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Julian Klaczko.
dy olbrzymy padają,
ustąpienie ich z wi
downi świata musi
wstrząsnąć
duszą
współczesnych, któ
ra była piedestałem ich wielko
ści. U nas bardziej, niż w któ
rymkolwiek kraju na ziemi. Po
zbawieni prawidłowych form ist
nienia, odarci z własnych, natu
rze i przeznaczeniu naszemu od
powiadających instytucyj, w wyż
szym stopniu, niż inni, opieramy
się na ludziach, w wyższym stop
niu potrzebujem y jednostek po
tężnych, a posiadamy ich tern
mniej, iż stuletnie pasmo klęsk
tamowało dobywanie się ich
z mgławicy sił, drzemiących
w duszy narodu. Julian Klaczko
należał do najświetniejszych indy
widualności, jakie Polska wydała
w wieku dziewiętnastym. A prze
cież, gdy zagasnął ostatni błysk
tych oczu, co tak ogromne umia
ły ogarniać horyzonty, nie za
drżały serca, ja k tyle razy, tyl
ko wielki jakiś, bezbrzeżny smu
tek rozwlókł się nad świeżą mo
giłą krakowskiego cmentarza. Bo
Klaczko stał się był już oddawna
przeszłością. Wielki starzec prze
żył swój wiek, a rwący strumień
życia, napojonego krwią i piołu
nem, nie pozwolił nam na ten
akt prostej wdzięczności, na za
chowanie go aż do końca w nie
słabnącej pamięci.
I dopiero,
gdy przyszło nam stanąć nad
otwartym grobem, gdy wśród ja 
rzących się świec zamajaczyła
po raz ostatni przed żywymi bla
da, spokojna twarz, ujęta snem
wiecznym, w tej chwili dopiero
na nowo, plastyczniej, niż kiedy
kolwiek, bo w perspektywie dzie
jowej zarysowała się przed nami
ta postać wspaniała i pełna sty
lu, od której cień pada na sześć
dziesiąt lat naszego życia pu
blicznego.
Trudno niemal uwierzyć, że
to ten sam człowiek, gdy przy
wiedziemy sobie na pamięć pierw
szy w r. 1837 występ wileńskie
go chłopięcia, owego cudownego
dziecka, o którego wiersze kry 
tyka literacka ówczesna tak go
rący bój stoczyła. Mały poeta
nie zawiódł pokładanych w nim
50 — 15 g ru d n ia 1906 r.

mniejszą część poświęca polityce,
historyi i Sztuce swego narodu,
Tu pojawiają się pamiętne studya o „poecie bezimiennym",
o Mickiewiczu i Puszkinie, o kon
gresie słowiańskim w Moskwie,
o sprawie polskiej i duńskiej,
o unii lubelskiej, o dążeniu do
zjednoczenia Niemiec. Nieznany
dotąd pisarz polski podbija odrazu najwytworniejsze koła umy
słowe stolicy świata, olśniewa
w równym stopniu przenikliwo
ścią i darem oryentowania się,
ja k stylem, bogatym we wszyst
kie odcienia uczucia i myśli, sty
lem, który zjednywa mu chlubne
zestawienia z arcym istrzami pro
zy francuskiej, Renanem i Tainem.
Równocześnie bierze czynny
udział w polityce emigracyjnej.
Emigracyadokonywa ostatecznego
ukształtowania poglądu na świat
Klaczki, zdecydowuje o jego filo
zofii życiowej, o umiłowaniach
i wstrętach na całe życie. Pol
ska staje się dla niego ultima
ratio wszelkich prac i zabiegów,
istnienie staje się jedną raisyą
ofiarną, jednem pasmem obowiąz
ków wobec ojczyzny, jedną wiel
ką tęsknotą za utraconym rajeni.
Przez długie lata będzie Klaczko
odtąd patrzał na wszystko przez
pryzm at ukochanej idei, będzie
wszystkie zjawiska oceniał z fa
natyczną konsekw encyąpod jed
nym kątem widzenia, potępi su
rowo jednostronny kult artyzmu,
odmówi niemal racyi bytu samej
Sztuce polskiej, upatrując w niej
przeszkodę do skupienia całego
wysiłku myśli narodowej w je d 
nem ognisku. Sympatye religij
ne i społeczne zbliżają go do
obozu ks. Adama Czartoryskie
go. „Biuro polityczne", zorgani
zowane p rz y hotelu L am bert, za
licza go do najgorliwszych swych
współpracowników, oddziaływu
jących piórem na opinię publicz
ną.
Był to współpracownik,
z którym nikt inny nie mógł się
m ierzyć talentem , a niewielu tyl
ko rozległością wpływów. „Revue des deux mondes", „Revue
contemporaine", „Journal des dćbats" i cały szereg dzienników
stały otworem dla Klaczki i dla
bronionej prze.z niego sprawy.
W „Wiadomościach polskich",
w ydaw anych z Kalinką dla k ra ju
i emigracyi, inaugurow ał nową erę

nadziei. Duch jego poszybował
od pierwszej chwili górnymi szla
kami, zapatrzony w dwie gwiaz
dy przewodnie swego żywota:
Ojczyznę i Sztukę.
W pierwszej, nieporównanie
dłuższej epoce życia, je st Klaczko
przedewszystkiem,przeważnie mę
żem politycznym. Wcześnie, j a 
ko młodzieniec dwudziestoletni
staje na posterunku publicystycz
nym, z którego zejść miał już
niemal u schyłku dni, okryty
sławą europejską, darzony wdzięcz
nością rodaków. Położenie kraju
odbija się na osobistych jego lo
sach z przedziwną czułością: ra
zem z najświetniejszymi duchami
swego pokolenia, „nie znalazłszy
w domu szczęścia, którego nie
było w ojczyźnie", idzie na tułactwo dobrowolne, unosząc z so
bą wolną myśl, aby z trybun
światowych służyć sprawie naro
du. Współpracownictwo w gaze
cie heidelberskiej, w której Klacz
ko stw arza i prowadzi dział pol
ski, staje się pierwszym etapem
długiego i chlubnego zawodu
i wydobywa na jaw jego potęż
ne uzdolnienie publicystyczne.
Rok 1848 sprowadza go na k ró t
ko do Poznania i rzuca w wir
wypadków, będących odgłosem
ruchu, nurtującego Europę. Pło
mienna obrona praw polskich
w liście otwartym do prof. Gervinusa, w którym młody autor
zrywa z optymizmem w zapatry
waniu na niemieckie uczucia wo
bec Polski, zwraca na Klaczkę
czujną uwagę rządu pruskiego
i powoduje banicyę jego z gra
nic niemieckich. Staje w Pary
żu,, w samem centrum polskiego
życia i polskich dążeń, opanowuje
z genialną łatwością język fran
cuski i wnet debiutuje w najpo
ważniejszych przeglądach, aby
wreszcie zająć pierwszą trybunę
europejską zeszłego wieku i pierw
szy organ polityczy i literacki
Francyi: „Revue des deux mondes“. Z lamów wpływowego pis
ma, dostępnego dla najświetniej
szych tylko piór swego czasu,
przemawia szeregiem prac, w któ
rych obejmuje olbrzymie hory
zonty zjawisk i zagadnień kultu w naszej polityce wew nętrznej,
ralnych, a wśród nich nienaj- głosząc nowe m etody działania
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w słynnym „Katechizmie nierycerskim", w którym druzgoczącą
stoczył polemikę z Mierosław
skim. „Cavour czy Mazzini?—wo
ła ł— hamletowe to pytanie dla
każdego uciemiężonego narodu,
pytanie, czy oświecać umysły lub
tumanić fantazyą, czy serca ogrze
wać, lub je spopielić, czy siły wy
cieńczać i je niweczyćlub je sku
pić i pomnażać, czy pracować
z ufnością rozwagi, lub miotać
się w szale rozpaczy"?... Polityce,
usiłującej całą Polskę zamienić
w obóz przedpowstańczy, naka
zującej zatrzymanie wszystkich
kół machiny społecznej, a zwró
cenie wszystkich sił na jedno
jedyne koło, pędzące do jaknajszybszego wybuchu zbrojnego,
przeciwstawił obszerny i zupełnie
nowoczesny program pracy orga
nicznej. Na frazes Mierosławskie
go o pszczołach polskich, „zamie
niających płuca swe w retortę,
by w nich pędzić miody dla wroga-bartnika“, odpowiadał: „Czyż
dlatego, że z użątków naszych
płacimy wrogom łanowe, mamy
już niwy nasze zasiać kąkolem
i zaorać solą, czyż gdy ze wszyst
kiego ciemiężcom musimy dać
pogłówne, lepiej zupełnie stracić
głowę? I choćby wróg wszystkie
produkta, wszystkie nawet warstaty zabierał, czyż nic nie zna
czy samo już wyrobienie u nas
jakiejś klasy roboczej, utworze
nie warstwy ludności zaprawnej
do trudu, do mozołu, do niezawi
słej, wolnej, szanowanej pracy
wśród narodu tak gnuśnego, tak
leniwego, tradycyjnie ociężałe
go"?..
Aby wagę tych myśli ocenić,
trzeba na datę ich spojrzeć, trze
ba uprzytomnić sobie, że człowiek,
który je wyraził, był sam jednym
ż tych, którzy przygotowywali
nową wojnę narodową, którzy
sprawę polską łączyli z kombinacyami wielkiej polityki europej
skiej i w wypracowaniu tych
kombinacyi brał pierwszorzędny
udział. Z gorącem swem umiło
waniem idei restytucyi państwo
wej, a zarazem realną oceną dróg,
mogących do niej zbliżyć, stał
się Klaczko ogniwem, łączącem
dwie epoki politycznej myśli pol
skiej po rozbiorach.
Po r. 1864 zwraca się wy
łącznie ku politycznym zagadnie
niom chwili bieżącej, zrywając
na szereg lat zupełnie z pracą
na polu krytyki historycznej i li
terackiej. Powstają „Studya dy
plomatyczne", w których świetny
pisarz i znawca kultury okazał
zadziwiającą przenikliwość i dar
oryentowania się w zawiłej grze

gabinetów, uderzając pierwszy na
alarm przed niebezpieczeństwem,
grożącem Austryi, Francyi i Eu
ropie ze strony Prus i dyplomacyi niedocenionego jeszcze dosta
tecznie przyszłego kanclerza Nie
miec. Szybko po sobie następu
jące wypadki potwierdziły z stra
szliwą dokładnością trafność oryentacyi Klaczki, stając się tragicznem, lecz świetnem świadectwem
jego wielkich zdolności. W uzna
niu tych wolności hr. Beust, austryacki minister spraw zagranicz
nych powołuje publicystę pol
skiego z Paryża i ofiarowuje mu
nominacyę na radcę dworu w swem
ministeryum. Fakt ten wywo
łuje żywy niepokój w Berlinie,
gdzie należycie oceniono możli
wy wpływ autora „Studyów" na
politykę zagraniczną Austryi i od
tąd zaczyna się systematyczna
kampania intryg zakulisowych
i ataków prasy berlińskiej na
Klaczkę, kampania, kierowana
w znacznej części przez samego
Bismarka. Karyera wiedeńska
nie trw a zresztą długo. .Nade
szła wojna 1870 r. i klęski fran
cuskiego oręża. Klaczko, wróg
nieprzejednany Prus, którym nie
zapomniał nigdy, że były „na
szym lennikiem i naszym zmień •
nikiem, naszym głównym mor
dercą", a wielbiciel entuzyastyczny Francyi, daje się porwać uczu
ciu i w d. 30 sierpnia, w przed
dzień bitwy pod Sedanem, wy
głasza z trybuny lwowskiego sej
mu głośną swą, z płomieni i żaru
wysnutą mowę, w której domaga
śię interwencyi Austryi na ko
rzyść Francyi. „Jesteśmy świad
kami — wołał Klaczko— jednego
z największych i najsroższych,
a w skutkach swoich najpłodniej
szych bojów, jakie wiek ten,
a może i dawne wieki widziały.
Po jednej stronie stoi naród,
z którym wiążą nas dawne tradycye, naród, który przedewszy
stkiem je st ludzkim, który jest
przedewszystkiem uniwersalnym,
którego wszystkie dążności, wszy
stkie czyny mają i miały zawsze
charakter i cel powszechności,
naród, który dziełami swemi boże
myśli wcielał nieraz w ludzkość.
Naprzeciw niego stoi państwo,
którego bliżej charakteryzować
nie potrzebuję, bo każdy z nas
i każdy słowianin wie, co znaczy
krzyżak, bo miecz jego na na
szych karkach krwawe swe
dzieje wypisywał, dzieje tych,
którzy zawczasu wcielili w historyę ludzkości to przerażają
ce prawo, które Darwin usiłu
je wykazać w .h isto ry i natury,
prawo, oddające słabych i ma
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łych na łup silnym i wielkim
Są tu dwie różne historyczne
idee, walczące ze sobą i czy zwy
cięstwo zaważy na tę lub ową
stronę, to dla nas z ludzkiego już
tylko stanowiska, ze stanowiska
cywilizacyi obojętnem być - nie
może"...
Na„redcę dworu„, który po
ważył się wystąpić publicznie w ta
kim duchu, rzuciła się zaciekleprasa niemiecka. Pozycya Klacz
ki w ministeryum została za
chwiana. Nie czekając na praw 
dopodobną bardzo dymisyę, sam
o nią poprosił.
Po powrocie do Francyi wy
stępuje Klaczko z pubłikaoyą
„Dwóch kanclerzy" (Gorczaków
i Bismark), w której w genial
nych rzutach myśli rysuje błędy
polityki rosyjskiej, ułatwiającej
Prusom tryum fy Sadowy, Sedadanu i Paryża ku własnej niepo
wetowanej szkodzie. Dziełem tern,
które doczekało się kilką wydań
i tłomaczenia na wszystkie nie
mal języki europejskie i którego
wpływ bezpośredni zaznaczył się
drastycznie za kulisami kongre
su berlińskiego, stanął Klaczko
u zenitu swej publicystycznej
działalności i wszedł do szczup
łego grona tych wybranych z po
między wielu, których geniusz—
wedle wyrażenia innego znakomi
tego pisarza—w „polityce współ
czesnej widzi i słyszy kroki historyi". Ale był to zarazem ko
niec krótkiego, dziesięcioletniego,
a tak wspaniałego zawodu.
Od tej chwili, zraniony głę
boko w swoich ideałach politycz
nych, zwraca się Klaczko wyłącz
nie do studyów nadhistoryą sztuki
i przemieszkując naprzemian
w Wiedniu, w Paryżu i we Wło
szech, tworzy na tem polu dzieła
o niespożytej wartości. Kultura
włoskiego odrodzenia, ten umiło
wany nad wszystkie rozdział
z dziejów ducha ludzkiego, do
starcza mu tła i tem atu badań.
W „Wieczorach florenckich", na
grodzonych przez Akademię pa
ryską, przyswojonych wszystkim
literaturom świata (spolszczonych
przez Tarnowskiego) rysuje nie
zrównane sylwety duchowe Dan
tego i Michała Anioła. W dal
szym ciągu nakreśla olbrzymi
plan „Rzymu i odrodzenia", plan,
którego część dochodzi do wyko
nani a w „Juliuszu II". Ostatni e dzi eło, skończone pod każdym wzglę
dem, istny monumet wielkiego
papieża, arcydzieło stylu i od
czucia epoki, tworzy starzec, do
chodzący już lat siedemdziesięciu.
I niem już zamyka całą swą, tak
długą, tak różnorodną i tak świet-

Malarstwo Francuskie.

(Z wystawy Monachijskiej).

J. E. Blanche.

nemi plonami znaczoną dzialność.
„Juliusz 1I“, jak pierwszy niegdyś
pod niebem wileńskiem skreślo
ny dziecięcy wierszyk, powstaje
już nie na obczyźnie, ale w k ra 
ju, w Krakowie. Wieloletni tułacz,
pielgrzym w służbie Polski, wsłużbie dobra i piękna, wraca na
zmierzch życia na tej umiłowanej,
tej stokroć ubóstwionej łono i u stóp
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Portret.

królewskiego zamku, w cieniu
wieżyc wawelskich zamyka oczy
na sen wiekuisty. I tutaj przyj
muje go na odpoczynek po tru 
dzie życia ziemia polska-matka,
dla której szczęścia, ja k syn do
bry, walczył, marzył, pracował,
gdy duch uleciał w inne, lepsze
światy.
Kraków.

Jan Krzywda.

Na strunach dn ia dzisiejszego.
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Jacy oni są, ci bezimienni akto
rzy dramatu chwili obecnej? Psycho
logia ich jest prosta i niezłożona, bo
tylko taką porodzić może doskonały
typ straceńca, tego kwiatu wszelkich
ruchów masowych, których celem —
przewrót. Gdyby była inną, rewolucya stałaby się niemożliwością. To
samo prawidło psychologiczne, które
posuwa masą żołnierską na szachow
nicy wojennej, wyrzuca także tłum
rewolucyjny na bruk wielkiego mia
sta i stawia go pod sztych bagnetu
i lufę karabinu. Że w tamtym wy
padku w grę wchodzi idea niewolni
cza, ślepe, niezdolne do rozumowania
posłuszeństwo, a w tym idea czło-
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wieka wolnego, nie zmienia to istoty
rzeczy. Chodzi zawsze o siłę moral
ną, dość wielką do pokonania in
stynktu życia. Gdyby żołnierz począł
rozumować, rzuciłby karabin. Gdyby
w duszę robotnika zakradły się prag
nienia innej natury, prócz tego jed
nego, jaki ją wypełnia, pozostałby
może w warstwie, a gotowa do zama
chu bomba leżałaby nietknięta w laboratoryum. Ta dusza musi być pro
stolinijna i nieskomplikowana, wszy
stkie promienie jej w jednym muszą
się zbiegać punkcie. Aktorzy uliczne
go ruchu, ci rekrutujący się z zauł
ków bruku miejskiego, będą to istoty,
zadziwiające stopniem napięcia i sku
a

Maurycy Orange.

Oficer ułanów polskich.

pienia woli, ale po za tern nie będą
bynajmniej zagadkowemi zjawiskami.
I takimi są „ludzie rowolucyi" p. Niemojewskiego. (*)
Takim jest ten Ptak „którego
prawdziwego imienia nikt nie znał",
człowiek - masa, wierny sługa tajnej
drukarni „partyjnej", w którego gło
wie snuje się jedna tylko myśl, serce
opływa tylko jedno uczucie i który
w obronie swej podziemnej placówki
z takim samym pada spokojem, zasy
pany gradem kul, z jakim spełniał
swe ciche i wytrwałe usługi wobec
„partyi". Co najwyżej wkradnie się
tam mały dysonans wewnętrzny, jak
u Macieja Bali, socyaldemokraty nad
socyaldemokratami, „o mięśniach Cy
klopa, a sinej twarzy mistyka", któ
rego kościelne skrupuły nie chcą się
jakoś pogodzić z tem, co partya uz
nała za dobre, albo zdarzą się zew
nętrzne czysto, familijne konflikty,
jak u Jura, ale zawsze będą to rzeczy
podrzędne, które nie zdołają osłabić
głównej, panującej struny psychicz
nej: żywiołowego parcia ku walce,
oflierze, poświęcenia się. I tak będzie
na całej linii, w całej tej masie, ogar
niętej potężnym nastrojem rewolucyi,
w tej masie, z której raz po raz wy
łoni się jakiś Ptak, czy Maciej Bała,
czy Okrzeja i z zaciętym spokojem
pójdzie w ramiona świerci, jakby go
z bytem wiązała jedna tylko nić: żą
dza ofiarnego zgonu.
(*) Andrzej Niemojewski: Ludzie re
wolucyi. Kraków 1906. Księgarnia Ste
fana Kawki.

Bardziej zajmującą, bogatszą bę
dzie organizacya psychiczna tych, któ
rzy rzadziej wychylają się z szeregu,
nie wykonawcami już_tylko są, lecz
tymi; co rozkazy wydają, a gdy giną,
to z własnego, bezpośredniego impul
su, ha podstawie planu, obmyślanego
przez siebie samych. Są to ci, co sta
nowią czoło ruchu. Tu zjawisko kom
plikuje się znacznie. Ludzie ci wyrośli
po nad tłum wykształceniem, hory
zontem umysłowym, często tradycyami odmiennej, wyższej sfery, przeszli
przez te same wpływy nowoczesnej
kultury, która na przeciwnym biegu
nie stworzyła typ schyłkowca, która
osłabiła w człowieku wolę, a dopro
wadziła do nieznanej przedteem do
skonałości zdolność do rozkładania
własnej duszy na pierwiastki. „Boha
terami" nazywa ich p. K. Srokowski*)
ale wyrazowi temu nadaje znaczenie
odmienne nieco od utartego, popular
nego, .pojęcia. Do typu, opatrzonego
etykietą „bohaterstwa", zbliża się nie
jako do przedmiotu kultu, ale jak do
ciekawego fenomenu psychologiczne
go i stara się przeniknąć je ze spo
kojną przedmiolowością myśliciela,
skłonnego do sceptycyzmu raczej, niż
do-uniesień. Dramat p. Srokowskiego
je st próbą analizy „bohaterstwa" spisko
wego, próbą dotarcia aż do rdzenia tych
dusz w mroku żyjących, od których
energia czynu przelewa się w masy.
I na dnie owego zjawiska widzi, ja 
ko ostateczną jego przyczynę, czyn
nik, który nazywa -egoizmem bohater
stwa. Ani miłość, ani nienawiść,
ani zimny rachunek — mówi ktoś
do jednego ze' spiskowców — nie
prą cię do tego
czynu, tylko
egoizm, egoizm bohaterstwa. On je st
tą jedyną siłą, która w was jeszcze
jakiekolwiek pragnienia rozbudza, któ
ra’ każde drgnienie waszych nerwów,
wszystkie uczucia wasze i wszystkie
myśli wasze do jednego celu kieruje,
a ceTem tym je st czyn w waszem ro
zumieniu „bohaterski". Umiecie wszy
stko poświęcić, wszystkiego się wy
rzec, -nie zdołacie tylko wyrzec się
możności samego poświęcnia"... Determinizm więc, Autor zdziera z „bo
haterów" swoich wawrzyny, w jakie
stroi je świat, nie dostrzegający od
wrotnej, przyrodniczej strony medalu.
Drożewski, Stredberg, Grzywiec, Zofia,
ci ludzie, których pogarda śmierci
i genialne myśli mają otworzyć no
we szlaki dziejom, to niewolnicy tyl
ko siły, która panuje nad nimi despo
tycznie, z pod której wyłamać się ża
den nie potrafi.
Autor „Bohaterów" patrzy w rewolucye, jak w „zrównanie zawiłe ra
chunku", pracuje intelekt jego tylko,
nie uczucie, szuka tam problematów cie
kawych i rozwiązuje je, jak sceptykfilozof, którego nic nie dziwi i nic
nie zapala. Inaczej reaguje wobec
rwącego biegu zdarzeń nowa poetka,
p. M. Kulikowska**). Ęntuzyazm jest
wykładnikiem jej nastroju. Przełom
*) Konstanty Srokpwski: Bohatero
wie. Dramat w trzech aktach. Lwów, 1906.
•*) Marcelina Kulikowska: Dzisiej
szym dniom. Kraków, 1906.

dziejowy oszałamia ją, przyspiesza
tętno serca, napełnia szczęściem. For
ma staje się słabem tylko echem bu
rzy uczuć i wrażeń, jakich doznaje
poetka.
Cóż słowa moje? martwe tylico słowa
I cóż są ziemi wszystkie górne pieśni?

Spojrzenie rzuca wstecz ku tym
godzinom szarym, smutnym, „które
spadały jak piaski w klepsydrza",
były jak sen ołowiany... a teraz:
Kunie wiosenne wstały z pod zimowej
pleśni
i zapadły kajdany dźwigane w żałobie,
w żałobie małych wiar i słabych
duchów,
w zgniliźnie chorych serc!...

I szybuje pieśń w górę, aby śpie
wać tym, co „budują gmach"—gmach
wyśnionego jutra.
Stoslaw.

Na ziemi tureckiej pod
rządami austryaćkiemi.
Nasz „Świat" wyrabia sobie ko
respondentów fotograficznych nietylko
na prowincyi, ale i zagranicą. Coraz
częściej otrzymujemy wiązanki zdjęć
ze stron dalszych i mało znanych,
które zawsze mile są przez redakcyę
widziane. Jeden z czytelników na
szych, galicyanin, biorący niedawno
udział w manewrach wojska austryackiego odbywanych- na terytoryum tureckiem, w Sandżaku, skorzystał ze
sposobności i swego aparatu fotogra
ficznego, aby wprowadzić do ilustracyi
naszego „Świata" trochę pożądanej
rozmaitości.
Bardzo mu za to jesteśmy
wdzięczni.
— Jakto? manewry wojsk austryackich na terytoryum tureckiem?—
zawołasz może zdziwiony czytelniku.
Otóż tak. Odbywają się one coroku. A w Plewje, jednem z więk
szych miast tej prowincyi tureckiej,
lokuje się ze sztabem swoim generał
austryacki dosłownie jak' u siebie
w domu.
Te prawa, wo
bec państwa nor
malnego niemożli
we, zdobyła sobie
A u s t r y a wobec
Turcyi na kongre
sie berlińskim. Jak
wiadomo, po woj
nie turecko-rosyjskiej, w której rosyanie pobili turków, owoce zwy
cięstwa osiągnę
li—austryacy. Oni
to, dzięki chytrości Bismarka i tra
dycyjnemu wiarołomstwu pruskie
mu, przez wdzięcz
ność dla Rosyi, któ
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rej neutralność w roku 1870 pozwo
liła prusakom pobić francuzów, po
pchnęli Austryę na wschód i zape
wnili jej całe dwie prowincye: Bośnię
i Hercogowinę.
Wprawdzie, nikt na to nie ma
powodu narzekać, bo austryacy, po
witani w roku 1877 przez słowian
tureckich wystrzałami, są dziś przez
nich błogosławieni za rządy ludzkie,
rozumne, łagodne i dobro kraju ma
jące na celu.
Aby jednak zapewnić sobie spo
kój w Bośni i Hercogowinie, trzeba
było ustalić nieco porządku i bezpie
czeństwa w sąsiednim tureckim San
dżaku. Tureckie władze do tego nie
były zdolne. Musiały się tern zająć
władze austryackie. Te funkcye po
licyjne powierzano więc małym od
działom z 20 do 30 ludzi pod dowódz
twem oficera, -—.wszystko zuchy nic
do stracenia nie mające—które prze
biegały kraj górzysty i trudno przy
stępny, tropiąc nieraz wroga niby
dzikie zwierzę i napotykając na każ
dym kroku zasadzki.
Zdarzało się, iż taki oddział—
wcale nie powracał...
Ale w roku 1894 można już było
.te-oddziały skasować, kraj się wresz
cie uspokoił.
Mimo to austryacy wcale się
z niego nie wynieśli. Rządzą się po
dawnemu. I dobrze. Budują szosy.
Wybudowali nawet kolej żelazną.
I dzięki tej nieproszonej, mimo to do
broczynnej opiece- ten zakątek Turcyi
wygląda mniej dziko i bezpiecznie.
Coroczne manewry mają na celu
zapoznać z terenem głównie piechotę
i artyleiyę. Kawalerya nie ma tu
wiele do roboty, kraj bowiem drogi
ma fatalne. Artylerya używana jest
jedynie górska, bardzo lekka, którą
całą można, w razie potrzeby, prze
nieść, lub wierzchem przewieźć.
Biją te armatki wcale dobrze,
ale zdarza się, że po ostrym strzale—
przewracają się do góry nogami.
Środkiem komunikacyi normalnym
je st tu —wóz pocztowy. Zabiera on
pasażerów, którzy, pomimo piękności
i malowniczości kraju, nie jeżdżą po
nim dla przyjemności. Cook jeszcze
swojej klijenteli tu nie wysyła, choć
i to nastąpi pewno niezadługo.

Płeć (może) piękna

Na ziemi tureckiej pod rządami austryackiemi.

Główna ulica w Plewje.

Poczta w Sandżaku.

Żniwa w Sandżaku.

Wóz pocztowy chodzi ;pod opieką
bryczki, t w której siedzą żołnierze.
Drogi pocztowe również są strzeżone:
co trzy kilom etry czuwa patrol.
Jak w ygląda miasto Lw tej k rai
nie, odległej od nas nie tyle prze
strzenią, ile kulturą, daje o tem pojęcie
oboczna ilustracya. Szeroka, niebru
kowana ulica, Szopy zam iast skle
pów, składów, w arsztatów . Całe ży
cie uboższej ludności odbywa się
w oczach wszystkich. W domu reg u 
larnym , z drzwiami i oknami, miesz
kają bogatsi tylko. W głębi sm ukła
w ieża m inaretu, z której trzy razy
dziennie odzywa się śpiew ny głos
muezzina. W idać tu bogatego kupca
w białym turbanie, i rzem ieślnika
w czerwonym fezie i austryackiego
piechura w szarym mundurze.
Czasami ukażą się kobiety, pojedyńczo lub w grupach, w obrzydli
wych, lekkich, fałdzistych strojach,
którym w iatrnajm niej szy nadaj e kształ
ty przekłutego balonu; zasłonięte
oczywiście. .
Poniew aż te . biedne stw orzenia
nie .mogą pokazać się mężczyźnie—
nie • są one nigdy leczone. Lekarz
nie ma w stępu do harem u. To też
mężczyzna. Rząd austryacki w Bośni
i Hercogowinie utw orzył lekarską
pomoc kobiecą. I pierw szą kobietą,

Manewry austryackiej armii na ziemi tureckiej.

praw dziw ą pionierką cywilizacyi, któ
ra w te strony ruszyła, była rodacz
ka nasza, pani Teodora K rajewska,
doktór medycyny genew skiego uni
w ersytetu.
Gdzie dróg
niema, wozy
są rzadkością,
jako naj wyż
szy zbytek. Do
rolnictw a też
w y j ą t k o wo
tylko ich uży
w ają. I nasi
włościanie z
pewnością pa
trzą m n i e j
z d z iw io n e m
okiem na lokomobilę, ani
żeli chłopek
t u r e c k i tej
„
„ „
„ Ł
wóz. zwożą
cy zboże. Do tej czynności używa
on konia, którem u zboże na grzbiet
ładuje. Zmieści ,.się nań sporo, ty l
ko kłopot z naładowaniem. 1 wy
gląda to, ja k w ędrujący stóg.
Cały ten kraik, turecki nominal
nie, faktycznie je s t ju ż w wielkiej
zależności i to bezpośredniej od
A ustryi. Państwo to postawiło na nim
ju ż jakby je d n ą nogę. Przy pierw5

f
szych zamieszkach Jna Wschodzie sta
nie się on zw ykłą prowincyą austryacką. A noga austryacka pójdzie dalej
i nie zatrzym a się tym razem pewno,
aż w Adryanopolu...
A’.

Mój dom.
Dom zbudowałem piękny, trwały—
Cegła po cegle—w czoła pocie
1 sił tam swoich zbyłem krocie:
A pierwsze burze go rozwiały—
Jak kryształ, lśnił się mój dom biały
W słonecznych blasków jasnem zlocie:
Gdym o zachodzie szedł w powrocie
Z pól, które zbożem nie szumiały—
Aż w piorunowej przyszły chmurze
Jakieś piekielnie czarne burze—■
I w gruzach jasne mury legły-----Lecz burza mocy mej-nie zwiały:
Wspanialszy dom mieć będę biały
Już w pocie czoła znoszę cegły—

H. St. Pytliński

C ylin d e r szklany.na kiorj
j e s t aa wini ęia klisza na
błonie do przesłan ia

P ły tk a s e le n o w a

(,

D ru ty telegraficzne

C ylind er z nawimęfą błoną
odbiorcze ■
\

1
L a m p a N e rn s ta .

Soczewka

P ry z m a t k ie ru ją c y
prom ienie pa p ły tk ę
se le n o w ą

-STACJA ODBIERA JĄCA-

--------------ST A C JA W rSYŁAJĄCA^-

Szamat aparatu telefotograficznego wynalazku prof. Korna.

Telefotog rafia.
Niedawno’ uczony ksiądz francuski
Cerebotani demonstrował pomysł swój
przesyłania zdjęć fotograficznych za po
mocą telegrafu, opierając się na wska
zówkach Cassellego. Świat naukowy wy
raził swój podziw, ale że ks. Cerebotani
realnych rezultatów swego wynalazku
nie przedstawił, więc przestano się po
mysłami jego zajmować. Kwesty a byia
postawiona, ale nie rozwiązana praktycz
nie. Rozwiązał ją dopiero teraz młody
profesor monachijski Korn. Urodzony
w r. 1870 we Wrocławiu, studya uniwer
syteckie odbył w Lipsku, Berlinie i w Pa
ryżu, gdzie pod kierunkiem Poincare’go,
Picard’a i Bouty’ego przez dłuższy czas
pracował. Od la t 11 jest profesorem
wszechnicy monachijskiej.
— Gdybym miał do dyspozycyi odrazu tysiąc druków telegraficznych—myślał sobie prawdopodobnie Korn—byłbym
w stanie przesłać po nieb podobiznę
każdej rzeczy bez względu na odległość!
Ale owego tysiąca druków mieć nie
mógł, musiał się zadowolnić jednym—no
i ten jeden mu wystarczył dzięki genial
nie pomyślanemu aparatowi, który właś
nie jest jego wynalazkiem.
Aparat wysyłający obrazotwórcze
fale świetlne, składa się z lampy Nernsta,
która przy pomocy soczewki ogniskuje
Swe promienie w maleńkim otworze, wy
ciętym w ścianie metalicznego cylindra;
wewnątrz tegoż znajduje się drugi cylin
der, ale już szklany, na który jest na
ciągnięta błona fotograficzna (film). Ten
cylinder poddany jest podwójnej rotacyi.
Promień świetlny przenika błonę i ścian
kę szklanego cylindra w mnejszym lub
większym stopniu, zależnie od tego czy
klisza spreparowana jest w sposób wię
cej lub mniej odporny na działanie świa
tła, zaczem potrącając o odpowiedni
pryzmat, rozstrzeliwa się na blaszce selenium, który to metaloid ma własność
spokrewniania, że się tak wyrażę, świa
tła z elektrycznością, czyli mówiąc ję
zykiem naukowym: odporność jego ele
ktryczna jest w stosunku prostym do
zmian świetlnych. A więc każdy inten
sywniejszy promień św iatła odpowiada
silniejszemu działaniu prądu elektrycz
nego na drut, z którym płytka selenu
jest połączona.
Zdjęcie fotograficzne w ten sposób
jest zrobione i skierowane do aparatu,
który je odbiera. Jak jednak odbywa
się ta czynność odbiorcza? Kwestyę
przejmowania i utrwalania nieskończonej
ifości uderzeń telegraficznych, które od
bijają obraz, prof. Kora rozwiązał za
pomocą specyalnie skonstruowanego galwanometru, zaopatrzonego w struny. Apa
r a t odbiorczy również składa się z lam 
py N ernsta, soczewki i cylindra z nawi-

Wizerunek prof. Korna, wyna
lazcy, przesłany telefotografi*
cznie z odległości 1800 kim.

Książe rejent bawarski, zdjęty
telefotograficznie z odległości
1800 kim.

Niemiecki następca tronu zdję
ty telefotograficznie z odległo
ści 1800 kim.

niętą błoną fotograficzną. Galwanometr
znajduje się na drodze, którą przebiega
promień świetlny, i gra rolę pośrednika.
Składa się on z tubki aluminiowej, do
której przyczepione są przewodniki ele
ktryczne. Stosownie do siły prądu ele
ktrycznego, owa aluminiowa tubka wię
cej lub mniej skacze, regulując tym spo
sobem przed okienkiem kamery odbior
czej, w którą przenika światło, płynące
od lampy Nernsta, wejście obrazotwórczyeh promieni. Skutkiem podwójnej rotaeyi cylindra, każdy punkt błony nawi
niętej musi się pokazywać przed ekra
nem i odbierać wymagalną cząsteczkę
światła. Kiedy cylinder na stacyi prze
syłającej obraz, zatrzymał się w swym

ruchu, czynność aparatu odbiorczego
również ustaje. Klisza już jest gotowa,
należy ją tylko z cylindrycznego walca
zdjąć i zająć się jej wywołaniem według
zwykłych, przez fotografów używanych
sposobów.
Tak się przedstawia cudowny apa
ra t telefotograflezny, którego szemat podajemy równocześnie z fotograflcznemi
reprodukcyami, telegraficznie przesłanemi przy użyciu siły elektrycznej, niezbęd
nej do telegrafowania z odległości 1.800
kilm. Dziesięć minut wystarczyło na do
konanie tego eksperymentu. Wynalazek
ten nieoceniony znajdzie wkrótce szerokie
zastosowanie, zwłaszcza w prasie ilustro
wanej.
am.

— Ja mam ważne sprawy do
załatwienia—tłumaczył się Leon,
lecz równoczenie czuł, iż nie tyle
brak czasu, ile jakiś nieokreślo
ny wstręt powstrzymuje go od
przedłużenia rozmowy z Wilhelminką.
Czuł, że ta kobieta nie sta
nowi części jego istnienia, że ona
idzie o b o k niego, a nie z nim
razem i że to „obok“ zaczyna mu
być chwilami ciężkie do znie
sienia.

Zresztą, teraz całą uwagę wy
tężył na wybór sekundantów.
Po długim namyśle zdecy
dował się na znajomego okulistę
Radlickiego i Braumcwajga.
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Wieczorem—Leon oczekiwał
na Braumcwajga i okulistę Radlickiego z sercem bijącęm i nie
mogąc dotrwać w pokoju, gdzie
atmosfera karbolu była bardzo
duszącą, wyszedł przed dom i cho-

dził po trotuarze, wytężając
wzrok, czy nie ujrzy nadcho
dzących sekundantów.
Nagle z ciemniejącej ulicy
wynurzyła śię dorożka. Leon
nie rozumiał, dlaczego serce
w nim zakołatało. Wiedział, że
jego przyjaciele w dorożce nie
jadą, lecz przyjdą piechotą.
W miarę zbliżania się dorożki
niepokój jego rósł. Przytulił się
do ściany domu tak, jakby pra
gnął ukryć się—zniknąć. Mimo
to wzrok wytężył. Dorożka nie
miała zapalonych latarni. W e
wnątrz znajdowało się dwoje lu
dzi, kobieta i mężczyzna. Kola
na ich tonęły w jakiejś złota
wej draperyi. Przez opuszczone
okna można było dojrzeć tylko
niewyraźne ich postacie pochy
lone ku sobie. — Przejeżdżając
mimo domu zamieszkiwanego
przez Leona, kobieta niezmier
nie szybko wychyliła się przez
okno i cofnęła się zaraz w głąb
powozu. —Leonowi zdawało się,
że poznał Wilhelminę. Wyciągnąłrękę—głos mu zamarł w pier
siach. Dorożka jechała dalej,
lecz bardzo wolno. Widocznie
woźnica odczytywał num era do
mów. Leon instynktownie za
czął iść za dorożką.
Powóz zatrzym ał się przed
domem, w którym mieszkała Wilhelminka. Nie było wątpliwości,
to była—ona. Leon cofnął się w tę
samą uliczkę, w której stał da
wniej, śledząc purpurę bijącą
z okien jej mieszkania.
Z dorożki wysiadła Wilhelminka w towarzystwie smukłego
mężczyzny w jasnem palcie. U bra
nie to poznał natychm iast Le
on. —To był ten sam mężczyzna,
który czekał w loży odźwiernej
pewnego wieczoru, ten sam, któ
ry szedł już dawno, jeszcze za
życia Grzegorzewskiego, ulicą i tak
romantycznie śpiewał sentym en
talną piosnkę. Oboje wydobyli
z powozu całe pęki gałęzi, osy
panych żółkniejącemi, jesiennemi
liśćmi. To więc była owa draperya złota, w której ich kolana
tonęły.
Widocznie więc razem j eździli do Meudon. Teraz od przystani
statków wziąwszy dórożkę, w ra
cali zgodnie, harmonijnie—wśród
złota jesiennych liści—ja k dwo
je sym patyą związanych.., kto
wie—może w sobie zakochanych
ludzi.
Francuz zapłacił dorożkarzo
wi, przyczem nie bardzo po dżentelmeńsku targował się o napiwek
i podążył w ślad za Wilhelminką.
Gdy oboje zniknęli w sieni
domu, Leonowi zdawało się, że

Pastel St. Wyspiańskiego.

P. Ordon-Sosnowska, w roli Krasawicy w dramacie
Wyspiańskiego — , , Bolesław Śmiały0 , wysławionym
w teatrze lwowskim w dniu 28 p. m.

ktoś zamknął pierwszy tom jego
księgi życiowej.
W yszedł z uliczki i nie oglą
dając się po za siebie, w stronę
swego domu iść zaczął. Miał
pewność, że je st zdradzony, oszu
kany, zapomniany. Nie ogarniała
go jednak zapalczywość ani wście
kłość — nie. Duma jego tylko
wzrosła nagle i pokryła mu sobą
wszystko, cały ból, całe cierpie
nie. Było to dla niego wielkie
szczęście, czuł to i uchwycił się
tej dumy, ja k zbawczyni, która
mogła go uratować z rozpaczli
wej toni. I dlatego też, gdy Braumcwajg i Radlicki nadeszli w re
szcie, zastali Leona bardzo bla
dym z ustami zaciśniętemi, z głę
boką bruzdą na chmurnem czole.
Sądzili, iż to niepokój o skutek
ich negocyacyi wprowadził go
w ten stan, więc natychm iast Ra
dlicki wykrzykiwać zaczął:
— Nie chce się bić, nie przyj
muje pojedynku!
Taka jest magiczna władza
owych spraw pojedynkowych, iż
w umyśle mężczyzny niweczą
wszystko inne. Leon w tej chwi
li zapomniał o Wilhelmince.o F ran
cuzie, o świecie całym, tylko je 
dna, jedyna myśl go ogarnęła
z punktem, około którego obra
cać się zaczęła.
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Punktem tym — był poje_ dynek.
— Jakto, nie chce się bić?—
zapytał.
— A no... szelma... kana
lia... powiada, że on z z a s a 
d y nieuznaje pojedynków.
— Ależ to niepodobne! ja
go zmuszę! ja go na ulicy obiję... ja!...
— Cicho! — odezwał się
Braumcwajg—w ten sposób nie
dojdziemy do niczego. Mamy
do czynienia z bardzo groźnym
przeciwnikiem. Zauważyłem to.
Jest tam jedna rzecz, która
mnie szczerze zaniepokoiła...
— Co? co?
— On ma taki niepoczciwy uśmiech, gdy mówi o „Hej
nale"... taki fatalny uśmiech!
Braumcwajg pokręcił głową.
— Ja muszę się was ko
niecznie o coś spytać — wysze
ptał prawie półgłosem — ujm u
jąc pod rękę Leona.
Po Leonie przebiegł dreszcz,
poczuł, iż partya teraz zażąda
od niego, aby wykrył, skąd brał
fundusze na wydawnictwo.
Gdy Leon z Braumcwajgiem wracali na Glacierę, Leon
oczekiwał stanowczego zapyta
nia ze strony towarzysza.
Na czekał na nie długo. Bra
umcwajg ujął go pod ramię
i wprost bez ogródek zapytał:
— Za jakie pieniądze wyda
liśmy „Hejnał"?
Leon miał ochotę wyznać ca
łą prawdę, ale jakaś fałszywą du
ma nakazała mu milczeć. Żach
nął się niecierpliwie i odparł:
— Za moje...
— Wyście biedni, nie macie
nic!
— Nie waszą rzeczą je s t roz
trząsać moje sprawy. Pieniądze
miałem i tłumaczyć się nie będę.
— Stroński twierdzi, że obec
nie „Hejnał" musi przestać wy
chodzić.
Leon cisnął się ja k szalony.
Stroński łże! Pojutrze „Hejnał11
wyjdzie i ja mu numerem jego
łgarstw a w piersi wtłoczę!
Stanęli już przed domem,
w którym mieszkał Leon. Bra
umcwajg ujął za rękę rozgorącz
kowanego chłopca.
— Pamiętajcie... — wyrzekł
dziwnie poważnym i zmienionym
głosem—pamiętajcie, iż w ręku
waszym je st honor całej partyi
i zarazem... honor nas wszystkich!
Dla dumy, dla ambicyi nie poś
więcajcie siebie i... czci naszej...
proszę was!
I nie czekając nawet na od
powiedź Leona, odszedł z głową

opuszczoną na piersi, jakby zdręczony całym nawałem przeczuć,
jakie się za nim cisnęły.
Gdy Leon wszedł do swego
pokoju,- zastał znów W ładkę śpią
cą, a Mazię siedzącą z książką
przy stole. Cbodzik dumał w ką
cie,
Skąd wziąć pieniędzy, już
nie na dalsze wydawnictwo, ale
choćby na ten jeden numer? W y
dać go trzeba choćby kosztem
życia, aby cisnąć go w oczy Strońskiemu i całej jego bandzie —
zgłuszyć podejrzenia, gdyby się
z powodu Montalemberta wkraść
miały.
Rozmyślał Leon.
I nagle—posłyszał głos Mazi,
która, odłożywszy książkę, siedzia
ła już czas jakiś zatopiona w my
ślach.
— Ja jestem pewna, że ta
panna Jabłońska, to byłaby siłą,
gdyby ją dla partyi pozyskać
można.
Leon odwrócił się szybko.
Z całego zdania pochwycił
tylko jedno słowo, jedno nazwis
ko—Jabłońska! i równocześnie za
migotały mu brylanty śpiewacz
ki, zadzwoniły jej bransoletki...
fS# Ona! Tak ona nie odmó
wi—do niej iść należy.
Prawie rad, prawie wesół
zwrócił się ku zdziwionej Mazi.
— Jabłońska... o to bardzo,
bardzo dobra kobieta... ona w szyst
ko dla nas zrobi, jestem przeko
nany...
— Nie trzeba jednak działać
zbyt porywczo... należy się dobrze
zastanowić...
— Nad czem?—zaprotestował
gorąco Leon—ja znam Jabłońską,
ja doświadczałem już kilkakrot
nie jej uczuć... ja...
Lękał się, czy za wiele nie
powiedział, lecz Mazia nie miała
zwyczaju podchwytywać za słowa.
— W ydała mi się sympatycz
ną—wyrzekła z prostotą—szczę
śliwa będę, jeśli ona pozostanie
przy panu, gdy ja wyjadę. Panu,
tak ja k Grzegorzewskiemu, trze
ba zawsze serca przywiązanej
i chętnej do ofiar kobiety.
Żadne z nich nie wspomnia
ło o Wilhelmince. Urok tego ła
dnego ptaszka o szeleszczących
skrzydłach, zdawał się już niknąć
stopniowo—ja k wszystko, co jest
z fantazyi i puchu stworzone.
IX. Sekundanci. — Pojedynki. — Za
górski.— Zamieszanie w kolonii.—Ja
błońska. — Postanowienie zwołania
honorowego sądu. — Pojawienie się
Kręckiego.

on

Zastukano do jego drzwi. Le
pobiegł szybko otworzyć.

U progu stał Braumcwajg i Za i ten na mgnienie oka doznał
górski. Obaj byli bardzo wzbu uczucia wielkiej pustki i osamotrzeni, a Zagórski był prawie si niecia. Lecz prędko Braumcwajg
ny. Leon poznał, iż stało się coś poskoczył ku niemu, wołając:
— Ale, jakże; się to stało...
bardzo ważnego, coś, od czego
będzie teraz zależeć całe jego Jak? Mówcie? bo tu oszaleć chy
istnienie. Wpuścił więc przyby ba przyjdzie.
Wówczas Leon, z pozornym
łych do - pokoju i nie pytając
ich—stał teraz ja k ktoś, mający spokojem, wskazał im krzesła.
— Siadajcie, proszę was...
wysłuchać wyroku śmierci.
Pierwszy przemówił Zagór i pozwólcie mi mówić!
I zaczął swoją spowiedź z ca
ski.
Otarł pot z czoła i wreszcie łą szczerością, pragnąc tą właśnie
szczerością okupić swoją winę.
wyrzekł:
—- Wiecie wszystko...—zakoń
— To infamia!
Leon nie pytał jeszcze, ale czył wreszcie.—Ze mną róbcie co
uczuł, jakby ktoś oblał go zlodo chcecie... ale ratujcie partyę, nie
dozwólcie, aby na naszą ideę padł
waciałą strugą wody.
— To infamia... On się bić cień!... Pamiętajcie o tern!...
Nastała chwila wielkiej ciszy.
nie chce... Prawda... ale on nam
Braumcwajg siedział zatopio
wytłomaczył... on powiedział, że
do Braumcwajga nic nie ma, ale ny w myślach, złamany i zgnę
on nie może się bić z nikim z par biony. Widocznem było, iż ten
silny człowiek odczuł strasznie
tyi, która była i istniała... na...
Zakrztusił się aż stary, tak moralną porażkę swego szefa
i przyjść do siebie nie mógł.
mu ciężko było wydusić.
Leon zasłonił twarz rękami
— Na żołdzie... moskiewskiej
i czekał na jakie słowo, które mo
ambasady!
Leon ani drgnął. On wiedział, głoby go pocieszyć i uspokoić.
Pierwszy porwał się Zagór
wyczytał z twarzy Braumcwaj
ga, że Stroński musiał mówić, że ski.
Staremu wąsy się najeżyły,
powiedział im o Montalembercię,
że dowiedział się wszystkiego za oczy aż płonęły. Kilkakrotnie po
pośrednictwem Farbacha. Tele tarł się ręką po czole, jakby
gram ów zginął z papierów i Far chcąc zmusić oporny mózg do
bach musiał, mimo ostrożności myślenia.
W reszcie zawołał:
Leona, wywęszyć, skąd są pienią
— Ależ... nie pozostaje nic
dze. Leszcz- zaś na balu opowie
dział Stroński emu, kto jest Mon- innego, ja k tylko opowiedzieć
publicznie całą rzecz tak, ja k by
talembert...
Teraz—wykryło się wszystko. ła istotnie.
— Jak?
Br aumcwaj g przystąpił do
— Prostym sposobem. Zwo
milczącego Leona i porwał go za
łać sąd honorowy, niech ten wy
rękę.
— Ależ na Boga... mówcie da na was wyrok uniewinniający.
Braumcwajg radośnie podniósł
co—usprawiedliwcie się... przecież
głowę.
słyszycie, co nam zarzucają...
Leon jeszcze milczał, tylko
— Tak! tak... to myśl wybor
zbladł tak strasznie, iż zdawało na. Sąd honorowy, publiczny,
się, że kropli krwi nie ma w je głośny, oczyści nas z zarzutu. Za
go twarzy.
żądajmy sądu honorowego! Prze— Powiedzcie... czy jest w tern dewszystkiem jednak należy zwo
ćo prawdy?—nalegałBraumcwajg. łać posiedzenie partyi i naradzić
Była to straszna dla Leona się, co mamy uczynić.
chwila. Należało się przyznać do
Dawna duma ocknęła się
wszystkiego, do lekkomyślności, w Leonie.
braku sprytu, przenikliwości —
■
— Po co? — zawołał, brwi
słowem, należało oskarżyć siebie
sam wiem, co mi
zupełnie i odsądzić od tych zalet, marszcząc—ja
czynić
należy.
które każdy mener partyjny po
Lecz w tej chwili spotkał się
siadać, pod grozą u traty stano
z wzrokiem B r a u m c w a j g a .
wiska, musi.
Lecz wyboru nie było. Dal W oczach tego człowieka wyczy
sze ukrywanie mogło sprowadzić tał tyle stanowczości, a zarazem
jakiejś prawie pogardy dla sie
jeszcze groźniejsze powikłania.
— To, co Stroński powiedział, bie, że oponować dalej nie śmiał.
jest... prawdą!—wyrzekł głuchym Natomiast Braumcwajg położył
mu rękę na ramieniu i z nacis
głosem.
Zagórski i Braumcwajg mie kiem wymówił tylko te słowa:
li jeden i ten sam ruch instyn
— Pozwólcie, że my teraz
ktowny—odsunęli się od Leona n a p r a w ia ć będziemy?
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Był to wyrzut więcej niż
srogi i Leon odczuł go wybor
nie. Należało „naprawić" jego niekonsekwencye, jego głupotę, jego
lekkomyślność...
Pierwszy dzień sądu honoro
wego nie doprowadził do żadne
go rezultatu; natomiast Farbach,
który przystał do internacyonaliśtów, arogancyą swoją po posie
dzeniu sądowym do tego stopnia
oburzył na siebie Leona, że ten
nazwał go wobec wszystkich ka
nalią.
Wczesnym rankiem zastuka
no do drzwi Leona.
Chodzik, który od pewnego
czasu wstawał wcześnie, bo mie
wał „randki" z Niuńciusiem pod
Sorboną—mył się właśnie z szu
mem i pluskiem, jak młody try
ton, nurzając głowę w miednicy.
Nagi do pasa, oblany wodą,
parskający nozdrzami otworzył
drzwi i cofnął się zdziwiony.
Przed nim stało dwóch internacyonalistów, odzianych w wymo
wne czarne tużurki.
Ich napuszone miny, nadęty
ton głosu, którym zapytali się
o Leona, aż nadto świadczył o ce
lu ich wizyty.
Ktoś z ich grona zapragnął
„honorowej" satysfakcyi.
Leon zbudzony przez Chodzika, usiadł na łóżku i zaspanemi
oczami patrzył na nadętych mło
dzików. Ci widocznie brali swą
misyę „na seryo", usiedli na po
danych im przez Chodzika krze
słach i półgębkiem błądząc wzro
kiem po ścianach, zawiadomili
Leona, iż pan Farbach czującsię
obrażony słowami wymówionemi
przez Leona wczoraj w sali Zgo
dy, zdecydował się „m im o
w s z y s t k o " , zażądać od Leona
natychmiastowej satysfakcyi.
— Farbach?
Leon mimowoli parsknął śmie
chem.
Zaczem przestał się śmiać
i wolno, spokojnie, lecz z wielką
ironią odparł, iż nie może bić się
z Farbachem, który w domu je 
go odegrał rolę szpicla, wdziera
jąc się w jego tajemnice, kopiu
jąc listy, a nawet je wykradając.
— Uważam go za to samo,
za co mam agenta policyjnego.
Mogę nim pogardzać, ale bić się
z nim nie będę. Musiałbym w ta
kim razie bić się i z Montalembertem... a to przecież, panowie
sami przyznają, jest niemożliwe.
„Panowie" wstali z krzeseł,
skłonili się i ku drzwiom zmierzali.
— Przytem—dorzucił jeszcze
Leon—panowie zechcą zauważyć,
iż zasady sądu honorowego wy
magają, aby obie strony wstrzy

mały się najzupełniej od wszel
kich nieprzyjaznych manifestacyj
podczas trwania tegoż sądu... Póź
niej...—nie mówię... Skoro się sąd
skończy, pan Farbach otrzyma na
leżną satysfakcyę...
Sekundanci zatrzymali się
u progu.
— Więc pan później się z nim
bić będziesz?—zapytali.
— Nie, łaskawi panowie—od
parł Leon—ja się z nim bić nie
będę, j a go ob ij ę!
Sekundanci spojrzeli na Le
ona, na siebie i nagle szybko ot
worzyli drzwi i wyszli.
Chodzik śmiać się zaczął.
— Szubrawcy!—wyrzekł, kła
dąc świeżą koszulę Leona.
Po upływie zaledwo dwóch
godzin zeszedł Leon na ulicę.
Nigdy mu chyba nie szło tak le
niwie owo „zejście" i nie zrozu
miał, dlaczego prawie na każdym
stopniu wahał się z dalszym kro
kiem.
Wreszcie—stanął na trotuarze
i szedł ku Bulwarowi Arago
z dziwnem uczuciem zgnębienia,
jakkolwiek dokoła świeciło ładne
i prawie wesołe słońce.
Idąc — znów zaczął myśleć
i kombinować materyalne zasoby
wydawnictwa Hejnału. Z kraju
nie mógł się spodziewać zasił
ków— zresztą — Mazia ma przy
wieźć wiadomość, czy partyajest
w stanie przyjść mu z pomocą.
Stanowcza wiadomość, czy Mazia
przebyła granicę i dobiła się do
miejsca, gdzie ukryto pisma, mia
ła nadejść jutro, najdalej poju
trze. Właśnie brak wieści miał
być owym strasznym zwiastunem
pojmania dziewczyny przez wła
dze w Królestwie. I w jednej
chwili troska o nią rozproszyła
inne myśli Leona. Co się z nią
dzieje w tej chwili, nie z ideą,
ale z nią samą, z tą skromną, ci
chą, dobrą dziewczynką?
Jeśli ją zaaresztują, osadzą
w więzieniu, co się stanie z jej
młodością, krasą, sercem, inteligencyą i tym wielkim czarem,
tylko jej właściwym?
Leon zamyślił się głęboko.
Szedł z głową, opuszczoną na pier
si i w ruchu tym kapelusz zsu
nął mu się na twarz. Zapragnął
go podnieść i w tym celu ujął rę
ką brzeg kapelusza. Lecz—równo
cześnie poczuł na ręce ból i ja 
kaś kresa czarna śmignęła mu
przed oczyma.
Cofnął się i ujrzał przed so
bą Farbacha, który blady bardzo,
cofając się w tył, groził mu trzy
maną w ręku szpicrutą.
— Ja sobie zrobię satysfak
cyę!...— wypluł Farbach, stając
9

w obronnej pozycyl—j a sądu honorawego nie potrzebuję....
Leon rzucił się na niego
i w tejże chwili Farbach znów
podniósł szpicrutę. Leon pochwy
cił go za rękę i wyrwał mu
szpicrutę, którą połamał i cisnął
na ziemię. Wówczas Farbach po
czął szybko uciekać w stronę
bulwaru Arago, w kierunku sto
jącej i otwartej dorożki.
Jak pajac wskoczył w doroż
kę, która natychm iast pomknęła
wzdłuż murów szpitalnych.
Wówczas dopiero Leon obej
rzał się dokoła i dostrzegł, że
je s t otoczony całą masą gawie
dzi, przypatrującej mu się z cie
kawością.
Na trotuarze o kilkadziesiąt
kroków spostrzegł nagle Wilhelminkę w towarzystwie tego sa
mego Francuza, z którym stu
dentka jeździła do Meudon.
Musiała być świadkiem całe
go zajścia, bo szła wprost ku nie
mu i Leon przeraził się wyrazu
jęj oczu i całej twarzy.
Wilhelminka patrzyła na nie
go „szklanym wzrokiem", to je st
patrzyła, a nie widziała go wcale.
I te szklane źrenice, dobrowolnie
obojętne i nieznane, były stokroć
straszniejsze, niż gdyby w nich
wzgarda i nienawiść się mieściły.
Leon uczuł, iż należało mu
czeniprędzej usunąć się z ulicy.
Odszedł więc z ustami zaciśniętemi konwulsyjnie — pozostawia
ją c na ulicy złamaną szpicrutę.
Jeszcze przed chwilą zdawało mu
się, iż dostrzegł, że się ktoś po
ową szpicrutę schylił, lecz do
kładnie sobie z tego nie umiał
zdać sprawy. Chciał tylko scho
wać się, ukryć i zastanowić nad
tern, co mu dalej uczynić wypa
dało.
Przyszedłszy do domu, posłał
natychm iast Roberta po Jaskul
ską, Braumcwajga i Zagórskiego.
Poczem, zamknąwszy się, dłu
go coś radzili, sprzeczali się, aż
wreszcie wszyscy przystali na
jedno.
I znów sala natłoczona po
brzegi i znów studenci, stół zielonem suknem pokryty i niknący
w tum anach papierosjwego dymu.
Sąd jeszcze się nie rozpo
czął.
Leon nie przybył jeszcze.
Nie ma również ani Braumcwaj
ga, ani Zagórskiego, ani Cho
dzika.
Jedna Jaskulska stoi koło ok
na, wzburzona i cala zgorączkowana.

Aleksander ks. Battenberski.

się, przez mgnienie oka twarz miała
wyraz zdziwienia, ale czy to podchwy
ciwszy inne okrzyki, czy przypom
niawszy sobie, że znajduje się w pol
skiem mieście, nagle wyprostował
się i rozpoczął dźwięcznym głosem
w języku bułgarskim przemowę. Te
raz entuzyazm nie miał już granic.
Młodzież literalnie na barkach unio
sła bohatera do powozu, do którego
tak gęsto sypały się kwiaty, że zu
pełnie prawie pokryły i księcia i je
go wiernego adjutanta barona Riedelsa.
Wieczoręm tysiące ludzi zebrało
się w ogrodzie miejskim, gdzie komi
tet rozdawał ukryte w krzakach po
chodnie. W jednej chwili tłum prze
darł gęsty kordon policyjny, ustawio
ny przed hotelem, pochodnie zapalo
no i wśród tysiąca świateł rozległ
Hr. Hartenau.
się dźwięk pieśni patryo tycznych
okrzykami na cześć księcia. Kiedy
jakiś zaimprowizowany chaos zainto
nował „szumi Marica akrevavlena“,
książę ukazał się na balkonie i prze
(Dzieci Aleksandra Batlenberczyka).
mówił po bułgarsku. Do godziny
udało się do niego, gdzie po długich pierwszej w nocy trwały owacye.
targach stanął układ, że polieya nie Książę Aleksander, mimo zmęczenia
widocznie promieniał szczęściem
będzie stawiała
i coraz to na nowo przysięgał Pol
przeszkód przy
sce dozgonną wdzięczność. Dopie
p rz y ję c iu na
ro jakiś mówca ludowy, uczyniw
dworcu, komi
szy sobie z ramion otaczania try
tet zaś w za
bunę, zdołał skłonić Lwowian
mian ręczy za
do rozejścia się, wskazując na
utrzymanie po
zmęczenie wygnańca.
wagi i spokoju.
Na drugi dzień adjutant księ
Na pochód z po
cia pojawił się w redakcyi z proś
chodniami dy
bą, by zebrać dla księcia wszyst
rektor jednak
pod żadnym
ko, co dzienniki polskie o nim piszą i wyszukać tłumacza. W lot
waruukiem zgo
dzić się nie
zgłosiło się kilkunastu studentów
do tłumaczenia, zastrzegłszy się
chciał. Komi
tet zebrał się
przeciw wszelkiej zapłacie. Po
więc ponownie
południu zaniosłem księciu cały
na naradę i za Hrabianka Marya Teresa Zwćłana plik papieru. Zastałem go na
Hartenau.
decydował, że
korytarzu, gdzie ze względu na
pochód odbę
upał kazał wynieść sobie stół i
dzie się, chociażby wbrew zakazowi. zdjąwszy po żołniersku surdut, posilał
Kiedy komitet plakatami ogło się wraz z adjutantem. Bohater z pod
sił godzinę przyjazdu księcia, cały Śliwnicy łączył w obejściu się z ludź
mi żołnierską ot
Lwów wyległ na ulicę. Na 2
wartość, nawet
kilometry długa droga dojazdo
rubaszność z dzi
wa do dworca ledwie starczyła
wną jakąś sło
na dwa szpalery ludzi, ustawio
dyczą. Z całą
ne w kilka rzędów, komitet i co
prostotą, bez cie
przedniejsi mieszczanie 'zajęli
nia gniewu, jeno
peron kolejowy. Książe Ale
z drżącym od
ksander, przywitany gromkiem
żalu głosem, opo
„niech żyje“, którego echo odzy
wiadał o zdra
wało się prawie aż do śródmie
dzie, jaka go spo
ścia, w pierwszej chwili nie zro
tkała, przerywa
zumiał: kto i dlaczego go tak
jąc opowiadanie
gorąco wita.. Znajdował się już
to w y ra z a m i
trzecią dobę w drodze, w jednem
wdzięczności dla
tylko odzieniu, a przejścia osta
L w o w ia n , to
tnich dni pozostawiły wyraźne
wspomnieniami
ślady na jego niezwykle pięknej,
męskiej twarzy. Stanąwszy na Hrabia Arsen Ludwik Aleksander o wielkim Bosa
stopniach wagonu,chwilęzawahał
ku, dla którego
Hartenau.

Ze wspomnień o bohaterze.
We wrześniu roku 1886 zele
ktryzowała mieszkańców Lwowa wia
domość, że Książe Aleksander Battenberg, unosząc głowę z niewdzięcz
nej Bułgaryi, w przejeździe zatrzy
ma się kilka dni w stolicy Galicyi.
Kto zna łatwo zapalne i patryotyczne mieszczaństwo lwowskie, zrozu
mie wrażenie, jakie wywarła ta wia
domość. Bohaterski książę Bułgarów,
zwycięzca z pod Śliwnicy, siostrze
niec rewolucyjnego generała HaukeBosaka, potomek ostatniego ministra
wojny rzeczypospolitej polskiej, wy
gnany z własnego państwa przez
rosyjskich partyzantów — to chyba
aż nadto momentów do wywołania
w polskiem mieście entuzyazmu.
W godzinę po nadejśeiu wiado
mości, w redakcyi „Kuryera lwow
skiego" huczało jak w ulu. Kilka
dziesiąt osób ze wszystkich sfer spo
łecznych wtłoczyło się do gabinetu
głównego redaktora Rewakowicza, aże
by olmyślić szczegóły przyjęcia. Rewakowicz sam stanął na czele komi
tetu, obok niego najwybitniejsi dzien
nikarze, mieszczanie i t. d. Uchwa
lono tłumne przyjęcie na dworcu ko
lejowym, wieńce i bukiety, przemo
wy, a wreszcie nieunikniony we Lwo
wie „pochód z pochodniami" popu
larnie z niemiecka zwany też „Fakelcugiem".
Władzom miejscowym bardzo nie
w porę przyszedł ton entuzyazm.
Wedłiig wskazówek z Wiednia miały
one czynić wszystko, ażeby nie do
puścić z tej akcyi do antirosyjskiej
domonstracyi, a tu w danych warun
kach demonstracya pewna była jak
amen w pacierzu.
Dyrektor policyi próbował więc
układów. Na zaproszenie, kilku z nas
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objawiał najwyższe uwielbienie. Przez
dwa dni z rzędu wypytywał mnie
o stosunki we wszystkich trzech za
borach polskich, przyczem przeko
nałem się, że znakomicie znał nawet
szczegóły z historyi i martyrologii
polskiej.
Kiedy przyszedł dzień
odjazdu, policya znalazła się w nie
małym kłopocie. Z Wiednia przy
szedł sążnisty „nos" z powodu do
puszczenia do demonstracyi powital
nych, a tu groziły większe jeszcze
demonstracye pożegnalne. Entuzyazm,
który rozpoczął się „na niewidziane
go", doszedł do szczytu, wobec sym
patycznej postaci Battenberczyka i je
go płomiennej wymowy. Dyrektor
policyi próbował rokowań, ale komi
tet stanowczo oświadczył, że nkwet
siłą zbrojną nie powstrzyma uroczy
stego pożegnania. W tej potrzebie
jeden z urzędników namiestnictwa
wymyślił podstęp. Ku powszechne
mu zdziwieniu policya przestała czy
nić przeszkody, tłumy publiczności
zebrały się na dworcu, a peron prze
mieniono w ogród kwiatów. Tym
czasem, kiedy publiczność z niecier
pliwością oczekiwała przybycia księ
cia, policya skierowała powóz jego
o przeszło kilometr poza dworzec,
gdzie ustawiono już pociąg, który go
uwiózł. Skończyło się na pobiciu
kilku niewinnych ajentów policyjnych
i wytłuczeniu szyb w dyrekcyi.
Aleksander Battenberg, złożyw
szy koronę, wstąpił jako generał
major do armii austryackiej, ale kie
dy w kilka lat później poznał i po
kochał utalentowaną artystkę teatru
w Gracu, pannę Maryę Ludwikę Luisinger, złożył rangę i nazwisko,
a przezwawszy się hr. Hartenau, za
ślubił ją i osiadł w Gracu.
Nie długo trwało szczęście mło
dej pary; w roku 1893 nagła śmierć
przerwała pasmo życia księcia, któremu
przepowiadano jeszcze wielką i sław
ną przyszłość. Wdzięczna Bułgarya
pochowała zwłoki swego pierwszego
księcia w kaplicy św. Jerzego w Sofii.
Kiedy przed niewielu laty bawiłem
w Bułgaryi, miałem sposobność prze
konania się, że lud tamtejszy czci
pamięć bohatera, jak świętą, a imię
jego elektryzuje dziś jeszcze cały
naród. Dzieci Aleksandra są tam
jakby dziećmi narodu, mimo, że
rodzina najzupełniej usunęła się
w zacisze.
Wdowa, po tylu latach w żalu
nieutulona, schroniła się do zacisznej
willi „Hartenau" w Gracu i oddała
się jedynie wychowaniu dzieci, którem kieruje stary przyjaciel rodziny,
baron Gersdorff.
Syn, któremu na imię dano Assón Ludwik Aleksander, liczy obec
nie lat 16 i przypomina ojca tak, że
bułgarzy, którzy go odwiedzają, pła
czą ze wzruszenia. Bez przesady

stwierdzić mogę, że nie zdarzyło mi
się widzieć młodzieńca o tak dzielnym
duchu i charakterze. Wychowanie
odebrał zupełnie, jak syn panującego
księcia. Młody Assen mówi popraw
nie po niemiecku, po angielsku, po
francusku i po bułgarsku. Jako
prywatny uczeń gimnazyum w Gracu
zdobywał celujące stopnie we wszyst
kich przedmiotach, obecnie opiekun
i m atka wysłali go do publicznego
gimnazyum, ażeby — jak mi powie
dzieli— „obył się z ludźmi, nie wy
rósł w przesądach kastowych i nau
czył się w wolnem współzawodnic
twie przełamywać trudności." Opie
kun młodzieńca, książę Ludwik Bat
tenberg, odwiedza go często i intere
suje się wielce jego wychowaniem.
Młodziutka hrabianka, Marya Te
resa Zwótana, liczy la t 13, po m at
ce odziedziczyła wielki muzykalny
talent, po ojcu słodycz charakteru,
która wszystkich pociąga. Oboje są
rośli, znakomicie rozwinięci i posia
dają chwytającą za serca prostotę
i otwartość. „Nic dziwnego—powia
da mi bar. Gersdorff—wszakże to
dzieci Battenberczyka!"
Historya dziwnemi nieraz kroczy
drogami, to też patrząc na młodego
hr. Assena, miałem może wizyę
przyszłości, kiedy zdawało mi się, że
widzę koronę bułgarską nad wynios
łem czołem tego bohaterskiego rodu
potomka.
Adolf lnlender.
Wiedeń.

•***2rvw
Restauracya domu Długosza
„Dom Długosza", historyczny budy
nek u stóp Wawelu, własność kapituły
krakowskiej, a jedna z najszacowniej
szych pamiątek Krakowa, ma być grun
townie odrestaurowany. Rozpoczęto już
roboty około ułożenia nowego belkowa
nia dachu i przy
krycia go dachówką
ogniotrwałą.
Głęboko w mrok
historyi sięgają losy
tej niepokażnej bu
dowli, związanej z
imieniem wielkiego
dziejopisa Polski.
W r. 1390 daro
wał król Władysław
Jagiełło Krystynowi
z Ostrowa dom pod
zamkiem, zwany „ła
źnią zamkową", óalnetnn cas/rewse. W 23
lat później dom ten
przeszedł na włas
ność kapituły, a w r.
1450 otrzymał go na
mieszkanie Jan Dłu
gosz. Ćwierć wieku
z okładem przeżył
tu wielki historyk
i wychowawca kręlów, tu pisał swe
przesławne dzieła i
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tutaj dokonał życia w roku 1480. O
tego czasu mały piętrowy domek niejed
nokrotnie jeszcze miewał znamienitych
mieszkańców. Mieszkali tu kolejno głoś
ny polityk i humanista Piotr Tomicki,
późniejszy biskup krakowski, książę Jan
litewski, późniejszy wileński i poznański
biskup. Walenty Herburt, późniejszy
biskup przemyski, Maciej Miechowita,
słynny historyk i lekarz. Wacław Le
szczyński, późniejszy arcybiskup gnieź
nieński, Jędrzej Patrycy Nidecki, póź
niejszy biskup inflancki i wielu jeszcze
innych. Lecz imię Długosza związało
się najściślej z budowlą. Od strony Wa
welu widnieje na niej wmurowana przez
kapitułę krakowską w 400-ną rocznicę
śmierci historyka ta b lic a• z napisem:
„Tę część domu r. 1450 dobudował Jan
Długosz, w domu tym mieszkał la t 30,
tu pisał dzieje Polski i tu dokonał ży
wota swego". Od tejże, strony w wyso
kości piętrowej przybity jest duży, n a
turalnej wielkości obraz Matki Boskiej,
pochodzący z XVII wieku, w czasie wo
jen konfederaekich przebity kilkunastu
kulami, odnawiany w r. 1828 przez ma
larza Lisowskiego, a w r. 1863 przez
Walerego Eliasza. Przed obrazem dniem
i nocą czerwone światło lampy...
Stan dzisiejszy budowli wykazuje
szereg mniej lub więcej gruntownych
przeróbek, które zatraciły jej pierwotny
charakter. Pierwsza, gruntowna restau
racya odbyła się z początkiem XVI wie
ku, druga w XVII. Z pierwszej zaeho
wał się piękny portal wczesnorenesansowy (nad ząbkami renesansowymi mo
tyw ornamentacyjny gotycki: wstęga,
wijąca się po drążku), wskazujący na
lata 1515—1530. Pod gzemsem napis:
Aii in homine bona menie mrtius,—„nic
lepszego nie masz w człowieku nad myśl
dobrą". Mimo przeróbek, nosi „dom
Długosza" wyraźne ślady starożytności
i tworzy wraz z innymi starożytnymi
domami ulicy Kanonicznej pełne charak
teru tło dla sąsiedniego zamku. „Prze
robienie go na nowożytny dom—pisał
przed laty kilkunastu znakomity znawca
przeszłości Krakowa dr. Klemens Bąkowski—byłoby krzywdą dla pamięci histo
ryka i zepsuciem otoczenia Wawelu;
miejmy nadzieję, że doczeka się umie
jętnej restauracyi i pozostanie na zawsze
pamiątką wielkiego męża, co tern jest
latwiejszem, że nie jest prywatną włas
nością, przechodzącą z rąk do rąk, lecz
wieczystą, nienaruszalną fundacyą".
Chwila ta nadeszła teraz.
Uroków.

Stos.

Dom Długosza w Krakowie.

Z. literatury.
Kazimiera Zawistowska.
Poezye. Altenberg. Lwów.

Z zakresu filozofii.
Z pomiędzy pięciu tomów „Bibliote
ki neoscholastycznej", która zawiera
dzieła D. Merciera, wyróżnia się wybit
nie jedna książka; jest nią „Logika"
w przekładzie W. Kosiakiewicza. Drugie
wydanie tego tomu dowodzi, że zyskał
on uznanie wśród naszej inteligencyiiże
wybornie nadaje się do nauki w szkołach.
Prac oryginalnych w tym kierunku pra
wie że nie posiadamy, podręcznik więc
ten może oddać duże usługi naszej mło
dzieży, korzystającej obecnie z wykładów
w języku ojczystym. Na zarzut, który
się nasuwa, że przecież to logika scholastyczna, możemy odpowiedzieć: że właś
nie; co trwałego pozostało po filozofii
sćholastycznej, to -mianowicie jej strona
formalna, pojęta jako logika. Treść scholastycyzmu porzuciliśmy od wieków, Bakon ją zdeptał, a Kant razem ze swymi
uczniami wyrwał ją z korzeniami, ma
jąc w tej pracy odczyszczania podło
ża dla wolnej myśli ludzkiej w empiry
kach. Tak—ta treść przeszła do archi
wum historyi filozofii, z którego próżno
ją starają się wydobyć na jaw choćby
tej miary neoscholastycy, jak Mercier,
ale metoda scbolastyczna, w niewzru
szone prawidła logiki formalnej ujęta,
pozostała i pozostanie. Człowiek albo
wiem musi myśleć porządnie, musi na
uczyć się wnioskować zasadami, a wska
zówek będzie zawsze szukać w tej wła
śnie logice seholustycznej. Wszelkie
próby stworzenia jakiejś lepszej, dosko
nalszej logiki, aniżeli owa, pogardzona
przez umysły płytkie, scholastyezna,
nie dały żadnych praktycznych rezulta
tów. Nie dały — i nie dadzą, gdyż ład
i porządek w rozumowaniu jest koniecz
nością dla porządnie chcącego myśleć
człowieka. Wszelka wolna' i twórcza
myśl musi się w końcu ułożyć w formy
logiczne, bez których będzie podobna
do niepochwytnego zapachu, do uroje
nia. Książki ;D. Merciera ze względu
na treść są ciekawe, zwłaszcza dla tych,
co pragną się zapoznać bliżej ze scholastyczną metodą, nie zaglądając do
olbrzymiej puścizny średniowiecznej, „lo
gika" natomiast tego autora jest dzieł
kiem pożytecznem zewczeshmiar. A.M.

Zasadniczym rysem poezyi Zawi
stowskiej jest jakiś dziwny, głęboki
smutek, jakaś bezmierna, nieukojona
tęksnota za widmem szczęścia, za pło
mieniem rozwianej miłości.
Poetka budzi harfę wspomnień,
otrząsa ją „z rdzy z krwawych ko
rali", ogrzewa, rozzłaca— ale napróżno — dawna słoneczna melodya nie
chce powrócić. Cudny sen na jawie
prysnął,. rozwiał się — pozostało tyl
ko bolesne wspomnienie tych jasnych
chwil, tego wyśnionego słonecznego
sądu, na którym poetka pozostawiła
drogocenne skarby swych białych,
dziewiczych uczuć. Mgły srebrnopienne i'ocean wodny zatopiły to jasne
królestwo, zniweczyły te kryształowe
pałace złudzeń, grające wszystkimi
kolorami tęczy:
Królestwo moje nie na tej ziemi,
Mgły je zakryły grzywy pienneini,
Mój ląd słoneczny, cichy., pogodny
Nurt oceanu zatopił wodny.
Lecz z mego lądu w mroków godzinie
Stlumona gędźba stu dzwonów płynie,
Lecz z mego lądu przez fal obręcze
Grają mi pieśni i świecą tęcze... i. t. d.

Nic też dziwnego, że tu i ówdzie
poetka wobuchnie jakąś rzewną skar
gą, jakimś cichym płaczem... Pragnęła
by ona tak, jak dawniej, kochać, czuć
i-’marzyć, -— pragnęłaby tak, jak daw
niej, wierzyć i wzlatać ku gwiazdom...
Ale to smutne przygnębienie nie trwa
długo; jej smętna, przepalona ogniem
tęsknoty dusza, szuka chwilowego za
pomnienia i odpoczynku w szale po
żądań. Stąd w utworach Zawistow
skiej dają się zauważyć te nagłe
przeskoki od jednego tematu do drugie
go, to dziwne jakieś błądzenie między
Złem a Dobrem.
Podobnie jak Magdalena, ukochała
ona ziemską rozkosz, ziemską piesz
czotę. Blask, przepych, narkotyczna,
upajająca woń kwiatów, płomienie
ust, pieśni, wysławiające gibkość
i sprężystyość ciała — wszystko to
ją nęci, pociąga.
Ale po chwili, tak samo jak
tamta, budzi się letargu, otrząsa z sie
bie pył grzechów, pada na kolana,
korzy się. Przed jej załzawionemi
oczyma otwiera się niebo w całym ma
jestacie i blasku... Tam „po rajskim
kobiercu, po niebieskim łanie" błądzą
jeszcze postacie świętych, przesuwają
się, jak w kalejdoskopie, cudne twa
rze opłatkowej bieli.
Jak widzimy, Zawistowska posia
dała skłonność do wizyonerstwa i unie
sień mistycznych. Symbole jednak,
którymi się posługiwała, nie miały
w sobie nic zagmatwanego i ciemne
go — przeciwnie — były dość przej
rzyste.
Obok tematów biblijnych, które
poetka, zda się, umiłowała nadewszystko — w tomiku tym znajdziemy ut
wory, poświęcone średniowiecznej
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epoce, a więc w zewnętrznym kolory
cie i treści zupełnie odmiene od po
przednich. W pierwszych drgała żar
liwa modlitwa, płynęły łzy skruchy
i żalu, jaśniała nieskalana biel aniel
skich skrzydeł, — gdy . tymczasem
w drugich słyszymy chrzęst ciężkich
zbroić, szczęk łamanych mieczów, wi
dzimy strugi rozlewającej się krwi,
widzimy głupią pychę rycerzy-i ich
kochanek. To ubóstwo duchowe, tę
apoteozę fizycznej siły, odzwierciadliła
nam poetka w przepysznym swoim
wierszu p. t. „Królowa z Gobelinu"...
Na zblakłym gobelinie słoneczne poświaty,
I turniej średniowieczny szumnie wje
chał w szranki,—
Orszak dziewic kastelu rozkwiecił kruż
ganki
I srebrzy się gronostaj, złocą się-brokaty.
Przed krużgankiem zwycięzca. Rumak
zdeptał kwiaty,
Bo dłoń dziewic uplotła róż szkarłatno
wianki,
A rycerz napancerzu ma szarfę kochanki—
Białej Yseult. Dziś ona w burgundzkiej
koronie
Ku niemu z zapytaniem zwraca blade
lice —
A rycerz, opuszczoną podniósłszy przył
bicę,
Przysięga, na jej szarfie kładąc obie
dłonie,
Iż ostatnią krwi kroplę z rozkoszą wy
toczy,
Sławiąc złoto jej. ciężkich,, królewskich
warkóęzy.

Taka jest miej więcej wewnętrz
na treść utworów Zawistowskiej —
co się zaś tyczy strony zewnętrznej —
to dzięki bogactwu barw, pięknemu
obrazowaniu i plastyce, wdziera się
ona na najwyższy szczyt doskona
łości.
Z ygm unt Różycki.

„Englisch- american Club“ we
Lwowie.
W niedzielę 25 listopada odbyło się
we Lwowie pierwsze zebranie członków
zawiązującego się „Klubu angielsko-amerykańskiego" (Englisch-american Club)
pod przewodnictwem konsula angielskie
go, profesora
politechniki
lwowskiej, p.
Romana Źalozieckiego.
Klub, do któ
rego należą
p rzew ażn ie
polacy, po
stawił sobie
za z a d a n ie
kultywować
w s p ó ln o ś ć
między swo
imi członka
mi, a świa
tem umysło
wym angiel
Prof. R. Zatoziecki.
skim: do tego
celu służyć
będą zebrania i odczyty, wspólna lek
tura i pogadanki o literaturze i sztu
ce, nawet koncerty, uwydatniające twór
czość angielską na polu muzyki. Człon
ków zapisało się kilkudziesięciu.
CA

Z kroniki myśliwskiej.

Zdjęcie migawkowe Pawła ks. Sapiehy.

■
Słreka po polowaniu w Poturzycy u hr. Dzleduszyckiego.
(Od lewej do prawej) hr. Sierakowski, Sienkiewicz junior, A. Rylski, hr. J. Tarnowski, p. J. Mat
kowski, (za nimi p. P. Kruszewski), Andrzej hr. Potocki, Henryk Sienkiewicz, Zdzisław hr. Tarnowski, (za nimi p. Z. Skrzyński), Witold książę Czartoryski,
P. hr. Ozieduszycki.

— Opowiem wam, rzekł St. historyę z cyklu p. t. Kto kłamie1*.
Kłamstwo w naszem życiu gra tak
ważną rolę, że można je nazwać
stałą naszą atmosferą. Nie badanie
prawdy, ale właśnie kłamstwa—po
winno być celem filozofów. Z po
znania kłamstwa dopiero wykwitnie
poznanie prawdy...
i—= Zaczynasz widzę błądzić w teoryach ogólnych—a my tu czekamy
na interesującą plotkę, dobrze skła
maną.
Na tę uwagę jednego ze słucha
czy St. odpowiedział:
— Doskonale. Natychmiast żacznę, choć mi przykro, że nudzi was
sondowanie zjawisk życiowych, bo

w najdrobniejszem zdarzeniu—zawsze
tkwi jakiś problemat, dany do roz
wiązania.—Owóż Kto kłamie?
Przed tygodniem spotykam Ka
rola, tego autora dramatycznego,
który napróżno dąży do rozgłosu.
Dwie czy trzy jego sztuki sromot
nie upadły, co stało się w jego du
szy powodem wielkiej nienawiści do
tłumu. Uważa się on od czasu swo
jej potrójnej klapy za wybrańca bo
gów, którego ciemna masa kamienu
je. . Przypuszczam, że do tej ciem
nej masy liczy 'się też jego żona,
gdyż, jak się zdaje — przed ślubem
wierzyła ona w Karola, że to nowy
Szekspir, a tymczasem... I oto za
częła go lekceważyć...
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Jak wiecie trzy lata temu Ka
rol ożenił się z piękną panną Celi
ną, w której ponad wszystkie na
miętności górował pociąg do sztuki
i literatury, a właściwie do jej
przedstawicieli płci męzkiej. Są dziś
takie kobiety, które dopiero w atmo
sferze literatów i artystów czują się
dobrze. Na ogół biorąc są to dziś
jedni z nielicznych ludzi, mających
duszę ludzką; ale dusza ta bywa
różnej miary.
Miara duszy Karola nie była
zdaje się Fidyaszowa: swoją niemoc
twórczą osłaniał on tajemniczym
fluidem mistyki—a bełkot swoich
dramatów uważał za objawienie.
Zresztą widywałem się z nim bar
dzo rzadko: raz na rok co najwyżej.
Owego dnia powitaliśmy się życzli
wie, powtarzając zwykłe frazesy ze
słownika komunałów: Co słychać?
Jak zdrowie? Co pan porabia?—
wogóle gadaliśmy o tern, co nas
nic nie obchodziło.
—- Wyjeżdżam do Paryża—rzekł
Karol.
-— Wyborna rzecz. Podróż nau
czająca i przyjemna.

— Wyjeżdżam, panie, i to wy
jeżdżam sam...
— Nie może być?
— Tak jest, sam—nakoniecsam!
Bez żony...
— Jak-że to?
: — Powiem panu, że się rozwo
dzę z żoną. Dość tego głupiego ży
cia. Wyzwolenie! oto mój cel obecny.
— Brawo! —zawołałem. — Trzy
lata temu składałem panu życzenia
z powodu jego małżeństwa, ale dziś,
wierzaj mi pan, daleko szczerzej
pana błogosławię—z przyczyny roz
wodu. Małżeństwo—to piękna rzecz,
ale rozwód—piękniejsza.
— Dziękuję serdecznie. Ja do
piero dziś oddycham swobodnie. Mał
żeństwo to kajdany—zwłaszcza, je
żeli się dobiorą osoby niedobrane,
jak my. Kobieta, panie, jest zawsze
realistką; to stworzenie przyziemne,
które nie rozumie bóstwa i nieskoń
czoności. Ja na długo przed ślubem
znałem Celinę i chciałem z niej zro
bić człowieka. Napróżno! zawsze
się w niej budziła kotka, samiczka—
zmysłowa, zamiłowana w fatałaszkach, bladze i hipokryzyi. O, na
oko—to była świętoszka, ale w rze
czy samej brutalna Messalina—i nic
więcej. Czy pan sądzi, że było
choć trochę szczerości w jej zamiło
waniu do Sztuki, literatury, do arty
stów? Na zewnątrz mogło się to
wydawać — jak mnie— jakimś pory
wem duszy szlachetnej do krain
ideału i czystych natchnień: ale na
prawdę—nie! To była brudna żądza
zmysłowa, która ją .popychała w kie
runku różnych niby to artystów,
literatów i t. d., a w gruncie rzeczy
wybierała sobie zawsze mocnych, du
żych, rosłych chłopów, z którymi upra
wiała flirt, nieraz idący bardzo a bar
dzo daleko. Widziałem niejedno, ale
znosiłem cierpliwie. Jestem z natu
ry delikatny i ustępliwy, choć wiem
napewno, że ona i jej matka rozpu
szczają o mnie nikczemne plotki.
Dziś lub jutro usłyszy pan, że ją
biłem, że jej włosy wyrywałem, żem
ją kopał. Niech pan w to nie wie
rzy. Jeżelim wobec niej błądzjł—to
właśnie ze zbytku grzeczności. Po
winienem był ją bić i kopać, aby ją
nauczyć prawdziwych zasad życia
i człowieczeństwa. Czy pan myśli,
że mi to przyjemne i że to zgadza
się z moją rzeczywistą naturą—tak
obgadywać kobietę i to osobę, która
jeszcze miesiąc temu była moją żo
ną? A jednak muszę. Ona mnie
nigdy nie rozumiała. Ja krążyłem
w najwyższych sferach ducha, ona
chwytała tylko strony zewnętrzne.
Kiedy nasze bydełko (publiczność)
wytykało moje sztuki, ona stanęła
po stronie bydełka i tak ujawniła
płytką mizeryę swej duszy. Śród
moich kolegów, którym ufałem, wy

bierała sobie co najtęższych a bar
dzo przedsiębiorczych chłopców—i do
współki z nimi drwiła ze mnie
i z moich ideałów, a zarazem zdra
dzała mnie najbezecniej: byłem po
stokroć rogaty! O, i niech pan nie
sądzi, że do tego był jej potrzebny
zawsze jaki iibcrmcnsch; nieraz zadawalniała się prostym parobkiem,
zwłaszcza na wsi, kiedy nie było
literatów.—Długo znosiłem tę hańbę
i tę mękę—ale wreszcie przebudziła
się we mnie godność człowieka. Roz
wód—to jedyne zbawienie. Jestem
na drodze do tego Edenu. Niech mi
pan powinszuje. A jeżeli pan nie
ma żony—
— Nie mam—
— To niech się pan nie żeni...
Radzę panu jak człowiek, co drogo
zapłacił za doświadczenie...
Czy z rady doświadczonego mę
ża skorzystam—nie wiem, gdyż każ
dy człowiek sam musi wszystkiego
doświadczyć. Ale nie idzie tu o mnie:
dość obojętnie zaczęta rozmowa z Ka
rolem, zakończyła się nader ciekawem
zagadnieniem. Gorąco pragnąłem zo
baczyć Celinę i porozmawiać z nią
o tej samej sprawie. Interesowało
mnie, jak ona tę rzecz wystawi.
Szczęście mi sprzyjało. Pani
Celina, która dotąd była mało wi
dzialna,i najczęściej koło domowego
atrium ukryta — naraz zaczęła się
pokazywać w świecie, w towarzy
stwie państwa Jerzych M. i Roma
nów N., miłych ludzi, moich dobrych
znajomych. Bywała w teatrze, na
koncertach, w kawiarniach.
Spotkałem ją na koncercie: była
ubrana ze smakiem, w sukni purpu
rowej wyglądała jak wcielenie rewolucyi, a czerwona szata odbijała
wspaniale od jej kruczych włosów
i matowej cery twarzy. Cała postać
tchnęła wielką energią—i tylko po
włóczyste, rozpierzchnione, szafirowe
oczy — ujawniały melancholię, która
była, zdaje się, tłem istotnem jej
duszy.
Odprowadzałem ją do domu.
W czasie koncertu mówiliśmy tylko
o muzyce i poezyi, ale gdym się zna
lazł z nią sam na sam na ulicy,
zapytałem ją wręcz, udając półnieświadomego.
— Cóż to słyszałem na mieście?
Podobno pani się rozchodzi z mężem.
Skądże taka rozpacz? Przecież tak
się kochaliście—takie długie narzeczeństwo—taka wielka miłość. Czyż
by to była prawda.
— Niestety, prawda—odpowie
działa z westchnieniem Celina. Naj
piękniejsze moje marzenia rozwiały
się i prysły, jak mgła... 0, nie
z obu stron, nie! On to mnie prze
stał kochać, nie ja zapomniałam mi
łości. Ja mam serce trudne do po
ruszenia, ale kiedy raz jakie uczucie
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w niem zapłonie—już nigdy nie za
gaśnie. Nie przestałam go kochać—
i nigdy nie przestanę. Niech pan
pamięta, że ja na długo przed ślu
bem byłam pod jego wpływem: on
mi otwierał oczy, on mi rozwijał
duszę; jeżeli jestem człowiekiem—
jemu to zawdzięczam. Szczerze po
wiadam, że bez niego byłabym dziś
jeszcze niby głóg leśny. Ale męż
czyźni są tacy dziwni, a zwłaszcza
wielcy ludzie, jak Karol. On bujał
ciągle po obłokach, gdzieś bardzo
wysoko, przemawiał zawsze tak jak
by gdzieś na Himalajach przebywał.
A cóż ja —mała, drobna, nieskrzydlata istota? Zdaje mi się, że ja go
nie rozumiałam: on ma taką podniosłość, taki polot, że nie byłam
w stanie z nim razem unosić się po
niebie, choć Boga biorę na świadka,
jak bardzo tego pragnęłam. Słyszę,
że teraz, kiedy się ze mną rozłą
czył—pisze jakieś wielkie, genialne
rzeczy: bardzo byłabym szczęśliwa,
gdyby la rozłąka dała mu siłę twór
czą. Z mojem usunięciem się—zni
ka mu wielka przeszkoda w rozwoju
geniuszu. Niech pan zwróci uwagę,
że wszystko to, co panu mówiłam—
jest to wynik moich własnych roz
myślań. On nigdy mi nic podobnego
nie powiedział: nie domyśla się pan
nawet, jaka to dusza szlachetna,
delikatna, subtelna: prawdziwy ry
cerz. Ile on cierpiał przeze mnie,
tego nikt nie odgadnie: ja to sama
odgadłam. To też, kiedy zaczęła się
między nami kwestya separacyi, nie
miałam . prawa stanąć mu na prze
kór. Postanowiłam zejść mu' z dro
gi: niechaj szuka sam swego szczę
ścia.
— I nic mu pani nie ma do za
rzucenia?
— Cóż mogłabym mu zarzucić?
Ach, jedno tylko, ale zdaje się, że
to jest w związku z naturą męż
czyzny. Mężczyzna lubi kokieteryę,
lubi słodkie słówka, uśmiechy, pie
szczoty: słowem mężczyzna jest zawsze
zmysłowy i nie widzi w kobiecie du
szy, tylko zawsze sądzi się w hare
mie. Ja nie jestem odaliską—ja nie
umiem, jak to robią niektóre kobiety,
wabić, nęcić, czarować — słowem,
uśmiechem, gestami—i tak wogóle...
Mnie natura pozbawiła tej gorącości
żądz i tego nęcącego zapaszku zmy
słowości, które tak lubią- mężczyźni.
0, i Karol, choć taki : wyjątkowy,
niecodzienny człowiek—o, i on żądał
ode mnie, abym się pogrążała w roz
koszach zmysłowych, co się sprze
czało z istotą mojej duszy—bo ja
właściwie jestem mniszką—i może
w innych czasach — niczem innem
bym nie została, tylkobym wstąpiła
do klasztoru. Karol — to człowiek
światowy — i, o ile mogę go zrozu
mieć, to właśnie ten mój nastrój

wewnętrzny, jak gdyby mniszki zaHikniętej w klasztorze głównie go do
mnie zraził.
Mówiła to wszystko pani Celina
sposobem pełnym melancholii i żało.bnej powagi. Aby nieco weselej roz
winąć tę sprawę, rzekłem:
- Ostatecznie,Jnic złego się nie
stało. W każdem nowoczesnem mał
żeństwie — rozwód je s t najwłaściw
szą rzeczą. Normalne małżeństwo
dzisiejsze w programie swoim już
zawiera i rozwód. Małe dzieci o tern
wiedzą i sam znałem dziewczynkę
ośmioletnią, która wszystkie miedzia
ki otrzymywane od rodziców i cio
te k — chowała do glinianej puszki,
zamiast kupować cukierki, a kiedy
ją pytano naco zbiera pieniądze, od
powiadała wręcz: na rozwód! Otóż
i pani dostała się do tego wj brzeża
szczęśliwości małżeńskiej. Gaudea
m us igiłur\ Słucham dalej.
— Pan je st cynik — i nie rozu
mie pan uczuć osamotnionej kobiety
Nic panu więcej nie powiem... Zresz
tą —oto mój dom; bardzo dziękuje za
odprowadzenie. Niech pan będzie w
piątek u państw a Romanów! Dowicżenia...
Pożegnaliśmy się z panią Celiną.
Porównywałem oba wyjaśnienia i rzu
cam jeszcze raz pytanie: kto kła
mie?
Ant. Lange.

dltramikroskop,
W ubiegłym tygodniu w sali Warszaw.Muzeum Przemysłu i Handlu, p. J.
Sosnowski wypowiedział odczyt w spra
wie nader ciekawego wynalazku z dzie
dziny optyki, mianowicie: TJltra-mikroskopu. Wynalazek to wprost prze

łomowy i w najbliższym czasie szcze
gółowo zapoznamy z nim czytelników.
Na teraz powiemy o nim tylko parę
słów. Dotychczasowy mikroskop nie
dawał powiększeń wyższych nad 1200
razy — i za pomocą szkieł — bezpo
średnio — niepodobna było znaczniej
szej wywołać widzialności.
Dwaj
uczeni niemieccy, Zsigmondy i Siedentopf, postanowili wyzyskać w tym ce
lu drogę pośrednią, mianowicie t. zw.
zaginanie się linii świetlnej a zwła
szcza fenomen stożkowatych rzutów
światła, jakie widzimy np. przy zam
kniętej okiennicy, gdy przez otwór
w niej wpadado pokoj u strumień światła
słonego. W takim strumieniu dostrze
gamy golem okiem najdrobniejsze pył
ki, których nie zobaczylibyśmy nawet
pod mikroskopem. Tę własność stoż
kowatych rzutów świetlnych wyzys
kali dwaj uczeni, budując przyrząd
zwany ultea-mikroskopem, to znaczy
przyrząd, umożliwiający widzialność
cząsteczek pozamikroskopowych. Na.
załączonym rysunku widzimy — na
optycznej ławie (b) umieszczony przy
rząd z lampą łukową (c) i blendą (d),
stąd pada zaginająca się, stożkowata
linia światła |po przez zwierciadła /
i h, za pośrednictwem precyzyjnego
instrumentu g —-na mikroskop, gdzie
w punkcie l — badamy preparat. Za
pomocą tych rzutów światła zdobywa
my widzialność przedmiotów sto razy
mniejszych od dotychczasowego bada
nia. Innemi słowy ultramikroskop daje nam powiększenia 120.000 razy
większe. Za pomocą ultramikroskopu
badano dotąd głównie kolloidy, dalej
t. zw. zawiesiny (w mięszaninach cie
kłych mechanicznych) wogóle ciałka
minimalne. Jest to, co prawda, widze
nie pośrednie, nie bezpośrednie, ale
w każdym razie olbrzymi krok na
przód — i, trzeba dodać, coraz nowe
ulepszenia robią się w tern narzędziu.
Datuje ono od roku 1904, a na świeżo
odbytym kongresie p rz y r o d n ik ó w
w Stuttgardzie pp. Siedentopf i Zsig
mondy demonstrowali różne swoje ba
dania z dziedziny ultramikroskopii. —
Należy się też wdzięczność panu J.
Sosnowskiemu, że z tym doniosłym
wynalazkiem zapoznał naszą publi
czność.
Z. Kwieciński.

Nowy dramat
Leonidasa Andrejewa.
W moskiewskim teatrze Stanisław
skiego studyują obecnie nowe dzieło dra
matyczne Andrejewa, zatytułowane: Ży
cie człowieka. Ma to być dramat dużej
wartości artystycznej, przypominający
chwilami symboliką i ogromem cierpie
nia ludzkiego, „Tragedyę człowieka", Madacza. Tylko że Andrejew ogranicza się
do dramatyzowania losów jednostki, Madacz natomiast opisuje ból całego rodza
ju ludzkiego, od stworzenia, aż. do końca
świata.
Pierwszy obraz nosi tytuł: Urodze
nie człowieka i cierpienia matki. Stare
kobiety w dziwacznych szatach, owe zwia
stujące złą dolę Parki, oczekują urodze
nia się dziecka, starają się odgadnąć,
czy umrze, nim się urodzi, czy też uro
dzi się, aby umrzeć. W kącie stoi, ledwo
dostrzegalne „Szare Widmo", nazwane
„On". Gdy odzywa się pierwszy krzyk
dziecka, migoce w ręku „Jego" płomień
wysokiej świecy. Życie człowieka, tragedya człowieka rozpoczyna się w tejże
samej chwili.
Drugi obraz: Miłość i Nędza. Z dzie
cka wyrósł młodzieniec, piękny, genial
ny młodzieniec. Nikt jednak nie chce
uznać jego talentu. Ale on i żona jego
są bogatsi od wszystkich przez swoją
młodość, przez swoją miłość, przez swoje
uduchowienie, przez zuchwałość marzeń,
przez swoje szczęście. Wspaniała, du
mna wiosna! A w kącie stoi „Szare
Widmo". Patrzy mądremi oczami, a w rę
ku jego pali się świeca.
Trzeci obraz: Bal u człowieka. Stał
się on bogatym i sławnym, każdy poczy
tuje sobie za zaszczyt być u niego na
balu. Majestatycznie, w milczeniu sunie
człowiek z żoną swoją przez salę tane
czną. Zazdrość i potwarz krążą dokoła
nich. A gdy goście idą za nimi na kolacyę, ukazuje się wyraźnie „Szare Wi
dmo". Płomień jego świecy kołysze się
niespokojnie.
Czwarty obraz, w którym człowiek
musi patrzeć, jak umiera syn jego — na
dzieja lepszej przyszłości, zbliża nas do
aktu ostatniego, do „Śmierci Człowieka"
Leży on między waryatem i zbrodnia
rzem. Przepadło bogactwo i szczęście...
Oto zbliżają się stare wiedźmy w dziwa
cznych szatach, które były świadkami
urodzenia... Urodził się, aby umrzeć...
Przeminęły godziny życia. A „Szare Wi
dmo" stoi z dopalającą się świecą. Roz
błyska ona nagle i wnet gaśnie. „Cicho...
Człowiek umarł!" oznajmia obojętnym,
izmuym głosem „Szare Widmo"...
Nowemu dramatowi głośnego pisarza
rosyjskiego rokują duże powodzenie.
2—a.

Laureat nagrody Nobla.
Giosue Carducci.
(Wspomnienie z podróży włoskiej)

Było to przed pięciu laty.
Po parutygodniowym pobycie
we Plorencyi, zamierzając dokładnie
poznać północne Włochy, wybrałem
się na wschód od tego miasta, z za
miarem powrócenia od zachodu do gro
du Medyceuszów; marszruta moja ob
jęła wszystkie prawie znaczniejsze
miasta na północy Włoch położone,
a pierwszym etapem tej wędrówki
była Bolonia. Wyjechawszy z Ploren
cyi na noc w d. 7 grudnia, nie za
trzymując sią w Pist.oi, stanąłem w Bo
lonii wczesnym rankiem w Niedzielę
d. 8 grudnia.
Jeszcze na długo przed wyjazdem
do Włoch, kiedy mi się w snach mło
dości podróż ta marzyła, Bolonia by
ła jednem z tych miast, które najży
wiej zaprzątały moją wyobraźnię.
Tu przępędził w niewoli dwadzieścia
dwa. lat męzkiege żywota nieszczęśli
wy Ęnzio (Heinsius), nieprawy syn
cesarza Fryderyka 11, pojmany przez
Bolończyków w bitwie pod Pąssaltą
(26 maja 1249). Próżno stroskany oj
ciec słał posła za posłem; bolońćzycy
nawet słuchać nie chcieli o okupię,
a dolę nieszczęśliwego jeńca pogor
szyła jeszcze nieudana ucieczka: wy
noszonego w beczce młodziana zdra
dził nieopatrznie kędzior złoty, co się
z pomiędzy klepek wysunął. Królew
ski jeniec zakończył życie w r. 1272
w niewoli; była to. wprawdzie niewo
la średniowieczna, złagodzona dwor
skością bolończyków i względami na
wysokie pochodzenie jeńca, ale rycer
skie pacholę rwało się do miecza,
a tu czujna, straż bolońskich wielmo
żów nie pozwalała mu wychylać się
po za pałac podesty. Osamotniony je 
niec, jak na średniowiecznego rycerza
przystało, szukał pociechy w poezyi
i miłości. I jedna i druga nie zawio
dły go. Smętne canzony stawiają Enzia w w pierwszym rzędzie poetów
doby,, poprzedzającej ukazanie się Petrąrki, a piękna Łucya Vendagoli, có
ra jednego z najznakomitszych boloń
skich rodów' osładzała miłością niewo
lę złotowłosego królewicza. Canzony,
z średniowiecznych pergaminów przez
Redlego dobyte, stanowią dziś cieka
wy przedmiot studyów dla romańskiej
filozofii, a potężny ród Bentivoglich,
który wywierał przeważny wpływ na
losy miasta i zmagał się z Rzymem
aż do r. 1506, kiedy papież Juliusz
li gi wcielił Bolonię dó państwa pa
pieskiego, jest'owocem stosunku Enzia z piękną Łucyą. Drugi, co najmniej
równie ważny tytuł do sławy zawdzię
cza Bolonia swej wszechnicy, jakoby
z całych Włoch najstarszej, a która,
do największego rozkwitu doszła
w 1262 roku, kiedy z jej słuchaczy
mużna było utworzyć dziesięciotysięcżną armię; wiadomo że w ich gro
nie było zawsze bardzo wielu Polaków,
co stwierdzają liczne herby na wią
zaniach korytarzowych poumieszcza

ne. Bononia docet—dumna ta legen
da, wzięta ze średniowiecznych bo
lońskich monet, przeszła, na wieczną
rzeczy pamiątkę, na tarczę z herbem
miasta:
.Bónonia docet, w laury oczywiste,
Zdobiąc tarcz miejską, miasto trwa
w tej roli.
Przez bolończyków wzięty do ni
Król Bnzio uczniów rozpoczyna listę.
W sztuce miłości króla i artystę
Ćwiczyła piękna Łucya Yendagoli
Chyba zaświadczyć mogą Bentinogli,
Że miała świetną metodę zaiste.
Dzisiaj Bolonia nie dosyć, że uczy...
By jednostronny nie był studyów
wynik,
Jest tu i parnas, śród katedr i klinik:
Ztąd nad

italską ziemią jak

dzwon
huczy

Spiżowym rymem Giosue Carducci,
Tu gwiżdże piosnki swe Stecchetti—
cynik.

Sonet ten mówi nam, żę dziś Bo
lonia posiada jeszcze trzeci tytuł do
sławy, a je st nim dobraną poetycką
drużyna werystów, gnieżdżąca się
w tern mieście. Kiedym
je przed pięciu laty od
wiedzał, należał jeszcze
do niej niedawno zmar
ły Enrico Pansacchi
znakomity poeta i świetny krytyk, profesor historyi i sekretarz aka
demii Sztuk Pięknych.
Drugim był OlindoGuerrini. bibliotekarz miej
ski, znany pod pseudo
nimem Lorenza Stecchettiego; 'wolnomyślńy sa
tyryk, ale głębokiem
uczuciem o b d a rz o n y ,
zmistyfikował świat lite
racki wydaniem tomu
poezyi rzekomo zmar
łego przyjaciela, a w is
tocie jego własnych.
Zarówno Panzachi jak i Stecchetti,
dzięki pięknej formie, żywości obra
zowania i przystępnemu językowi
zdobyli w szerszych masach większą
popularność od Carduccfego, którego
klasyczny język nie przedstawiał ła
twej dla tłumu strawy, który jednak
w myśl zwróconych doń słów Stecchettfego: „Pod twym proporcem, co
szum i na wietrze, młodsi gromadzą
się U'o/OTom’ęy“—je st prawdziwy ykfagnus Parens werystów.
Jego poezye, znane mi dobrze
w oryginale i w znakomitym przekła
dzie Miriama, ukazały się właśnie
wówczas w Bolonii w jednym tomie
w zbiorowym wydaniu. Każdy, co
się w nich rozczytuje, musi się przed
tem dobrze zapoznać nietylko z historyą Włoch, lecz i z dziejami Bolonii,
w której poeta przepędził czterdzieści
lat męzkiego żywota na uniwersytec
kiej katedrze piśmiennictwa wło
skiego.
Korzystając z pobytu w tern mie
ście, postanowiłem pójść na wykład
poety, co też udało mi się uskutecz
nić nazajutrz po przybyciu miasta
w d. 9 grudnia 1901 r. Jako niezapisanemu na wykład, należało się
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przedtem przedstawić profesorowi.
Przyjął mnie w uniwersyteckim swym
gabinecie, gdzie przez kwadrans z nim
rozmawiałem.
Siedział za biurkiem, w pełnem
oświetleniu lampy, mogłem więc
przyjrzeć mu się dokładnie i stwier
dzić zupełne podobieństwo znanych
mi jego fotografii. Był to wówczas
barczysty, krzepki, lekko pochylony
mężczyzna, o siwiejących włosach
i zaroście, przypominający do pewne
go stopnia z wyrazu twarzy polskiego
szlachcica, gdyby nie czarne oczy po
łudniowca, patrzące przenikliwie z pod
brwi krzaczastych. Kiedy mu powie
działem, że je s t czytany i tłómaczońy
w Polsce i wymieniłem tych, co o nim
pisali, odrzekł. że czytał wszystko;.te,
ćo w języku włoskim o Polsce pisa
no i że zna niemieckie i francuskie
przekłady arcydzieł naszej literatury;
dodał jeszcze, że ze wszystkich piśmiennictw słowiańskich nasze, jako
najbardziej na łacińskiej kulturzó
oparte, uważa za najbliższe włoskie
mu; wspominał o Garibaldim, Null.o
i polsko-włoskiem braterstwie broni. Wogóle,
choć we wszystkiem teni,
co mówił, nie było po
chlebstw, ani zdawko
wych -grzeczności, zńać
było, że zna i szanuje
przeszłość naszą, a do
polaków szczerą ma sympatyę: Mówiąc przy po
żegnaniu o dawnej za
żyłej polsko - włoskiej
przyjaźni, wspominał o
przekładzie Jerozolimy
Wyzwolonej Piotra Ko
chanowskiego, prawie że
współczesnym Tassówi.
Wy kład prosty, nacecho
Giosue Carducci.
wany siłą i plastyką sta
rożytnych wzorów, wy
głoszony donośnym głosem, z pietyz
mem wysłuchany, wielkie wywarł wra
żenie. Wychodziłem zmieszany z tłu
mem studentów, z których jeden,
przejęty zresztą wielkim dla Carduc
cfego respektem, opowiedział mi pe
wien fakt z jego życia, będący we
Włoszech publiczną tajemnicą. Oto,
kiedy przed dwudziestu ośmiu laty
piękna królowa włoska Małgorzata
zwiedzała uniwersytet boloński, po
witał ją w progu wszechnicy Car
ducci, zacięty naówczas republikanin
i demokrata. Złotowłosa monarchini
stanie pede w uczonej mowie dała
respons uczonemu poecie i tak go
umiała oczarować, że nietylko został
monarchistą, ale wystosował mistrzow
ską alcejską odę: Alla R egina d'lialia,
stanowiącą wyraz raczej niekłamane
go zachwytu, aniżeli czci poddańczej.
Wl. Nawrocki.

Do r.ymu.
Witaj mi rymie! Ciebie szuka
Piękna sztuka
Trubadura na pergaminie;
AJe Ty skrzysz się i połyskasz
I wytryskasz
Z głębi serc ludu, li jedynie

Z wystawy związku architektury we Lwowie.

-- '

Budownictwo polskie.

fis«

Sala, poświęcona m alarstw u .'

W dwu pocałunków- lśnisz zeąpoie,
W. żądnem kole
Pląsów twój kształt się wypromienia.
Tyś jako połączonych w jedno
Dwu bezedno
Westchnień: nadziei i wspomnienia!
Jakże rad z piersi pod obłoki
Mkniesz szerokiej,
W wieczór schodzący w gwiazd dyademie
Gdy w chórach trzech — żniwiarzy nogi,
Pośród drogi,
Trzema nutami biją w ziemię.
Jakże okrutnie, w mrokach nocy,
O przemocy
Zwycięzców głos twój z wiatrem warczy,
Podczas gdy krwią ciekące włócznie
Grzmocą hucznie,
W żelazo uderzając tarczy.

W piekielnej ciebie on czeluści
Nie opuści
I z tobą wzniesie się do Boga.
Ty łacińskiego wiersza prawy,
Pełen sławy,
Pozdrowion bądź, imperatorze!
Com zmógł cię w starciu buntowniczem,
Przed obliczem
Zwyciężonego, sam się korzę.
Zaszczycie ojców mych i trosko,
Tyś mi boską
Rozkoszą ich, a razem chwałą!
Witaj—i dla miłości zatem
Bądź mi kwiatem,
A zaś dla nienawiści strzałą.
Przełożył z włoskiego
Władysław Nawrocki.

Tyś słyszał, jak pod Ronsewalem
Z jęków żalem,
Miecz Eolandowy się druzgoce
I jak się na dolinę całą
Rozlegało
Hasło, w róg dęte, w dnie i noce
Potem chwyciłeś się skwapliwy
Czarnej grzywy
Babieki, która cwałem idzie —
I z kania, wskroś proporców szumy,
Pełna dumy,
Zągrzmiała romanza o Cydzie.
Potem obmyłeś, lekki żwawy,
Włos z kurzawy
W Rodanu kryształowych wodach
I słodkim rzuciłeś wyzwanie
Niespodzianie
Słowikom, w Tolozy ogrodach
I oto nad Rudella nawą,
Za iwą sprawą,
Miłości wzbiła się bandera,
Tyś pocałunek dla hrabiny
Niósł jedyny
Konającego kawalera.
Powracaj! Do krainy nowej
Dant surowy
Wraz pójdzie, gdzie powiedzie droga;

Nowowzniesiony dom Towarzystwa Techniczne
go w Krakowie

terowych salach domu urządzona zosta
ła wystawa przemysłu budowlanego.
CK,

Przed kampanią wyborczą.

i ASSURl AS IHESUli PiSES DER! HOfcHIŚCSO S U R Ę IS THE E L E C T IO N O F

HUGHES®G0VERNOR
M iT M lM B B lH M lS O F

Technicy polscy.
Krakowskie Towarzystwo techniczne
doczekało się rzeczy, która stanowi cel
dążeń każdej tego rodzaju korporacyi:
własnego domu. Przy ulicy Podwale, na
przeciw uniwersytetu Jagiellońskiego. 0cieniońy zielenią plant stanął zgrabny
dwupiętrowy pałacyk, w którego murach
odtąd ogniskować się będzie zawodowe,
a w części i towarzyskie życie techni
ków krakowskich. Z uroczystem otwar
ciem domu w dniu 1 grudnia połączony
został zjazd techników polskich z całej
Galicyi, uświetniony przybyciem delega
tów obcych Towarzystw technicznych:
czeskich i niemieckich, a także udziałem
przedstawicieli władz publicznych. W par1.7

Od rodaka naszego, inżyniera T. Nosowicza z Nowego Yorku otrzymujemy foto
grafię, przedstawiającą ciekawą reklamę
wyborczą. Po ulicach miasta objeżdża
duży wóz, w nim. schowana jest orkie
stra, która gra hucznego marsza. Na
wozie widnieje jaskrawy nadpis: „Tak
niezawodnem, jak to, że codzień wscho
dzi słońce, jest wybór Hughes’a na gu
bernatora, i wszystkie kłamstwa i oszu
stwa, wygłaszano przez żółtą, rewolucyj
ną prasę Hearsta (współzawodnika Hu
ghes^) temu nie przeszkodzą1*. Dodać
należy, że Hughes został obrany guber
natorem Nowego Yorku.

Dwóch poetów.

Pracodawcy i pracownicy.

Kazimierz Przerwa-Tetroajer, który bawił ostatnio
w Warszawie, rozmawia z Antonim Langem.

Rozdawanie podarunków dzieciom z ochronki założonej świeżo Ola rodzin robotniczych w Niekłaniu, przez
Henryka hr. Plałera.

Intratne rzemiosło.

Brylanty Anny Held.
Piękną śpiewaczkę cafe-concer■tową, lwowiankę rodem, p. Annę
Held spotkało nieszczęście: w No
wym Yorku, gdzie była oklaskiwa
ną i fetowaną, skradziono jej wo
reczek z brylantami. Nie do wia
ry, a jednak prawdziwe: tych bry
lantów było tam za półtora milio
na franków. Panna Held jest naj"widoczniej artystką bardzo poszu
kiwaną. Jako „gwiazda" wypłynęła
ona nal firmamencie paryskim, tuż
pod bokiem Yvette Guilbert, w „La
Scala". Obecnie dla artystki Paryż
jest zamknięty: zerwała ona kon
trakt, wiążący ją z jakimś teatrem
i musiałaby zapłacić 100 tysięcy
franków kary w razie wystąpie
nia w innym. Paryżanie żałują te
go Panna Held miała opinię de la
plus chouette femme de Paris.

Anna Held.

Wybuch roburytu w Westfalii.

Matador Ma
ch aąuito jest
obecniebohaterem wiel
kich walk by
ków w Hisz
panii. Wdzię
czna ojczy
zna d a r z y
swego ulu
bieńca nietylko waw
rzynami słaMachaquitto.
wy. Niedy
skretni dziennikarze z za Pyrenejów
obliczyli, że Machaąuito zarobił w ciągu
ostatniego roku milion rubli.
Po katastrofie.

ł

Dnia 28 listopada, widownią gwałtownej eksplozyi była osada pomiędzy Witten i Annen, dwoma przemysłowemi miastami West
falii. W osadzie wybuchł ogień, który spowodował wybuch, z razu lekki i nikomu szkody nie przynoszący. Tłumy ludu zeszły się
oglądać pożar. I wówczas nastąpił wybuch drugi masy eksplodującej, zwanej Roburyt, tak straszny, że 28 osób padło trupem,
u 150 odniosło rany. 12 domów zostało uszkodzonych, a szyby, cegły i dachówki rozleciały się na kilkaset metrów naokoło.
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Z w ro t klasztoru w Zakroczymiu.

Kościół kapucynów w Zakroczymiu..

Przed kościołem kapucynów, 0 . Benowenuty, dawny gwardyan zakroczymski.

Wzniesiony przed 150 laty klasztor 00. Kapucynów w Zakro
czymiu nad Wisłą, w ówczesnem województwie, dziś gubernii
Płockiej, przez starostę Józeta Młockiego, miał uledz smutne
mu losowi innych klasztorów w Polsce. Za czasów rządów
Hurki zagarnięto go na użytek wojska i używano wraz ze
świątynią, jako koszary. Ale czasy ucisku w .kierunku reli
gijnym minęły. Skutkiem starania władzy kościelnej i prze
konania sfer miarodajnych o krzyczącem bezprawiu, w dniu
3 grudnia władza wojskowa, na rozkaz dany z góry, pole
ciła oficerom i żołnierzom opuście zabrane cele i przenieść
się do koszar. Klasztor i zabudowania oddano miastu. Świą
tynia sama zostauie odrestaurowana, w murach zaś poklasztornych ma być, staraniem obywateli miejscowych, umie
szczona ochrona i szkolą.

Felieton Warszawski.
Kampania wyborcza zaczyna się
pod dobrą wróżbą. Trzy główne stron
nictwa narodowe—demokracya naro
dowa, realiści i polska partya postę
powa,— zawarły sojusz. Koncentracyft,—-ów wąż morski, tak rzadko
uchwytny w odmęcie walk politycz
nych, stała się ciałem.
W • obec tego w reprezentacyi,
którą kraj nasz poszle do nowej Du
my, zajdą bardzo poważne zmiany.
Przyszli posłowie z Królestwa nie bę
dą' już przedstawicielami jednego
stronnictwa, ale całego ogółu polskie
go, skupionego przy sztandarze naro
dowym. Nie weszły do koncentracyi:
postępowa demokracya, partye socyalistyczne i żydowskie.
Można się śmiało i szczerze cie
szyć z tego faktu. Naprzód—że do
szeregów naszych, dotychczas rozpro
szonych, zaczyna wracać jedność. Je 
dność, oparta nie na abdykacyi z pro

0. Feliks, kapucyn, dzi
sie jszy gwardyan w No
wym M ieście.

gramów i przekonań, ale na zrozumie
niu wspólnych interesów narodowych.
Następnie,—że skoro przyszli posłowie
nie będą się rekrutować wyłącznie
z pośród członków jednego stronni
ctwa, będzie można niewątpliwie pod
nieść poziom wartości politycznej na
szej reprezentacyi. I wreszcie,—że od
powiedzialność za politykę Koła pol
skiego nie będzie obciążać jednego
stronnictwa narodowo-demokratycznego,
niechybnie
najpotężniejszego
w kraju, jednak nierhogącego być wy
razicielem wszystkich jego dążeń i żą
dań.
Rok temu przeciętny warszawiak
sądził, że być postem je st równie ła
two, jak recenzentem teatralnym. Bo
cóż to je st recenzent teatralny? Taki
pan, który idzie na przedstawienie,
a potem opisuje co widział, i słyszał.
A poseł? Taki pan, co idzie na posie
dzenie i od czasu do czasu . palnie
mówkę. Reprezentacya nasza składa
ła się z ludzi zacnych i obywateli, go
rąco kraj miłujących, którzy „palili
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mówki", z początku zwłaszcza, dość
często.
Jako ludzie zacni 1 obywatele go
rąco kraj miłujący, nie wyrządzili oj
czyźnie krzywdy. Czy jednak umieli
zawsze sprostać trudnym zadaniom?
Dziś z pośród nich samych odzywają
się głosy krytyczne. Przed paru za
ledwie dniami b. poseł łomżyński, p.
Chrystowski, poddał surowej krytyce
działalność pierwszego Koła polskie
go w Petersburgu.
Trzeba zaś pamiętać, że od cza
su rozwiązania pierwszej Dumy wiele
wody w Newie upłynęło. Entuzyazm
opozycyi rosyjskiej dla słusznych żą
dań Polaków znacznie osłabł. W za-.
chowawczo usposobionych warstwach,
społeczeństwa rosyjskiego nie darmo
prowadzono haniebną agitacyę prze
ciw „polakom, żydom i innym obcym",,
rzekomo podsycającym zarzewie rewolucyi. Reprezentacya polska w dru
giej Dumie będzie miała nierównie
trudniejsze zadanie. Aby walczyć sku
tecznie o przynależne prawa, będzie
musiała okazać wielki rozum poli
tyczny, będzie musiała orientować się
zręcznie w stosunkach rosyjskich. Dziś
już każdy obywatel zdaje sobie spra
wę, że przyjęcie mandatu poselskie
go,—to olbrzymia odpowiedzialność
i olbrzymia ofiara. Ofiara, bo tych-, co.
pojadą do mrocznej stolicy północnej,,
czeka praca ciężka, walka uparta, mo
że bolesne zawody i rozczarowania.
Zaledwie koncentracya doszła do.
skutku, już zaczynają szeptać naz
wiska nowych kandydatów. Ze strony
narodowej demokracyi, prócz oczy
wiście tych wybitnych działaczów
stronnictwa, jak np. pp. Chełchowski, Grabski, Stecki etc., którzy z pe
wnością wejdą do nowej Dumy,—wy
mieniają już nazwisko p. Romana
Dmowskiego. P. Dmowski je st jednym
z głównych przywódców partyi, czło
wiekiem wielkiej energii i niepospo
litych zdolności_organizacyjnych. Mów
ca wykwintny, jasny i zwięzły. Nie
wiem, czy kandydować może p. Ba-.

licki, autor głośnej przed kilku laty
książki pod tytułem Egoizm narodo
wy. Muszę zaznaczyć, że wystąpie
nia jego na ostatnim zjeździe ziemian
w Warszawie zjednały mu uznanie
i sympatyę nawet wśród przeciwni
ków politycznych. Słyszałem, że
z gub. Piotrkowskiej, na miejsce inż.
Kondratowicza, który zrzeka się man
datu, zamierza kandydować p. Wład.
Żukowski, publicysta, znany ze swych
prac ekonomiczno-statystycznych.
Realiści Wysuwają podobno, na
pierwszy plan kandydatury pp/Ludwika Straszewicza, inż. Surzyckiego, For
tunata , Zdziechowskiego i' Ludomira
Grendyszyńskiego. Pierwszy, redaktor
„Kurjera Polskiego", znany je st jako
świetny,- pełen temperamentu publi
cysta, umiejący nietylko przekonać,
ale i wzruszyć. Ostatnie jego artyku
ły o Pilewiczu, o rodzinie’ Hurków
i zakusach na Chełmszczyznę wywar
ły nader silne wrażenie. P. Surzycki,
dyrektor" kopalni Saturn, - uchodzi/źa
wybornego znawcę stosunków prze
mysłowych Królestwa. P. P. Zdziechowski, brat znanego profesora krakow
skiego, Maryana,— je st powszechnie
cenionym i szanowanym ziemianinem
pow. miechowskiego. P. Ludomir
Grendyszyński wreszcie, współpraco
wnik „Słowa", je st wytrawnym pu
blicystą politycznym, nie tracącym
nigdy, w najtrudniejszych kwestyach,
trzeźwego spokoju i miary,
Ze strony Polskiej Partyi Postę
powej wreszcie wysuwają się kandy
datury pp, Henryka Konica i inż. Rosseta. Pierwszy, znany adwokat war
szawski, jest głównym przywódcą
stronnictwa. Cieszy się szacunkiem
uznaniem, jako prawnik i jako czło
wiek. Słyszałem jednak, że jeśli bę
dzie kandydował w płockiem, kandy
datura jego może spotkać się z dużemi trudnościami. P. Rosset dał się
poznać na zeszłorocznych zebraniach
przedwyborczych, jako mówca dow
cipny i z temperamentem.
Z żalem jednakże powiedzieć na-

Bohater toru wyścigowego.

Hammurabi.

leży, że najświetniejszy mówca pol
ski z poprzedniej Dumy, p. Aleksan
der Lednicki, poseł z gub. mińskiej,
tym razem podobno nie ma możności
zdobycia mandatu... Będzie to strata
niepowetowana, bo talent krasomów
czy Lednickiego wywierał na Izbie
zawsze potężne wrażenie.
Również nie słychać dotąd o kan
dydaturze p. Wróblewskiego, adwo
kata z Wilna, który także ma opinię
niezrównanego mówcy. Warszawa po
siada takiego świetnego mówcę w oso
bie mecenasa Pepłowskiego...
Redivivus.
H A M M U R A B I.
Wielka znakomitość bawiła w War
szawie przez dwa dni: słynny zwycięzca
Derby moskiewskiego, wspaniały trzyla-

Walka z ogniem.

tek, Hammurabi, syn sławy pełnego Galtee Mora.
Hammurabi jest w drodze do Anglii.
Ma się spróbować z angielskimi końmi
na torach.angielskich.
Jak na konia jest to szczyt ziem
skich ambicyi.
Moskiewski zwycięzca ma więc być
trenowany w Anglii i wziąć udział w sze
regu klasycznych biegów, które tylko raz
jeden jedyny dały pole do tryumfu nieangielskiemu koniowi: „Gladiatorowi"
francuskiego hodowcy. Żaden koń polski
ani rosyjski o ten zaszczyt się dotych
czas nie ubiegał z powodzeniem.
Hammurabi jest własnością rządo
wą. Przyszedł na świat w stadzie Derkulskiem. Wygląda wspaniale. Duży jest,
suchy, kościsty, z piersiami jak miechy.
Typ zawodowego wyścigowca.
•
Wysyłają po za granicę składkowe
koszty. Różni dżentelmani od sportu zło
żyli się na sumę 8 tysięcy rubli, co na
tę śmiałą antrepryzę ma wystarczyć.
Prawdopodobnie jest to prosta gra: w ra
zie zwycięztw Hammurabiego dżentelma
ni podzielą się wygraną w stosunku do
stawek.
Główny zarząd stadnin ubezpiecza
ten koński klejnot od wypadku w dro
dze; kosztuje to trzy tysiące rubli, ftc.j

Przyrząd do gaszenia ognia.

Próba gaszenia ognia Minimaksem w warsztatach Dr. Żel. Warsz.-Wied.
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Nazywa się „Minimax“. I wygląda
jak nie zanadto duży lejek metalowy.
Zagranicą bardzo już rozpowszechniony
pomimo niedawnego istnienia. U nas
zyskuje sobie dopiero prawa' obywatel
stwa. Dokonano właśnie na terytoryum
warsztatów mechanicznych kolei wie
deńskiej w tych dniach próby i kazano
„Minimaxowi“ zgasić ogień, który wznie
cony został w stosie że szczap Sosno
wych, napchanyeh wiórami z pod he
blarki i pakułami, nasyconemi terpentyną
i smarami; wszystko to zwilżono jeszcze
naftą. Zadanie było istotnie trudne, bo
stos składał się z najbardziej palnych
i palenie podsycających materyałów.
Mimo to „Minimax“ spisywał się bardzo
dzielnie, i dowiódł bezwarunkowej wyż
szości swej nad wielu aparatami, do te
go samego celu przeznaczonemu
fs.j

