć do
ciężkiej muzyki niemieckiej. Jako chło
piec komponował; pierwszymi jego
utworami były „mazurki, które poświę
cał swoim przodkom". Wreszcie prze
chodząc na grunt filozofii Nietzschego,
usiłuje p. Scharlitt dowieść, że.jego
„teorya moralności panów" opiera się
poprostu na pojęciach mbralnych szla
chty polskiej, które Nietzsche odzie
dziczył z krwi polskich przodków.
Tu wkracza autor na grunt bar
dziej już kruchy, na grunt dowolnych
i elastycznych kombinacyi, na które
rozmaicie można się. zapatrywać. Kla
sowa moralność panów, zdaje się, nie
była zjawiskiem szczególnie polskiem,
a tak, jak ją Nietzsche pojmuje, dała
by się odnaleść genetycznie bodaj
łatwiej w innych rasach, niż właśnie
w polskiej. Przytem oddziaływanie
rasowe w jednostce rodzinnej, oder
wanej od wieków od pnia macierzy
stego, przez wiele pokoleń przetwa
rzanej związkami krwi na obcym grun
cie i wreszcie poddanej nieprzerwa
nemu wpływowi obcego środowiska
duchowego, wydaj e się mocno problematycznem. Nietzsche szczycił się
wprawdzie swem polskiem pochodze
niem, a nawet przeciwstawiał się jako
„polak" społeczeństwu niemieckiemu.
Sądzimy wszakże, że było to przeciw
stawianie się krańcowego indywidua
listy ogółowi, a polskość poety grała
tu rolę zupełnie przypadkową.
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Sam fakt pochodzenia Nietzsche
go od polskich protoplastów wydaj e
się obecnie dość silnie ugruntowanym.
Wnioski, wysnuwane z tego faktu,
mają wartość improwizacyj literackich
i ponadto nic więcej.
K raków .

Ch.

Dla zagrody wiejskiej.
Pszczelin.
. Czyż to nie dziwne, że w kraju,
gdzie jest przeszło milion gospodarstw
małorolnych, istnieje zaledwie jedna
szkoła, szerząca wiadomości zawodowe,
niezbędnie potrzebne do podniesienia
wytwórczości tych gospodarstw?
Lecz czyż to jeszcze nie dziwniejsze,
że ta właśnie jedyna szkoła zawodowa
dla miliona posiadaczy małorolnych,
nie ma zupełnie stałych podstaw materyalnych, że żyje z dnia na dzień, z cią
głą troską o jutro. Zaczynamy opis
Pszczelina od zanotowania tego objawu
znamiennego, gdyż zastanawia on swą
bezwzględnością, obezwładniającą rozwój
i działalność szkoły, której żywot powi
nien być bujny i płodny.
Towarzystwo pszczelniczo - ogrodni
czej powstało na gruzach zlikwidowanej
w r. 1888 spółki cywilnej pod nazwą
Muzeum pszczelnicze, której inicyatorem
był Kazimierz Lewicki. Likwidator spółki
Emil Waydel wespół z Edwardem Chrapowickim i Paulinem Dąbrowskim po
wzięli myśl stworzenia nowego stowa
rzyszenia i po długich zabiegach uzy
skali zatwierdzenie ustaw y w kwietniu
1894 r. Pierwszą czynnością nowego Za
rządu było zorganizowanie kursów pszczelnictwa i ogrodnictwa, które istniały n a
przód na mocy corocznych pozwoleń
gen.-gubernatora, a od 1898 r. na mocy
zatwierdzonej przez Min. Rolnictwa usta
wy. Kursa trw ają 2 lata, obejmują wy
kład teoretyczny i praktyczny, są dostę
pne dla uczniów pici obojga, w wieku nie
młodszym niż lat 15 i korzystają z za
pomogi Muzeum rolnictwa w kwocie 1500
rb. i m agistratu m. Warszawy w kwocie
500 rb. rocznie. Niezależnie od tego zor
ganizowano kursa 4 miesięczne pszczelnictwa, 10 dniowe w czerwcu (przeważnie
dla włościan), 5 dniowe kursa zdobnictwa
kwiatowego, 10 dniowe kursa zużytkowa
nia owoców i warzyw (we wrześniu) i kur
sa praktyczne stale ogrodnictwa, pszczelnictwa i rolnictwa dla dzieci włościan
w Pszczelinie. Założeniem i prowadze
niem tych wszystkich kursów zajmowali
się Emil Waydel i Maks. Malinowski.
Obecnie kierownikiem jest w Warszawie
Stanisław Rutkowski, w Pszczelinie A.
Brzósko i Rada opiekuńcza.

W Pszczelinie.

W Pszczelinie.

Sadzenie okazów drzew iglastych, otrzymanych z Podzamcza.

W Pszczelinie.

Wkrótce po założeniu Tow. powstał
miesięcznik „Pszczelarz i Ogrodnik", któ
rego redaktorem jest E. Waydel, kiero
wnikiem S. Rutkowski, a kierownikiem
działu pszczelniczego Kazimierz Werner.
Za inicyatywą E. Waydla, M. Malinow
skiego i' T. Kowalskie
go powstała przy Towa
rzystwie kasa wzajem
nej pomocy ogrodni
ków i pszczelarzy, prze

r

mianowana następnie na kasę rolników,
która stanowi obecnie instytucyę samo
dzielną. Nadto przy Tow. prpwadzone są
w arsztaty do wyrobu uli, przyrządów pasie
cznych i ogrodowych. Przez te 12, a wła
ściwie 18 lat istnienia Towarzystwo wal
czyło stale z brakiem funduszów, osią
gnęło jednak poważne rezultaty, zwła
szcza w dziedzinie nauczania fachowego
i może służyć za przykład, co może zdzia
łać energia i wytrwałość, nawet przy

W Pszczelinie.

Ćwiczenia straży ogniowej.
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Uprawa roli.

Uprawa roli pod kartofle.

braku wielkich zasobów. Obecny zarząd
Tow. składają: E. Waydel prezes, S. Rut
kowski viceprezes, W. Klawer, S. Kozicki
i M. Tański.
Nauce przedmiotów zawodowych to
warzyszą wykłady przyrodnicze i staran
nie organizowane zajęcia praktyczne.
Wszelkie roboty rolnicze, ogrodnicze,
pszczelnicze uczniowie wykonywają sami;
chętnie uczą się także koszykarstwa i sto
larstwa przy wyrobie uli ramowych.
Zdrowie swe fizyczne i zręczność rozwi
ja ją przez ćwiczenia gimnastyczne i po
żarnicze, zorganizowali bowiem coś w ro
dzaju oddzia
łu straży och o tn ic z e j.
W chwilach
w o ln y c h upraw iają z upodoba niem
śpiew chóral
ny i gry zbio
rowe; u rzą
d z a ją rów
nież wyciecz
ki zbiorowe
w celach na
ukowych.
W pierw
szych latach
is tn ie n ia
Adwokat Emil Waydel, prezes
Pszczelin liTowarzystwa.
czyłpo20kilku uczniów,
w roku przeszłym miał ich 50-ciu, w roku
zaś bieżącym zapisało się blizko 70-ciu.
Najwięcej uczniów dostarcza gub.Warszawska, następnie Piotrkowska, Lubelska
i Siedlecka; inne okolice kraju są sto
sunkowo bardzo słabo reprezentowane.
» Na zakończenie wyrażę życzenie, że
by u nas takich Pszczelinów powstawało
ja k najwięcej! One to bowiem przyczynić
się prawdziwie mogą do podniesienia
kultury i dobrobytu naszego ludu wiej
skiego.
St. Rutkowski.

Kursa dziesięciodniowe dla włościan w Warszawie.

Podczas wykładu.

Pieśni Jana Sawy.
Śniadanie.
Dwa tomiki wierszy, osłonię
tych. pseudonimem, który kryje
jedno z najświetniejszych imion te, a czar posiada dalekiego echa, lom“, które nie przeszły jeszcze
współczesnej polskiej literatury. *) lecącego od mogił drogich sercu, do dziejów. To dziś, krwawe
Tom pierwszy, ofiarowany dzie niezapomnianych. Całe stulecie i złowrogie dziś polskiego naro
ciom polskim, „zrodzonym w nie Polski pogrobowej w pieśni za du. Pieśń nastraja się tu na in
doli, na okrytej żałobą dziś ziemi, klęte. W zwrotkach tej pieśni ną nutę, w miejsce epoki wstaje
gdzie nie można zapłakać, gdy grzmią surmy bojów konfederac troska żrąca o byt duchowy i maboli, gdzie ojcowie są smutni jach, toczonych dla wolności i wia terjalny, o zdolność przetrwania,
i niemi44, to śpiewnik historyczny ry, krwawi się tragedja Rejtana, o stworzenie, wypracowanie wa
Polski porozbiorowej, kontynua płonie zorzą wspaniałą trzeci ma runków jutrzejszego szczęścia.
cja Niemcewiczowskiego Śpiewni ja i dreszcz sieje zgrzyt Targo Lutnia Jana Sawy uderza w krzyk
ka, opiewającego dni chwały wicy i przesuwa się świetlana zdławionego bólu pod wrażeniem
i wielkości. Jan Sawa przebiega postać wodza w sukmanie kra Wrześni, śpiewa na cześć odra
całe stuletnie martyrium ojczyzny, kowskiej i mkną legiony napo dzającego się Śląska, złorzeczy
od ery politycznego konania po leońskie, jaśnieją listopadowe wal „Warszawie zapustnej44, to zno
dni niemal nasze i w wypadkach ki, plącze tułactwo emigracji wu szuka ukojeń na wzgórzu wasmutnych i radosnych szuka nat i kirem nieskończonej żałoby owi welskiem, lub płynie za oceany
chnienia do pieśni swej niekun- ja się rozpacz 63-go roku.
pozdrawiać rodzącą się wśród
Całe bohaterskie i męczeńskie prezyj brazylijskich w pocie czo
sztownej i prostej, która brzmi
czasem, jak prostacza pieśń gmi dziedzictwo stu lat, przeżytych ła „nową Polskę" ludową. Nie
nu, jak opowiadanie w rym uję- w niezaspokojonej tęsknocie za ugięta wreszcie spadającemi ze
świtem!
wsząd ciosami, żywiąca nadzieję
*) Jan Sawa: „Śpiewnik historyczny 1767—
Tom drugi ofiarowany „lu naprzekór wszystkiemu, wolna od
1863“. „Ludziom i chwilom". Lwów. Polskie To
dziom" współczesnym i „chwi goryczy i zwątpienia, dumna ze
warzystwo Nakładowe.
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swego narodu, wydaje z siebie
najgórniejszy i wspanialszy nad
wszystkie akord w okrzyku: Ave
Patria!
Ojczyzno moja, bądź błogosławiona
I błogosławion owoc twego ducha!
Oto w błękity wyciągam ramiona,
Gdzie Bóg mnie słucha!
Majowe słońce promieni się w niebie
O, Polsko moja, błogosławię ciebie!
Nie, iżeś kłosem pole me okryła,
Skowronki moje żywiła za morzem,
Nie iżeś, ziemio, chleby mi rodziła,
‘Szumiała zbożem
Ale iż. duch twój rośnie mi w tym
- ' ■
cblebie
Ojczyzno moja, błogosławię ciebie!
Nie iżeś orły chowała mi białe,
Gniazda mojego prastare obrońcę:
Lecz że te orły za wolność i chwałę
Latały w słońce.
,
I nie zniżyły lotu, i w błękity
Ostatni powiał, jak sztandar przebity!...
Kraków.

S/OS.

Uniwersytet wolny
w Warszawie.
Gdy przed dwoma laty grono lu
dzi dobrej woli zorganizowało t. zw.
„kursy wakacyjne" w Zakopanem, pra
sa perjodyczna spopularyzowała cele i
zadania „uniwersytetów wolnych". Nie
potrzeba więc dziś dużo tłomaczyć icli
użyteczności i potrzeby. Nawet w tych
krajach, gdzie kwitnie państwowa,
mocno i dobrze urządzona nauka uni
wersytecka, luźne ogniska wykładów
istnieją i rozwijają się pięknie. Wszę
dzie bowiem urzędowe uniwersytety
t. j. wyższe zakłady naukowe o ści
śle wytkniętych programach i o ra
mach, ujętych w całkowity systemat
naukowy, są niedostępne dla szer
szych sfer społecznych. Tym sferom
właśnie nieoceniony pożytek przyno
szą uniwersytety wolne.
W naszym kraju pole działalno
ści dla uniwersytetów wolnych szcze
gólnie jest rozległe. W uczelniach
średnich od kilku lat panuje nieopi
sany zamęt. Wyższe zakłady nauko
we są zamknięte. Uniwersytet rzą
dowy zresztą oddawna już sączył
światło nauki skąpo i poprzez cewkę
polityczną, która zabijająco oddziały
wa na rozwój wolnej myśli. Ów sy
stem oświecenia zrobił swoje. Nauka
prawdziwa u nas wpadła w sen letargiczny, pochodnie jej zgasły, a ka
płani wywędrowali w świat daleki do
swoich i obcych.. Nieliczne ledwie
szczątki, istne niedobitki ciężkiego
boju o wiedzę, pozostały na miejscu.
A jednak ojczyzna nasza więcej
niż kiedykolwiek pożąda i potrzebuje
nauki. Dziś nie wystarczają już ład
ne bajki „pokrzepiające serca". Ol
brzymie ugory, które z musu dotych

czas leżały odłogiem, wołają o upra Na pokrycie tej sumy użyte zostały
wę. Zmienione warunki bytu doma przeważnie opłaty z wpisów, pobra
gają się jasnego zrozumienia najbliż nych od słuchaczów (prawie 9000 r.).
szych, palących zagadnień. Należy Niedobór pokryli członkowie Towa
ufać, że kraj wkrótce posiądzie wszech rzystwa. Ale nie starczyło już pie
nicę polską, która mu się słusznie niędzy na zakup najpotrzebniejszych
należy. Ale zanim to nastąpi, na przyrządów. Niektóre wykłady w sku
społeczeństwie cięży ważny obowią tek tego nie mogły być prowadzone,
zek: trzeba organizować kursy syste inne musiały uledz ograniczeniom.
matycznej nauki dla warstw, przygo Więc oto ci ludzie dobrej woli, któ
towanych do ich słuchania. Teraz, rzy poświęcili się idei stworzenia
gdy uniwersytetu niema, potrzeba jest zbożnej instytucyi, wołają do ogółu:—
pierwszorzędnego znaczenia. Znacze Pomóżcie nam! Pomóżcie, abyśmy
nie to nie ustanie i wtedy, gdy dla mogli zniżyć opłaty wpisowe od słu
studentów otworzą się mury własne chaczów, a tern samem udostępnić
wykłady szerokim warstwom. Pomóż
go, krajowego uniwersytetu.
Usiłowań, zmierzających do zara cie nam, abyśmy mogli łożyć na nie
dzenia tej potrzebie, nie brakło. Na zbędne pomoce naukowe, abyśmy
jesieni 1905 r,—za prywatną inicya- z czasem mogli dojść do własnych
tywą kółka ludzi, uprawiających na pracowni, laboratoryów i zbiorów, do
z
ukę i zajmujących się sprawą szerze biblioteki naukowej!.. •'
Kursy wakacyjne w Zakopanem
nia wiedzy w społeczeństwie,—komitet
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w War miały wyraźny charakter polityczny,
szawie podjął starania celem zorga który mógł odstręczać od nich ludzi
nizowania systematycznych wykła przekonań odmiennych. Nic podobne
dów wyższych. Korzystano z prze go nie ma miejsca w kursach nauko
łomowej chwili, która zdawała się wych warszawskich. Dość zresztą
wskazywać, iż władze przestaną tłu przeczytać nazwiska ludzi stojących
mić ciężką ręką wszelkie tego rodza na czele instytucyi: pp. Kazimierz
ju porywy. Na razie ograniczono się Chełchowski, Ignacy Chrzanowski,
do pewnej liczby przedmiotów z dzie Piotr Drzewiecki, Juljan Eberhardt
dziny wiedzy ścisłej i z psychologii. Leon Kryński, Antoni Osuchowski,
Otrzymano pozwolenie. Zarząd Mu Tomasz Ruśkiewicz, Andrzej Święto
zeum ogłosił natychmiast źapisy. Od chowski.., Zaś w liczbie wykładają
dn. 15 Stycznia rozpoczęły się wy cych profesorów, prócz wymienionych
kłady systematyczne z 9-u przedmio powyżej, mają się znaleźć jeszcze
tów w zakresie uniwersyteckim. Od pp. Babiński, Bouffał, Biernacki, Chrza
1-go Lutego przybyły jeszcze dwie nowski, Heurich, Jenike, Kętrzyński,
katedry przyrodnicze. W kilka ty Kontkiewicz, Lisiecki, B. Miklaszew
godni później podjęty został kurs ski, S. Miklaszewski, Mańkowski, Okolpsychologii.
"•'
ski, Ruśkiewicz, Smoleński, Sioma,
Na te przedmioty, razem 12 ka Szyller, Stołychwo, Wachowski, Watedr, zapisało się 808 osób; największą siutyński i wielu innych.
Ogół polski nie poskąpi poparcia
liczbę zapisów pozyskały katedry: bio
logii Ogólnej (p. Sosnowski), psycholo zaczątkom pierwszego uniwersytetu
gii (p. Mahrburg), fizyki p. (Kalinowski) wolnego w Warszawie! Przyszłość
wykładano nadto: zoologię (p. Tur), bo Polski ściśle związaną jest z rozwo
tanikę (p. Woycicki), embryologię p. jem wiedzy. Dawniej ten zasługiwał
Tur, fizyologię (p. Sosnowski), chemię się przedewszystkiem ojczyźnie, kto
nieorganiczną (p.Miłobędzki) i organicz z mieczem w garści ciągnął na pole
ną (p. Bielecki), geologię (p, Lewiński), chwały. Czasy się zmieniły. Dziś pra
mineralogię (p. Neyberg); geometryę nym i gorliwym obywatelom na pole
analityczną (p, Zarzecki), analizę alge onwały iść trzeba z oświaty kagań
braiczną (p. Dickstein), astronomię (p. cem. Kto przyczynia się do szerzenia
Banachiewicz). Przeciętnie zapisanych i popularyzowania prawdziwej, rzetel
słuchaczów na każdy wykład było oko nej wiedzy, ten pracuje nad wzmoc
ło stu. Tak znaczna frekwencja zapo nieniem ojczyzny, nad poprawą jej
czątkowanych pod egidą Muzeum Prze doli. Minimalna składka dla członków
mysłu i Rolnictwa wykładów, za wpły nowego Towarzystwa wynosi tylko 10
wem interesujących się tą sprawą rubli rocznie. Udział w tej kampanii
osób, była pobudką dla Stowarzysze jest zatem dostępny dla bardzo wielu
nia Techników do ogłoszenia, po uzy obywateli, kraj miłujących. Lecz ma
skaniu pozwolenia władz odnośnych gnaci nasi, starszej czy świeżej daty,
w marcu r. b., szeregu wykładów winni pamiętać, iż w dawnej Polsce
prawo do zaszczytów i godności zdo
z dziedziny technicznej.
W kwietniu, skoro tylko pojawiły bywano przez czyny ofiarnego poświę
się przepisy prawa o związkach i sto cenia. Ojczyzna teraz żąda ofiar. Wro
warzyszeniach, inicyatorowie kursów ga moc dokładała przez dziesiątki lat
naukowych wystąpili niezwłocznie do usiłowań, by wstrzymać kulturalny
władzy z doniesieniem o zawiązaniu rozwój narodu, by tamować jego
Towarzystwa i Zarząd, wybrany na oświatę. Teraz świta nadzieja lepszych
pierwszem walnem posiedzeniu za czasów. Ojczyzna wzywa swych synów
myśla z początkiem roku szkolnego „na pole chwały", do walki z potęgą
1906/7, t. j. we Wrześniu r. b., pod-, ciemnoty. Rozeszlijcie wici, zwołujcie
jąć wykłady ze wszystkich dziedzin pospolite ruszenie! A w tej kampanii,
wiedzy, o ile tylko dopiszą środki ma- której dobro ojczyzny wymaga, wolny
teryalne i siły naukowe. .
uniwersytet w Warszawie powinien
Wykłady, prowadzone w półroczu stać się czynnikiem dużego znaczenia.
R.
próbnem kosztowały około 9600 rubli.
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Do historyi ruchu wolnościowego w Rosyi.

Przed rokiem, Rok mija właśnie od chwili, kiedy delegacya zjazdu przedstawicieli samorządu ziemskiego i miejskiego przed

stawiła się Cesarzowi. Historycy ruchu wolnościowego w Rosyi uważają tę datę za przełomową. Po raz pierwszy Monar
cha rosyjski usłyszał bezpośrednio prawdziwie szczery głos reprezentantów t narodu, bez żadnych przesadnych obsłonek.
I nawzajem reprezentanci ci usłyszeli z "wysokości tronu stanowczą obietnicę, że Cesarz zamiar pociągnięcia społeczeństwa
do współudziału w rządzie do skutku doprowadzi. Deputacya po ukończeniu audyencyi fotografowała sią przed pałacem
w Peterhofie. W dolnym szeregu od lewej do prawej strony zasiedli: baron P. Korff, marszałek szlachty i sędziwy hr. Heyden
o typie amerykanina, obecnie przywódca partyi umiarkowanej w Dumie; Iwan Petrunkiewjcz, prezes grupy parlamentarnej
„wolnhści ludu" (K. D.);-delegaci rady miejskiej w Petersburgu M. Fedorow i A. Nikitin. W górnym szeregu stoją: N. Lwów,
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli umiarkowanej lewicy; dalej Rodiczew, płomienny mówca, przyjaciel wierny po
laków; F. Gołowin, znany działacz moskiewski, prezes zarządu gubern. ziemskiego; prof. M. Kowalewskij, przywódca „związ
ku reform demokratycznych"; ks. P. Dułgorukow, obecnie wiceprezes Dumy; ks. Sergjusz Trubeckij, zmarły w parę miesię
cy później wówczas rektor uniwersytetu moskiewskiego, najwybitniejszy z przywódców ruchu wolnościowego; On to- prze
mawiał do N. Pana w imieniu deputacyi; następnie I. Nowosilcew, działacz ziemski i ks. D. SzachowsKij, sekretarz Dumy.

Szkice parlamentarne.

rosyjskiego, kióry powinien być roz
planow any, w następujący sposób:
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Wrażenia widza i słuchacza.

tym tygodniu nastąpi
ła je n e ra ln a przepro
wadzka posłów z m iej
sca na miejsca.
Dotąd siedzieli ja k
tam się zdarzyło.
A zdarzyło się, iż
polacy zajęli m iejsca
na samym sk raju i na samej gó
rze, .byli więc, przez pozycyę sw oją
7W0w/ag7zar<Z'ami, co się nazywa, a zno
w u „trudowikom" dostały się fotele na
praw ej stronie...
Dziś to wszystko je s t ju ż upo
rządkowane.
Co się nie obyło bez protestów
i żalów.
Bo, wyobraźcie sobie, mniej w ię
cej wszyscy posłowie pragną siedzieć
na lewo...
Je s t to wskazówka dla przyszłego
budowniczego przyszłego parlam entu
li
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I to ju ż na lata całe...

*X.*
••

Najwięcej pretensyi przy nowem
rozmieszczeniu założyli Polacy. P ra 
gnęli oni naprzód mieć m iejsca w szy
scy razem: królewiacy i terytoryaliści,
a potem mieć je w lewem centrum ,
ostatecznie w samem centrum .
Tymczasem kadeci postanowili
wziąć „stronnictwo bezpartyjnych"—
je s t takie—w opiekę, i niejako na w y
chowanie. A każda niańka m usi mieć
dziecko przy sobie...
Ostatecznie więc tak się ugrupo
w ali ludzie w Dumie:

Polacy w ten sposób m usieli przy
ją ć m iejsca w drugim rejonie od krań
ca prawego.
Ten rejon podaje wam nasza ilustracya.
W idzicie na niej w pierw szym
rzędzie dr. Rząda, którego w ystąpienie
w Dumie w spraw ie interpelacyi szkol
nej było nader udatne i popularnego
posła lubelskiego Nakoniecznego.
W drugim rzędzie siedzi hr. Mau
rycy Zamoyski obok p. Chrystowskiego. Poseł siedlecki, Błyskosz zajm uje
miejsce osobno na lewo; ks. Czetwertyński osobno' na prawo...

Podczas posiedzenia Dumy.

Ławy polskie według nowego rozmieszczenia.

Niektórzy posłowie mają odrobinę
pretensyi do p. Massoniusa, wpływo
wego członka komisyi gospodarczej,
że pozwolił paru bezpartyjnym posłom
niepolskim werżnąó się klinem mię
dzy Polaków, dzięki czemu kilku Po
laków musiało usadowić się jeszcze
bardziej na prawo, już w pierwszym
prawym rejonie...
Ale inni nie przywiązują wagi do
tego szczegółu, twierdząc:
— Nie miejsce charakteryzuje
człowieka, ale jego opinia...
Większość zaś zadowolona jest,
że choć główne żądanie Polaków do
czekało się spełnienia:
— Jesteśmy razem przynajmniej...
**
**
*
„Trudo wikitt są najgłośniejszą, je 
żeli nie naj czynniej szą partyą w Du
mie...
I z pewnością naj charaktery styczniejszą...
Znajdują się oni w ustawicznych
stosunkach ze swymi wyborcami. Do
biura „trudowików* sypią się codzień
listy i depesze, które są dokumentami
życiowemi pierwszorzędnemi...
Niektóre z tych dokumentów leaderowie „trudowiccy“ czytują na try
bunie...

Nabokow.

r

Niektóre drukują pisma.
I między temi ostatniemi są rze
czy bajeczne...
Jeden z włościan prosi np. Aładina, żeby wystarał się u Dumy dla
niego—o rozwód.
„Żyć dłużej z tą wstrętną babą
nie mogę...*
Inny wdowiec prosi, aby pozwo
lono mu ożenić się z bliską krewną.
„'Doskonała dziewczyna, pracowita
i cicha, wszyscy to poświadczą. I dzie
ci ją bardzo lubią. Pop się nie zgadza.
Ja pieniędzy nie mam. Pomóżcie bie
dnemu....

Karejew.

Zj a wiaj ą
się też wkuuarach Duny rozmaite
,chodziki“
:e stron daekich.
Aladin.
— Poparzeć przy
szedłem — mówi — co nasi posłowie
łobią. Sprawdzić. Popilnować. No, a
ak co trzeba zawieść do wsi, to się
sawiezie. My tam gotowi...
etersburg.

Demil.

2 życia parlamentarnego w Rosyi

Podczas posiedzenia Dumy.

W kuluarach pałacu Taurydzkiego.
18

Grupa „trudowików” .

2

życia parlamentarnego w Rosyi.

Grupa rosyjskich sprawozdawców dziennikarskich w Dumie.

Stenografi parlamentarni obojga płci przy robocie.

Dyalogi Warszawskie.
(Z życia, książek i teatru).

...J e s t- ż e uczucie bardziej dra
żniące, jak oczekiwanie? Oczekujemy
wszyscy, — czego — nie wiemy dokła
dnie. Rozumiemy tylko,1 że coś na
stąpić musi, że stan dzisiejszy trwać
bez końca nie może. Niepokój dręczy
bojaźliwsze umysły, przerażające po
głoski biegną z ust do ust i niby
leitmotw, w którynł dźwięczy i trwo
ga i nadzieja, powraca wciąż pyta
nie: — Co będzie?...1
— Prawda wyłoni się z bezładu...
—Lecz wprzódy zginiemy w tym bez
ładzie. Jak okiem sięgnąć, niczem
tatarskie zagony, ruina zatacza coraz
szersze kręgi, nędza, rozpacz i głód
wyzierają z za każdego węgła. Głód
jest złym doradcą, pamiętajcie!
Do kawiarnianego stołu zbliża
się znany powszechnie dziennikarz.
Wita się ze zgromadzonymi literata-

mi i artystami, zapala czcigodny „import“ i mówi wesoło.—Podobno bę
dziemy mieli lada dzień pogromy...—
Pogromy żydów?—Nie, w Warszawie
mają być skierowane wogóle prze
ciwko inteligencyi. Stu opryszków
pod bezpieczną ochroną bagnetów mo
że dokonać wiele...—Przeciwko inteli
gencyi? uśmiecha się kwaśno pod
adresem ozdób literatury i sztuki wygo
lony aktor. Zatem panowie nie po
trzebują się obawiać...
— ...Kto czytał „Na polu chwa
ły"? Chwila milczenia. Tak zwani
„młodzi" (najmłodszy ma trzydzieści
pięć lat) nie lubią się chełpić tego
rodzaju' lekturą. Chorowity blondyn
jąka nieśmiało. — Czytałem... Ładna
bajka... Bardzo przyjemna... Trochę
za wiele cudownych zdarzeń... Piękna
bohaterka nadużywa szczęśliwych
„zbiegów okoliczności".
Napadają ją wilki... Okrutne
wycie, ślepia ciskają ognie, pachołko

I
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wi .wypada z rąk łuczywo. Złe... Lecz
oto rozlega się tentent koni, w pu
szczy zjawiają się pp. Bukojemscy.
Uratowana. AZ dPsm/Panna Sienińska,
po śmierci opiekuna, zostaje na łasce
i niełasce namiętnego rozpustnika.
Brzydki szlachcic rzuca się na nią,
chwyta za włosy... Cnoto panieńska,
wybiła twoja ostatnia godzina! Nie, we
właściwej chwili ukażesię zbawca, porwie niewinną ofiarę w mocne a uczciwe
objęcia, uniesie w bezpieczne miejsce.
E t de deux! Panna Sienińska jedzie
do Krakowa. Na wąskiej grobli na
paść. Hukają strzały, świszczą sza
ble... Napastników coraz więcej...
Uciekać czemprędzej... Przebóg! Z bo
ków wypadają nowi zbóje, ucieczka
niemożliwa, wszystko przepadło... Nie,
bo oto znów rozlega się tentent koni,
niby z pod ziemi wyrasta heroiczny
Jacek Taczewski, za nim liczni ryce
rze. E t de trois! Opatrzność czuwa
nad cnotą panieńską, organy zagrają
„Veni Creator", król weźmie udział
w weselu... Bardzo przyjemne odpocznienie.
Zgryźliwy powieściopisarz prze
rywa.—Znacie rozmowę dwóch komi
wojażerów niemieckich? Jeden z nich
wraca z Indyj i opowiada swe przy
gody w dżungli. — Wyskakuje jeden
lew. Chwytam za karabin, przymie
rzam się, paf! Lew leży jak długi.
Idę parę kroków dalej, — wyskakuje
drugi lew. Chwytam za karabin,
przymierzam się, paf! Lew leży jak
długi. Idę dalej — wyskakuje trzeci
lew. — Słuchaj, woła oburzony towa
rzysz, jeśli tego trzeciego lwa za
strzelisz, zrywam z tobą znajomość

, W teatrach? „Starościc uka
rany “ Nowaczyńskiego wyrabia so
bie, obok „Kazimierza i Esterki" Ko
złowskiego, coraz lepsze powodzenie.
P. Śliwicki zapowiada wkrótce nową
bardzo interesującą premierę: „Na dro
dze do Syonu" Asza. Sztuka żydow
ska. W Petersburgu grano ją z po
wodzeniem w przekładzie rosyjskim.
Ktoś dodaje: —Asz, poeta żar
gonowy, który zaczyna pisać po pol
sku,—pupil Witkiewicza i Żeromskie
go, talent subtelny, egzotyczny...
W jego nowelach, które wyszły nie
dawno, przedziwne odczucie duszy
żydowskiej. Nastroje, pełne bezbrze
żnej melancholii, gdzie niegdzie opro
mienione uśmiechem oryginalnego hu
moru...
— W ^Filharmonii“przygotowa
nia do „Chłopów" Reymonta. Na sce
nie po raz pierwszy może obaczymy
prawdziwego chłopa polskiego —nie
tego w kierezyi, w lakierowanych bu
tach, dzwoniącego sprzączkami od
pasa, — chłopa z „Wesela w Ojco
wie i z innych „sztuk ludowych".—
Oby tylko nie zatruto przedwcześnie
artystycznego wrażenia reklamą o ży
wych królikach i tresowanych mrów
kach... Kampania już się rozpoczęła.
Dzienniki głoszą o wyprawie ak
torskiej na jarmark łowicki celem
studyowania ubiorów i życia „Księżaków“... — Jakiegoż wroga mają

autorzy, artyści i dyrekcya teatru
łódzkiego w tej natrętnej i niesmacz
nej reklamie, która ośmiesza i odstrę
cza.
<
... Dwie doskonałe farsy: 300
dni Gavault’a w Filharmonii i „Dro
ga do piekła“ Kadelburga w Teatrze
Nowym. Pierwsza zwłaszcza. Robota
mistrzowska. Autor panuje dyskretnie
nad ultra-drażliwym tematem, nie przestaje na chwilę bawić. Farsa Ka
delburga cięższa nieco, jak przy
stało niemieckiemu jej pochodzeniu,
mimo to w świetnem tłomaczeniu
Perzyńskiego od początku do końca
budzi wybuchy wesołości. Zwłaszcza,
że grana jest wybornie.
— W Filharmonii „Rewizor" Hohola nawet w ubogiej oprawie prowincyonalnego teatru zajmuje i śmie
szy.— Naiwna Satyra z przed kilku
dziesięciu laty nie straciła wcale
wartości aktualnej. Cały świat uległ
potężnym przeobrażeniom, postępy kul
tury zmieniły warunki bytu, litera
turą i sztuką wstrząsnęły różnorodne
potężne prądy... Niedołęstwo i łapo
wnictwo biurokracyi rosyjskiej prze
trwały wszystko.. Tutaj zegar życia
stanął. I ten fakt, iż „Rewizor" nie
jest dziś jeszcze antykiem, który
z zakurzonej szafy wyjmuje się na
uroczystości rodzinne, ale że in«it
sztuką, tętniącą prawdą życiową,—
ten fakt tłomaczy wiele pozornych za

gadek... Świat cały szedł naprzód,—
a biurokracya rosyjska, dzierżąca
w dłoniach ster olbrzymiego państwa,
kostniała w swej ignorancyi, błędach
i zbrodniach... „Rewizor" Hohola nie
przestał być jeszcze okrutną, lecz pra
wdopodobną .karykaturą.
Redivivns.

Tryumf p. Clemenceau.

W paryskiej izbie deputowanych p. Clemenceau,
minister spraw wewnętrznych, znany z radykal
nych przekonań, wygłosi! piorunującą mowę prze
ciw taktyce i praktykom współczesnego socyalizmu.

Pielgrzymka polska w Rzymie.

I

Grupa uczestników.

Bomba pod Milanówkiem.

W Wilnie.

Zagadkowy wybuch bomby w lesie Grubińskim, który położył
trupem nieznanego bliżej przechodnia. W całei okolicy wy
wołał silne wrażenie. W tajemniczej tej sprawie toczy się
śledztwo; fotografia nasza przedstawia właśnie zjazd odno
śnych władz na miejsce wypadku.

Zwycięstwo polskie na Górnym Szlązku.
Z okręgu bytomskiego na górnym
Szląsku obrany został d. 12 czerw
ca posłem do parlamentu niemiec
kiego, redaktor „Katolika" p. Adam
Napieralski. Był to wybór uzu
pełniający po rezygnacyi z god
ności poselskiej posła Królika,
wybranego w tymże okręgu przed
3 laty głosami centrowców i po
laków. Przez te trzy lata zmieni
ły się stosunki na Górnym Szląsku.
-Polacy, głosujący wówczas na kan
dydata centrum, oddali obecnie już
Adam Napieralski.
głosy na kandydata narodowego, którym był właśnie p. Napieralski. Zwy
cięstwo było zupełnem, bezwzględnem, dowodzącem. do jakiego
stopnia żywioł polski przeważa w okręgach górnoszląskich, bę
dących dotąd pod wyłączną przewagą księży centrowych.

Pierwsza od czterdziestu trzech lat procesya uliczna w Wilnie,
dążąca od Ostrej Bramy do katedry.

Ćwiczenia „Sokołów” na Dynasach.

W ubiegłą niedzielę na Dynasach miały miejsce ćwiczenia „Sokołów11 pod kierunkiem druha M. Bodalskiego. Pierwszy pu
bliczny popis ten, mimo deszczu, trwającego przez cały czas ćwiczeń, wypadł- niezwykle świetnie. Wykazał nietyłko dzielną
postawę uczestników, ale i znakomitą sprawność w zwrotach.
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Doroczny jarmark na wełnę w Warszawie.

Klasyfikacya i sprzedaż tryków zarodowych.

z drzewa, od wytwornych mebli aż do
zabawek i drobiazgów dla dzieci do co
dziennego użytku, wyroby koszykarskie
lampionów, zaangażowano kilka orkiestr, i papierowe, chemikalia, nawet krajowe
chóry, stworzono z jarmarku miejsce po wyroby jubilerskie. Są przetwory naszych
nętne, mogące być codzienną miłą atra- płodów rolniczych, cukier, spirytus, wina
kcyą dla publiczności lwowskiej. I nie owocowe, konserwy. Wreszcie—w oddziel
pomylono się w rachubach. Dziesiątki nych pawilonach—wyroby wielkich fa
tysięcy osób przepływają przez plac ja r bryk, dostarczających urządzeń dla wszel
marku, ruch handlowy przybiera coraz kich przedsiębiorstw, produkty górnicze,
większe rozmiary, publiczność bawi się wyroby przemysłu domowego i t. p.
i zbliża jednocześnie do źródeł wytwór
JarmarK otwarty uroczyście w obe
czości krajowej.
cności przedstawicieli władz, także n a
Obok tego stanowi jarm ark ciekawy
miestnika i marszałka kraju, potrwa
obrachunek naszej pracy ekonomicznej przez całe lato. Będzie to wakacyjna
z ostatnich kilku lat, daje przegląd sił, feerie Lwowa. Lecz wśród ochoczej zaba
pozwala zoryentować się, o ile postąpiły wy, wśród bajecznego oświetlenia, któzbiorowe i indywidualne wysiłki, dążące rem płonie codziennie przepyszny plac
do stworzenia trwałej podstawy pod sa wzgórza powystawowego, wśród koncer
moistny rozwój społeczny i narodowy tów nieustających i rozlicznych uciech,
kraju. Reprezentowanych jest ogółem 500 przenikać będzie owe tłumy rozbawione
przemysłowców. Główny dział mieści się z każdym dniem silniej przekonanie krze
w szesnastu salach dawnego, powysta- piące i dodające otuchy, iż mimo wszy
wowego pałacu Sztuki, reszta wystawców
stko idziemy przecież naprzód ku samo
zajęła miejsce w osobnych pawilonach,
dzielności i stajemy się coraz mniej bie
które długim szeregiem stanęły w wiel dni i upośledzeni i wkrótce już może
kiej alei placu jarmarkowego. Wrażenie będziemy mogli wystarczyć sobie sami—
ogólne bardzo korzystne. Całe gospodar- przynajmniej na najważniejszych polach
two domowe, na stopę skromną lub wy gospodarczego życia!
kwintniejszą, możnaby już urządzić z przed
Lubicz.
miotów, wytwarzanych w kraju. Są w y
roby lniane, koronki, kilimy i makaty,
wyroby ze szkła, majoliki i gliny, wyro
by ze skóry, żelaza i blachy, wyroby
z najwszechstronniejszego materyału,

Zwózka wełny do gmachu przy ul. Nowo-Wielkiej.

Rozpoznawanie klasy wełny na tryku zarodowym.

Jarmark przemysłu polskie
go we Lwowie.
Na pięknem wzgórzu stryjskiem,
w miejscu, gdzie święciła tryumfy wy
stawa krajowa w r. 1894, odbywa się we
Lwowie od szeregu dni jarm ark przemy
słu krajowego. Jarm ark—to także rodzaj
wystawy, z tą jedynie odmianą, że na
miejscu nietylko zamawiać można u wy
twórców rozmaite wyroby, ale nabywać
je od razu, a sprzedane zastępowane by
wają wciąż nowemi. Forma ze względu
na mniejszych zwłaszcza lub początku
jących przemysłowców bardzo szczęśliwa,
umożliwiła im bowiem wzięcie udziału
bez ryzyka, a nawet z widokami dora
źnych korzyści. Zadaniem jarm arku by
ło zareklamować jak najszerzej wyroby
krajowe, pokazać w sposób możliwie
wszechstronny, co wytwarza się u nas,
w co już zaopatrywać się możemy u sie
bie w domu. Trzeba więc było ściągnąć
na plac jarm arku jak najwięcej publi
czności. Aby tego dopiąć, urządzono ol
brzymi park zabaw, elektrycznością oświe
tlono plac, zawieszono setki barwnych

Lwów. Widok ogólny na „Ja rm a rk przem ysłu polskiego” .
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Z teatru lwowskiego.

Scena z „Odwiecznej Baśni” .

Pani K. Bednarzewska (Sonka), p. Adwentowicz (kró l), pp. Antoniewski i Rosiński.

tajemnych drgnień i spojrzał w oczy
prawdzie, a teraz do nowego szczęś
cia wyciągnąć chce ramiona. Znużo
ny walką i orgią zmysłów zrozumiał,
że poza Astartą i Mają są także dusze
ludzkie jako białe gołębice, niosące
ukojenie i ciszę; poza dramatem in
stynktu — inne, głębokie i wielkie
zagadnienia bytu. Nienasycona żą
dza posiadania stopniała tu w oczy
szczonej z pierwiastków zła miłości. Po
eta rozpoczyna „Odwieczną Baśń”
przedmową, siostrzycą najwspanial
szych swych natchnień, poświąconą
tej, która odrodziła w nim życie. A póź
niej uderza w złote struny wiekuistej
harfy poezyi i wydobywa z niej pieśń,
chwilami tak porywająco piękną, że
godzi się ją porównać z muzyką—cu
dną opowieść o słonecznej Sonce, jas
nowłosej małżonce króla, której mi
łość dziewicza i czysta wyzwoliła go
z mętów życia, wzbudziła w nim siłę
do walki z potęgą zła i ciemnoty!
Treści „Odwiecznej Baśni” po
wtarzać nie będę. Chciałem tylko
zwrócić uwagę na duchowe piękno
poematu.
Wspaniała wystawa, bogactwo
kostyumów, sporządzonych według
wzorów nieodżałowanej pamięci- auto
ra dzieła „Ubiory w dawnej Polsce”,
Walerego Eliasza, świetna charakteryzacya artystów, wzorowana na szty
chach i dawnych portretach, przyczy
niły się niemało do powodzenia „Od
wiecznej Baśni”. Zwyciężyła tu więc
poezya, bo ujęcie w ramy sceniczne
tego dzieła, które jest niemal wyłącz
nie poematem, a nie poematem dra
matycznym, zaciera w niem niejeden
moment piękna i niejeden jego czar
rozwiewa się w blaskach kinkietów i
szminki.

ani wyzwolenia. Śmierć przychodziła
Nowy dramat
tu jak wybawienie. Wyzwalała du
szę ludzką z oków trawiącej żądzy,
S. Przybyszewskiego. która deptała zwycięsko słońce życia.
Wielki talent dramatyczny Przy
Sześć lat mija od chwili, kiedy byszewskiego twórcza potęga jego
dyrektor Pawlikowski objął kierowni słowa, sprawiły, że jednostronność
ctwo sceny lwowskiej. Rządy jego tych tematów, powtarzających się z
dobiegają obecnie do końca. Sezon małemi zmianami we wszystkich nie
premier skończył się wystawieniem mal utworach scenicznych autora „Zło
„Odwiecznej Baśni” Przybyszewskiego, tego Runa“, przeszły przez próbę ognio
wą widowni — i prze
„Aszantki” Perzyńskieszły przeważnie zwy
go i „Milczenia” Stani
cięsko. Nadszedłjednak
sława Brzozowskiego, a
Lwów,
A. W.
czas, kiedy poeta zrzucił
z dniem 1 lipca powita
z siebie jarzmo pierwia
my już nowego dyrek
stku seksualnego. Poku
Nasza karta albumowa.
tora teatru w osobie pa
tujące w duszy jego wi
na Ludwika Hellera.
„Pasterze” Sichulskiego należą nie
dmo barbarzyńskiego,
Lwów znał ze sceny
pierwotnego instynktu wątpliwie do piękniejszych prac tego,
Przybyszewskiego, jako
krwi * ro z p ły n ę ło się utalentowanego artysty, o którym za
autora dramatów: „Dla
mieścimy
w
jednym
z
najbliższych
ze
w pierwszych brzaskach szytów obszerniejszy feljeton.
szczęścia”, „Złote Ru
nowej doby twórczości,
no”, „Goście” i „Śnieg”.
nowego ju 
Zna go także jako poe
tra.
tę-wizyonera, snującego
kroniki
towarzyskiej.
przędziwa rozgorączko
„Odwiecz
wanej wyobraźni koło
na B a ś ń ”,
jednego tylko problema
poemat dra
tu — życia seksualnego.
m at yczny,
wystawiony
Dramaty te, to walka
na scen ie
mózgu, który przestał
lwowskiej z
panować nad swymi or
początkiem
ganami, z odwiecznym
czerwcajest
wrogiem — żądzą ciała,
dalszym eta
przedstawiona w postaci
pem rozwo
kobiety — demona, ko
ju Przyby
biety—wampira, wgry
szewskiego ,
zającego się w najgłęb
jako poetysze tajnie intelektu — to
Z utworu te
rozpasaiiy „Taniec mi
z „Odwiecznej Baśni” , akt l-y.
go wyłaniać
łości i śmierci”, wciąga Scena
p. Bednarzewska, jako urocza „Son
jący w zawrotne głębie ka” z p. Adwentowiczem w roli „króla” . się zdaj e du
człowieka — narzędzie
chowa syl
w rękach druzgoczącego Fatum. Dra weta człowieka, który prze
maty te czerpały treść swą z jednej żył całą Gehennę cierpienia W dniu 30-ym Czerwca pobłogosławiony został zwią
tylko krynicy. Był nią krzyk duszy i męki. Duszę swą wiwise- zek małżeński panny Janiny Dziewulskiej, córki pp.
nieszczęśliwej, rozpłakanej w Tęskno kcyonował w każdym mo Nenrykowstwa Dziewulskich, z panem Tadeuszem
cie, nie widzącej przed sobą jutra, mencie bólu, słuchał jej
Korsakiem, adwokatem przysięgłym.
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lato i niebezpieczeństwo
upałów dla niemowląt.

Zakład przyrodoleczniczy

GOSSMANA

Podczas wielkich upałów biegunka
u niemowląt jest na porządku dziennym,
przyczem często bywa groźną.
Smutne to zjawisko, które nie tylko
daje się zauważyć w wielkich miastach,
lecz również dosyć często wśród dzieci
wiejskich, znajduje się w ścisłym związ
ku z dwoma nader ważnemi czynnikami
i zmniejszoną wskutek upałów odporno
ścią niemowlęcia, z procesem szybkiego
rozmnażania się bakteryj i rozkładem
chemicznym mleka krowiego.
Dobre mleko—to słaba strona naszej
hygieny społecznej.
Nie bacząc na usilne starania ze
strony naszych hygienistów i instytucyj
lekarskich, gospodarstwa mleczne pozo
staw iają wiele do życzenia.
Naj smutniej szem je st to, że jak wy
kazały liczne doświadczenia, mleko krów
chorych na ■perlicę zawiera bakterye
gruźlicze.
Więc też karmienie niemowląt mle
kiem podejrzanej wartości nie jest zu
pełnie bezpiecznem.
Zupełne przeciwstawienie stanowi
mleko zdrowych krów szwajcarskich, ab
solutnie wolnych od perlicy i które wię
kszą część roku przepędzają na świeżem
powietrzu w górach.
Mleko krów szwajcarskich zgęszczone, zmieszane z cukrem stanowi główną
składową część mlecznej mączki Nestle’a.
Już od 30 lat z górą w setkach wy
padków, gdzie należało zwrócić szczegól
ną uwagę na trawienie i pożywność po
karmu, użycie mlecznej mączki Nestle’a,
tak chętnie przez dzieci przyjmowanej,
okazało swe dobroczynne działanie.
Mączka ta zawsze gotowa do użytku,
nie wywołuje nigdy chorób żołądka lub
kiszek, nigdy nie kiśnie i nie rozkła
da się.
Jeżeli dzieci znoszą dobrze upały le
tnie, to zawdzięczać to należy w znacz
nym stopniu mączce Nestle’a.

Nadesłane.

OBRAZY
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do zbiorów i galeryj. Wystawa
do 8-ej. Bilet roczny rb. 1. Salon
St. K ulikow skiego,
Marszałkowska 129. l-sze piętro.
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3la dzieci najlepsze jest tylko Dobre m

f Goethe).
Mężowie stanu, ekonomiści i lekarze już oddawna
zwrócili uwagę na niezwykłą śmiertelność dzieci
w naszych czasach. Lecz kwestya ta jest prze
ważnie kwestyą odżywiania, gdyż odpowiednie
odżywianie stanowi najlepszą gwarancję życia
i rozwoju dziecka. We wszystkich wypadkach,
gdzie karmienie mlekiem matki jest niemożliwe
lub niedostateczne, jak również i w trudnych wy
padkach odstawiania dzieci, Mączka Nestle’a za
stępuje im zupełnie mleko matki. Proszek ten
mleczny, z najlepszego mleka krów szwajcarskich,
jest tani, bardzo łatwy do przygotowania, lekko*
strawny, dobrze smakuje, bywa chętnie przyjmo
wany; po mączce tej dzieci rozwijają się widocz
nie i szybko.

Wilhelmshóhe-Kassel

czas
szereg edycyi, które
łączyła
spoina, głębsza myśl przewodnia. Działalnośc tę na
gle przerwa
ła Fchoroba
nieuleczalna.
W kołach kołe ż e ń s k ic h
zmarły cie
szył sięszczerem u z n a 
niem za swój
s z la c h e tn y
c h a r a k te r i
w yj ą tk o w o
sympatyczne
dążności spo
łeczne.

B. p. Rudolf Okręt.
Leczenie skuteczne
większości chorób chronicznych: nerwów
żołądka, nerek, cukrzycy, reumatyzmu
chorób kobiecych (masaż Thure Brandta)
Stali doktorzy oraz kobieta lekarz.

Prospekty gratis.
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NEKROLOGIA.
Ś. p. Wincenty Karpiński,
magister farmacyi.
W dniu 22-m b. m. zmarł w Ciecho
cinku znany farmaceuta i przemysłowiec
warszawski ś. p. W incenty Karpiński. Po
ukończeniu szkół w Szczebrzeszynie,
a następnie w Lublinie, poświęcił się za
wodowi far
maceutyczne
mu. W r. 1855
nabył aptekę
przy ul. Ele
k t o r a ln e j ,
którą prowa
dził do r. 1900,
p o czem od
stąpił ją swe
mu synowi.
Zmarły był
jednym z za
łożycieli war-,
szaw sk ieg o
Tow. farm a
ceutycznego,
do k tó re g o
rozwoju następnie gorliwie się przyczy
niał. Na łamach pism specyalnych uka
zywały się od czasu do czasu artykuły
ś p. m agistra Karpińskiego i znajdowały
uznanie wśród lekarzy i farmaceutów.
Nieboszczyk cieszył się ogólnym szacun
kiem w W arszawie dla swoieh zalet facho
wych i cnót obywatelskich.
r

S. p. Bronisław Natanson.
Zmarł w dniu 21 Czerwca po kilkoletnich cierpieniach Bronisław Natanson,
człowiek niegdyś wielce obiecujący i uzdol
niony. Br. Natanson, syn znanego z oby
watelskiej działalności zmarłego Henry
ka Natansona, pracował przez krótki
czas na niwie wydawniczej. Wydał wów

W d. 19 b. m. zmarł b. p. Rudolf
Okręt. Ur. w Warszawie w 1829 r. dzię
ki swojej wybitnej inteligoncyi i przed
siębiorczości
zdołał sobie
w y ro b ić uznanie ogółu.
Nieboszczyk
nie zamknął
sięwciasnem
kole stosun
ków handlo
wo - przemy
słowych, umysł żywy po
ciągnął go do
d z ie n n ik a rstwa. Pierw
szy zawiązał
u nas regu
i
larne stosun
ki z ajencyą telegraficzną Wolfa w Ber
linie. W r. 1864 rozpoczął wydawnictwo
„Gazety handlowej", której był jedno
cześnie wydawcą i naczelnym redakto
rem.
z
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Treść No 26 „ŚWIATA” z d. 30 Czerwca
„ K a rta a lb u m o w a 11. ' „Pasterze". K. Sichulskiego.
„ K r ó l p o s p ó ls tw a ” . (Z 1 portr.) S. Kozłowsk i
„ Z a szu m i la s ”. Powieść Gabrycli Zapolskiej.
„Z ę s z k o ły S z tu k P ię k n y c h ” . (Z 3'ilustr.)

Władysław Wankic.,

,,Z p e te r sb u r sk ic h w r a ż e ń p o ls k ie g o p o sła
w ło ś c ia n in a ” . (Z 1 portr.) s.
„ S z tu k a d la w s z y s t k ic h ” . (Z 1 portr.)
Af. IFmsarsAs
„ K ie d y m n ie ju ż tu n ie b ę d z ie ” . Stanisława

Pomaska.

„T o, co po n im p o z o sta ło ...” (Z 2 ilustr.)
jDt . Ignacy Mucha
„ P o ls k o ś ć N ie tz s c h e g o ” . (Z 1 portr.) Ch.
„ D la z a g r o d y w ie j s k ie j ” . (Z 3 ilustr. i 1 por
tretem); St. Rutkowski.
„ P ie ś n i J a n a S a w y ” . Stos.
„ U n iw e r s y te t w o ln y w W a r s z a w ie ” . K.
„ S z k ic e p a r la m e n ta r n e ” . (Z 5 ilustr. i 3 portr.)
Demil.
„ D y a lo g i W a r s z a w s k ie ” . Rcdivivus.
„ Z w y c ię s tw o p o ls k ie n a G ó rn y m Ś lą z k u ’’.
(Z 1 portr.)
„ J a rm a rk p r z e m y słu p o ls k ie g o w e L w o w ie ”.
(Z 1 ilustr.) Lubicz.
„ N o w y d ram at S t. P r z y b y s z e w s k ie g o ”.
(Z 2 ilustr.) A. IV.
„ L a to i n ie b e z p ie c z e ń s tw o u p a łó w d la n ie 
m o w lą t” .
N a d e sła n e . N e k r o lo g ia .
O D D Z IE L N E IL U ST R A C Y E :
„Główka dziecięca" A Mańkowskiego. „Leopard
i małpy" Gartmfa. Polowanie na samocho
dzie. Kursa dziesięciodniowe dla włościan
w Warszawie (2 ilustr.) Do historyi ruchu
wolnościowego w Rosyi. Tryumf p. Cle
menceau. Pielgrzymka polska w Rzymie.
Uroczystość Bożego Ciała w Wilnie. Bom
ba w Milanówku. Ćwiczenia „Sokołów" n<t
Dynasach. Doroczny jarmark na wełnę
w Warszawie. Z kroniki towarzyskiej.
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