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W stuletnią rocznicę
Księstwa Warszawskiego.
mstytucya, którą
w dniu 22 lipca
1807 r. otrzymało
Księstwo W ar
szawskie, zmie
rzała w całości
swej i we wszyst
kich szczegółach
do tego, aby słu
żyć interesom Napoleona. Prze
kroczywszy zwycięzko Dunaj i Ła
bę, musiał Napoleon spotkać się
oko w oko z problemem polskim,
chociażby krew naszych żołnie
rzy, rozlewana pod francuzkimi
sztandarami, nie rzucała była od
lat dziewięciu siewu pod przy
szłe utworzenie Księstwa. W tym
czasie, ja k mało kiedy przedtem
i ja k nigdy już od tej*pory, Pol
ska znalazła się wskutek szczegól
nego zbiegu okoliczności w roli
czynnika, który mógł rozstrzyga
jąco zaważyć na szali światowych
wypadków. Ambicya zdobywcza
Napoleona, nasyciwszy się świet
nymi tryumfami na obszarach
południowej i zachodniej Europy,
upokorzywszy stare cesarstwo
Habsburgów i zdeptawszy Prusy,
zwróciła się na północ. Tu przed
zwycięzkim pochodem francuzów
otwierała się wielka równina
sarmacka, której mieszkańcy two
rzyli naturalny wał pomiędzy
dwoma pokonanymi przeciwnika
mi Francyi, a trzecim, na które
go zgnębienie ciągnęły te olbrzy
mie zastępy zbrojnego ludu. Chcąc
zatknąć chorągiew swą na murach Moskwy, Napoleon musiał
na tyłach swej armii, nad Wisłą
i W artą, utworzyć silną podsta
wę operacyjną dla dalszych dzia
łań. Podstawę taką mógł dać
mu jedynie jakiś organizm pań
stwowy, który urzeczywistniając
bodaj częściowo tęsknoty i ma
rzenia Polaków, przeistoczyłby na
ród polski w sprzymierzeńca,
oddanego całą duszą sprawie
Francyi. Nie siało temu nic na
przeszkodzie. Ów korpus trzydziestotysięczny, którego sformo
wanie miało Napoleona ostatecz
nie przekonać, czy jesteśmy go
dni „być narodem", stanął szybko
i przyczynił się znakomicie do
powodzenia francuzkiego oręża
pod Iławą i Frydlandem. Z walk
dawniejszych, toczonych na po
łudniu, Napoleon mógł był zresz
tą wynieść, i niezawodnie wyniósł,

przeświadczenie, że warto mieć
sprzymierzeńca w Polakach. W dn.
7 lipca 1807 r. znalazło to prze
konanie wyraz na akcie pokojo
wym w Tylży, powołującym do
życia miniaturowe Księstwo, zbyt
małe, aby było w stanie zaspo
koić aspiracye Polaków, dosta
teczne, uby w nich podtrzymać
święty ogień nadziei patryotycznej i wydobyć z nich nowe twór
cze porywy. Francya zyskiwała
w tym nowotworze państwowym
więcej, niż wiernego sojusznika:
zyskiwała w nim jakby placówkę
swą na dalekiej, słowiańskiej pół
nocy, jakoby twierdzę, która za
słaniać miała jej ruchy w dąże
niu ku krańcom Europy, punkt,
który ją miał żywić i bronić,
wspomagać ludźmi, pieniędzmi
i chlebem.
W takiej, a nie innej intencyi urządził Napoleon nowe pań
stewko, dyktując w Dreźnie w dn.
22 lipca jego ustawę konstytu
cyjną. Przekonywa o tern niemal
każdy punkt tej ustawy.
W chwili, gdy za dyktandem
wielkiego wodza spisywał książę
Bassano paragrafy warszawskiej
konstytucyi, przyświecała Napo
leonowi jedna myśl główna: ażeby
zabezpieczyć sobie jaknajdalej
idący wpływ na młode państew
ko, więcej jeszcze: ażeby skrępo
wać do najdalszych granic swo
bodę jego ruchów i uczynić je
ślepo zawisłem od swej woli.
W istocie, konstytucya ta, przy
pozorach niepodległości, czyniła
z kraiku nadwiślańskiego po pol
sku rządzoną prowincyę Francyi.
Porównywując konstytucyę, jaką
w osiem lat później nadał Pola
kom reakcyjny kongres wiedeń
ski z natchnienia Aleksandra I,
a tą, jaką otrzymali z rąk spad
kobiercy rewolucyi francuzkiej,
z rąk wodza, w którego sprawie
żołnierze polscy dziesiątkami ty 
sięcy zaścielali pobojowiska, spo
strzegamy dopiero z całą jasno
ścią, ja k małodusznem, nielojalnem i niewdzięcznem było postę
powanie Napoleona wobec tych,
którzy wszystko przynieśli mu
w ofierze. Napróżno przez usta
Małachowskiego dopominali się
mieszkańcy Księstwa o wznowie
nie konstytucyi 3 maja, podsu
wając nawet Napoleonowi zbęd
ny zresztą najzupełniej kruczek,
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że sejm czteroletni, jako zali mi
łowany tylko, mógł być prawnie
na nowo zwołany. Cesarz fran
cuzów myślał o sobie, nie o in
nych. Potrzebnym mu był taki
rząd, któremuby mógł poprostu
dyktować swą wolę. Ten cel
osiągnął, składając całą władzę
w ręce księcia, który, zawdzię
czając mu tron w Warszawie
i tytuł królewski w Dreźnie, go
tów był spełniać we wszystkiem
jego rozkazy.
Nie otrzymało więc Księstwo
W arszawskie nietylko granic, od
powiadających pragnieniom na
rodu, nietylko nazwy Polski, ale
nawet formy rządu, któraby po
woływała naród do stanowienia
o swoim losie. Konstytucya 22-go
lipca ustanawiała faktycznie rząd
samodzielny pod pozorami i for
mami konstytucyjnemu Dla po
wierzchownego zaspokojenia pa
nujących pojęć politycznych, po
woływała ona do życia cień,
a raczej parodyę przedstawiciel
stwa narodowego w postaci sejmu,
zwoływanego co dwa lata na
kadencyę nie dłuższą nad dni
15 i pozbawionego zupełnie pra
wa inieyatywy, które przysługi
wało jedynie panującemu. Dzia
łalność obu izb ograniczała się
zatem do odbycia nic nie zna
czących formalności i szybkiego
przegłosowania gotowych projek
tów do ustaw. Trudno zgodzić
się ze Skarbkiem, jakoby to od
sunięcie narodu od rzeczywistego
udziału w rządach było mimowoli
aktem pedagogicznie dobroczyn
nym wobec tych, którzy właśnie
nadużyciem swobód i władzy za
przepaścili dawną Rzeczpospolitą.
Pokolenie r. 1807 nie było tern
pokoleniem, które błędami swemi
przygotowało grób ojczyźnie. By
ło to pokelenie, które wyszło ze
szkół komisyi edukacyjnej, które
stworzyło ustawę trzeciego maja
i uniwersał połaniecki, a po upad
ku kraju złożyło dowody ofiarno
ści, która dziś jeszcze przyświe
cać nam może jako przykład.
Lecz naród przyjął wdzięcznem sercem to, co ofiarował mu
pogromca potęgi pruskiej. Naro
dowe, bądź co bądź, cechy Księ
stwa, język polski, przywrócony
we wszystkich czynnościach pu
blicznych, poręczone konstytucyą
wykluczenie cudzoziemców od
sprawowania urzędów, wojsko wła
sne, polskie barwy, mundury i go
dła, orzeł biały na sztandarach,
to wszystko olśniło, oszołomiło
tę generacyę nieszczęsną, której
oczy oglądały jeszcze niedawno
monarszy tron w Warszawie, a po
tem musiały patrzeć bezsilnie na

wkroczenie pułków pruskich w uli
ce starej, królewskiej rezydencyi,
na postawienie stopy pruskiej na
drgającem ciele ojczyzny.

dawno minionych czasach, to zda właścicieli. Zyskiwał 30,000 żoł
rzenia o wiele świeższe: Komisya nierza, które Księstwo miało wy
edukacyjna, która dała Europie stawić na jego głównie usługi,
przykład pierwszej państwowej nie licząc wyżywienia do listopa
organizacyi oświaty publicznej, da r. 1808 trzydziestotysięcznego
konstytucya 3 maja i powstanie korpusu marszałka Davout, któ
Kościuszki powinny go były po re pochłaniało 7000 czerwonych
Utworzenie Księstwa W ar uczyć, Czyśmy warci znajdować złotych dziennie.
szawskiego zawdzięczał naród so się w gronie ludów niepodległych.
Były to korzyści, za które,
bie, nie Napoleonowi. Przez wy Mniejsza jednak o frazes, choć zaiste, można sobie było kupić
łonienie z siebie niepospolitej siły dobrze malujący nastrój Napole przyjaźń.
moralnej, za którą poszła fizycz ona dla Polski.
na, przez wskrzeszenie w sobie
O tym nastroju opowiada
tej dzielności praojców, która nie wiele ciekawych szczegółów Skar
W krótkim, ale niesłychanie
gdyś wykreślała granice nasze bek, współczesny historyk Księ
od Bałtyku do Czarnego morza, stwa. Dowiadujemy się z jego ciężkim okresie istnienia Księ
musiał stać się na nowo czynni relacyi, że w ciągu półrocznego stwa, złożył naród polski rzadko
kiem w polityce światowej, mu pobytu w Warszawie r. 1807 Na spotykane w dziejach dowody
siał nakazać liczenie się z sobą. poleon interesował się sprawami patryotyzmu i w całej pełni roz
To liczenie się z Polską nie Polski tak mało, że uderzało to winął ogrom swoich sił żywot
było ze strony Napoleona obja wszystkich. Grono posłów sejmu nych. Odtąd upaść musiało bez
wem żadnego sentymentu, do któ czteroletniego, mężów wypróbo powrotnie tradycyjne mniemanie
rego wielki zdobywca nie był wanego rozumu i patryotyzmu, o anarchiczności natury polskiej.
w których naród widział swo Pięć lat wystarczyło, aby wyka
bynajmniej skłonnym.
Przeciwnie. Mimo, iż w przed ich rzeczywistych przedstawicieli, zać w znakomity sposób, że na
dzień wyprawy moskiewskiej, je przyjm uje ozięble, nie ma dla tura ta uległa gruntownemu prze
dyny raz, padły z jego ust wy nich nietylko tej czci, jaką dla istoczeniu i posiadła wszystkie
razy: „Kocham wasz naród11—nie patryotów polskich z końca XVIII warunki do samoistnego bytu.
kochał nas wcale. Przebiegając wieku żywili Paweł i Aleksander, Olbrzymim był ten ferment mo
od r. 1798 cały stosunek Napole ale nawet prostego zainteresowa ralny, jakiemu ulegała powstają
ca Polska, i sam Napoleon, pa
ona do polaków, stosunek zawiąza nia się nimi.
O sentymencie niema więc trząc na to, co się działo, za
ny w kurzawie wojny i zaciska
ny coraz bardziej śmiertelnemi mowy. Jest tylko interes. Na świadczał, iż „niepodobna dać
ofiarami, składanemi przez kwiat poleon nie wyświadcza nam żad wyobrażenia o ogromie ruchu na
młodzi polskiej na ołtarzu spra nych dobrodziejstw — czyni po- rodowego wśród polaków".
Uprzytomnijmy sobie poło
wy Prancyi, możnaby raczej po prostu to, co w danych okolicz
wiedzieć, że był to stosunek nościach musi. Posuwając się na żenie, w jakim kraj znalazł się
miłości jednostronnej, nieodwza północ, czyż może nas lekcewa w tym przełomowym momencie.
jemnionej na naszą korzyść. Za żyć, pominąć w swoich rachubach, Skutkiem zakazu wywozu płodów
chowanie się Napoleona przez uważać nas za ilość nieistniejącą? surowych przez Gdańsk, ujrzało
wszystkie, wypadki, snujące się Gdyby nie zapalił był przed na się podciętem rolnictwo, główne
od utworzenia legionów, cechuje mi złudnego światełka nadziei, źródło dochodu mieszkańców. Spa
chłodna obojętność wobec pola cały naród byłby poszedł niewąt dła w niesłychany sposób cena
ków i Polski. Nie troszczył się pliwie za myślą polityczną Ada ziemi, powstała drożyzna, nigdy
o nas wcale w pierwszym okre ma Czartoryskiego i ni gdyby dotąd w Polsce nieznana. Nad
sie swoich powodzeń, gdy szabli w wielkiej armii, ciągnącej na małym kraikiem zawisła groza
Kniaziewicza i Dąbrowskiego za Moskwę, nie znalazło się 80,000 ruiny finansowej. Mimo ofiarno
wdzięczał już pewną część zdo bitnego polskiego żołnierza. Wszak ści mieszkańców, budżet wydat
bytych zysków. Gdy staje u wrót w niewiele lat później Warszawa ków państwowych Księstwa prze
Polski, w Berlinie, a potem w Po witała łukami tryumfalnemi Ale wyższał w r. 1807/8 dochody
milionów. O uzdrowieniu
znaniu, nie zdradza jeszcze ni- ksandra I, który przychodził o
czem owej miłości do nas, o któ „zwrócić ojczyznę" narodowi, któ tych stosunków nie można było
rej zapewnia w r. 1810, mimo, ry niedawno jeszcze stał w sze na razie marzyć. Kraj wycień
iż nie brakłoby już do niej po regach jego przeciwników. Naród czony był ciężarami wojennemi,
wodu. Deputacyi polskiej rzuca ten mógł się był znaleźć wcze jakie spadły na jego barki wraz
wyniosłe, a może tylko zręcznie śniej u boku swojego przyszłego z armią Napoleona, a niepewność
obrachowane wyrazy, iż przeko króla. Bez polaków niemożliwe- położenia nie pozwalała przewi
na się wkrótce, czyśmy warci mi były plany Napoleona w parę dzieć końca tych ciężarów. Ubó
być narodem, t. j. państwem. lat po Tylży. O tem wiedział stwo rosło w zastraszający spo
Frazes był niczem niezasłużony. Napoleon z góry, gdy w Berlinie sób. „Długi nasze — pisze jedna
Jakiekolwiek były nasze błędy rzekł szczerze i bez obłudy: „In z ówczesnych dam polskich —
w przeszłości, Polska nie istniała teresem jest Francyi, ażeby Pol mnożą się bez końca u kupców,
a ci przecież są szczęśliwi, że
już wówczas od wczoraj, miała ska miała swój byt".
Hojną ręką wziął zresztą do mogą sprzedawać na kredyt, bo
za sobą siedem wieków bytu po
litycznego, a w tem 200 lat świe raźną zapłatę za utworzenie Księ inaczej nicby nie sprzedali".
I w takiem to położeniu na
cących rozkwitem sztuki, oświaty, stwa. Najpiękniejszemi dobrami
uczuć hum anitarnych i zapisała narodowemi, wartości 26 milio ród, ożywiony wysoką siłą moral
się dobrze w dorobku cywili nów franków, obdarzył swoich ną, natchniony jedną myślą: do
zacyjnym ludzkości. Gdybyśmy generałów. Na własny rachunek brnięcia przez morze krwi, przez
zresztą nawet zwolnili Napoleona przejął wierzytelności pruskie, gruzy dobrobytu jednostek, do
od obowiązku wiedzenia o tych ubezpieczone na dobrach polskich wyśnionego brzegu swobody, zdo3

był się na ową wielką, imponu
jącą ofiarność, na jaką nie zdo
był się, niestety, nigdy przedtem
i jakiej potem już nie dał więcej
przykładu. W pierwszym rzędzie
wszystko, co posiadał, rzucił na
szalę uzbrojenia.
Sejm wiosenny r. 1809 po
wysłuchaniu smutnej relacyi fi
nansowej ministra Łuszczewskie
go uchwala z własnego popędu
czterdzieści milionów złp. podat
ku — więcej niż sejm czteroletni,
który reprezentował ludność i ob
szar kilka razy znaczniejsze od
ludności i obszaru Księstwa. W zru
szony Fryderyk August woła:
„Izbo poselska! ojczyzna winna
ci wdzięczność za dowiedzioną
gorliwość; dodałaś chwały naro
dowi, a ozdoby mojemu panowa
niu!11 W tym samym świetnym
roku, który się niezmazanymi
głoskami zapisał w dziejach na
rodowego odrodzenia, wzrasta
30-to tysięczna armia Księstwa
w trójnasób, dzięki bezprzykład
nej ofiarności obywatelstwa i za
pałowi młodzieży. Kraj powięk
sza się odzyskaniem prawego
brzegu Wisły aż po Lublin, po
większa się o 1000 mil kwadra
towych i półtora miliona miesz
kańców, ale położenie finansowe
przez to się nie poprawia. Trzeba
utrzymać wojsko na wzmożonej
stopie, budować i naprawiać tw ier
dze, bo nowa wojna wisi w po
wietrzu. Sejm r. 1811, zwołany
w przededniu wyprawy moskiew
skiej, zastał położenie cięższem,
niż przed dwoma laty. I znowu
entuzyazm pokonywa wszystkie
trudności. Przedłożenie ministra
skarbu, Matuszewicza, nakładają
ce wyższe podatki na warstwy
możniejsze, uchwala izba ogrom
ną większością głosów. I jeszcze
w styczniu 1812 r. ubogi, wy
czerpany skarb Księstwa wy
daj e sześć milionów na wojsko!
W parze z tymi wysiłkami
idzie ofiarność krwi, która nie
zna poprostu granic. Nie mówiąc
już o młodzi szlacheckiej i o mło
dzieży z miast, nawet lud wiej
ski staje pod bronią. Jakiś czar
zdaje się wszystkie dusze polskie
ogarniać. Kajetan Koźmian opo
wiada w swych pamiętnikach cu
dny epizod, który służyć może za
ilustracyę tego nastroju umy
słów, co wciągał w swoje koło ta
kże maluczkich wnarodzie. „Pod
Lubartowem orało kilkadziesiąt
pługów na niwie, około której
traktem z muzyką i marszem
Dąbrowskiego przechodziło woj
sko polskie. Nagle to i niespo
dziewane widowisko, zwłaszcza,
gdy oracze usłyszeli mowę pol

ską i ujrzeli barwy narodowe, w ta
Artyści polscy
kie uniesienie wprawiło orzących,
że wszyscy parobcy porzucili płu w Salonach Paryskich.
gi i wmieszali się dobrowolnie
w szeregi narodowe i tak z przySto kilkadziesiąt obrazów pol
piętemi gąłązkami do Lublina ra  skich znalazło się w tegorocznych
dośnie weszli i wszyscy z własnej Salonach paryskich. Właściwie źle
ochoty zaciągnęli się“.
się wyraziłem: nie obrazów polskich,
I w tym czasie nawskroś wo alo dzieł artystów polskich. Ze smut
jennym małe państewko spełnia kiem bowiem trzeba przyznać, że
jeszcze wzorowo cały szereg in w pracach tych brak absolutnie pier
nych zadań. Stwarza wyborną, wiastku, któryby wskazywał, że są
sprawną i sumienną administra- one wyrazem narodowej Sztuki pol
cyę, zakłada kilkanaście szkół skiej. Nie brak między niemi dzieł,
fachowych, w tej liczbie szkołę nacechowanych niewątpliwym talen
prawa, kształcącą urzędników tem i wyrobioną, lub śfniało boryka
publicznych. Izba edukacyjna nie jącą się z trudnościami, techniką;
mogła zdziałać wiele na polu próżno byłoby w nich szukać tego
oświaty powszechnej, a przecież odrębnego, narodowego piętna, jakiem
przy całej szczupłości funduszów, odznacza się malarstwo skandynaw
jakimi na ten cel rozporządzała, skie, a nawet rosyjskie.
liczba samych szkół początko
Jest to do pewnego stopnia sku
wych, głównie dzięki zabiegom tek okoliczności, że w Salonach pa
Staszica, wzrosła w ciągu pięciu ryskich biorą udział niemal wyłącznie
lat ze 137 na 1491.
artyści polscy, już to stale nad Sekwa
Pięcioleciem Księstwa W ar ną osiedli, j uż czasowo tam dla studyów
szawskiego dowiedliśmy na no zamieszkali, a pod wpływem sztuki
wo i dobitniej jeszcze, niż wiel francuskiej zostający. W katalogach
kim okresem reform XVIII w., że nie spotykamy nazwisk głośnych na
sama przyroda przeznaczyła ist szych malarzy z Krakowa, Warsza
nieniu naszemu kształt wyższy, wy i Monachium. Przestali oni nad
niż byt plemienny, że żyje w nas syłać swe dzieła do Salonów, zrażeni
siła państwowo-twórcza, która sto arbitralną niechęcią j u r y paryskich,
sownie do okoliczności szukać jeszcze więcej może kosztami, które
będzie zawsze odpowiedniej for się nie zwracały. Przy przyjmowa
my dla swego wcielenia. Że siła niu obrazów na wystawy protekcyota, użyta niegdyś tak genialnie nalizm odgrywa przemożną rolę; je
przez francuskiego
zdobywcę, szcze większą przy ich rozmieszcza
a niezniweczona bynajmniej za niu. Pod tym względem najwięksi
dni naszych, zaważy j eszcze w przy nasi malarze doznali smutnych do
szłości na szali ogólnych wypad świadczeń.
ków dziejowych, wierzymy w to
Artyści, przebywający w Paryżu,
wszyscy głęboko.
łatwiej mogą dopilnować, aby ich
Jan Krzywda.
interesy nie zostały na zbytni szwank
narażone.

Nie potrzebuje się togo

Jan S tyka.
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Pokusa.

Jerzy Hulewicz. Portret d-ra Lewenharda
z córką.
Jan Chełmiński. W drodze do głównej kwatery.

Tadeusz Styka. Autoportret.

zresztą obawiać taka np. Olga Boznańska, która zjednała sobie poważ
ne uznanie, i która nawet dostąpiła
rzadkiego zaszczytu, iż jeden z jej
portretów dostał się do Muzeum
luksemburskiego. "W tym roku, jak
zwykle, p. Boznariska wystawia sze
reg portretów w Salonie Pól Marso
wych; posiadają one wszystkie zalety
dawniejszych prac tej subtelnej artyst
ki. Jan Styka wystawił w Salonie
Pól Elizejskich pełną zmysłowej siły
„Pokusę"; syn jego Tadeusz wystąpił
z autoportretem; Jan Chełmiński za
prezentował jeszcze jeden zręczny
epizod z epopei napoleońskiej. Wogóle
wśród obrazów polskich uderza brak
kompozycyi.
Przeważają portrety
i studya portretowe, lub krajobrazy.
Świadczy to zapewne nietyle o braku

Mukułowska. „Yvonne“ .

szerszych aspiracyi, ile o niedosta
tecznych środkach materyalnych, któ
re na większe malowidła i seanse
z „modelem" nie pozwalają...
Portrety p. Myrton-Michalskiego
odznaczają się dojrzałą techniką; na
portrecie ks. Radziwiłła znać wpływ
wykwintnych mistrzów angielskich.
Niepodobna pominąć milczeniem prac
p. Jerzego Hulewicza, który wystawia
i w Salonie Pól Marsowych, i u „Nie
zależnych". Czyniąca wciąż piękne
postępy młoda artystka, p. Mukułow
ska znalazła dla swych portretów
gościnę w Salonie Międzynarodowym
Sztuki.
Najwięcej (z górą setka) obra
zów polskich znalazło się w Salonie
„Niezależnych". Tutaj p. Bolesław
Biegas, utalentowany rzeźbiarz, wy
stawia swoje malowane rebusy. Tu
taj p. Jan Peske zadziwia bogactwem
barwy swych pasteli. Tutaj wysta
wia również p. Muttermilchowa, ar
tystka niezaprzeczonego talentu, choć
nieco zmanierowana. W Salonie Pól
Elizejskich zwraca uwagę „SamooMyrton-Michalski. Portret ks. Radziwiłła.

Myrton-Michalski. Portret starca.
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brona" p. Józefa Gabowicza z W ar
szawy—akt męzki odlany w bronzie,
a wykonany z rzetelną maestrią tech
niki i rozmachem. Bronz ten—rzad
ki wypadek—znalazł chętnego na
bywcę.
W ogóle jednak udział polaków
w tych wystawach ma charakter do
rywczy i przypadkowy. Żałować na
jeży, iż w Paryżu nie istnieje obec
nie żadna polska organizacya arty
styczna, któraby to gościnne występy
i debiuty ujęła w ściślejsze ramy.

Włodz. Perzyński.

Sławny Człowiek.
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POWIEŚĆ.

— Możemy sobie z panem
ręce podać i uścisnąć — odezwał
się takim samym cichym i zmę
czonym głosem. — Pan wie, że ja
się miałem żenić, ale to także się
rozwiało...
Handlowiec uścisnął mu rękę
w milczeniu.
— Zerwała z panem?
— Długa historya — odparł
wymijająco Porecki. Pomimo ca
łego rozrzewnienia, jakie go ogar
nęło, nie mógł wykrztusić z sie
bie szczerej odpowiedzi. Jego
wygórowana próżność nie pozwa
lała mu przyznać się przed Bau
manem, że to Iza z nim zerwała.
A nie chciał wprost powiedzieć,
że on zerwał z Izą, bo czuł, że
w ciągu tej jednej, krótkiej chwili
zadzierzgnęły sic pomiędzy nim,
a Baumanem serdeczne węzły
sympatyi, których nie chciał ta r
gać. Bauman uważał go za współ
towarzysza niedoli i wdzięcznym
mu był za to. To też przy pierw
szej, nawet jeszcze bardzo dale
kiej uwadze poety o kłopotach
pieniężnych, kieszeń handlowca
rozwarła się tak szeroko, jak roztwartem było jego serce.
— Dużo panu potrzeba?
Porecki ze wstydem wymie
nił sumę, większą od tej, jaką
nakreślał sobie w umyśle, idąc
do Baumana—ale wymienił.
Po kolacyi, którą ma się ro
zumieć .jedli razem, Bauman opo
wiedział przyjacielowi historyę
swojego nieszczęścia. Była prze

dziwnie prosta. Pewnego dnia,
przed trzema tygodniami, Biele
cka zerwała stosunki z rodziną,
zerwała z nim, wyprowadziła się
z domu, teraz mieszka sama i jest
na utrzymaniu u jakiegoś oby
watela ziemskiego. Gdzie i kie
dy zdążyła się z nim poznać, po
jęcia niema. Wszystko to stało
się tak nagle... Na godzinę przed
katastrofą jeszcze byłby przy
siągł, że Bielecka go kocha, tak
kocha...
Bauman miał łzy w oczach,
kiedy to opowiadał. Porecki słu
chał go w ponurej zadumie. Po
tem zaczął się zwierzać sam:
— Musiał zerwać. Miał do
wyboru: Albo ożenić się bogato,
wejść pomiędzy tych ludzi głu
pich, czczych, fałszywych, próż
nych, z którymi, mimo wspólnego
pnia, z jakiego wyszli, nic go
nie łączyło i zacząć żyć życiem
takiem, jak i oni, albo pracować
dla sztuki... Długo się łamał...
Bezwątpienia pierwsze-by było
praktyczniejsze, lecz —trudno...
Skonać, to skonać z głodu gdzieś
pod progiem, ale ja k orły z skrzydły złamanemi... Przynosi się ze
sobą na świat to przekleństwo.
Kochał pannę... Muśiał wypalić
z duszy miłość, tak, jak się
wściekliznę wypala rozżarzonem
żelazem. Ona pocieszy się pręd
ko. Nie należy do rzędu tych
istot, któreby potrafiły głębiej
coś odczuwać... Właściwie mó
wiąc... taka... demi-vierge z do
brego domu.
Ostatni wyszli z restauracyi.
Chwiejnym trochę krokiem, ale
wzmocniony na duchu, Porecki
odprowadził Baumana do samego
domu i obiecał mu przyjść na
zajutrz.
XXXI.
W połowie lipca rozpoczęły
się upały tak straszne, iż oddy
chać było trudno. Warszawa opu
stoszała, ulice przybrały senny,
zmęczony wygląd. Po zachodzie
słońca gorąco wyparowywało z roz
palonych murów i było jeszcze
duszniej, niż we dnie. Dopiero
koło pierwszej, drugiej w nocy
przyjemny chłód rozpływał się
po powietrzu.
O tej porze noc w noc pra
wie Porecki chodził w Aleje. Wie
czory spędzał w kawiarniach,
klnąc nudę, spiekotę i powtarza
jąc jedne i te same plotki. Po
tem odłączał się od towarzyszów,
których w głębi duszy nienawi
dził za to, że siedzieli przez la
to w Warszawie, że nie mając
sobie nic do powiedzenia spoty
kali się codziennie w kawiarniach,
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że, tak samo jak i on, wiecznie
narzekali na brak pieniędzy. Co
noc, kładąc się spać, przyrzekał
sobie, że przestanie zupełnie by
wać po kawiarniach, że zerwie
wszystkie stosunki i weźmie się
do pracy, ale na drugi dzień
szedł, ciągnięty siłą przyzwycza
jenia, a pracę odkładał. Zresztą,
pomimo najszczerszych chęci, nie
mógł nic robić. Nigdy w życiu
upał nie dokuczał mu tak nie
znośnie, ja k w tym roku. Nerwy
miał rozstrojone, mózg czczy
i niezdolny do jakiejkolwiek pra
cy twórczej. Jego dram at spo
czywał niedokończony w szufla
dzie. I nie wiedział nawet, czy
i kiedy go skończy. Obiecywał
sobie wciąż, że pewnego piękne
go poranku wstanie wcześnie,
zbierze całą energię i dotąd nie
wstanie od biurka, dopóki nie
napisze wszystkiego; ale sam te
mu nie bardzo wierzył.
Jego przyjaźń z Baumanem
skończyła się nagle i niespodzie
wanie. Bauman uciekł z Warsza
wy, naruszywszy kapitały przed
siębiorstwa, którego był przed
stawicielem. Okazało się, że uczu
ciowy i skłonny do mistycyzmu
handlowiec kradł oddawna i wy
rafinowanie. Z tego powodu po
eta miał bardzo nieprzyjemny
tydzień. Wiadomość o nadużyciu
przedostała się do pism, a ponie
waż wszyscy wiedzieli o blizkich
stosunkach, jakie ich łączyły i, co
gorsza, o tem, że Porecki poży
czał od handlowca pieniądze,
.więc na każdym kroku spotykał
się z obłudnem współczuciem.
— Ale to cię ten Bauman
urządził... Wyobrażam sobie, jak
ci musiało być nieprzyjemnie...
Wyście tak blizko żyli...
Wyczuwał w tych pytaniach
złośliwą uciechę i lekkie, bardzo
lekkie, niedostrzegalne prawie
podejrzenie, że on do pewnego
stopnia był wspólnikiem Bau
mana.
Po tygodniu wrażenie, jakie
wywołała ucieczka handlowca, za
tarło się. Porecki zresztą nie
należał do tych ludzi, którzy nie
opuszczają w nieszczęściu. Sam
najgłośniej na Baumana wymy
ślał i pierwszy go potępiał. Zda
wał sobie sprawę z moralnej
wartości swego postępowania i bo
lał nad niem, ale brakło mu cy
wilnej odwagi do jawnego przy
znania się, że naprawdę żył
z oszustem w przyjaźni. I sta
rał się we wszystkich wmówić,
że jego znajomość z Baumanem
była bardzo powierzchowna. W tem
oburzeniu była też jednak pewna
- doza szczerości- Porecki napra-

wdę czuł żal do dawnego przyja
ciela za tak smutne zakończenie
karyery, gdyż, oprócz niemiłych
przycinków, jakie go z tego po
wodu spotykały, tracił nie wielką,
ale pewną prawie zawsze uciecz
kę przed kłopotami pieniężnymi.
Żył z dnia na dzień, prowa
dząc ciągłą wojnę z redaktorami
pism o zaliczki. Posiadał zadzi
wiającą płodność przyrzeczeń,
a że zadawalniał się małemi su
mami, więc ostatecznie rzadko
mu ich odmawiano. Gdy już by
ło bardzo źle, klecił naprędce
wiersz, felieton, albo ulotną nowellę i to znów otwierało przed
nim wrota skarbca dobrej wiary.
I znów jeden dzień staczał się
w przepaść. Podczas swoich no
cnych, samotnych przechadzek
w Aleje, siadał zazwyczaj na ław
ce (tę, na której w swoim czasie
czekał na Izę, omijał) i przyglą
dał się eleganckim dorożkom,
mknącym w stronę restauracyi
podmiejskich, azw laszcza samot
nym parom. Widok każdej ta 
kiej pary budził w nim dreszcze
tęsknoty. Pragnął miłości i ma
rzył o wielkiem, wstrząsającem
uczuciu.
Pomimo całego zmęczenia,
apatyi i zniechęcenia, na dnie je
go duszy, ja k iskra pod popioła
mi, tliła się nadzieja cudu. W ie
rzył, że nadejdzie dzień, w któ
rym wszystko przemieni się na
dobre. Będzie bogaty, sławny,
kochany, a przynajmniej będzie
posiadał możność kupienia sobie
każdej chwili miłości. Na jakieś
dwa tygodnie przed ucieczką Bau
mana wybrali się byli razem do
pewnej wróżki, która im stawiała
kabałę z kart. Przepowiedziała
obu daleką podróż i pieniądze.
Baumanowi przepowiednia speł
niła się szybko. Dość złośliwie
co prawda, ale to nie zniechęciło
Poreckiego. Raczej utrwaliło wnim
wiarę w prawdziwość wróżby.
I oczekiwaniem skracał sobie me
lancholię i beznadziejną nudę
skwarnych dni. O Izie nie my
ślał już wcale; wywietrzała mu
z serca. Myśl jego, która wciąż
szybowała erotycznemi szlakami,
najchętniej zatrzymywała się przy
Bieleckiej. Ale pięknej, a wy
rodnej córy poczciwego, miesz
czańskiego rodu, nie było w W ar
szawie. W yjechała wraz ze swo
im obywatelem na lato gdzieś do
wód, za granicę. Porecki pocie
szał się nadzieją, że po jej po
wrocie odbije ją obywatelowi,
a pod słowem tem rozumiał
współrzędne korzystanie ze słod
kich owoców hojności miłosnej.
I co parę dni chodził wieczorem

przed okna jej mieszkania patrzeć, Z tonu głosu Turskiego odgadł,
czy nie świeci się w nich. Uroił że tamten chce go gdzieś na wie
sobie, że dzień powrotu Biele czór zaprosić, a nie wiedział, czy
ckiej do W arszawy będzie dniem wobec zerwania z Izą wypada
jakiejś szczęśliwej zmiany w jego mu przyjąć od niego zapro
życiu.
szenie.
Raz, przyszedłszy po połu
— Chodźmy do Doliny na
dniu do mleczarni w Alejach, zabawę. Potem zjemy razem kospotkał niespodziewanie Turskie lacyę.
go. Ujrzawszy zdaleka starego
— Do Doliny...
szlachcica, który dawał mu od
Pokusa była silna. Po krót
stolika radosne znaki, zmieszał kiej walce wewnętrznej, Porecki
się trochę. Nie wiedział, jak go przystał:
ma powitać, czy serdecznie, ,czy
— Dobrze, pójdę z panem.
ozięble. Z Tężewskimi, od czasu
I ja k poszli, tak całą noc
pamiętnej kolacyi z Zawirskim, przepędzili razem. Rozstali się
nie widział się już wcale. Zaciął dopiero po pierwszem śniadaniu,
się był wówczas i postanowił nie które następnego dnia rano jedli
chodzić, dopóki one same nie w tej samej mleczarni. Porecki
upomną się o wizytę. Ale one bawił się wyśmienicie, zażył wszel
wyjechały z Warszawy, nie upom kich rozkoszy, jakich noc dostar
niawszy się. Owego listu, któ czyć może, ale jedno w tem
ry miał zamiar wysłać do Izy, wszystkiem wydawało mu się nienie wysłał i tak wszystko nagle naturalnem. Oto wcale nie wspo
się zerwało. Nie wiedział sam, minali o Tężewskich, ani o Skoczy jest z Tężewskimi dobrze, wronkowie, tak, jakgdyby P o re
czy źle.
cki nigdy w życiu tam nie był
— Ostatecznie Turski niema i nikogo nie znał. To napełniło
z nim nic wspólnego — wytloma- mu duszę rozgoryczeniem. Zły
czył sobie i, podszedłszy do sto był na siebie, że przyjął zapro
lika, począł się z nim witać ser szenie Turskiego.
— Nie miał stary dureń in
decznie.
Stary szlachcic był bardzo nego towarzystwa w mieście, więc
mnie sobie na noc wynajął.
ożywiony.
— Wpadłem na parę dni do A o tam tych nic nie wspomina,
W arszawy przewietrzyć się tro bo się obawia, żo toby mi po
chę po naszych wiejskich nudach. psuło humor.
I pod wpływem tych myśli
A u pana co słychać, panie W a
sposępniał.
cławie?
■
— Phi, nic szczególnego.
Turski wytłomaczył to sobie
zmęczeniem.
— Pisze pan?
— Oczki się panu kleją, do
— Mało.
— Oczywiście, nie trzeba się łóżka pana już ciągnie — śmiał
przepracowywać. Zresztą na ta  się. — Ja, stary, a mógłbym jesz
ki upał to się człowiekowi myśleć cze drugą noc przehulać.. Ba,
nie chce. Co pan porabia dziś jakby dobrze poszło, to i trzecią.
wieczorem?
— Bydlę j esteś — myślał Po
— Nie mam określonego pla recki. Ale potem uśmiechnął się
nu — odparł wahająco Porecki. cynicznie. Trudno, skoro się raz
świństwo zrobiło, trzeba brnąć.
I mimo, że był już zmęczony
i wyczerpany, udawał humor aż
do ostatniej chwili. Wyobrażał
sobie, że po powrocie Turskiego
do Skowronkowa, zaczną go się
wypytywać:
— Nie widziałeś tam gdzie
naszego poety? (oczywiście, „na
szego poety").
— Owszem, całą noc przepę
dziliśmy razem.
— No i cóż?
— W świetnym humorze.
A panna Iza może przypusz
czała, że ja tu schnę i umieram
z tęsknoty. Nie, do śmierci mi
daleko — myślał, rad podwójnie:
raz, że Turski naprawdę to opo
wie, a powtóre, że wynalazł stan
duszy, który odrazu go rozgrze
szał ze wszelkich skrupułów, co
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do owej nocy. Podniecony, wy
silał dowcip, żeby zabawić stare
go szlachcica. I udawało mu się
to. Turski trząsł się i zanosił od
śmiechu.
Jednakże, kiedy potem pozo
stał sam, zemściła się na nim ta
zabawa. Przez dwa dni chodził
po mieście ja k błędny, nie mo
gąc sobie nigdzie miejsca znaleźć.
Wśród tłumu przechodniów wciąż
n*i się majaczyła jakaś postać,

podobna do Izy. Jej głos i śmiech
wciąż mu dzwoniły w uszach.
Wyobrażał ją sobie w uściskach
Zawirskiego, mdlejącą z rozkoszy,
z oczami zasnutemi mgłą. I to
sprawiało mu ból tak straszny,
że aż go lęk zdejmował. Czuł,
że z takim bólem długo żyć nie
podobna. Ale po paru dniach
uspokoił się powoli.
DCN

Odkrycia polskiego badacza

Przed kilku laty zwracać począł
na siebie uwagę miody historyk kra
kowski, p. Tadeusz Smoleński, wychowaniec uniwersytetu Jagielloń
skiego, blizki krewny znanego bada
cza naszej przeszłości Wł. Smoleń
skiego. Szereg recenzyi i kilka prac
większych zamieścił p. Smoleński
w paru krako
wskich i wars z a w s k ic h
mi e s ię cznikach, wszyst
kie z zakresu
nowoczesnej
historyi pol
skiej.
Zale
dwie miody
autor rozpo
czął zawód na
ukowy, gdy le
karze kazali
mu dla pora
towania wą
Tadeusz Smoleński.
tłego organi
zmu wyjechać
na dłuższy przeciąg czasu do Egiptu.
Minęło lat trzy—i nazwisko p.
Smoleńskiego wypłynęło na widownię
naukowego świata, jako egiptologa
cenionego w kołach fachowych i, co
ważniejsze, mogącego się już po
szczycić samodzielnemi, poważnemi
odkryciami na tern polu.
Nie mogąc o setki mil od kraju
kontynuować studyów nad historyą
Polski, a nie chcąc poddać się przy
musowej bezczynności, zwrócił się p.
Smoleński do jedynej gałęzi wiedzy,
jaką mu okoliczności nastręczyły: do
badań nad starożytnym Egiptem.
Niezwykłych potrzeba było wrodzo
nych zdolności, aby, nie posiadając
specyalnego przygotowania, zwróciw
szy się do archeologii, obejmującej
czasy Faraonów, wprost od polskich
źródeł historycznych, opanować w pa
ru latach język staroegipski i poznać
cały obszar tego równie bogatego,
jak trudnego odłamu wiedzy starożytniczej. Młody uczony polski dokazał tej niepospolitej sztuki. Prze
szedłszy wstępne studya, pracował
pod kierunkiem znakomitego egipto

Dopiero, gdy opuściwszy Szarunę,
zwrócił się ku pobliskiemu wzgórzu
i u stóp jego podjął jeszcze jedno
próbne kopanie, natrafił na bardzo
ciekawe szczątki świątyni Ptolomeusza I, o której istnieniu uczeni nic
dotąd nie wiedzieli. Cała wyprawa
szaruńską trwała dwa miesiące, sty
czeń i luty, i zaprawiła badacza na
szego znakomicie do dalszych poszu
kiwań. A dalsze te poszukiwania
uwieńczył skutek nadspodziewanie
świetny.
P. Smoleński przeniósł się mia
nowicie z karawaną swą w pustynię
libijską, w pobliżu osady El Gamhud.
Istnienia nekropolii staroegipskiej nikt
tu dotychczas nie przypuszczał. P.
Smoleński oparł się na własnych
kombinacyach, których trafność doś
wiadczenie potwierdziło wnet w spo
sób nader wymowny. El Gamhud
okazało się cmentarzyskiem pierwsze
go rzędu. Już w kilka dni po rozbi
ciu namiotów wykopano szereg cen
nych przedmiotów, doskonale zacho
wanych, a w ciągu jednomiesięcznych
zaledwie dalszych poszukiwań wydo
byto około osiemdziesięciu sarkotag&w,
prócz mnóstwa przedmiotów drobnych,
należących do urządzenia grobowców.
Badania szczegółowe dostarczyły na
der ciekawego materyału do teologii
staroegipskiej w postaci scen religij
nych, rzeźbionych na sarkofagach
i ścianach kurytarzy, w postaci mo
dlitw, zaklęć i malowideł. Zdobyto
wreszcie nieprzebrane bogactwo sprzę
tów, odzieży, bielizny.

loga Gastona Maspero, profesora
„College de France" i dyrektora rzą
dowego
„wydziału
starożytności"
w Kairze. Niebawem otrzymać mógł
stypendyum krakowskiej Akademii
umiejętności i austryackiego ministerium oświaty. Nakoniec, w stycz
niu b. r. stanął w rzędzie samodziel
nych badaczy Egiptu i dwiema wy
prawami naukowemi, uwiericzonemi
wspaniałym wynikiem, zdobył sobie
od razu imię i rozgłos.
W zimie zeszłego roku jeden
z magnatów węgierskich, przebywa
jący w Kairze, powziął zamiar zaopa
Owoce obu wypraw przewieziono
trzenia muzeum narodowego w Pesz w kilkudziesięciu skrzyniach do Kairu,
cie w zabytki staroegipskie. Chcąc gdzie nastąpił ich podział. Połowę
w tym celu zorganizować wyprawę, zatrzymał Egipt. Druga połowa po
zwrócił się do rządu egipskiego o po szła do Europy—dla muzeów austrozwolenie i o wyznaczenie kierownika, węgierskich. Około 40 skrzyń ze sar
którym musi być w podobnym wy kofagami i drobnemi wykopaliskami
padku fachowy egiptolog. Rząd po przeznaczono do Pesztu, 5 dla muzeum
zwolił na ekspedycyę pod warunkiem, nadwornego we Wiedniu. Ze zdobyczy
iż połowa wykopalisk zostanio złożo uczonego polskiego skorzystały także
na w muzeum Kairskiem, a na kie i polskie zbiory. Mianowicie krakow
rownika jej wybrał zaleconego przez ska Akademia umiejętności otrzyma
prof. Gastona Maspero—Tad. Smoleń cztery sarkofagi z mumiami, pocho
skiego.
dzące z epoki grecko-rzymskiej t. j.
Nakreśliwszy
plan
wyprawy około 300 lat przed Chrystusem. Sta
i dobrawszy sobie do pomocy 60 kra rania p. Smoleńskiego w tym kierun
jowców, wyruszył p. Smoleński na ku poparł gorąco poseł austro-węgierposzukiwania
po
cmentarzyskach ski w Kairze, hr. Tadeusz Koziebrodzstaroegipskich. Było to w styczniu. ki. Pierwsza ta ekspedycya austroKarawana zwróciła się do Szaruny, węgierska w Egipcie znajdowała się
około 20 mil na południe od Kairu,
u progu pustyni arabskiej. Nekropo
lia Szaruny sięga 2000 lat przed
Chrystusem. Robiono tam już poszu
kiwania, lecz miejscowość nie była
dotąd dokładnie zbadana. Smoleński
zajął się zbadaniem grobowca jedne
go z książąt egipskich, znalazł wiele
rzeźb płaskich i napisów w tajnych
kurytarzach, zdobył trochę sprzętów,
naczyń i figurek, ale poważniejszych
zabytków nie zyskał, mimo wielkiego
nakładu czasu i pracy, mimo za
puszczania się w rozległe chodniki
podziemne, do których trzeba było
kopać studnie na 6—8 metrów w głąb
gruntu. Okazało się, że najcenniejsze
rzeczy wyniesiono stąd już dawno,
może jeszcze w odległej starożytności. Namiotsypialny p. Smoleńskiego w El Gamhud,

pod protektoratem rządu austro-węgierskiego i z tego tytułu hr. Koziebrodzki, jako przedstawiciel jego,
otrzymał osobiście jeden sarkofag
w darze. Rodak nasz przekazał go
również Akademii krakowskiej, która
tym sposobem otrzyma cztery sarko
fagi z kraju Faraonów. O wysłaniu
całego transportu otrzymała już Aka
demia urzędowe zawiadomienie z Kai
ru, a jak się dowiaduję, zamierza
cenne nabytki złożyć, jako depozyt,
w muzeum narodowem.
Tak więc z obfitego plonu poszu
kiwań uczonego polskiego korzystają
nie tylko cały świat naukowy, ale
i bezpośrednio nasze instytucye kra
kowskie.
W kwietniu r. b. przerwał p.
Smoleński z powodu tropikalnych
upałów kilkumiesięczną kampanię,
w ciągu której ujawnił tak znakomite
zdolności odkrywcze. Prac ostatecz
nych dokonał konserwator muzeum
kairskiego p. Achmed bej Kamal, po
czerń odroczo
no kampanię
do jesieni. 0baj uczeni, po
lak i egipcyanin, przygoto
wują obszer
ną publikacyę,
która zamknie
cały plon obu
wypraw tego
rocznych p. T.
Smoleńskiego.
Obecnie bawi
p. Smoleński
w kraju, gdzie,
w zakładzie Achmed bej Kamal, kon
s e rw a to r muzeum s ta ro 
d-ra Tarnaw żytno
ści egipskich w Kairze
skiego w Ko
sowie spędza corocznie , wakacye.
W jesieni, wróciwszy do Egiptu, po
dejmuje nową wyprawę—w głąb pu
styni libijskiej, o dwanaście godzin
drogi wielbłądami od Nilu. Teren to
również niedotknięty jeszcze przez
badaczy, a podług hipotezy p. Smo
leńskiego, mogący kryć zabytki tak
zw. „średniego państwa", o wiele
starszego od ery grecko-rzymskiej.
Żyłki do historyi polskiej nie
przytłumiły w p. Smoleńskim badania
staroegipskie. Uderzają go ślady
polskie na klasycznej ziemi faraonów.
Z epoki Napoleońskiej snu je się tam
tradycya pułkownika, czy generała

Fellahow ie

niosą św ieżo w ydob yty z ziemi
sarkofag.

księcia Sułkowskiego, którego imie
niem nazwany został jeden z fortów
Kairu i nosi je dotąd. P. Smoleński
podczas krótkiego pobytu w Krako
wie przyrzekł nam napisać dla „Świa
ta" historyczny felieton o Sułkow
skim... Tymczasem zamieszczamy pa
rę zdjęć migawkowych, dokonanych
aparatem p. Smoleńskiego w czasie
poszukiwań wśród piasków egipskich
za śladami najstarszej kultury świata.
Clttrus.

Kraków.

Królowa Madagaskaru.
Niema rzeczy tak głupiej, którejby
ludzie nie uwierzyli, jeśli ukazać im
w perspektywie choćby najsłabszy pro
myk nadziei na zdobycie majątku. Nie
zatarł się jeszcze w pamięci głośny pro
ces pani Humbert, „wielkiej Teresy" jak
ją przezwała ironicznie prasa francuska,
i zdawało by się, że po tak niedawnem
doświadczeniu nowe oszustwo w tym ro
dzaju jest niemożliwe. Tymczasem do
konano go z wielkiem powodzeniem i to
nie w jakimś zapadłym kącie, dokąd nie
przedostają się wieści ze świata, ale
w Anglii.
Anglicy doczekali się swej „wielkiej
Teresy". Jest nią niejaka pani Horne,
osoba, pochodząca ze świętobliwej nawet
rodziny, bo córka biskupa z wysp Auklandzkich w Australii. Pani ta, za
mieszkała w Hampstead, była znana ogól
nie w mieście pod przydomkiem „królo
wej Madagaskaru". Przydomek ten zaś
zdobyła sobie opowiadaniami o olbrzy
mich, trzy ćwierci wyspy nieomal zaj
mujących, posiadłościach na Madaga
skarze, które miały jakoby stanowić jej
własność. I pomimo całej fantastyczności tego pomysłu, znalazło się wielu
poczciwych mieszkańców w Hampstead,
którzy święcie pani Horne uwierzyli. Wąt
piących umiała zresztą o prawdziwo
ści swoich słów przekonać, pokazując
im tajemnicze dokumenty, opatrzone
wielkiemi pieczęciami i mapą Madagaska
ru, na której czerwonym atramentem
były dokładnie oznaczone granice jej
królewskich posiadłości. Ten ostatni ar
gument przekonywał najsilniej. Na to
jednak, aby wydobyć nieprzebrane skar
by, które krył w sobie sezam Madaga
skaru i ciągnąć miliardowe zyski, potrze
ba było—pieniędzy. Pani Horne nie posia
dała ich sama; od czegóż jednak ener
gia. Postanowiła utworzyć Towarzystwo
akcyjne dla eksploatacyi przyrodzonych
bogactw Madagaskaru i w ten sposób
tysiącom ludzi utorować drogę do zdo
bycia majątku. Ponieważ w Hampstead
„wiedziano napewno", że jest posiadacz
ką nieomal trzech czwartych dalekiej
wyspy, więc oszczędności wezbraną falą
płynęły do jej rąk z kieszeni mieszkań
ców. Ona odsyłała je wszystkie do
Prancyi do „Limited Madagascar de
Paris", przyjmując chętnie jaknajdrobniejsze sumy. Nawet chętniej poszuki
wała drobnych niż wielkich, uważając
filantropijnie, że lepiej jest dać możność
wzbogacenia się biedakom, niż tym któ
rzy już posiadają dużo. Przęd jednem
tylko przestrzegała wszystkich swoich
akoyonaryuszów:
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— Unikać niepotrzebnej gadatliwości,
trzymać wszystko w jaknajściślejszej
tajemnicy, gdyż inaczej, skoro się rząd
dowie, może rozpocząć Intrygi.
Poczciwi akcyonaryusze, znoszący
jej swe oszczędności, nie przeczuwali na
wet, jak gorzka prawda kryła się w tych
słowach.
To samo powtarzała wszystkim pani
Christie, osiemdziesięcioletnia wdowa, bę
dąca przyjaciółką i powiernicą „królo
wej". Pomimo sędziwego wieku, pani
Christie posiadała wiele zapału do ży
cia i entuzyazmu w duszy. Stała się też
jedną z najgorętszych w mieście rzecz
niczek Banku Madagaskarskiego. A była
tak pewną zdobycia milionów z eksploa
tacyi wyspy, że skoro tylko poczęły
na ten cel płynąć pieniądze, wnet
porzuciła swe skroraniuteńkie mieszka
nie, wynajęła wspaniały apartament, po
częła wydawać wielkie, proszone obiady,
słowem żyć tak, jak na milionerkę przy
stało.
I wszystko szło jaknajpiękniej, wszy
scy byli pełni jaknajbardziej różowych
nadziei. Niestety, nadzieje same nie wy
starczają żadnym bogatym ludziom.
Wystawny tryb życia pani Christie znu
dził się po pewnym czasie jej dostaw
com. A ponieważ byli to ludzie ciaśni
i podejrzliwi, więc nie chcieli przyjmo
wać walorów madagaskarskich. W koń
cu pani Christie musiała uciec z Hamp
stead. Zniknięcie przyjaciółki i powier
nicy królowej zaniepokoiło licznych jej
akoyonaryuszów. i oni tęsknili od daw
na za jakimkolwiek, choćby najdrobniej
szym procentem od sum, powierzonych
pani Horne. Aż wreszcie, któryś „śmiel
szej natury" napisał do Paryża, do
Urzędu kolonialnego, z zapytaniem, czy
.królowa Madagaskaru" posiada rzeczy
wiście tak wielkie dobra na wyspie.
Odpowiedź spadła jak grom na peł
ne zaufania głowy obywateli z Hamp
stead.
Streszczała się w jednem, suchem
zdaniu:
— Nie posiada nic.
Pani Horne jednak, jak na prawdzi
wą królowę przystało, nie straciła zim
nej krwi w nieszczęściu. Przerażonym
akcyonaryuszom, którzy całemi tłum a
mi poczęli ją nachodzić, wytłomaczyła,
że odpowiedź ministeryum francuskiego
jest fałszywa, właśnie skutkiem intryg
dostojników politycznych, lecz że praw
da lada chwila się wyjaśni. I prawdo
podobnie, aby czemprędzej ją wyjaśnić,
wnet sama pospiesznie opuściła Hamp
stead.
Przepowiednia jej sprawdziła się
jednak. Rząd, dowiedziawszy się o przedsiębierstwie, rozpoczął „intrygi”—-miano
wicie wdrożył śledztwo. Wykryło ono,
że, prócz pani Horne i jej wiekowej, ale
bujnym temperamentem obdarzonej przy
jaciółki, do spółki madagaskarskiej n a
leżał jeszcze jakiś murzyn, którego nie
odnaleziono na razie.
Głośno teraz o całem tern zajściu
w prasie angielskiej. W Hampstead oczy
wiście wzburzenie wielkie. Nieszczęśli
wi akcyonarjusze „królowej" opłakują
gorzko swoją naiwność. Sprawdziło się
na nich stare polskie przysłowie:
— Gdzie dyabeł nie może, tam babę
pośle. Cóż dopiero, gdy pośle aż dwie.
Londyn.

Dow.

KONKURS

P. M. S.

Szkoła jednoizbowa. — Nagroda l-sza.

Konkurs P. M. S.
Jak obliczono, rozporządza Król. Pol
skie zaledwie jedną szóstą potrzebnych
szkół, a więc potrzeba mu jeszcze mniej
więcej 20 tysięcy budynków szkolnych,
aby choć jako tako módz iść w porów
nanie ze stanem szkolnictwa na cywili
zowanym zachodzie. A ta cząstka jesz
cze posiada niedostateczne warunki —
tak na punkcie wymagań pedagogiki,
jak hygieny. Zresztą hygiena jest inte
gralną częścią wychowania młodzieży.
Stare jak świat przysłowie: mens sana in
corpore sano, wcale się nie zestarzało, po
zostawszy jedną z niewielu prawd wiecz
nie młodych. Tymczasem te względy,
z prawidłowem wychowaniem młodzieży
nierozdzielne, a znane już grekom i rzy
mianom, bywają w systemie naszej pe
dagogiki w karygodny i lekkomyślny
sposób zaniedbywane. Połowę (co naj
mniej) zdechlaczków, skłonnych w naj
lepszym razie do różnych „modernizmów",
zawdzięcza społeczeństwo temu właśnie
niedbalstwu przy systemie edukacyi.
Nie idąc daleko, dość spojrzeć na samą
Warszawę, aby się przekonać, do jakie
go stopnia przy wyborze gmachów na

Architekt S. Weiss.

szkoły mało się troskano o warunki
zdrowotne. Ani ogródka, ani powietrza,
nawet placyku do gimnastyki. Wszystko
budy miejskie, bez powietrza, bez prze
wiewu, albo budowane bez myśli o tych
koniecznych warunkach, albo przerobio
ne ze zwykłych kamienic. Na prowincyi nie lepiej się dzieje. Albo właściwie,
dzieje się wiele gorzej...
Aby temu choć w części zapobiedz,
ogłosił Zarząd Polskiej Macierzy Szkol
nej Konkurs na projekt wzorowej szkoły ludowej. Konkurs dzieli się na dwie części:
projekt szkoły jednoklasowej; projekt
szkoły dwuklasowej.
Grono sędziów stanowili pp.: Szyller
Stefan, Tołwiński Mikołaj, Nieniewski
Apoloniusz, Klamer Czesław i dr. Kop
czyński Stanisław. Grono to przedsta
wiło kompetencyę na punkcie: pedago
giki, budownictwa i warunków hygieny.
Rezultat konkursu jest wcale poka
źny. Z pomiędzy siedemdziesięciu wzo
rów, nadesłanych z rozmaitych stron
świata, komisya konkursowa orzekła, że
projekty dla szkół jednoklasowych po
siadają wyższość nad projektami dwuklasowemi, łącząc z warunkami powyżej
wymienionemi i taniość.
Nagrody pierwsze otrzymali pp.: S.
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Weiss, za projekt szkoły jednoklasowej,
i P. Lilpop i K. Jankowski, za projekt
szkoły dwuklasowej. Wszyscy ci pano
wie są architektami z Warszawy. Pozatem otrzymał także nagrodę p. J. Handzelewicz, stud. politechniki w Darmsztadzie.
Jak widać z umieszczonych na ry
cinie projektów, zalecają się one przedewszystkiem prostotą, zachowując (na
szczęście nie „styl", który tylu ludziom
w głowach pomieszał) typ naszej chału
py polskiej, nieco uszlachetniony i ar
chitektonicznie sharmonizowany, a za
razem uwzględniając konieczne a' celowe
potrzeby budynku, mającego łączyć
w sobie przeróżne warunki, odpowiada
jące jak najbardziej przeznaczeniu. Pod
tym względem należy przyznać zwycięz
com konkursu, że stanęli na wysokości
zadania, co jest tern trudniejsze, że zmu
szeni byli połączyć to wszystko z pier
wotną nieledwie skromnością.
Koszt budowy nie wielki, jakkolwiek,
ze względu na nierówne w różnych stro
nach warunki, nie da się on co do
złotówki obliczyć. A koszt ten znacz
nym być nie może, jesteśmy bowiem
ubodzy, dziś ubożsi jeszcze, niż przed
kilku laty, Macierz zaś, ta ukochana

K O N K U RS P. M. S.

S z k o ła dw uizb ow a..— Nagroda l-sza. A rc h ite k c i F. Lilpop i K. Jankowski. (P ro je kt ten skomponowany je s t w ten spo
sób, że może p o w s ta ć z pom ieszczenia szkoły jedn oizbo w e j, przez pow iększenie linii ABC D ).

przez wszystkich instytucya, na ofiarno
ści publicznej dotąd wyłącznie się opie
ra. Od tej ofiarności zależeć będzie,
o ile Konkurs i nagrodzone projekty
konkursowe znajdą praktyczne, a tak
pożądane zastosowanie.
b.

Powstanie Apaszów.
Jeszcze jedna rewolucya. Tym ra
zem w krajach bardzo od nas odległych,
bo aż w Stanach Zjednoczonych Amery
ki Północnej. Do walki występuje wo
jownicze plemię Apaszów, jedyne, które
do dziś dnia nie uznało po nad sobą
władzy „białych twarzy". Rząd amery
kański wciąż ostatnimi czasy otrzymy
wał od kolonistów, zamieszkałych w sta
nie Arizona, trwożliwe wieści o przygotowywującem się powstaniu i obecnie
wysyła przeciwko Apaszom wojska. Na
niezmierzonych stepach dalekiego ame
rykańskiego zachodu znów poczną się
rozgrywać krwawe walki między czerwonoskórymi a białymi przybyszami.
Jaki będzie koniec, przewidzieć łatwo.
Dzielni wojownicy indyjscy, których hohaterskiemi czynami tak zachwycaliśmy
się nieomal wszyscy w latach dziecin
nych i szkolnych, z zapartym oddechem
chłonąc powieści Coopera i Mayne, Apa
sze, nieostoją się, pomimo całego roz
paczliwego ich męstwa przed amerykańskiemi wojskami. Prawdopodohnem jest
nawet, że będzie to już bój ostatni.
Czerwonoskórzy indyanie amerykań
scy należą do rasy ginącej. Nie dziw
nego. Europejscy „cywilizatorzy" tępili
ich jak dzikie zwierzęta. Był czas, że
rząd meksykański wyznaczał nagrody
za skalpy. Płacono po sto dolarów za
człowieka dorosłego, po pięćdzięsiąt za
kobietę i po dwadzieścia pięć za dziecko.
Większe zaś jeszcze od kul spustosze
nie uczyniła wśród indyan wódka, whi
sky, która podstępnie sączyła im w krew

zabójczą truciznę. I dziś z potężnych
i groźnych plemion Apaszów, Komanszów, Siuksów, Czarnych-Stóp, Irokezów, Szipewajów i t. d , które niepodziel
nie władały niegdyś nad niezmierzonemi
obszarami nowego Świata, z ludności
kilku milionowej zostało zaledwie około
270.000 ludzi. A i ci są na wymarciu.
Część z nich już się dziś ucywilizowała,
przynajmniej o tyle, że porzuciwszy ko
czownicze życie, zajmuje się rolnictwem,
dzieci posyła do szkół i zwolna przej
muje angielski język i amerykańskie
obyczaje. Reszta do tej pory zachowała
dawny strój narodowy i podawnemu wie
dzie koczowniczy tryb życia. Koczowni
ków tych liczą około 43.000 zaledwie.
Rząd amerykański wyznaczył im niezaludnione jeszcze przestrzenie w odleg
łych stanach, czyli tak zw. „rezerwy”. Naj
większa z tych rezerw, znana pod nazwą
Terytoryum Indyjskiego, a obejmująca
około 17.000 hektarów powierzchni, leży
na pograniczu stanów Kanzas, Texas,
Nowego Meksyku, Arkanzas i Missouri.
Tam jest ostatnia ostoja dawnych oby
czajów indyjskiech. Potomkowie męż
nych rycerzy o poetycznych imionach:
Siedzącego Byka, Czerwonej-Ręki, Kropiastego Ogona żyli tam jeszcze wolnem,
stepowem życiem. Czas schodził im na
polowaniach, śpiewach, tańcach, opowia
daniu starych legend i t. p. Wszyscy
indyanie są namiętnymi graczami i każ
dy z nich przegrał by ostatnią koszulę,
gdyby ją posiadał.
Koczownicy ci również już jednak
uznali zwierzchnictwo amerykańskie po
nad sobą. Tęsknotę do walk, jaka się
w nich budzi czasami, zapijają whisky
i ono godzi ich z losem. Jedyni Apasze
nie chcą nagiąć karku pod jarzmo bla
dych twarzy. Po raz ostatni powstawali
w r. 1880. Ekspedycya wojsk amerykań
skich, pod wodzą jenerała Tenasossa,
krwawo stłumiła to powstanie, ale uśmie
rzeni wojownicy nie przestali marzyć
o odwecie.
Wszystkich apaszów jest obecnie
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około 7.000. Bez względu na liczbę zre
sztą, nie mają najmniejszych widoków
zwycięstwa w walce z zaopatrzonymi
w broń nowoczesną wojskami amerykańskiemi. Ale łatwą ta walka nie będzie.
Nieliczni wojownicy indyjscy są zapra
wieni znakomicie do podjazdowych utar
czek, a rozpacz będzie im dodawała od
wagi. Zresztą nie boją się śmierci. Wie
rzą, że czeka ich raj na tamtym świę
cie, a ten raj wyobrażają sobie, jako nie
zmierzony step, pełen dzikiego zwierza,
na którego będzie można przez całą wiecz
p.
ność polować.
r

Z tryoletów.
Kwiat akacyowy.
I.
Kwiat akacyi jest j'ak miłość:
Słodko pachnie, krótko kwitnie,
Niby dwojga serc zażyłość.
Kwiat akacyi jest jak miłość.
Duszę gdzieś na snów pochyłość
Zwiewa miękko, aksamitnie...
Kwiat akacyi jest jak miłość:
Słodko pachnie, krótko kwitnie.

II.
Akacyowe duszne wonie
Wlewa w okna noc czerwcowa.
Na twem nagiem gasną łonie
Akacyowe duszne wonie.
Po tym szałów dwóch cyklonie
Taka cisza!... Na cóż słowa?...
Akacyowe duszne wonie
Wlewa w okna noc czerwcowa.

Michał Maryan Poznański.

Dziennik waryata.
2 8 lutego.
odobno jestem waryatem.
Czasami tylko miewam
chwile, kiedy myślę i mó
wię rozsądnie. Słyszałem,
jak w ten sposób wyrażał
się o mnie nasz doktór, kie
dy przyszedł dziś w towarzystwie ja 
kiegoś poważnego pana do mego poko
ju. Siedziałem wtedy na łóżku, patrząc
w ziemię—udawałem, że nie słyszę i
nie zwracam uwagi na ich rozmowę. To
mię zaczyna jednak bardzo zacieka
wiać: co to j est waryat i czem właściwie
różni się od nie waryata? Dlaczego
doktór nazwał waryatem mnie, a nie
siebie z tamtym panem? Wiem, że
sam nie odpowiem sobie na to ogrom
nie ciekawe pytanie. Spytam mego
sąsiada, który opracowuje teraz wiel
kie, filozoficzne dzieło. On mi na to od
powie napewno. Codzień spotykamy
się na przechadzce i ciągle wtedy
rozmawiamy. Wyobrażam sobie, jak
ściśle i z jaką dokładnością wytłomaczy mi wszystko. Nie zapomnę nigdy,
jak on wspaniale dowiódł tej niskiej
blondynce, że miłość jest samobój
stwem. Zaraz po tej rozmowie po
wiesiła się na ręczniku w swoim po
koju. On rzeczywiście i — zdaje mi
się—że on jeden tylko w tym całym
domu zna ludzi i rozumie. Zachęcał
mnie do pracy, radził pisać i pi
sać, kiedy mu przeczytałem ostatni
mój poemat. Zawyrokował, że mam
wielki talent. Za jego też przyczyną
piszę ten dziennik.
3 marca.
Nie mogłem się z nim zobaczyć,
bo podobno od kilku dni leży chory.
A to dziwne pytanie zaczyna we
mnie nurtować coraz silniej. Pyta
łem się o to tego wysokiego bladego
bruneta. Powiedział mi, że waryatem
jestkażden człowiek, który o czemśkolwiek myśli. Zapisałem sobie to
jego zdanie i długo się nad niem za
stanawiałem. Poniekąd może ma racyę.
Doktór nazwał mnie waryatem. A ja
właśnie bezustannie myślę i staram
się rozwiązać trudne zagadnienia. Za
patrywania doktora i tego bruneta
zgadzają się. Tylko... Tak, tak—na
pewno ja jestem waryatem. Nie
waryatem w takim razie, jak ten bru
net, bo —jak powiada—nigdy jeszcze
nie myślał. I rzeczywiście nie sły
szałem, żeby go kto nazwał warya
tem. Zebyż on prędzej wyzdrowiał—
byłbym wtedy spokojny.
5 marca.
Będę siedział całą noc, ale mu
szę szczegółowo zapisać ten mój sen...

H

6 marca.
Nie mam pojęcia, dlaczego nazwa
łem to snem, kiedy przecie był wtedy
jasny dzień, miałem oczy zupełnie
otwarte.. My, poeci, miewamy takie
chwile zapomnienia, kiedy nie zdajejem y sobie sprawy i nie potrafimy
odróżnić rzeczywistości od snu. Tak
było właśnie ze mną. Zresztą, co to
było — nie chcę zanadto myśleć; nie
chcę być waryatem. Pytałem dzisiaj

doktora, odkąd jestem tutaj? Bo zu
pełnie nie pamiętam, kiedym tu przy
jechał. Powiedział, że dwa tygodnie.
Chyba kłamie. Ale mniejsza o to...
Pierwszy raz na tern mieszkaniu mia
łem taki—niech będzie — sen. Choć
zdaje mi się, że kiedyś już coś zupeł
nie podobnego widziałem. Ale to
musiało być bardzo, bardzo dawno...
7 marca.
Zupełnie już zapomniałem, co mia
łem dalej pisać. Doktór przerwał mi
myśli. Po co on tu ciągle przychodzi
z jakimiś panami? Wczoraj znowu
był z jednym. Nie słyszałem, co mó
wili -byłem zły, że mi przerwali pi
sanie. Obiło mi się tylko o uszy ka
wałek zdania doktora: „na tle nadu
żyć"... Nic nie rozumiem, co to miało
znaczyć i o co mu chodziło. Kiedyż
nareszcie wyzdrowieje mój sąsiad?!...
9 marca.
Nic mi nie powiedział, że mój
filozof jest poważnie chory. Kiedy
przyniósł mi dziś śniadanie, zapyta
łem go, jak się czuje mój sąsiad.
Machnął ręką i bąknął: „B, co tam
gadać!"... Dopiero na przechadzce
ten brunet wysoki powiedział mi całą
prawdę. Szkoda mego dobrego filo
zofa; pewnie nie wytrzyma tego zapa
lenia płuc. Wszystkie moje plany po
psute!
3 kwietnia.
Cały miesiąc prawie nie pisałem
dziennika. Nie miałem czasu. Tyle
myśli, tyle myśli! Teraz już wszy
stko gotowe—będę wydawał to pismo.
„Tygodnik literacko-filozoficzny". Ja
pierwszy będę redaktorem pisma ta 
kiego kierunku. Szkoda, że mój są
siad filozof już nie żyje! Jemu chciałem powierzyć redagowanie dzłału fi
lozoficznego. Umarł... już nie pamię
tam, którego dnia. Chciałem koniecz
nie iść na pogrzeb — nie puścił mnie
doktór. Przygotowałem świetną mo
wę pogrzebową; chciałem ją wygło
sić na grobie mego przyjaciela — nic
z tego. Pismo moje dużo traci na
tej śmierci. Dział filozoficzny oddam
szczupłemu brunetowi. Wczoraj już
zrobiłem mu propozycyę.
Przyjął.
„Największą filozofią je st nie myśleć;
tę ideę propagować będę", powiedział
mi. Nie znam się na filozofii—może
ma racyę. Zostawiam mu zupełną
swobodę. Ja kierować będę działem
literackim. Do mnie też należy prze
pisywanie egzemplarzy „Tygodnika"
Mam już trzech prenumeratorów; tyle
też egzemplarzy póki co przepisywać
trzeba. Rękopisy będą u mnie; z nich
też będę odczytywał artykuły na prze
chadzkach wszystkim, żeby zjednać
sobie większą liczbę prenumeratorów.
Roboty będzie dużo. Nie wiem, czy
wystarczy mi czasu na pisanie w dal
szym ciągu tego dziennika.
5 kwietnia.
Łotry! Dlaczego nie chcą mi dać
papieru. Prosiłem o 40 arkuszy. Dali
mi tylko dwa. Skarżyłem się dokto
rowi—powiedział, że papieru zabrakło.
Nie wierzę mu. Co ja zrobię?!...
6 kwietnia.
W pokoju mego sąsiada niebosz
czyka zamieszkał ktoś nowy. Ogrom
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nie sympatyczny ma wygląd: te oczy
takie marzycielskie! To musi być na
pewno poeta! Wciągnę go do mego
„Tygodnika1!.
7 kwietnia.
Przedstawiłem mu się dzisiaj na
przechadzce. Nie mówił nic — nie
mruknął nawet swego nazwiska. Opo
wiedziałem mu szeroko o moim „Ty
godniku". Słuchał—zdaje się—-uważ
nie. zaproponowałem mu wrzeszcie
wzięcie udziału w wydaniu pisma.
Chodziłem z nim długo, czekając na
odpowiedź. I nie usłyszałem z jego
ust ani słowa. Powiedziałem mu
w końcu swoje przypuszczenie co do
niego: że musi być napewno poetą.
Podniósł wtedy z ziemi bryłę twar
dego błota, cisnął do góry wysoko;
a kiedy upadła znowu na ziemię—rozdeptał nogą z jakimś dziwnym
uśmiechem. Wszystko to robił w mil
czeniu. On naprawdę je st wielki.
To błoto, wyrzucone do góry, musi
mieć jakieś symboliczne znaczenie.
Tylko jakie? Dlaczego on nic nie
mówi? Jaką korzyść przyniósłby me
mu pismu!...
10 kwietnia.
Wszystko przepadło! Nie dosta
nę napewno papieru na „Tygodnik".
Wczoraj długo rozmawiałem o tern
z doktorem. Odradzał mi to wydaw
nictwo, mówiąc, że teraz je st tyle pism,
że trudno liczyć na powodzenie. Może
ma racyę. Ale mój „Tygodnik" musiałby mieć powodzenie. Byłem ogrom
nie zły. Po wyjściu doktora wycią
gnąłem z pieca kawał węgla i na
umyślnie zacząłem wypisywać na
wszystkich ścianach: Tygodnik... Ty
godnik... Tygodnik... Kiedy dziś rano
przyszedł posługacz i zobaczył poza
pisywane ściany, zaczął mi wymyślać.
Udałem, że nic nie słyszę. Swoją
drogą zemszczę się za obelgi!
11 kwietnia.
Dziś znowu miałem ten sen,
o którym już kiedyś pisałem...
18 kwietnia.
Nie mogłem cały tydzień pisać.
Nałożyli mi jakieś dziwne ubranie—
nie mogłem się swobodnie poruszać.
Nic nie rozumiem, co im się stało.
A szkoda, że chybiłem. Tak dobrze
celowałem; byłem pewny, że nóż
utkwi mu w piersiach.
Wywinął
się—szkoda... Ja muszę się na nim
zemścić! Ale jak? Mieszkam w in
nym pokoju; dostałem innego posłu
gacza; z tamtym nie widuję się wcale.
Wszyscy tutaj są dla mnie dziwnie
uprzejmi, grzeczni. Có im się stało—
nie wiem. „Tygodnika" wydawać już
nie będę. Nie mam papieru; brak mi
współpracowników. Tamten mój nowy
znajomy jest napewno wielkim poetą.
Ale nic, nic nie mówi...
19 kwietnia.
Znowu, ten sam sen...
2 0 kwietnia.
Po co ona przychodziła do mnie?
Zapomniałem o niej—tak mi było bez
niej dobrze! Po co przychodziła? Do
któr zaręczał mi, że to musiało mi
się tylko zdawać. Nie wierzę mu.
Widziałem ją, widziałem zupełnie wy
raźnie... Weszła cicho, bez naj mniej -

szego szelestu. Schowałem się przed
nią w kąt pokoju. Tak się wpatry
wała we mnie—zagryzła mnie swoim
wzrokiem! Po co ona przychodziła,
po co mówiła ze mną! Tak samo cu
downie piękną była, jak i wtedy.
„Kochasz mnie jeszcze?" spytała szep
tem i wzrokiem przebiła na wylot.
„Powiedz, kochasz mnie jeszcze?"
Uciekałem przed nią, chowałem się
z kąta w kąt. A ona goniła mnie
wzrokiem, goniła... Mówiła szeptem...
Zatykałem uszy i—słyszałem wszyst
ko. „Powiedz, czy kochasz?" Chciałem wyskoczyć przez okno—było za
kratowane. Ach, jak oni mnie męczą
tutaj! Nędznicy! Zamknęli za kratą,
jak więźnia! Nie mam gdzie uciec
przed nią. Nikczemni! Życie! życie!
2 4 kwietnia.
W tym roku dziwnie wcześnie
zaczęła się wiosna. W ogrodzie na
szym już w pełnych pąkach stoją
kwiaty. Bzy lada noc rozkwitną.
Śliczna jest ta wiosna! Przechadza
łem się dzisiaj z tym milczącym poe
tą. Chciałem choć słowo wyrwać
z jego ust. Mówiłem mu o tych czarownych nocach wiosennych; pokazy
wałem pąki kwiatów. Dostrzegłem,
jak w oczach wzbierały mu łzy. Wiel
ki poeta! Dlaczego on nic nie mówi!
Pytałem go, czy co pisze teraz. Mil
czał. Znalazłem blady, niebieskawy,
młodziutki kwiat barwinku. Dałem
mu go. Spojrzał na mnie z litością
i niemym smutkiem. Przytulił kwia
tek do serca. Potem oberwał listek
po listku, rzucił na ziemię, zdeptał
nogami i z szalonym, szyderczym
śmiechem uciekł co sił z ogrodu. Co
to miało znaczyć? Dlaczego on nic
nie mówi?
29 kwietnia.
Widziałem wczoraj przez okno,
jak wróbel złapał i połknął takiego
ładnego, żółtego motyla. Pierwszy
raz w tym roku widziałem motyla.
Płakałem wielkiemi łzami, jak dziec
ko, kiedy go pochwycił ten wstrętny
wróbel. Co za niesprawiedliwość! Wró
ble mamy cały rok, motyle żyją tak
krótko. Chciałem poskarżyć się dziś
na tę niesprawiedliwość memu wiel
kiemu poecie. Podszedłem do niego
na przechadzce. Kiedy mnie zobaczył—
odwrócił się prędko i uciekł do domu.
Co to znaczy? Dlaczego uciekł? Do
prawdy dziwni są ludzie! Jutro za
czynam pisać nowy poemat.
3 0 kwietnia.
Nie mam pojęcia, dlaczego wspo
mniałem wczoraj o tym poemacie.
Skąd taka myśl przyszła mi do gło
wy? Rzuciłem poezyę zupełnie. Nie
piszę teraz nic, z wyjątkiem tego
dziennika, choć właściwie nie wiem,
po co prowadzę go w dalszym ciągu.
Dziś cały czas na przechadzce prze
śladował mnie jakiś cień. Stał obok
mnie, jakby przylepiony do ściany.
Zacząłem chodzić—on szedł za mną
wszędzie, wszędzie. Co to był za
cień—nie wiem. Napewno nie mój.
Przeraźliwy, straszny! I teraz siadł
obok mnie... Nie mogę pisać...
Uciekam...

1 maja.
Ach, ta krzycząca kotara! Kto ją
u mnie w pokoju powiesił! Prosiłem
doktora, żeby ją zdjęto. Mówił, że
mi się tylko zdaje. Okłamuje mnie—
okłamują mnie wszyscy! Podli!
3 maja.
Bzy już rozkwitły... Dlaczego nie
puszczają mnie na przechadzkę w nocy
do ogrodu! Księżycowe, cudne noce!
Wieczorem dziś szedłem boczną ulicz
ką ogrodu zupełnie sam: nie było ni
kogo wtedy. Na samym końcu ogro
du na ławeczce widziałem znowu ją.
Ona mnie zamęcza okropnie. Siedziała
sama jedna i powoli obrywała z ga
łązki bzowej kwiatek po kwiatku,
szepcząc: „kocha—nie kocha"... Chcia
łem uciekać, lecz zabrakło mi siły. Zły
duch, zły duch! Chwyciła mnie w ob
jęcia i całowała, całowała... „Nie
chciałeś mnie... rzuciłeś... Mówiłeś,
że nie wolno ci się żenić, boś zmar
nował młodość, boś przeżyty... A ja
cię tak kocham, ty mój... mój!"...
I znowu całowała... Dlaczego ona
mnie tak bezlitośnie prześladuje?!
Kobiety! Nie wiem, co się ze mną
stało—znalazłem się na łóżku w mo
im pokoju. Był doktór. Nic nie ro
zumiem...
6 maja,
Nie chcą zdjąć tej kotary, a ja
czuję, że ona mnie zadusi. Idzie,
idzie na mnie ciężka, okrutna i krzy
czy. Ten krzyk rozszarpuje mnie,
targa... A za nią słyszę wyraźnie
szept: „Kochasz mnie? Powiedz, czy
kochasz? Rzuciłeś... Ha, ha! Zmar
nowałeś młodość... Wyczerpałeś mło
dzieńcze siły... A ja c.ię kocham,
narzeczony ty mój!"... Zęby nie ta
krata za oknem — ach! Nie wiem,
skąd wziął się u mnie w pokoju Józiek, mój dawny kolega, przyjaciel.
Zawsze taki sam wosoły, młody. Skąd
się dowiedział, że ja mieszkam tu,
w tym pokoju? I teraz siedzi w ką
cie na krześle. Udaję, że go nie po
znałem—nic do niego nie mówię.
Wiem, że to niegrzecznie, ale dziw
ny czuję do tego człowieka wstręt.
Rzucę w niego krzesełkiem..,

widzę wszystko dobrze. Jak dziwnie
jakoś te żelazne kraty chodzą po
oknie... Pręt za prętem.;. Z początku
powoli, potem coraz prędzej... prę
dzej... gonią się do koła okna. Co im
się stało? 0, jeden teraz idzie po po
koju spokojnie, prosto do mnie. Tak
cicho, że go wcale nie słychać...
„Kochasz mnie jeszcze? Kochasz swo
ją narzeczoną?"... Boże! znowu ona!...
11 maja.
Jutro wyjeżdżam do Szwajcaryi
Cały wieczór dzisiejszy muszę pakować
swoje rzeczy; przedewszystkiem pa
pieru, papieru dużo! Będę pisał cią
gle. Jak wrócę tu, odczytam wszy
stkim znajomym mój poemat. Może
wtedy nareszcie przemówi ten milczą
cy. Proponowałem mu dzisiaj, żeby
jechał ze mną. Śmiał się szalenie—
nie—odpowiadał mi...
13 maja.
Spacerowałem z nią długo po
ogrodzie. Ja ją naprawdę kocham
jeszcze chyba. Te włosy! Ach, te
włosy! Ona jest ogromnie dobra, że
ciągle mnie odwiedza. Kiedyż nakoniec będzie nasz ślub? Jutro wypro
wadzam się stąd. Będzie na mnie
czekać za bramą. Pójdziemy odrazu
do kościoła. Nie trzeba nam żadnych
świadków; staniemy u ołtarza sami.
A potem.., Wiosna, wiosna, wiosna!
14 maja.
...Kotara... kotara...

18 maja.
Szkoda, że niema mego przyja
ciela filozofa. Żeby mi opowiedział
o tem, co się tam dzieje, tam, gdzie
on teraz mieszka. Poszedłbym za nim,
ale nie wiem, czy tam okna także
zakratowane. Niech przyjdzie, niech
mi powie! Jeżeli krat niema—umrę
zaraz... zaraz...
2 0 maja.
Nie mogę już dłużej... Wszyscy
naraz... rodzice... ona... Józiek... ko
tara... Te szepty: „Zmarnowałeś mło
dzieńcze siły... Nie wolno ci być
moim mężem"... Kraty tańczą, tań
czą, porywają mnie. Jak ona krzy
czy, jak okrutnie krzyczy ta kotara!..
Józiek zawsze wesoły... Ha, ha, ha!
Tańczmy!
Tak mi się wymknął, że nie tra
21 maja.
fiłem. Którędy uciekł? Drzwi za
Nareszcie przemówił. Podszedł
mknięte, za oknem krata. Znikł... sam do mnie. „Jestem śmierć", wy
Teraz mi dobrze. Chciałem coś pisać, szeptał mi do ucha. Chwycił moją
ale poplątały mi się myśli... Znowu głowę i pocałował mnie w usta...
siedzi w tem samem miejscu. Ja go
zabiję! Prześladuje mnie!
22 maja.
Kończę
dziennik...
Ręcznik
już
10 maja.
Przychodzą do mnie ciągle, a ja gotów... Czy tylko hak wytrzyma...
ich wszystkich niecierpię... ja się ich
Zygmunt Michałowski.
boję. Nie zdaję sobie sprawy, czy
miałem kiedykolwiek rodziców. Coś,
coś przypominam sobie, ale nie je 
stem pewny. Przyszli... matka pła
kała, tuliła moją głowę, pieściła. Oj
ciec był taki poważny i smutny—nie
mówił nic. Tak, to oni byli napewno,
Kto im powiedział, żeby tu do mnie
...
\
przyszli? Prosiłem doktora, żeby nie
byli u mnie. Co za cel mają właści
wie oni wszyscy w tem, żeby mnie
tak bezczelnie okłamywać! Przecie
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„Czynów jego stugębna nie ogarnie
chwała,
Któżby zliczyć potrafił wszystkie mnogie
kraje,
Którym ten cudotwórczy oręż prawa daje.
Na południe, wschód, zachód, równie
nie zwalczona
Ręka jego; moc męstwo i liczbę pokona...
Zstąpi na naszą ziemię nadzieja z nim
razem
Słowo tylko wyrzeknie, a za tym
rozkazem
Natychmiast wojowników powstaną
tysiące,
Przywdzieje znowu Polak swe zbroje
błyszczące
I pójdzie za Ojczyznę, pod jej zbawcy
okiem...

Mapa Księstwa Warszawskiego w roku 1809.

Moment Tylźy (1807 r.) w romantyzmie polskim.
ii.
Ktokolwiek sięgnął ciekawością
do pożółkłych, sędziwych kart „Ga
zety Warszawskiej" lub „Gazety
Korespondenta" z owego pamiętnego
okresu 1806—‘1807, temu zawsze
w pamięci pozostanie ów rozpierają
cy serce entuzyazm, przepajający
każdy wiersz najzwyklejszego nawet
doniesienia. Inaczej być nie mogło.
Entuzyazm—to było imię całej Polski
ówczesnej.
Warunkami poprzedniej cenzury
pruskiej, której ułagodzić nie
próbował nawet gubernator
Koebler „człowiek zgoła ludz
ki, sam filozof i miłośnik muz",
warunkami surowości cenzuralnej tłomaczyć sobie należy po
top liryki patryotycznej, który
naraz buchnął na szpalty pism
i na prasy drukarskie. To było
istotne zerwanie tam. Łatwo
sobie wyobrazić, że w atmos
ferze powszechnego upojenia,
zarówno autorom, jak i czytel
nikom mniej chodziło o war
tość ' estetyczną wynurzenia.
Każdy wiersz był dobry, byle
chwalił Napoleona i wróżył
niepodległość. W N-rze 97
„Gazety Warszawskiej"
(r.
1806, grudzień) redakcya dzie
li się z czytelnikami wierszem
takiej formy:
„Co za opatrzność nad nami:
Ojczyzna ma być dźwigniona!
Witajmy czułości łzami
Wielkiego Napoleona!
Już w brzegach Warty i Wisły
Błysnął miecz jego zwycięzki!
Zjednoczmy nasze umysły,
Pamiętni na dawne klęski.
Jak bóstwo pełne dobroci
Co się nędznym opiekuje,

Dumę najezdców ukróci
I więzy nasze rozkuje".

Od czasu do czasu rozchodzi się
po księgarniach świstek nowego anonyma. Nie brak i takich, którzy
wylew serca łączyli z bardzo wyraź
ną ambicyą tej samej de arte poełica, która kształciła i Jowiszów ry
mowania. Wśród tych kartek, in 4-0,
z nieodmiennym Marsem lub Minerwą
nad tytułem, przechowała nam pa
mięć odę niejakiego Starży. Rzecz
jasna, oda na cześć Napoleona:

Gdy mowa o zachwycie rymo
wanym! chwili, to warto poświęcić
kilka wierszy temu, co już było naiw
ne do dna, a przez to dziś jeszcze
serdecznością swoją wzrusza. Okres
ówczesny, dzień za dniem dawał no
wą daninę w tym kierunku. Taką
łzawą daniną jest piosnka, ułożona
przez kilku
nastoletniego
s z tu b a k a z
konwiktu 00.
Pijarów. Po
syła jądo„Gazety K o r e s 
pondenta" —
i zaznacza, iż
widzi jak na
okół ziomko
wie jego skła
dają s w o je
m ie n ia , pie
niądze, siły i
Ludwik Osiński,
z d r o w ie na
ołtarzu Ojczyzny. On zaś jest bied
nym synem rzemieślnika; 00. Pijarzy
trzymają go z łaski —nie ma
ani grosza zbędnego, ani wie
ku odpowiedniego; służy więc
czem może: ułożył pieśń na
dwa głosy, dyalog Ojczyzny i
Żołnierzy...
OYCZYZNA.
Dziatki, mey duszy połowo,
Nadstawcie uszy na słowo
Polski, Oyczyzny i Matki,
Jeśliście jeszcze me dziatki.
ŻOŁNIERZE.
Oto Oyczyzny mogiła
Przebóg, czy cudem ożyła?
— Ożyła! bo do nas mówi
Rzecz to podobna cudowi
i t. d. i t. d.

Nadanie konstytucyi Ks. Warszawskiemu przez Napoleona
w pałacu królewskim w Dreźnie w dn. 22 lipca 1807 roku.
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Pierwsze tygodnie upoje
nia Napoleonem zeszły się ze
świętami Bożego Narodzenia.
Tak radosnego opłatka nie pa
miętało pokolenie ówczesne.
Solenne, a pełne treści nabo
żeństwa noworoczne poruszyły
na swój sposób twórczość li
ryczną. W Grójcu, w miaste
czku położonem nieopodal War
szawy, jakiś autor bezimien
ny, najprawdopodobniej orga
nista parafialny, podkłada pod

popularną, melodyę kolend nowy tekst,
w którym się śpiewa o Jezusku,
N. Maryi Pannie, świętym Józefie
i... Napoleonie. Forma kolendy, wy
zbyta oczywiście wszelkiej wartości,
ale dobry przykład znajduje naśla
dowców. Po
kościołach za
czynają śpie
wać coraz no
wsze kolendy
Napoleońskie.
Powstaje cały
kultkościelnopalryotyczny:
W dobrach hr.
Bielińskiego,
członka Komisyi Nay wyż
szej, w koś
ciele jego ko, ., ,, . . . .
latorskim roz
brzmiewa pieśń przez długi czas podobno popularna:

chach rządowych przybijano po raz
pierwszy Orla Białego,— wieczorem
po tej uroczystości, w antraktach
Andromedy chór aktorów śpiewa
nawet kuplety, układu Osińskiego:
Jakież to nowe zjawiska,
O wróżbo szczęścia i chwały?
Do odwiecznego siedliska
Powraca nasz orzeł biały!
Gdzie padły czarne straszydła,
Tam płód niebieski osiada
I boskie podnosząc skrzydła
Zemstę zdrajcom zapowiada...

Teatr narodowy z biogiem ty
godni stał się terenem, na którym
serca Warszawy odprawiały najgo
rętsze msze patryotyzmu.
A . Grzymała Siedlecki.
DN

Wspomnienia polskie
w Niemczech.

Przy tych słowach na barwnym
W miniaturowem księstewku Anhalitransparencie ukazał się obraz Orła ko Desauskiem, liczącem około 300 ty
Białego. Dzień ten dla dyrekcyi Bo sięcy mieszkańców, które zachowało do
jakiś cień malowanej samodzielności,
gusławskiego pamiętny był tern, że tąd
pomimo, że się znajduje w samym środ
wśród widzów zasiadł sam om—„naj ku Brandenburga, istnieje miasteczko na
jaśniejszy cesarz i król"—Napoleon. zwiskiem Zerbst, gdzie mieszkańcy, w licz
bie około 18 tysięcy, trudnią się prze
Gorączka złotych snów przenosi ważnie
drobnym handlem i rzemiosłami.
się zresztą do teatru i we dnie po Nie byłoby zatem w mieścinie tej nic
wszednie. Poklask zyskują te tylko ciekawego, tem bardziej dla nas, gdyby
sztuki, które w jakikolwiek sposób nie ciekawe okoliczności z dziejami Pol
związane. Oto przed 900 laty, a więc
łączą się z termometrem powszech ski
w roku 1007, Bolesław Chrobry, bijąc
nego
uniesienia.
Ślady
tego
odnaj
niemców w zwycięskim pochodzie, który
„Dzięki tobie, o Boże, za te cuda nowe—
dujemy w krótkich recenzyach ów go zawiódł aż do brzegów Łaby, zdobył
I nas z grobu i naszą że wskrzesiłeś
i zburzył po drodze także i miasteczko
mowę. czesnych.
Zdradą, niezgodą, gwałtem naród
Dramaty, odpowiadające chwili, Zerbst. I temu oto faktowi zawdzięcza
zagubiony. chwyta Bogusławski i publiczność— ją Zerbścianie, że po raz pierwszy kro
niki o ich grodzie wspomniały. Aby
Twoją dobrocią dzisiaj z niewoli
fakt ten upamiętnić, obchodzili miesz
dźwigniony. z błogosławieństwem.
kańcy
Zerbstu w tym roku, w dniach od
Posłańca Twego dałeś nam Napoleona...
W dniu 17 IV 1807 na benefls 15 do 17
czerwca, uroczystość dziewięWspieraj, wspomagaj, dzieła Twego
panny Bogusławskiej dano „pierwszą ciosetlecia swego istnienia. Punktem
niech dokona...
reprezentacyę nowej trajedyi, wier kulminacyjnym uroczystości był mo
Jeżeli nastrojowi chwili nie opie szem oryginalnie napisanej: „Wanda ment, kiedy przez ulice Zerbstu przecią
rała się nawa kościelna, to łatwo królowa polska". Heroina Wanda, gnął z „Bolesławem księciem polskim"
na czele wielki korowód historyczny.
dorozumieć się czem był dla War czarny charakter—Rygytier, niemiec Miał on właśnie ucieleśnić zdarzenie sa
szawy podówczas teatr, narodowy.
odpowiadają amfiteatrowi w sposób mo, tak ważne dla miasteczka. Wizeru
Pod datą 16 I 1807 r. czytamy idealny. Gazety mówią o kilkuna- nek przedstawia chwilę, kiedy jakiś oby
w rubryce teatralnej gazet:
stominutowej burzy oklasków po tym watel Zerbstu, przywdziawszy ciężką
zbroję a dosiadłszy konia, również w dru
„Dnia 14 stycznia 1807 grano fragmencie sztuki, w którym t. zw. cianą koszulę przybranego, sunie dum
pierwszy raz na teatrze polskim rada polaków przekłada Wandzie nie przez uilce miasta. Dwaj giermko
dramma liryczne w jednym akcie pod zgubne skutki związku z Rygytierem: wie prowadzą konia Bolesławowego. Za
nim kroczy orszak królewski...
tytułem „Andromeda", napisana ory Alboż chytrość Germanów mało ci jest
Jeśli czemu przy tej okazyi dziwić
ginalnie przez znanego z pięknego
znana? się trzeba, to temu, że ojcowski rząd
pisania wierszów JPana Ludwika W czem, kiedy wiara od nich była
pruski, którego hakatystyczny charakter
dochowana? i do Anhaltu sięga, nie zakazał podob
Osińskiego, do którego JPan Elsner, Czyli tego przodkowie nasi nie
doznali,
nej uroczystości, świadczącej bądź co bądź
dyrektor orkiestry teatru polskiego Kiedy po tyle razy z nimi wojowali?!
że polacy nie tylko nie znali wówczas
piękną także muzykę ułożył, a JP.
jarzma niemieckiego, ale bili niemców.
Zresztą cała sztuka pełna była Dla widza jest to demoralizujące.
Bogusławski Enterprener onegoż nie
----------<n).
żałował kosztu na ubiory i ozdoby „pruskich" aluzyi.
wcale gustowne i stosowne".
Aby zrozumieć świąteczność te
go przedstawienia, należy przypom
nieć sobie, że JPan Osiński napisał
drammę swoją pod wrażeniem wy
padków. Andromeda, przykuta do
skały, dawała czcicielowi wzorów
starożytnych snadne podobieństwo do
0 li I
Sjijip
Polski. Rozluźnienie jej więzów przez
jj jfp
herosa mitycznego przypominało do
H -jB a iK
skonale zwycięstwo i obietnice Na
WjJKY
poleona. Symbole sztuki przemawia
ły do widza wyrazistością, budzącą
zachwyt i zapały. Sztuka doznała
przyjęcia niebywałego. To też Bo
gusławski powtarza ją, ilekroć ka
•->
lendarz wskazuje ważniejszą datę
narodową. W dniu 3 maja, gdy kto
Żyw w Polsce, obchodził pierwsze
na wolności święta konstytucyjne
i gdy na cześć tego dnia na gma
„R oczn ica B o le s ła w a " w m iasteczku Z e rb st. (Anhalt).
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Połączone chóry kościołów Św. Józefa i Św. Mikołaja w Kaliszu.

Przed niedawnym czasem gospodarz chóru przy kościele Św. M ikołaja, p. Rappak, po dniósł myśl p o łą cze n ia się z takim że chórem przy
kościele Sw. Józefa w jeden Zw iązek śpiew aczy. Dyrygent osta tnieg o chóru, p. S tańczak, p o d ją ł tę myśl, która zyskała sympatyczne
przyjęcie. S potkanie obydw óch chórów do szło do skutku na w spólnej w ycie czce do W iniar d. 29 czerw ca , w dzień Św. Św. P iotra i Pa
w ła. W ycieczce tow a rz y s z y ło czterech p rz e d s ta w ic ie li duchow ieństw a, m ianowicie: ks. p ra ła t Jankowski, ks. Grzm ielew ski, ks. Janowski
i ks. Liedke. Czas mile spędzono aż do w ieczora na zabaw ie, śpiew ach i pogaw ędce. Z d ję to te ż pow yższą fo to g ra fię uczestników
w ycieczki.

Życie społeczne w Kaliszu zaczyna
się rozwijać, głównie na tle względnej
przynajmniej wolności Stowarzyszeń. Po
między innemi Zw. rob. chrz. p. n. „Ognisko“, niedawno założony, liczy już obec
nie z górą 400 członków. Związek otwo
rzyć zamierza w dniu 1 września własny
sklep spożywczy. Robotnicy, świadomi
swych celów, walczą z równą dzielno
ścią przeciw zgubnym prądom i nalecia
łościom z na zewnątrz świata, jak dbają
pilnie o dobro i pomyślny rozwój związ
ku na wierzchu. Patronem związku jest
ks. Józef Nowicki, prezesem robotnik
Wendt. Stowarzyszenie troszczy się rów
nież o naukę. W tym celu, między in
nemi, p. Józef Radwan, adwokat i redak
tor „Gazety Kaliskiej", miewa co drugą
niedzielę wykłady z Historyi Polskiej,
które cieszą się licznym udziałem, gro
madząc ciekawych i wdzięcznych słu
chaczów. Powoli, ale stanowczo dążymy
ku uświadomieniu i kulturze.
Kalisz.
N. TK.

Leaderowie parlamentarnej
Es-decyi.
W roku ubiegłym, w pierwszej Du
mie, byli nimi Ramiszwili i Dżordania.
W drugiej, tegorocznej Dumie—Ceretelli
i Zurahian. Wszyscy—gruzini.
Wpływ ognistych synów kaukazkiego południa na ukształtowanie się lewi
cy parlamentarnej rzuca się w oczy.
Stanowią oni jakby cement, jednoczący
rewolucyonistów rosyjskich i jakby móż
dżek, ordynujący ich ruchy i czyny.
Dopóki do pierwszej Dumy nie odbyły
się wybory na Kaukazie, lewica parla
mentarna przedstawiała jedną grubą
mgłę trudowicką, z której ani Aładin,
ani Żyłkin nie byli w stanie uczynić
nic plastycznego i wyraźnego. Lecz oto
przyjeżdżają „kaukazczycy" i zaraz powstaje nowa partya parlamentarna, ściśle

STÓW. ROB. CHRZ. „O G NISK O 1, w KALISZU. W środku pa tron ks. Józe f N ow icki. Po Jego
lew ej stronie prezes p. W endt, po praw ej re d a kto r „G a z e ty K a lis k ie j" p. Józef Radwan.

określona, soeayldemokratyczna, a zna
czenie jej rośnie z dnia na dzień, pro
wadząc zresztą do katastrofy.
W drugiej Dumie partya socyaldemokratyczna staje odrazu już, i
odrazu bardzo stanowcza. A rów
nież pod wodzą południowców. Lea
derem pierwszym był Ceretelli,
młody adwokat, który począł spra
wiać kłopoty większości dumskiej,
począwszy już od drugiego posie
dzenia. Brak wybitnych ludzi win
nych party ach lewicy, u trudowików i eserów, tembardziej podkre
ślał i powiększał znaczenie paru
wy kształceńszych i wymowniejszych
leaderów esdeckich, jak Ceretelli i
Zurabian. Ten ostatni stworzył zna
ny incydent obrazy armii rosyjskiej.
Wstrząsnęła się wtedy Duma w swych
posadach i widocznem się stało, że nie
długo wywrócić się musi. Żurabiana wy
zwało wtedy wielu oficerów na pojedynek,
10

ale partya interweniowała i zabroniła mu
przyjęcia wyzwań.
D.

C ere tellie gub, Kutaisowskitj.

Zurabow (vel Zurabian).
z Tiflisu.

„D źw ignia1' żytomierska.

Z inieyatywy ks. Teofila Skalskiego,
profesora teologii i filozofii żytomier
skiego .katolickiego seminaryum, powsta
ło w Żytomierzu chrześcijańskie kato
lickie stowarzyszenie kobiet, pracują
cych pod nazwą „Dźwignia*, którego
celem jest podniesienie stanu umysłowe
go i moralnego członków swoich, pomoc
w polepszeniu materyalnych warunków
bytu i opieka nad pracownicami przez
ułatwienie kształcenia zawodowego i po
średniczenie w znalezieniu odpowiedniej
pracy. Stowarzyszenie ożywione i pro
wadzone w duchu demokracyi chrześci
jańskiej, jak na młodą, bo zaledwie kil
ka miesięcy liczącą instytucyę, rozwija
się bardzo pomyślnie, i wróżyć mu moż
na dalsze powodzenie, gdyż powstało
nie sztucznie wywołane, ale jako źródło
nowe, wypływające ze zbiornika społecz
nego i szukające ujścia dla rzeczywistej
potrzeby chwili.
Żytomierz.

,,D źwignia11 w Żytomierzu.
Majówka w ychow ańców ochrony latyczo w skie j.

'Dobroczynności. Eecz niewątpliwie jednem z najczynniejszych. i najlepiej się
rozwijających jest Tow. latyczowskie,
na którego czele stoi p. Zdzisław Mierz
wiński. Towarzystwo latyczowskie pierw
sze zdobyło się na założenie ochronki
polskiej z internatem—gdy 'dotąd wszel
kie starania o założenie polskiej szkoły
rzemieślniczej były bezowocne—i ochron
kę tę zaraz w pierwszym roku umiało
postawić na właściwej stopie. Pomiesz
czenia udzielił ks.' kanonik Rowicki, od
dając cały parter klasztoru podominikańskiego. 1 w pierwsżem półroczu za
raz 86 dzieci polskich—z których pewna
liczba mogła niewątpliwie przepaść na
zawsze dla polskości w prawosiawnem
przytulisku — znalazło opiekę i naukę,
internat przygarnął 30 chłopców, którzy,
jak i inne zresztą dzieci, uczą sięi rze
miosła, katechizmu i nabierają począt
kowych wiadomości z zakresu przyrodo
znawstwa, języka polskiego i rosyjskiego,
arytmetyki etc. Dzielnym pomocnikiem
p. Mierzwińskiego jest w tych zbożnych
usiłowaniach p. Zygmunt Chraniewicz,
członek-założyciel i sbarbnik Towarzyst
wa. Zabiegliwość kierowników oddzia
ływa na okoliczne obywatelstwo, które
nie szczędzi ofiar. I w ten sposób po
wstała instytucya, nietylko użyteczna
sama przez się, ale której przykład nie-

1.

Ochronka polska w Lalyczowie.
Na Podolu, w różnych miejscowo
ściach, istnieją polskie Towarzystwa

O dw iedziny J. E. ks. arcybiskupa Simona w ochronie latyczo w skie ) Jeden z w ychow ańców , Janek Łukasiew icz
dostojnym protektorem Ochrony.
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składa egzamin przed

(bot. J Hitrabicki).

O dd ział stola rski w ochronie. C ałe umeblowanie zakładu w yszło
z teg o w arsztatu, który założony z o s ta ł zaledw ie w osta tn ich mie
siącach ubiegłego roku.

wątpliwie oddziała i na inne podolskie katolickie Towarzy
stwa Dobroczynności. Potrzeba tylko wytrwałości i zaufania
we własne siły.
X.

Kijów .

Kolorowa fotografia.
Ostatnie ulepszenia.

W połowie zeszłego wieku Pagnerrowi udało się uczynić słońce naj
lepszym, najdokładniejszym z naszych
rysowników.
Ambicyi ludzkiej było tego mało.
Zażądano z kolei od słońca, aby
stało się ono najwierniejszym z na
szych malarzy.
I trwa o to już lat ze trzydzieści
walka, w końcu której oporne słońce
będzie musiało iść w niewolę ludzką.
A wtedy nasz „Świat" także inną
formę przybierze: wszystkie ilustracye nasze będą najwierniejszemi od
bitkami z natury, dającemi nie tylko
jej kształty i linie i światłocienie,
lecz jeszcze i kolor i harmonię barw.
Może to się stanie już niedługo.
Dwóch francuzów, obdarzonych
tym nieprzełamanym uporem, który
zjawia się wyłącznie u ludzi ras naj
wyższych, najstarszych, najcywilizowańszych, bracia Lumióre, fabrykańci znakomitych klisz fotograficznych
w Lyonie, oddawna pracują nad roz
wiązaniem tego problematu, jednego
z najtrudniejszych, z jakimi technika
miała kiedykolwiek do czynienia.
Po długich próbach, które musiałyby zniechęcić i złamać każdą niewyjątkową enepgię, weszli oni w koń
cu na dobrą dpogę.
Tak przynajmniej można by są
dzić z odbitek, jakie załącza do ostat
niego swego numeru paryska „LTllustration".
Otrzymanie fotografii kolorowej
składało się właściwie z trzech osob
nych zadań, z których każde osobno
należało rozwiązywać. Pierwszem by
ło wynalezienie fotografii kolorowej
i to udało się zrobić francuzkiemu
fizykowi, Lippmanowi, w roku 1891.
Drugie zadanie, jak się okazało w prak-

S tary re fe kta rz po-Dominikański. C zęść od działu sypialnego dla chłop
ców. W szystkie łó żka składane; w razie p o trzeb y naprz. podczas
niepogody, sala, po usunięciu łó że k, służy do gim nastyki i zabaw.

tyce, od pierwszego jeszcze trudniej
sze, to wynalezienie sposobu repro
dukowania takiej fotografii w dowol
nej ilości odbitek. Albowiem otrzyma
nie z przedmiotu jednego egzemplarza
zdjęcia w laboratoryum uczonego fi
zyka— była to jedynie naukowa i te
oretyczna jedynie zdobycz. Tego nie
rozwiązali jeszcze bracia Lumiere.
Ale w roku 1900 pokazali gościom
wystawy paryskiej wspaniałe reprodukcye, otrzymane litograficzną drogą
z klisz swoich.
Pozostawało jeszcze i rozwiązanie
zadania trzeciego.
Oto sposób, wynaleziony przez
. R _ n Lumićrów, był tak skomplikowany i trudny, że wymagał
\ \ | / ' do operowania najdoskonal----szej pracowni, bogato i specyalnie urządzonej.
Wynalazek klisz należało
spopularyzować, udostępnić
go amatorom i zawodowcom,
tak, jak zwyczajna fotografia
jest im udostępnioną.
Obecnie właśnie „LTllustration" oznajmia nam, że
i to zostało dokonane...
Przynajmniej — mniej
więcej, na początek.
Lum ićrow ie wynaleźli
klisze automatyczne. Szczegółowszy opis klisz tych wy
maga większych wiadomości
z optyki, aniżeli przeciętny czytelnik
pisma naszego posiada. W krótkości
jednak oto skład takiej kliszy: na
szkło nakłada się (przy pomocy ma
szyny o Wysokiem ciśnieniu) war
stwa... mączki kartoflanej, doskonale
pomielonej na ziarenka o średnicy
10 do 12 tysięcznych milimetra, po
kolorowana trzema kolorami: poma
rańczowym, zielonym i fioletowym
i pomieszane starannie. Te ziarnka
muszą leżeć na szkle jedną tylko
warstwą i tak przylegać do siebie,
aby żadną szpareczką białe słoneczne
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światło się nie przedzierało przez
szkło.
Rzuciwszy okiem na tak pokryte
szkło przez mikroskop, widzi się jak
by pokryte najszczelniej confettiami.
Te confetti pokrywa się przeźro
czystym jakimś werniksem, a na niego
idzie dopiero warstwa emulsyi żelatyno-bromowej.
Klisza sama jest przeźroczysta
zupełnie i całkiem bezbarwna, to zaś
dla tego, że mikroskopijne ziarnka
kolorowe mączki kartoflanej, podobnie
jak siedem kolorów słonecznego wid
ma syntetyzują się w oku ludzkiem,
dając kolor biały.
Taka właśnie klisza nazywa się
antochromatyczna.
Działa ona, podobnie jak przy fo
tografii zwyczajnej, dając negatyw.
Postawmy przed nią trójkolorowy
sztandar francuzki. Promienie niebie
skie zostaną pochłonięte przez ziarn
ka pomarańczowe, a te ziarnka zaś
przepuszczą promienie zielone i fiole
towe i to działać będą na emalię
czułą kliszy.
Przy wywołaniu bromek srebra
zczerni się w tych miejscach, gdzie
padały nań promienie zielone i fiole
towe, a więc je zasłoni, zamaskuje,
a tymczasem cząsteczki mąki poma
rańczowe zostaną przeźroczyste.
Oto w krótkości nie opis tego
procederu, ale sama jego zasada.
W teoryi nowa klisza antochro
matyczna, postawiona przed wywoła
ną kliszą, zdjętą z danego do foto
grafowania przedmiotu, powinna by
dać pozytyw, czyli obraz właściwy
przedmiotu.
Tymczasem ten proceder dał
w praktyce bardzo niezadowalniające
rezultaty. Więc Lumićrowie wyna
leźli inny sposób, przy którym nie
utrwala się kliszy wywołanej, co się
czyni w fotografii zwykłej, lecz roz
puszczają srebro (przy pomocy kwaś
nego hypermanąanatu potasu), a na-

stępnie przystępują do drugiego wy
wołania kliszy, w pełnem świetle,
samą kliszę zmieniając w ten sposób
na pozytyw, na którym powstają kolo
ry rzeczywiste, odpowiadające tym,
co są w naturze.
Ale to wszystko daje dopiero —
kolorowe} klissę.
Nie kolorową fotografię.
Nie stoimy więc wobec ostatecz
nego rozwiązania problematu, ale tyl
ko wobec udoskonalenia sposobów,
dążących do jego rozwiązania.
Albowiem klisze Lumiórów, za
stosowane do druku trójbarwnego,
dają reprodukcye o wiele czystsze,

Wyjazd uczestników raid‘u z bram Pekinu.

harmonijniejsze, plastyczniej sze i wogóle bardziej do natury zbliżone,
aniżeli wszelkie inne, jakiemi się do
tychczas posługiwano.
Postęp je st widoczny.
Ale do zwycięstwa ostatecznego—
jeszcze został kawałek drogi.
Czytelnikom „Świa(a“, żądnym
kolorowych, naturalnych
ilustracyj,
możemy powiedzieć to, co Lumiórowie mówią, już tak oddawna, całemu
światu:
— Cierpliwości!...
,

Polak-dyplomata na usługach
Francyi.
M. Kłobukowski,
nadzwyczajny po
seł Rzeczypospo
litej Francuskiej
doMenelika,przy
był do Addis-Abeby, stolicy Abi
synii.

Na terytoryum chińskiem samochody miały nader trudne przeprawy.

Sport samochodowy.
Raid automobilów na olbrzymiej
przestrzeni Pekin—Paryż budzi w całym
cywilizowanym świecie wielkie zaintere
sowanie. Po niesłychanych trudnościach,
które trzeba było pokonać z powodu
złych dróg w Chinach, uczestnicy wpadli
w błotniste drogi syberyjskie. Przoduje
wciąż ks. Borghese, który obecnie już
znajduje się na gruncie europejskim
i mknie z coraz większą szybkością ku
Moskwie. Jak słychać, uczestnicy ra«d’u
ominą Warszawę, kierując się na Gra
jewo.
Prancya opłakuje porażkę. Między
narodowy wyścig szybkości wygrał
włoch Nazzaro, przebywszy 756 kilome
trów w 6 godzin 45 minut na maszynie
Fiat. Dzienniki paryskie tak głęboko
odczuły tę „klęskę narodową", że upa
trują jej źródła w intrygach... belgijskich.
Nazzaro, zwycięzca w wyścigu automobilów o wielką nagrodę m. Paryża.
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Wycieczka do Pilawina.

W yja zd do Zw ierzyńca.

wadzonemi z Syberyi. W tym celu
p. R. Śokalski, dyrektor lasów Piszczowskich i nadłowczy hr. Potockiego, od
był wycieczkę w 1953 r. do gubernii
jenissejskiej, skąd żywe okazy wspo
mnianej zwierzyny sprowadził do Pi
lawina—nową partyę maralów i sarn
pygargusów. Nadto hr. Potocki wie
lokrotnie robił zakupy u znanej wszech
światowej firmy Hagenbecka w Ham
burgu, skąd dostarczono okazy ka
nadyjskiego jelenia ,,wapiti“, a tak
że mandżurskiego jelenia, zwanego
jeleniem Dybowskiego. Trzociem źró
dłem, skąd się zaopatrywano w żywą
zwierzynę, był berliński ogród zoolo
giczny, gdzie między innymi nabyto

Mało komu znanem jest poza tycznej w kraju naszym, więc też park
kołami myśli wskiemi kraju naszego, swój kilkakrotnie powiększał i dziś
że na Wołyniu istnieje olbrzymi, je  zwierzyniec ten posiada imponującą
dyny w swoim może rodzaju na kon przestrzeń 6000 morgów, ogrodzonych
tynencie, zwierzyniec, w którym obok parkanem z tarcic, na 9 stóp wy
zanikających przedstawicieli fauny sokim.
naszej — żubra i łosia — spotkać się
Oprócz łosi, które sprowadzano
można z przedstawicielami egzotycz z Polesia, Litwy i Rosyi, park Pinych rodzajów jeleni. Myśl założe
lawiński zasiedlono jele
nia tego parku powziął w 1901
niami, zwanymi „maroku Józef hr. Potocki, wła
rale”, jeleniami Dy
ściciel obszernych dóbr
bowskiego (CerSzepetowińskich, Antovushorłulorum )
nińskich i Piszczowi sarnami ,,pyskich, a projekt swój
gargus”, sprourzeczywistnia sto
pniowo i z wielkim
nakładem, mając za
cel główny aklimatyzacyę zwierzyny azyatyckiej w kraju na
szym.
Początkowo hr. Po
tocki miał jedynie na my
śli ustalenie i rozmnożenie
łosi, które ongi zamieszkiwały
w wielkich ilościach lasy woJeleń.
łyńskio, lecz z postępem cywilizacyi ginąć zaczęły, liczba stopniowo
malała, a w wielu miejscowościach szla
chetny ten zwierz przeszedł już do tradycyi. Aby ratować ginący gatunek od
kompletnej na Wołyniu zagłady, kazał
hr. Potocki odgrodzić w lasach Piszczowskich około 10 morgów i lam puścił,
sprowadzone z Polesia, łosie. Ogrodzona
przestrzeń okazała się jednak za małą,
a jednocześnie przysyła też hr. Potockiemu myśl aklimatyzacyi zwierzyny egzo
Para niezw ykłych
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p rz y ja c ió ł: Łoś i jeleń ,,M aral“ .

mieszariców „wapiti” z jeleniem zwyczaj
nym— 4, sarn zwyczajnych—96.
Nadto jest w projekcie puszczenie do
parku bobrów, które tutaj znajdą doskona
łe warunki egzystencyj, gdyż przez park
Pilawiriski przepływają 3 rzeczki (nie li
cząc mniejszych dopływów), na których
urządzono 5 stawów. Pojedyńczo egzem
plarze bobrów już parokrotnie sprowadzo
no do Pilawina, wszystkie jednak ginęły

także okazy jelenia kau
kaskiego (Ccrvus
sicns). Wreszcie hr.
dyslaw Zamojski nadesłał
z Białorusi w 1905 r.
parę młodych nicdźwkd
ków, któro trzymane
w obszernej klaico
przy wjeździe do Pi
lawiriskioge parku,
wyrosły na piękno
i wesołe zwięrzęta.
W tymże 1905 r.

Łosie.

wkrótce po przyb.vciu na miejsce, pra
wdopodobnie wskutek uszkodzenia przy
łowieniu.
Wielokrotne opisy
Pilawina,
umieszczane w naszych pismach ło
P- Sokaiskiego do 'l ’i
Ie jednali niepowieckich, a mianowicie w „Łowcu
Polskim” i w „Łowcu” Lwowskim,
sprowadzone. Zwierzyna ta no e yła ć az na Szberrą... wodzenia przezwyciężono i zachęciły kółko warszawskich myśli
doskonale tutaj prosperuje, a jedna dzisiaj zwierzyniec znajduje
wych do zrobienia zbiorowej wyciecz
z krów w roku zeszłym wydała na drodze kompletnego roz
ki, na co też uzyskano bez
świat cielaka, które chowa się zna woju. Naturalny przy
pośrednio grzeczne zapro
komicie.
rost roczny jest już
szenie hr. Potockiego.
Nie dość jednak na tem. W ro bardzo znaczny, o
Początkowo miało nas
ku zeszłym zakupił hr. Potocki u Ha- czemprzekonaćnas
jechać d z ie w ię c iu ,
genbecka w Hamburgu parę bizonów może następujący
lecz ostatecznie w
amerykańskich dla przeprowadzenia wykaz zwierzyny,
d. 11 czerwca ze
próby, czy zwierzyna ta, bardzo zbli znajdującej się
brało sie na stacyi
żona do żubrów, będzie się z nimi dzisiaj w parku:
kolei Terespolskiej
krzyżowała. Bizony zrazu wrogo
tylko siedmiu, a
Żubrów—4,
były przez żubry przyjęte, lecz póź
mianowicie pp. Wł.
niej nastąpiła między nimi zgrda
Jacobson. Rob. Ziei dziś oba te gatunki trzymają
gler, dr. WJ.Tyrchosię zawsze razem, chociaż nie
wski, Aleksander Giełzauważono jak dotychczas ża
żyński, Wiktor Stephan,
dnego między nimi meza
Ryszard Okniński, kiero
liansu.
wnik działu fograficznego
Ostatnią zwierzyną,
„Świata1*, oraz piszący to
spruwadzodzoną do P,la
na drzew ie,
sfowa. Wyjechawszy po
wina, byl i para roniterów
ciągiem pocztowym o goz Wołogdy, próba jednak
dżinie 4 minut 25, stanęliśmy o 4-ej
ich aklimatyzacji wypadła
rano w Sławucio, gdzie już na nas
bardzo niepomyślnie, gdyż
konie oczekiwały, a przebywszy 60
łania padła zaraz, a byk w
wiorst, dziolących Pilawin od Sławuniedługim czasie po przj wie
ty, ujrzoliśmy po sześciogodzinnej
Bizony
zieniu.
amerykańskie,
jeździe piękny dworek myśliwśki,
wznoszący się na samym skraju lasu.
Wogóle w pierwszych latach po bizonów—2, niedźwiedzi—2, łosi—39
założeniu Pilawińskiego zwierzyńca jeleni „wapiti”—33, jeleni „maraU podjazdu oczekiwali na nas pp.
natrafiono na cały szereg niepowo lów”— 15, jeleni Dybowskiego— 9, J. Lipsz, administrator Piszczowskiego
dzeń. Sprowadzano po większej czę jeleni kaukaskich—8, sarn „pyrgar- klucza, Romuald Sokalski, nadłowczy,
ści młode łosie padały jeden za dru- gus”—6, jeleń zwyczajny (łania)—l, oraz pp. Pawłowski (łowczy) i Mi-

kula (leśniczy).
W prowadzeni przez dnia tego końmi, nie czuliśmy n aj
nich do dworku, rozmieściliśmy się mniejszego zmęczęnia...
wygodnie w kilku pokojach gościn
Dnia następnego pogoda sprzy
nych, które się znajdują na p a rte  ja ła nam lepiej, więc też od samego
rze; poczem przeszliśmy na górę, do rana puściliśmy się znów pod wodzą
sali jadalnej, gdzie już na nas śnia naszych gościnnych gospodarzy do
danie oczekiwało.
lasu. I dzień ten znów nam
Mimo, że deszcz za
zeszedł wśród tej cudow
czął padać, zaraz po
nej kniei pilawińskiej,
śniadaniu wyruszyliś
;dzie co pewien dys
my znakomitemi li
tans napaw ać się
nijkami podjazdowemogliśmy widokiem
mi do lasu. Już
wspaniałngo zwie
zaraz na wstępie
rza.
napotkaliśm y na
Wreszcie trzeba
jelenia „m arala“ ,
było ju ż w racać
który w tej porze
doW arszawy.Część
miał rogi do poło
moich towarzyszów
wy tylko wyrośnię
udała się rankiem do
te i mchem (skórą)
asu, gdy ja pozosta
okryte, a nieco dale
łem w dworku, aby
praw dziwą ucztę myśli
sobie porobić notatki o
w ską wypraw iły nam swym
stanie Pilawińskiego zwieJeleń Pdący.
widokiem w spaniałe żubry,
rzyrica. Po śniadaniu w yru
pasące się w tow arzystw ie bizonów szyliśmy w powrotną drogę, żegnani
na obszernej polanie leśnej. Okniński
serdecznie przez panów Lipsza, Sokalzaczał je podchodzić, trzym ając sztuskiego, Mikułę i Pawłowskiego, dla
ccra— swój aparat fotograficzny, a my których wszyscy bez w yjątku czujemy
tymczasem obserwowaliśmy ten no niekłam aną wdzięczność za ich gościn
wy rodzaj polowania. Żubry zaczęły ne przyjęcia i chętne na każdym kroku
się niepokoić, potem ruszyły kłusa
przewodnictwo. Przedewszystkiem jei przeszły przez polanę, kryjąc się
w przeciwległym gąszczu.
Jeżdżąc w dalszym ciągu przez
5 godzin po lesie, mieliśmy co pe
wien czas nową uciechę. W jednem
miejscu klempa (samica łosia) pozo
w ała z niezwykłym spokojem do fo
tografii; gdzieindziej dzięwięć, czy
jedenaście sztuk jeleni „W apiti“ pa
sło się spokojnie na polanie; dalej
pomykało stadko jeleni Dybowskiego,
bardzo zgrabnych stworzeń, nieco
większych od daniela; to znów Wapiti, m arale, jelenie perskie zjaw iały
się przed nami, ja k na zamówienie.
I gdyśmy pod wieczór wrócili na
Małe nieporozumienie. Natrętny fox-terrier
obiad, mimo setki wiorst, zrobionych
okazuje swój zły humor niedźwiedziowi.
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dnak jesteśm y obowiązani hr. Józefo
wi Potockiemu, zawdzięczając mu cały
szereg prawdziwych uciech myśliw
skich, jakich dostarcza widok niezwy
kłej u nas zwierzyny.

Jan Sztolcman.

Królewskie kłopoty.
Ambicyi wielkich złodziei europej
skich nie zadawalnia już widocznie okra
danie zwykłych śmiertelników. Poczy
nają sięgać po dobytek głów ukorono
wanych. Świeżo w ciągu jednego niemal
tygodnia ofiarą sprytnych kradzieży padli dwa) władcy: Wilhelm II i Ed
ward vii.
Wilhelmowi skradziono lożę, z której
miał cieszyć oczy widokiem zapasów
końskich, na nowym torze wyścigowym
pod Grunwaldem- Budowano ową lożę
z wielkim przepychem, zdobiono ją w ak
samity i złote brokaty, aż gdy wszystko
było gotowe, przyszli złodzieje i zabrali
ją w nocy. Jakim cudem — niewiadomo.
Dość, że znikła.
Mniej pietyzmu, a więcej praktycz
nego zmysłu okazali złodzieje angielscy.
Niedobrzy poddani przyczynili J. K. Mo
ści stratę przeszło milionowej wartości.
A to już i na króla za wiele.
Kradzież przedstawia się bardzo ta
jemniczo.
Edward VII zamierzał podczas swej
podróży po Irlandyi, obdarzyć lorda
Cartlotowna orderem Ś.w Patryka. Z te
go powodu w ysiano do D ublina królew
skie insygnia owego orderu, które wład
ca Anglii miał przywdziać podczas aktu
uroczystej uniwersytury.
Gdy na parę dni przed przyjazdem kró
lewskim otworzono skrzynię, okazało się,
iż jest idealnie pusta. Jakim sposobem zdo
łano wykraść z niej dyamenty, to do dziś
dnia pozostaje dla wszystkich tajemnic?.
Skarb angielski wyznaczył dziesięć
tysięcy rubli nagrody za wskazanie
choćby najmniejszego śladu złoczyńcy,
ale kto tak dobrze ukraść potrafił, ten
i ukryć będzie się umiał z pewnością.
Nie pozostaje królowi Edwardowi na po
ciechę nic innego, jak tylko pełen ży
wego współczucia telegram od Wilhelma.
iap.

W iekowy problemat
rozwiązany.
Tym razem bodaj że ludzkość zdo
była już i podbiła jedyny żywioł, dotąd
wrogi, powietrze. Przynajmniej tak wol
no wnosić z opisów zachowania się ba
lonu „La Patrie" w dniu święta narodo
wego francuskiego, a więcej może jeszcze
ze złości i obaw, jakie wyczytać się
daje w pismach niemieckich. „La Pa
trie" oto, wypłynąwszy z Mendon, okrą
żyła wieżę Eifcl, przybiegła na pola rewii
wojskowej, złożyła ukłon siedzącemu
w loży prezydentowi, towarzyszyła wol
nym ruchem manewrującym oddziałom
kawaleryi, wreszcie, uczyniwszy kilka
eleganckich floresów na powietrzu, udała
się z powrotem do Mendon. W prasie
francuskiej panuje zachwyt. Po wysił
kach bez liczby, po ofiarach tak wielu,
jesteśmy oto u celu, u jednego z celów
ludzkości: kierownictwo powietrznym stat
kiem, uważane za chimerę przez ludzi
małego ducha, zostało rozwiązanem. Nie
stety, pierwszy po tę nową zdobycz ludz
kości wyciąga rękę srogi Mars, bóg woj
ny. Zanim powstała myśl o sposobach
zużytkowania tego wynalazku dla dobra
ludzi, już jest on we władzy tych, któ
rzy myślą o udoskonaleniu sposobu sze
rzenia śród ludzi klęsk i zniszczenia.
Obłudne niemcy wprawdzie podnoszą
już wołanie, aby konferencya pokojowa
w Hadze ściślej określiła zakaz uży
wania balonów do rzucania pocisków
i bombardowania fortów. Istotnie, broń
to straszna. Ale nikt w tym niemieckim
głosie nie odczyta humanitarnych trosk,
a jeno—strach o własną skórę.
W każdym razie Francya, choć zdegenerowana przez hordę polityków, któ
ra nią rządzi, nie przestaje iść w pierw
szym szeregu narodów. Otrzymaliśmy
od niej w ciągu kilku lat ostatnich: rad,
kolorową fotografię, automobil, łódź pod
wodną, balon sterowniczy.

Abdykacya ces. Koreańskiego.
Wysłanie pose.stwa na konferencye pokojowe w
Hadze, stało się
powodem prze
wrotu w Korei.
Japoński poseł
margr. Ito za
protestował energicznie prze
ciw temu samo
dzielnemu wystą
pieniu Korei, a
skutkiem tego pro
testu cesarz koreański
złozył koronę.
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P oselstw o koreańskie w Hadze.

Balon „ P a tr ie " wykonuje ew olucye nad trybuną prezydenta po dczas dorocznego przeglądu
wojsk na polacn Longchamps.

Wrażenia teatralne.
„Chimera”.
(Smutna komedya w 3-ch aktach, oryginal
nie napisana przez Stefana Kiedrzyńskiego.
Wystawiona w d. 20 b. m. w teatrze „M a
łym w Filharmonii).

Smutny i zamożny paralityk oże
nił się z ubogą panną. Dał jej do
brobyt, zapewnił utrzymanie jej ro
dzinie, ale szczęścia jej nie dał. He
lena ma gorącą wyobraźnię i tempe
rament ognisty; smutny paralityk
może być tylko przyjacielem, — nie
je st w stanie zaspokoić aspiracyii po
żądań młodej kobiety, która czuje
głód miłości ziemskiej, sensualnej.
Nic dziwnego, iż gorąca wyobraźnia
poniesie ją w stronę „Pana Julka",
malarza trochę melancholijnego, ale
potrafiącego zmysłowy czar nagiego
ciała niewieściego odczuć i przenieść
na płótno. Malarz kocha się w Ja 
dwidze, siostrze Heleny, która zuów,
jak się zdaje, żywi tajone głębsze
uczucie dla smutnego szwagra. Na
tern tle rozwija się dramat, skompli
kowany jeszcze stosunkiem rodziców—
kołtunów małomieszczańskich—do có
rek subtelnie czujących.
Bajka o białej, konwaliowej łące
którą malarz opowiada w szarą go
dzinę, potęguje nieporozumienie. He
lena sądzi, że poetyczna alegorya ją
wzywa do czynu śmiałego, — do zer
wania krępujących więzów celem zdo
bycia promiennego szczęścia — chime
ry.,. Mówi mężowi,—Nie kocham cię,
kocham innego, i pójdę z nimi
w świat szeroki. — Tak, ale prze
cież Julian kocha Jadwigę? To nic,
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smutna dziewczyna (w tej smutnej
komedyl wszyscy są smutni, prócz
krzykliwych kołtunów) będzie prosić
malarza, by nie rozpraszał złudzeń
siostry.
Nieporozumienie trochę daleko
posunięte, „Pan Julek" poświęca się,
idzie z Heleną w świat szeroki, lecz
po paru miesiącach pali sobie w łeb,
nie mogąc żyć z niekochaną kobietą.
Helena wróci do męża. Bajka o kon
waliowej łąco zakończyła się tragicz
nie. Kwiaty zostały zdeptane, lecz
gwiazda chimerycznego szczęścia zga
sła bezpowrotnie...
Słabą stroną dramatu je st kompozycya, oparta na nieporozumieniu i nie
dość jasne podkreślenie uczuć, które
wywołują kolizye między czworgiem
bohaterów. Gdyby Helena nie wzięła
bajki malarza za aluzyę do siebie, nie
uciekłaby z nim.
I czy w życiu
znajdzie się człowiek, który zniweczy
szczęście domowe przyjaciela, zabie
rając mu ukochaną żonę—gdy kocha
inną kobietę i gdy tem samem niwe
czy własne szczęście? Jest to nie
wątpliwie bardzo szczególny wypadek
samoofiarności. Czy Jadwiga napraw
dę kocha się w smutnym paralityku?
Kwestya ta nie je st dostatecznie wy
świetlona. Lecz mimo te wszystkie
braki w dramacie p. Kiedrzyńskiego
tkwi talent,—i to jest ważniejsze od
wszystkich wad i niedostatków. Mło
dy autor umie zainteresować publicz
ność, potrafi między sceną a widow
nią zadzierzgnąć nić żywego zajęcia,
ma chwile szczerej poezyi i wzrusze
nia. Jak u każdego początkującego
autora, w „Chimerze" je st wiele reminiscencyi z Gorkiego, Zapolskiej,
Przybyszewskiego. Ale są to raczej

zewnętrzno naleciałości, z pod któ
rych wyłania się mocna chęć samo
dzielnej twórczości. P. Gawalewiczowi należy się rzetelna podzięka za
to, że młodemu poecio roztworzył go
ścinnie podwoje swego teatru, i że
wystawił mu sztukę z widocznym
nakładem starań, obsadzając wszyst
kie role trafnie i dobrze. Wszyscy
artyści wywiązali się z zadania dos
konale.

Represye prasowe

„Czy jest co do oclenia6?4
(Farsa w 3 aktach Heuneguin’a i P. Severa. Wystawiona w teatrze Nowości).

Kłopoty nerwowego nowożeńca,
któremu niedyskretny urzędnik celny
przerwał w drastycznem miejscu roz
mowę miłosną i któremu od tej po
ry—jakby to delikatnie powiedzieć —
głos uwiązł w krtani i żadnej nuty
wydobyć na jaw nie może. Szczegól
niej, że nieszczęśliwy a zawzięty ry
wal dokłada demonicznych intryg,
aby młody małżonek nie dokończył
przerwanej pieśni. Założenie zgoła
nio dwuznaczne, a bardzo zuchwałe.
Sztuka stanowczo nie dla panienek.
Starsi i młodsi panowie będą śmieli
się do łez z nieprawdopodobnych,
a jednak logicznie wypływających
z akcyi przygód; mężatki, nawet doś
wiadczone, były zmuszone hamować
wybuchy wesołości... Niestety, wy
konanie pozostawia wiele do życze
nia. P. Pertner i p. Łaska stanowią
doskonałą parę — rywala i kokotki.
Obsada innych ról, zwłaszcza kobie
cych, świadczy, że p. Śliwiński, chcąc
utrzymać dawną reputacyę swego
teatru, musi postarać się o zyskanie
wdzięczniejszych sił.
S. K.

Felieton Warszawski.
...Szpalty dzienników wypełniają
artykuły o abdykacyi cesarza Koreań
skiego i sprawozdania z raid'u sa
mochodowego ks. Borghese i jego to-

Edward C hw alewski, w sp ó ł
pracow nik ,,Nowej G aze ty44,
u w ię z io n y w ubiegłym
tygodniu.

A n to n i Lange, p o e ta , red.
„K s ią ż n ic y 44, skazany admi
nistra cyjn ie na 3 m iesiące
w ięzienia.

warzyszów. Warszawę ogarnęło lę
kliwe przygnębienie i apatya. Jakże
dziwnemi były te ostatnie dwa lata,
ile rozbudziły świetnych nadziei, ile
gorzkich rozczarowań wywołały! I mimowoli na usta pcha się piękące py
tanie:—Czy tak musiało być, czy nie
mogło stać się inaczej? Trybunał historyi nie otworzył jeszcze rozpraw. Nie
wiemy, czy nasza łódź, teraz na mie
liźnie osiadła, była Ji-tylko igraszką
złych losów, czy też zawinili żeglarze,
którzy wzajem ster z rąk sobie wy
dzierali.
Trybunał historyi wyda
kiedyś wyrok, rozłoży odpowiedzial
ności, wykaże winy. Ogół dziś już
musi płacić rachunki.
...Oto, leżą przedemną dwa do
kumenty. Jeden, to prośba owych 98-u
robotników łódzkich, wydalonych z fa
bryki Poznańskich. Byli oni bezpopośrednim powodem lokautu, który wy
wołał tyle nędzy i łez. Stali się—możepomimowolnie—hasłem stronnictwa,
walczącego z istniejącym porządkiem
społecznym, o nich toczył się okrop
ny bratobójczy spór w Łodzi, plamiąc
codziennie bruk tego nieszczęsnego
miasta krwią polską. Ile kobiet opła
kuje z ich powodu śmierć mężów, ile

Hakatyści w Ciechocinku.

O dw iedziny członków K riege ivere in 'u w C iechocinku.

H akatyści ucztują w esoło...
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Józe f Sobieszczańskiw sp ó łp ra co w n ik„N o w e j Ga
ze ty 44, w ypuszczony z wię.
zienia w ubiegłym tygodniu.

dzieci zostało sierotami! Tyle strasz
nej krzywdy na to, żeby w końcu
wyciągnąć żebraczą rękę do pp. Po
znańskich, żeby błagać już nie o prze
baczenie nawet, ale o wzgardliwą
jałmużnę! Czytając ten upakarzający dokument, doznaje się uczucia
wstydu i bólu. Zaprawdę jest on
wymowniejszy od wszystkich kazno
dziejskich zaklinań, od najbardziej
przekonywujących artykułów! Jakie to
pogróżki niedawno miotano pod adre
sem wyzyskiwaczów-Poznariskich! Ja
kie dumne stawiano im żądania! Aterez niewolniczy skowyt do „Szanow
nych Panów" Poznańskich! „Błagamy
Was, abyście raczyli wejść w nasze
rozpaczliwe położenie, abyście ulito
wali się nad cierpiącymi za winy
niepopełnione, byście pokazali światu,
żo dostęp do Waszego serca i su
mienia nie jest niemożliwy". Czyż
znajdzie się robotnik polski, który
czytając te słowa, nie poczuje, jak
krew spływa mu do skroni? Czyż
nie rozumie, że i on, pod wpływem
szalonych entuzyastów lub ambitnych
tylko agitatorów mógł tak samo „mimowoli, bezwiednie, opatrznościowo
czy przypadkowo stać się dla dwóch
stron, wojujących o zasady, bądź to
powodem, bądź środkiem, bądź wre
szcie skutkiem wielkiej, rujnującej
ogół katastrufy"?..
Tyle krwi, tyle nędzy, tyle nie
szczęść dla tysiący rodzin i dla ca
łego kraju, aby napisać w końcu do
możnowładców przemysłowych, wy
siadujących spokojnio w Berlinie, ta
ką poniżającą, taką upokorzającą
godność człowieka prośbę! Czy ten
okrutny przykład po.-kulkuje? Drugi
dokument, to odezwa polskiego zwią
zku zawodowego robotników przemy
słu mącznogo świadczy, żo w umy
słach naszych robolników następuje
zwrot, że poczynają sobie zdawać
sprawę z niebezpieczeństwa, ku któ
remu prowadzili ich „źli pasterze",—
że jednak owi „źli pasterze” nie za
niechali jeszcze usiłowań. W War-

Pożar w fabrykach żyrardowskich.

(Fot. s a k ł. „Teodora?' w Ż yra rd o w ie),

E >*

W ubiegłym tygodniu w w ielkich składach w ełny przy fabrykach żyrardow skich w ybuch ł pożar, który na razie o b u d ził poważne obawy,

dzięki jednak energii m iejscow ej s tra ży ogniow ej w kró tce stłum iony zo s ta ł.
akcyę ratunkową.

szawie od 6-u tygodni trwa lokaut
piekarski,—ku zyskom i uciesze po
wstających jak grzyby po deszczu
piekarni tureckich. Około tysiąca
robotników pozbawionych zostało środ
ków do życia. Właściciele piekarni
polskich skłonni są do ustępstw
w granicach możliwości. Ogół robot
ników pragnie wrócić do pracy. Je
dnak gdy Związek spróbował przy
stąpić do układów z pracodawcami,
zjawili się wnet na zebraniu przedwstępnem „delegaci” i zamiary „Zwią
zku" zwykłemi krzykackiemi sposo
bami udaremnili.
Związek zawodowy robotników prze
mysłu mącznego nie daje za wygranę. Zwołuje nowe zebranie, inicjuje
podjęcie na nowo układów z właści
cielami, nie oglądąjąc się na opozycyę nielicznej garści szkodników. Ma-ż
czekać, aż głód i bezmiar nędzy zmu
si opornych do takiego upokorzenia,
jakiemu się poddało owych ,,98-u”
łodzian? Zdaje się, że w naszem życiu
fabrycznem nadchodzi kres teroru,
wywieranego przez nieliczną mniej
szość na ogóle robotników, pragną
cych uczciwie i spokojnie pracować
acz nie dopuszczających wyzysku ze
strony pracodawców, — umiejących
bronić słusznych praw swoich.

F o to g ra fie nasze p rze d sta w ia ją w łaśnie tę spraw ną

450 rb. za buhaja i 250 rb. za cielną
jałowicę, loco Aleksandrów, lub Gra
nica.
Jest już dosyć duża ilość zamówień,
z których kilka po 1000 rb. za sztukę.
Wyjazd nastąpi około 15—20 sierp
nia r. b.; wprzód do Szwajcaryi, a n a
stępnie do Holandyi. Ze Szwajcaryi
główne zapotrzebowanie na szwyce, któ
re u nas w kraju stosunkowo mało się
wyradzają, w porównaniu z bydłem simmenthalskim, i pod względem mleczności
zajmują pierwsze miejsce po holendrach,
dając mleko bez porównania tłuściejsze
od holendrów’. Z poważaniem
Sekret. M. Zajkowslń.

Odpowiedzi od Redakcyi.
P. Natalii. „Pana Tadeusza" nie tyl
ko można, ale należy zaliczyć do epopei,
o ile chodzi o formalną klasyfikacyę
arcydzieł literatury.
P. Martyszewski. Redakcya „Wszech
świata" znajduje się na ul. Kruczej pod
Nr. 32. Cena tego pisma w prenumera
cie półrocznej wynosi rb. 5.
P. Eugeniuszowi Szymbor.., Zbiór „naj
lepszych" pańskich wierszy jest jeszcze
na tyle zły, że go niepodobna w żaden
sposób ogłosić drukiem.

N ADESŁANE.

Ś. p. Aleksander Łaski,
długoletni reżyser sceny poznańskiej i je 
den z jej filarów, zmarł w Otwocku.
Nieboszczyk był uczniem szkoły Derynga,
którą ukończył wraz z Prenklem, Rygierem, Siemaszkąi innymi. Od
znaczał się w
rolach aman
tów. Przez je
den sezon letni
prowadził na
własną rękę te
atr w Eldorado.
W ostatnich la
tach stan zdro
wia zmusił go
do wycofania
się ze sceny i
zajęcia stanowiskaurzędnika
w dyr. Warsz,
teatrów rządo
wych. Pozostawił wdowę, p. Michalinę
Łaską, która jest jedną z głównych
gwiazd teatru Nowości.
Treść N° 30 „Świata"
W stule tnią ro czn icę K sięstw a W arsza w 
skiego. J a n K rzyw d a .
A rty ś c i polscy w salonach paryskich. (Z 7 ilu 
stracjam i). G.
S ław ny człow iek. Powieść. tV ło d z. P e rzyń ski.
O dkrycia polskiego b a dacza E giptu, (z 4 il.)

O
Dla poprawienia rasy
bydła rogatego.
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C larus.

K rólow a M adagaskaru. D om .
Konkurs P. M. S. (Z 5 ilustr.) b.
P ow stanie A paszów . f>
Z try o le tó w . M. M . P oznański.
Dziennik w arya ta. Z y g m u n t M ichałowski.
Moment Tylży (r. 1807) w romantyzmie pol
skim. (Z 4 ilustr.) A . G rzym ała-Siedlecki.
W spomnienia polskie w N iem czech. (Z i i l ) a.
Z życia prow incyi. (Z 2 ilustr.) N . W .
Leaderow ie parlam entarnej E s-decyi. (Z 2 ilustracyami). D .
„D ź w ig n ia ” żytom ierska. (Z l ilustr.) Z.
Ochronka polska w L a tyczow ie. (Z 4 il.) X .
K olorow a fo to g ra fia . (Z i ilustr.) Światowy •
S port sam ochodowy. (Z ilu s trj
W ycieczka do P ilaw ina. (Z l l ilustr.) J a n

Redivivus.
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Sztolcm an.

W tym roku, za przykładem lat po
przednich, Związki Hodowlane Warszaw
skiej i Siedleckiej gub. wyprawiają
delegacyę, złożoną z członka Zarządu
Związków, znanego i poważanego ho
dowcy, p. Stanisława Dłużewskiego, oraz
jednego z inspektorów hodowlanych,
agronoma-weterynarza p. J. Makowskie
go, do Holandyi i Szwajcaryi po zakup
bydła rogatego. Importowane będą sztu
ki tylko wyborowe, w cenie powyżej

K rólew skie k ło p o ty, wp.
W iekowy problem at rozw iązany. (z i ilustr.)
A bdykacya cesarza Koreańskiego. (Z 2 ilustr.)
W rażenia te a tra ln e . S . K .
Felieton W arszaw ski. R edivivus.
Dla popraw ienia rasy b yd ła ro gate go.
N ekrologia. (Z l ilustr.)
ODDZIELNE ILUSTRACYE
„S e n ” . Sta n isła w Czarnow ski.
P olak-dyplom ata na usługach Francyi.
R epresye prasow e. (3 ilustr.)
H a ka tyści w C iechocinku.
Pożar w fabrykach żyrardow skich. (2 ilo s tr j
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„SADDA-J AKKO

F a b ry k a T a b a c z n a

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH

„N O B L E S S E ”

EKSTRAKT I KARMELKI

w W arszaw ie,

L E IIW A

poleca:

Papierosy i Tytonie.

w W arszaw ie, ul. Z ielna Ns 21, Tel. 59-54.
SPRZEDAŻ W SKŁADACH APTECZNYCH I APTEKACH.

Stanisław Krause i S-l<a
dawniej T. L. Breym6yer

Fabryka i Magazyn
w szelkich przyborów do
podróży, Konnej ja zdy
i Polowania.

Warszawa, Królewska

M - de MOISflRD

N° 1

Przewrót w rolnictwie zrobiły

GRYFY YENTZKIEGO,

róg Krakowskiego-Przedmieścia.

Jedyna w kraju fabryka Kufrów trzcinowych.

Przeniesiona

P R A C O W N IA S U K IE N
Mazowiecka N r. 1.

'IB.,,

Z n a k o m ity podręcznik P . B e r t ’a

umożliwiając prawdziwie

„KURS E L E M . N A U K P R Z Y R O D N IC Z Y C H "

racjonalną, tanią i szybką uprawę roli.

w przekładzie A n n y K ra tz e r z 48 wyd. franc.
Tom I.—Rok pierwszy, dla dzieci od 7 do 10 lat, 50 kop. Tom II.—Rok dru
gi, dla dzieci od 10 do 12 lat 65 k. Tom III.—Rok trzeci, dla dzieci od 12
do 15 lat — w druku.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

o w . A. R A L L E T & O ul. £ S T a7.

perpf°umeryĘ

LABORATORIUM DOKTORA

K A R W A C K IE G O
Warszawa, Nowojasna 6.

Wyrób kwaśnego mleka bułgarskiego, wyrób zaczynów suchych
i płynnych. Skład główny zaczynów: Apteka K. WENDY
Krakowskie-Przedmieście 45. Warszawa

żadne bowiem kopije, naśladownictwa, rzekome ulepszenia,
spaczające prostotę narzędzia, nie wykazują tej niedoścignionej
precyzyi, którą zdobyły G R Y F Y V E N T Z K I E G O

Prospekty i literatura wysyła się na żądanie.

NOWE UDOSKONALENIA
zostały wprowadzo
ne w konstrukcyi
amerykańskich siewników rzędowych

Silna konstrukcja w połączeniu z idealną prostotą narzędzia
czyni je dostępnem nawet dla skromnych gospodarstw
Oszczędność siewnego ziarna i zysk w plonie zwracają koszt
nabycia siewnika często w pierwszym roku.
Mnóstwo pochlebnych świadectw!
cza najzupełniej.

W y łą c z n y rep rezen tan t

Świadectwo najwiarogodniejsze

C ena za s ło ik kop 95, p rócz k o s z tu p r z e s y łk ’.
w W a rsza w ie,
W y łą c z n a s p r z e d a ż u
u l. L esz n o 53. te l. 55-39.

B. LANDY

Ś w iad ec tw o , Z a w d z ię c z a m j e d y n ie m a ś c i R a t u n e k , iż w c ią g u ty godnia
je d n eg o pozbyłem się cierp ien ia najzupełniej i dziś , czuję się ja k n o w o n a ro 
dzony. W a rsza w a , ul. P rzy o k o p o w a Xs 53 (podp.) J O Z E F O C H R Z A N O W S K I.

/Alfred grodzki
Warszawa. Senatorska, 33.
złoto srebro
kwity lombard

Bracia Jabłłso^scy

N ow y-S w iat 59. 1-sze piętro front
Sprzedaję Biżuterję i sre b ra o k azy jn ie

W arszawa, $racRa 23.

BAUME BENGUE

H E N R Y K JU W IL E R
K oatentnję się m ałym
zy sk iem
w m ieszkaniu, telef. 55.28.

POLECAJĄ:

t o w a r y wełniane, jedwabne, lniane, bawełn.
^ io llZ Itę damską - Całe wyprawy.
J r y k o t a ż e - Wyrofiy pończ.
K o łB ry wełn,— bawełn.— „na wacie1
G A LA N TER JĘ.

Wysyłka

katalogów
i prób
bezpłatna

Wysyłka

zleceń
od Rb. 12 na
koszt firmy

WYLECZENIE ZUPEŁNE

PODAGRY—
REUMATYZMU
NEWRALGII
D r. B EN G U E, W Taścicirl A / ite k i
4 7 , R u e B la n c h e , w P a r y ż u
Ce n a : i r . 2 0 k.
Skład główny: Józef SALZAAAN jr.
Warszawa, Senatorska 38.
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