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Bok II. Jsfc 42 — 19 października 190? r.
Z panoramy: „Bitw a pod Sybinem” .

Znakomity poeta Szandor Petófi, adjutant Bema

Józef Bem i jego kampania
Siedmiogrodzka.
"“Strażnica w ę g i e r s k a
w Preszburgu stała
się rankiem 30 paź
dziernika 1848 r. wi
downią dziwnego na
k
Poz®r zdarzenia. Oto
a
do przyprowadzone
go poprzedniego wieczora przez
węgierskie placówki ubogiego wy
robnika przyjechał sam hr. Andrassy i odwiózł go z wielkiemi
honorami do bawiącego podówczas
w tern mieście Kossuta.
Wyrobnikiem tym był jene
rał Bem, który w takiem prze
braniu przekradłszy się z zajmo
wanego właśnie przez wojska
austryackie Wiednia, gdzie był
komendantem, przyjechał tu, by
osobę swą oddać na usługi szykują
cych się do walki Węgier.
W kwaterze węgierskiej przy
jęto go z otwartemi rękoma, bo
choć nie brak było ochotników,
gotowych stanąć w szeregach, to
jednak dość dotkliwie odczuwać
się dawała potrzeba ludzi, którzyby objęli kierownictwo dzia
łań wojennych, a -właśnie imię
Bema już wówczas było zbyt
znanem, by miano usługi jego zlek
ceważyć.
Józef Bem, *) z pochodzenia
*) Zacharyasz Józef Bem, syn adwo
kata Andrzeja i Agnieszki z Gołucbowskieh, ur. 14 marca 1794, w Tarnowie.
Uczęszcza! do szkół i akademii w Kra
kowie. W marcu 1810 przeszedł do szko
ły aplikacyjnej w Warszawie. Jako pod
porucznik tej szkoły został przeznaczo
ny do pierwszej kompanii artyleryi kon
nej w Gdańsku, która w r. 1812 przyłą
czona do korpusu Macdonalda, postępo
wała przez Inflanty ku Rydze i Peters
burgowi, a po skończonej kompanii wró
ciła napowrót do Gdańska. W niej to został
zamianowany Bem z podporucznika na po
rucznika I-ej kl. 20 stycznia 1812. W tym
też stopniu wstąpił do armii Królestwa,
zdaje się, dopiero w r. 1818. Już w następ
nym jednak roku został kapitanem II kl.
w I Bateryi lekko konnej, a w rok po
tem postąpił do I kl., równocześnie zaś
pełnił obowiązek nauczyciela w zimowej
szkole artyleryi i wydał podręcznik p. t.
„Erfahrungen iiber die Congrev’schen
Brandraketen bis zum J. 1819, Weimar,
1820“ Na stopniu kapitana pozostał aż do
r. 182S, z tą tylko zmianą, że był przykomenderowany do I kompanii pozycyj
nej artyleryi pieszej, a w r. 1823 pełnił
funkeye adjutanta przy jenerale Bontemps. Na reformie był w r. 1816, 1822,
i 1824. W r. 1825 wystąpił. W r. 1831,
po bitwie grochowskiej, został mianowa
ny wyjątkowo majorem, bo takiego stop
nia w artyleryi nie było, za bitwę pod
Iganiami został podpułkownikiem, a po
bitwie pod Ostrołęką awansował na puł
kownika.

Galicyanin, wojskową służbę od
bywał jednak w wojsku polskiem
zrazu Księstwa Warszawskiego,
a potem Królestwa, poświęciwszy
się głównie artyleryi, ponieważ
czuł szczególniejsze zamiłowanie
już w szkołach do tej broni.
Już w czasie swej pierwszej
kampanii przeciw Rosyi w r. 1812
i podczas późniejszej obrony
Gdańska, odznaczył się liczący
zaledwie 18 lat porucznik konnej
artyleryi, za co otrzymał krzyż
Legii Honorowej.
Późniejsze lata pokoju na
stręczyły mu wiele sposobności,—
zamiast jednak do odznaczeń
na polu walki, do mnóstwa przy
krości. Rwący się bowiem do
czynu, podówczas już kapitan,
brał żywy udział w ówczesnych
robotach konspiracyjnych, kiero
wanych przez Łukasińskiego, był
na równi z innymi śledzony, aresz
towany i trzykrotnie w przecią
gu paru lat skazywany na reformę.
Nie mogąc dłużej podobnego po
stępowania ścierpieć, wystąpił
z wojska, nie wyrzekając się jednak
w zupełności służby żołnierskiej w
obronie tej sprawy, w imię któ
rej szykował się po raz pierwszy
do boju, a za którą później tyle
wycierpiał przykrości, wyczeki
wał tylko pobudki, a gdy ona
wreszcie 29 listopada 1830 zagrzmiała, rzucił znowu Galicyę,
gdzie pod ten czas przebywał,
i pospieszył na pole walki.
Przybył na czas, na bitwę
grochowską. I odtąd imię jego
nabiera coraz więcej rozgłosu.
Zimna krew, okazana w starciu
z artyleryą rosyjską pod Iganiami, dalej brawura, z jaką atako
wał na czele jednej bateryi całe
masy wojsk rosyjskich pod Ostro
łęką, uczyniły go nie tylko popu
larnym w kraju, gdzie mu ofia
rowano nawet stopień Naczelne
go Wodza, ale zrobiły go sław
nym także w całej Europie i nie
mało ułatwiły mu stosunki na
emigracyi, na którą się udał po
upadku powstania, i której „oj
cem" nawet go nazwano.
Niezmordowany bojownik nie
ustawał w walce. Wypadkami
wygnany za granicę i zmuszony
do złożenia oręża, pracował dla
Polski piórem. On to dla zwróce
nia uwagi Europy na dzieje i krzyw
dy swego narodu, wydaje w roku
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1836 pod pseudonimem T. B.
Głuchowskiego większą rozpra
wę p. t. „La Połogue dans sesanciennes limites et 1’empire des
Russies en 1836“, ważną zwłasz
cza z powodu załączonych do
kumentów.
On to, czującjakieś szczególniej
sze upodobanie do historyi, pisze
„Atlas chronologiąue d’histoire
de France", on popularyzuje me
todę mnemoniczną Jaźwińskiego,
wprowadzoną świeżo do nauki
historyi, on zakłada w r. 1835
Polskie Towarzystwo Politechnicz
ne w Paryżu, on wreszcie w roku
1846, przeczuwając już blizki wy
buch, bodaj teoretycznie wpływa
na jakie takie przygotowanie do
zbliżającej się walki i w tym
celu pisze i wydaj e stopniowo
broszurę „0 powstaniu Narodowem
w Polsce".
Za tyle chwalebnej działal
ności, niestety, nie znalazł u swych
ziomków ani uznania, ani trochę
pomocy; przeciwnie, doczekał się
miana zdrajcy i zamachów na
życie. Nienawidzący bowiem kłót
ni i niezgod emigracyjnych, sta
rając się owszem zatrudnić w ja 
kiś sposób swych ziomków, by
nie dopuścić do dalszego rozkła
du i tak już luźnego współżycia,
wielu, mającym wręcz przeciwne
interesy partyjne na celu, stał się
nie wygodnym, i ci bodaj w ten
sposób starali się go pozbyć.
W części swój zamiar dopro
wadzili do skutku, ponieważ je 
nerał od czasu nieudania się pro
jektu swego legii portugalskiej
odsunął się od czynnego życia
emigracyjnego, lecz nie stłumili
w nim chwalebnej idei i dalszej
dla niej pracy, gdyż niezrażony temi zajściami kontynuował swe wy
dawnictwa, a gdy osądził, że na
deszła chwila praktycznego dzia
łania, wrócił do swej ziemi ro
dzinnej.
W sierpniu 1848 przybywa
do Lwowa i uznając Gwardyę
Narodową za podstawę przyszłej
armii polskiej, pisze memoryał
w sprawie jej reorganizacyi i pro
jektuje sprowadzenie 100000 sztuk
broni dla jej uzbrojenia. N iedłu
go jednak tam przebywał, gdyż
uznany za niebezpiecznego dla
rządu, został zmuszony do wy
jazdu. Udał się więc do Wied
nia, a stąd do Preszburga.
Tu było parę projektów co
do przyszłego zatrudnienia jene
rała, między innemi noszono się
nawet z zamiarem ofiarowania
mu naczelnego dowództwa. Zde
cydowano się wreszcie na ofiaro
wanie mu posterunku prawie zu-

Bitwa pod Sybinem.

pełnie straconego, a wymagają
cego przez to tem większych
zdolności i bystrości: zamianowa
no go w pięć tygodni po jego
przybyciu na ziemię węgierską
gubernatorem wojennym Siedmio
grodu.
Niezgoda emigracyjna, prze
niesiona i w te strony przez na
pływających głównie z Francyi
Polaków, dała się Bemowi nawet
i tu, na obcej zupełnie ziemi, we
znaki. I tu znowu doszło do
podobnej sceny, jak przed laty
we Francyi, i tu znalazł się czło
wiek, który śmiał targnąć się na
życie jenerała; zamach Kołodziej
skiego jednak, na szczęście, po
dobnie, ja k i tamten, skończył się
tylko na lekkiej kontuzyi. Mo
ralnie jednak miał wpływ więk
szy, bo W ęgrzy nie oddali Bemo
wi naczelnego dowództwa, a sam
jenerał z chęcią podjął się tak
niebezpiecznego posterunku, ja 
kim był Siedmiogród, byleby tyl
ko być ja k najdalej od tych usta
wicznych kłótni i rozterek.
8 grudnia wyjechał Bem
z Pesztu, a 15 stanął ju ż w głów
nej kw aterze swej arm ii w Szilagy.
Siły, nad któremi miał objąć
dowództwo, wynosiły przeszło

Podpułkownik hr. Bethlen przychodzi w pomoc z batalionem honwedów.

12000 ludzi i 24 działa, lecz mi
mo to położenie było wprost roz
paczliwe, jeżeli się zważy, że ar
mia ta, stanowiąca zupełnie od
dzielny korpus, składała się w więk
szej części z rekrutów, nie umie
jących się zupełnie z bronią ob
chodzić, że artylerzyści ledwo
arm aty umieli nabijać, że ledwo
połowa była jako tako uzbrojona
i że wreszcie całość była ostatniemi klęskami, zadanemi jej
przez austryackiego jenerała Puchnera, i wyparciem z całego
prawie Siedmiogrodu silnie zde
moralizowana.
„Bem“, powiada w swym pa
miętniku jego szef sztabu, a za
razem poprzednik w komendzie,
Jan Cretz, „dostał najgorsze woj
sko, którego komendy już nikt
nie chciał objąć; nikt go tam nie
znał i potrzeba było osobnej ode
zwy prezydenta Kossuta, w której
wyliczone były zasługi jego z woj
ny r. 1831, by usunąć śród żoł
nierzy i oficerów zupełnie na
turalne niedowierzanie względem
obcego jenerała".
Tę nieufność powiększali sam
zew nętrzny wygląd jen erała, po
stacią swą przypominający ra
czej jakiegoś księdza, niż zwycięzkiego jenerała. Bo i wzrostu
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nizkiego, twarzy szczupłej, bla
dej i bez zarostu, z plastrem czar
nym na lewej twarzy, utykający
na prawą nogę, z powodu otwar
tych ran ubierający się skrom
nie, zwykle w długą kapotę, póź
niej w brunatny płaszcz honwedzki, w ogóle niczem nie przypomi
nał Węgrom ich narodowego bo
jownika,—huzara. Zachodziły na
wet zrazu tego rodzaju pomyłki,
że jego adjutanta, dzielnego hr.
Andrassy’ego, brano za niego.
Lecz już pierwsze jego słowa
do oficerów, wzywające do po
słuszeństwa i grożące w razie niesubordynacyi rozstrzelaniem, a
tem więcej później jego zwy
cięstwa, odniosły skutek niespo
dziewany, bo zjednały mu serca
wszystkich.
I właśnie to przybycie Bema
do obozu siedmiogrodzkiego kor
pusu i przyjęcie go przez pod
władnych dziwnie przypomina
przyjazd Napoleona w r. 1796
do armii włoskiej. Tu i tam
armia wyczerpana, tu i tam nie
ufność do przybyłego wodza, tu
i tam wreszcie późniejsza zmia
na tego usposobienia na bezgra
niczne zaufanie i na zwycięzką
przyszłość.
Tę tak korzystną zmianę

Bitwa pod Sybinem. Szarża Szeklerów na artyleryę (fragment). -

osiągnął Bem głównie swym oso
bistym wpływem, nie tylko wle
wając ufność w serca na pół dzi
kich pasterzy przez prowadzenie
ich w pewne zwycięstwa, ale na
rażając się osobiście w razie
przegranej na największe niebez
pieczeństwa, dbając o swych żoł
nierzy i nagradzając ich sowicie
za waleczność, sobie natomiast
nie zostawiając prawie ani grosza.
To też dla nieprzyjaciół stało
się imię jego wkrótce strasznem,
napadał bowiem zupełnie niespo
dzianie w miejscu, gdzie go
najmniej oczekiwano, z siłą, ja
ką miał pod ręką, odnosił przez
to zwycięstwa, a gdy mu się im
preza nie udała, przez umiejętne
manewry nie tylko powstrzymywał
nieprzyjaciela od pogoni, ale
częstokroć pobity, wracał na

zajutrz znowu i odnosił zwy
cięstwo nad niespodziewającym
się napadu nieprzyjacielem.
Gdy Bem do Siedmiogrodu
przybył, armia węgierska trzy 
mała się już tylko w północnozachodnim klinie i była napieraną przez posuwające się ustawicz
nie naprzód wojska austryackie.
Pierwszem więc zadaniem nowe
go wodza było odzyskanie kraju
i w tym celu z dotychczasowego
działania tylko obronnego prze
szedł w zaczepne.
Zanim jednak do tego przy
szło, musiała armia węgierska
stoczyć bitwę z nacieraj ącemi
na nią oddziałami austryackiemi,
które właśnie gotowały się do jej
zupełnego zgniecenia przez ude
rzenie na nią ze wszystkich stron.
Prawie równoczesne jednak
i

ataki wojska austryackiego na
prawe skrzydło i centrum wę
gierskie zostały zwycięsko od
parte, a to pierwsze powodzenie
pozwoliło Bemowi wykonać swój
plan t. j. przejść w ofensywę.
W tym celu lewem skrzydłem,
osobiście przez siebie dowodzonem, wpadł nagle pod Dees na
4000-czny korpus cesarskich, zmu
sił go do cofania się i nie napo
tykając już nigdzie znaczniejszej
przeszkody, puścił się prosto na po
łudnie do Kotoszwaru, jako waż
niejszego punktu strategicznego,
pędząc przed sobą niespodziewającesię takiej nagłej odmiany lo
sów wojennych drobniejsze od
działy nieprzyjaciół.
Nie wstrzymany więc przez
nikogo, owszem witany wszędzie
przez ludność miejscową, jako
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wybawca północnego Siedmiogro
du, wszedł Bem do Kotoszwaru,
skąd ustąpił przed nim austryacki pułkownik Urban, cofając się
aż na Bukowinę.
Przez zajęcie Kotoszwaru
zdobył jenerał dla korpusu swe
go podstawę operacyjną i na
niej oparty, ściągając tam ze
wsząd broń, amunicyę i ochotni
ków, wyruszył na północ, by
oczyścić w zupełności tę część
kraju z wojsk cesarskich i po
mocniczych łupieskich hord wo
łoskich. Śląc Bethlena, pobija
ich i mimo jeszcze kilkakrotne
go oporu wpędza 31 grudnia,
a więc ledwo w kilkanaście dni
po swem do Siedmiogrodu p rzy 
byciu, na Bukowinę, gdzie goni
ich aż do Dorna Vatry.
Zwycięstwa te i oczyszczenie
północnej części kraju zmieniły
zaraz położenie o tyle, że Szeklerzy, mający właśnie tam swoje
siedziby, szczep dzielny i gorąco
miłujący ojczyznę, którzy też je 
dni z pierwszych porwali się do
broni, lecz kilkakrotnie przez ce
sarskich pobici, zniechęcili się

Fragment utarczki artyleryi.

do cofnięcia się, a w samej bi
twie tak narażał swą osobę, że
omal nie dostał się do niewoli.
Nie poprzestał jednak na tern
zwycięstwie, lecz ścigał ich przez
dwa dni, na Medjasz i Stolzenburg, prawie pod sam Sybin.
I w tym pościgu pragnął
użyć jednego ze swych ulubio
Mimo jednak tych sukcesów, nych środków, postrachu, wywo
odniesionych nad armią północną, łanego szybkością uderzenia, do
daleko jeszcze było do zupełnego zajęcia i tej twierdzy. Manewr
zwycięstwa—i wiele jeszcze po się, niestety, nie udał, dysproporzostawało do zrobienia, wobec cya sił bowiem była zbyt wielką,
tego, że wszak była jeszcze liczna ponieważ z jednej strony, napa
armia austryacka pod wodzą je  dał Bem z korpusem, liczącym
nerała Puchnera, która trzym a niespełna 5,000 ludzi, znużonych
ła w swem ręku cały południo już i poprzednią bitwą, i dwu
wy Siedmiogród, opierała się na dniowym pościgiem, a z drugiej
trzech twierdzach: Kronsztadzie, strony stawiała mu opór armia,
Sybinie, Karlsburgu i szykowała licząca około 13,000 głów, w czę
się właśnie do ostatecznej roz ści wprawdzie złożona z ucieki
prawy, maszerując naprzeciw nierów do ostatniej bitwy, w czę
armii węgierskiej, idącej już od ści jednak, i to znacznej, uzupeł
niona świeżemi siłami, broniona
Maros Vńsńrhely na południe.
w dodatku średniowiecznemi mu17 stycznia 1849 r. zetknęły rami miasta i świeżo wzmocnio
się obie armię pod Galvalvą. nemu fortyfikacyami przedmieść.
I znowu szczęście sprzyjało Be Mimo więc kilkakrotnych nad
mowi, zmusił on nieprzyjaciela zwyczaj śmiałych ataków, odpar-

i poddali, teraz znowu na widok
tylu powodzeń oręża węgierskie
go, poczęli się krzętnie zbroić,—do
czego nie omieszkał zachęcić ich
sam Bem, ruszając z Bukowiny
prosto w okolice, przez nich naj
gęściej zamieszkane, i kierując
swój marsz do ich stolicy Maros
Vńs&rhely.
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Bitwa pod Sybinem. Jenerał Bem na czele sztabu.

ty Bem musiał cofnąć się pod co chwila bardziej mu potrzeb
Stolzenburg, gdzie się też zatrzy nych, naprzeciw którym wysłał
mał, by dać bodaj trochę odpo nawet część swych sił pod pod
czynku swej mocno już przez pułkownikiem Kemenym.
głód, mrozy i ostatnie bitwy nad
W Salzburgu nie długo mógł
wyrężonej armii.
się utrzymać. Osłabiona ustaPobyt armii węgierskiej w wicznemi marszami i bitwami,
Sztolzenburgu, oddalonym zaled nieliczna i tak już armia węgier
wie o 2 godziny drogi od Sybiua, ska, nie mogła wytrzymać naporu
trzymał ustawicznie w szachu Puchnera na tę miejscowość, wyBuchnera. Jenerał ten, wreszcie strzelawszy więc wszystką amupo paru dniach dowiedziawszy nicyę, cofnęła się dalej na zachód,
się, że Bem ma tylko 4,000 ludzi, zajęła Mtihlenbach i wytrzymała
i otrzymawszy świeże posiłki, po tu nuwv atak cesarskich.
stanowił skorzystać ze sposobno
W bitwie tej odznaczył się
ści, otoczyć ze wszystkich stron też między innymi adjutant Be
Bema i wziąć go do niewoli.
ma, poeta węgierski Petofi, który
Plan ten spełzł jednak na ni- nieco przedtem przybył do obozu
czein, ponieważ. Bem odparł ataki jenerała, wyprosiwszy sobie uKosnieprzyjacielskie, osobiście kieru suta, jako zaszczyt, możność wal
jąc armatnim ogniem. Gdy zaś czenia pod wodzem, do którego
Austryacy cofnęli się, on przybli odrazi, przylgnął całem sercem
żył się znowu do Sybina, zajmu i którego serdeczność również dla
jąc od strony zachodniej \'is siebie potrafił pozyskać.
Położenie armii węgierskiej
Aknę (Salzburg), czem znowu za
grażał komunikac.yom z innemi było teraz, jak nigdy dotąd, w tej
miejscowościami. Przesuwając się kampanii rozpaczliwe, ponieważ
zaś bardziej na zachód, ku wła była ona otoczona i napierana
ściw ym Węgrom, rucłiem tym przez Austryaków ze wszystkich
zmieniał też i swą dotychczasową stron.
'■podstawę operacyjną, — przenosił
I tu właśnie okazał się w ca
ją z północnego Siedmiogrodu łej potni talent Bema, nie tylko
w południowo zachodni, ponieważ jako wybornego artyierzysty, któ
spodziewał się teraz nadejścia ry, ustawicznie kierując ogniem
z tej strony zażądanych poprzed swych armat, bronił coraz częst
nio od rządu świeżych posiłków, szego i w coraz trudniejszych
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warunkach odbywającego się od
wrotu swej codzień szczuplejszej
siły, ale także, jako znakomitego
wodza partyzanta.
Bem bowiem był szczegól
niejszym zwolennikiem prowa
dzenia tego rodzaju walki. Par
tyzantkę zalecał już poprzednio,
pisząc dla swych ziomków użytku,
w instrukcyi p. t. „O powstaniu
narodowem w Polsce11, że „w naszem obecnem położeniu tylko na
powstanie narodowe, tylko na
wojnę
partyzancką
rachować
można."
Tamto było tylko w teoryi,
a teraz praktyką, całym szere
giem ruchów strategicznych i walk
stoczonych, przekonywał o zale
tach tego systemu.
Bowiem w obecnem położeniu
nie sposób było nawet myśleć opro
wadzeniu jakiejś regularnej woj
ny. Inny wódz byłby już uległ
przemagającym zewsząd siłom,
Bema energia tylko rosła.
I w Muhlenbachu, nie mogąc
długo wytrzymać naporu Austrya
ków, posuwał się wśród ustawicz
nych utarczek na zachód, dla
tem prędszego połączenia się
z nadciągającemi od Aradu po
siłkami i wysłaną naprzeciw nich
brygadą Kemeny’ego.
Tak doszedł do Szaszvaros,
gdzie dowiedział się, że posiłki

już nazajutrz przybędą. W to
zaufany, nie cofał się dalej, lecz
przyjął pod tem miastem bitwę.
Brak amunicyi i spodziewanych
posiłków, które tylko w małej
liczbie przybyły, spowodowały
znowu wynik niekorzystny. Nie
pomogło w tym wypadku bezgra
niczne męstwo jenerała, który
sam, bez żadnej broni, tej bowiem
w ciągu całej kampanii nie nosił,
narażał się na największe nie
bezpieczeństwo, ze szpicrutą tyl
ko wpadł na piechurów austryackich, zabierających mu działa,
lecz postrzelony w palec, musiał
się cofnąć i zostawić armaty
w rękach nieprzyjaciół. Po prze
granej tej kierował swój odwrót
dalej na zachód, aż wreszcie przy
był do Devy, gdzie też doczekał
się w końcu posiłków, przez co
armia jego, licząca już ledwo 1,200
ludzi, urosła do 8,000.
Z tą chwilą skończył się naj
fatalniejszy okres tej kampanii,
w ciągu którego Bem okazał
wszystkie zalety, pasujące go na
prawdziwego wodza.
Atoli z przybyciem posiłków
niebezpieczeństwo nie zostało je 
szcze w zupełności zażegnane,
gdyż mimo to armia austryacka,
nie licząc mnóstwa watah woło
skich, była liczniejszą przynaj
mniej o 3,000 ludzi od armii wę
gierskiej.
Bem jednakże na to już
nie zważał, z siłami, jakie miał
pod ręką, stanął do boju pod
Piskami 9 lutego 1849 r.
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Bronisław Pawłowski.
Panorama bitwy pod Sybinem.
Twórcy panoramy, wystawionej od nie
dawna w gmachu przy ulicy Karowej, a
przedstawiającej bohaterską bitwę pod Sy
binem, pp. Jan Styka, Rozwadowski, Spanyi, Vagó i Wywiórski, wybrali decydujący
moment, kiedy zagrożonemu wśród za
ciętej a nierówne) walki Bemowi przy
chodzi w pomoc pułkownik Bethlen na
czele honwedów. Oddział, za chwilę m ają
cy wziąć udział w akcyi, posuwa się zwol
na ku lewemu skrzydłu auslryaków, aby
je zaatakować z flanków; przed nim świet
na szarża huzarów węgierskich, widzia
na z profilu,—zapewne pendzlaRozwadow
skiego. Rozkaz wodza przynosi im na
wspaniałym siwym koniu poeta węgierski
Petófi, wówczas adjutant Bema. Z dru
giej strony sam Bem w swej tradycyjnej
kapocie szarej i ze szpicrutą w ręku, stoi
na czele sztabu, obserwując toczący się
przed nim bój ręczny, w którym zaanga
żowana z jednej strony regularna piecho
ta węgierska i szeklerzy z pikami i kosa
mi, z drugiej-regularna piechota austryac
ka. Zdała widać wojsko rosyjskie. Za Be
mem i jego sztabem linia wyciągniętych
kilku szwadronów ułanów polskich, jakby
czekających na skinienie. Obok, poniżej

wysokiego nasypu drożnego, długa, gi
nąca w sinej oddali, malownicza kolum
na wozów z amunicyą, furażem i ran

nymi. Wozy zaprzężone w charakte
rystyczno, siwe woły. Wśród kolumny
widać grupę wojskowej muzyki cygań
skiej, grupę rannych, markietanki i t. d.
Całość przejrzysta, wyraźna, dająca wy
borno a jasne pojęcie o planie i przebie
gu bitwy. Ruch i życie panuje na wielkiem płótnie. Kilka bliższych figur świet
nych w charakterystyce. Bardzo dobre
i łudzące jest połączenie t. zw. fałszy
wego terenu z pierwszoplanowem tłem
samego obrazu. W kilku punktach złu
dzenie jest istotnie wyjątkowem, zwłasz
cza tam, gdzie pod nasypem drogi, nie
daleko miejsca, gdzie stoi Bem, widać
wspaniale namalowaną figurę huzara na
koniu, tyłem do widza zwróconą. Wie
rzyć się nie chce, że koń i żołnierz są
malowani. Znakomity jest sam krajobraz,
przeważnie pendzla ił. Wywiórskiego, i je
mu to głównie zawdzięczać należy owo
złudzenie, które tylko w tych warun
kach jest możliwem. Krajobraz najpięk
niejszy w miejscu, gdzie poza szerokim
rowem, jeszcze marcowym śniegiem tu
i owdzie pokrytym, odsłania się daleka,
równa przestrzeń, z suchą, ciemną tra 
wą, dopiero co z pod śniegów zimowych
odkrytą... Sama pora roku—wczesny, zi
mny jeszcze marzec—wybornie odtworzona
Znać wprawną i doświadczone rękę mi
strzów krajobrazu.
«6.

Je st to kartka z życia pewnego
Jasia, który dzięki przyrodzonym
zdolnościom w dziedzinie umiejętności
życia je st dzisiaj jednym z n aj
głośniejszych mężów Polski; w łaści
wie powinien być nazywany nie J a 
siem, lecz Grand Jean, Wielkim Ja 
nem, lub czemś w tym rodzaju. Zu
pełnie tak samo, jak to czytamy
w żywotach w szystkich sławnych
ludzi, Ja ś ju ż od dzieciństw a zapo
w iadał się niepospolicie. Najtypowszą
wszakże dlań okolicznością życiową,
w której ukochane nasze dziecko po
łączyło zz/zYc dulci, odwagę Ajaksa
z przytomnością umysłu Ulissesa,
była historya poniżej opisana, którą
każdy przeczyta z przyjemnością,
jako przypom inającą najśw ietniejsze
tradycye ludzkości; sad, Adama i Ewę;
wogóle to, co nazywa się rajem.
Działo się więc w epoce jabłek.
Oliwki, ananasówki, mnichy pod południowem słońcem płonęły czerwo
nym lub żółtym rumieńcem, a musz
ki i żyjątka z wielkiego staw u, ci
cho śpiącego pod olszowemi i wierzbowemi wiciami, ja k ' malutuchna
szarańcza, bzykały po jabłkach. Żar
był nadzwyczajny. I spokój.
Ja ś leżał na grzbiecie w gęstym
krzaku bzowym, rosnącym nad s ta 
wem.
W ykarczow awszy, wypleni
wszy cienkie, a kłujące go odziomki,
urządził sobie wygodną, cienistą ko

tlinę. Środkiem ciała spoczął na
wielkiej książce „Logice", z której
miał zdawać egzamin po wakacyach,
i gryzł jabłka.
Nie byt wszakże spokojny. Co
raz przewrócił się na bok i nadsłu
chiwał. To znowu w stał i przedarł
szy się z krzaków, spoglądał w idą
cą w prost ku plebanii aleję.
- Przyjdzie, czy nie przyjdzie?—
Ja ś gryzł ja b łk a.— N ajwyraźniej sły 
szał dziś, ja k mówiła do Julki: „Po
obiedzie muszę się w ykąpać." A je 
żeli przyjdzie z Julką? Oh!
Przeciągał się.
Panna Ludwika! Nie mógł so
bie w ystawić, by na świecie mogła
istnieć kobieta, którejby można gorę
cej pragnąć.
— Za jednę chwilę z nią po
wiesiłbym się. — W yjął z kieszeni
chustkę i przymierzył do gardła.
— Trzeba mieć wyjątkowy pech,
aby w ciągu dwóch tygodni nie módz
trafić na jak iś czas lub miejsce, na
którem możnaby z nią seryo pomó
wić. Ładno wakacye! Tu stryjaszek,
kanonik, a tu wikary. Scylla i Cha
rybda. Gdzie stąpnie, oni są wszędzie
i na każdem miejscu. Kanonik łazi
po ogrodzie, obcina wilki i pilnuje
sadu od szkodników, a w ikary też
łazi i na świeżem pow ietrzu czytuje
Żywoty Świętych. — Gdyby zmówili

Twórcy panoramy: Bitwa pod Sybinem.
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się, aby mnie pilnować, nie mogliby
tego lepiej dopiąć.
Próbował rozmaitych sposobów.
Zachodził do piwnicy, gdzie się zsia
dało kwaśne mleko. Bywała tam
wprawdzie panna Ludwika, jako go
spodyni, ale zawsze z Julką. Skoń
czyło się więc zawsze na tem, że
Jaś, często wbrew apetytowi, najadł
się samego masła lub śmietany. Julkę samą zszedł parę razy i może
byłby się też ku niej namyślił, ale na
wspomnienie parobka Walka, który
kilka razy już nań mrocznie spojrzał,
rozważył:
— Jest brudna...
Zachodził do obory i razem
z panną Ludwiką i z Julką doił kro
wy. Pewnego dnia od pewnej kro
wy dostał ciąg ogonem w oko. Za
czerwieniało.
Skłamał kanonikowi,
sam zresztą nie wiedział, dla czego,
że go często bolą oczy od książek.
Kanonik zalecał mu:.
— Nie nadużywaj darów Bo
żych, chłopcze!
— Ach, czyż ja nadużywam!—
westchnął Jaś.
Jeżeli kanonik szedł do kościoła,
to wikary zostawał w domu; jeżeli
wikary szedł do kościoła, to kanonik
pozostawał. Jeżeli, jak w niedzielę
i święto, obadwaj wychodzili, to wy
chodziła do kościoła i panna Ludwi
ka, zabierano i Jasia, a drzwi zamy
kano na klucz.
Do pokoiku panny Ludwiki szło
się od Jasia korytarzem pomiędzy
pokojami kanonika i wikarego. Ka
nonik chodzi! spać o 8-ej, a wstawał
o 3-ej rano. Wikary kładł się na
spoczynek o 3-ej rano, a wstawał
w południe, kiedy ksiądz kanonik
znowu zaczynał drzemać.
Jaś próbował chodzić wieczorem
pod oknem panny Ludwiki, gwizdać
przyciszenie i śpiewać aryę z Tru
badura. Brytany wszakże z plebanii
nie znosiły śpiewu i rozpoczynały
wycie. Otwierały się dwa okna;
przez jedno wyglądał ksiądz kanonik,
przez drugie ksiądz wikary. Okno
zaś panny Ludwiki zamykało się.
Jaś powracał do swej sypialni na
materac, który wskutek niespokojnego
snu młodzieńca coraz bardziej przy
biera! postać lejkowatego hamaka.
Los zawziął się na Jasia. Aż
oto zabłysł mu promień słońca: Owa
podsłuchana rozmowa panny Ludwiki
z Julką.
Przyjdzie? Nie przyjdzie? Jaś
stukał w palce. Nasłuchiwał. Wy
glądał. Zjadł był już wszystkie jab ł
ka. W krzaku bzowym kręcił się
na swej „Logice".
— Idzie!
Panna Ludwika rzeczywiście szła
do kąpieli. I to sama, bez Julki.
Szła z ręcznikiem w ręku i również
ogryzała jabłka.

Jaś przysiadł w kucki i ja
Ksiądz wikary otulił pannę Lu
ko ryś, wpatrzył się w lądek, gdzie dwikę. Jaś zaś, otrząsnąwszy się z wo
przyjść miała, przyjść musiała.
dy, rzekł do księdza kanonika.
Przyszła nareszcie. Wielka, bia
— Jedna, dwie sekundy później,
ła, rozłożysta, w pełnej krasie trzy byłoby po niej!
dziestoletniej wiosny. Powoli zaczęła
— Nie sądziłem, aby w stawie
się rozbierać...
były takie glębizny,—dawniej tego
Jaś zmrużył oczy i zesłabły nie było,— rzekł ksiądz kanonik.
oparł się łokciem o ziemię.
— Co jest głębokie, będzie poGdy zaś po chwili spojrzał na
płycone,
co jest płytkie, będzie po
staw, dostrzegł kobietę już głębo
głębione,—odparł ksiądz wikary.
ko w wodzie. Brodziła, pluskała—
— Usłyszawszy krzyk, sądzi
trochę niezdarnie, jak coś zadużego.
Biła wodę, jak taran, jak żywa kło łem, że ktoś zakradł się do moich
jabłek,—rzekł ksiądz kanonik.
da, to znowu przysiadała po szyję.
— Właśnie ich pilnowałem, —
Jaś wypełzł z krzaków i posu
wał się ostrożnie. Przyczołgał się rzekł Jaś,—i gdybym był dostał w ręce
do ubrania panny Ludwiki i zaczął złodzieja! No!
I wyciągnął pięść ku niebu.
je namiętnie całować... Wreszcie
- Zuch jesteś, tylko nie chwal
rzuciła mu się myśl: zabrał kaftanik,
spódnicę, pończochy i buciki panny się,— ksiądz kanonik poklepał Jasia.
Ludwiki i napowrót wpełzł w krzak
I wszyscy powrócili na plebanię,
bzowy.
gdzie panna Ludwika, przebrawszy
Ona wielka szczupaczka, nie do się z sutanny, podała im białą kawę
myślała się, nie widziała czynu Ja  z kożuszkiem. Na miejscu, przy
sia. W bryzgach, z oczyma zacie- stawie, pozostał tylko Wałek, który
mnionemi od kropel wody, wycho przyglądał się wodzie, gdzie to mia
dziła na brzeg. Nie znalazłszy ubra nowicie panna Ludwika mogła się była
nia, stanęła zdumiona i poczęła się topić. Wreszcie uprzykrzyło mu się
rozglądać...
stać i, przekonawszy się, że nikogo
Jaś wyprysł z krzaka, trzymając w ogrodzie niema, wlazł na rozłoży
stą ananasówkę księdza kanonika.
w ręku różnokolorowe sztandary.
— To ja! panno Ludwiko, to ja!
I biegł ku niej.
Tegoż samego dnia wieczorem
Panna Ludwika wydala krzyk zjechał wójt na skutek wieści, że
okropny, krzyk niespodziewanego lęku. na plebanii ktoś się utopił. Gdy się
Skurczyła się, osunęła się na ziemię rzecz wyjaśniła, spisał protokół,
i, skrzyżowawszy ręce na piersiach, w którym przedstawił Jasia do na
grody za ratowanie tonących.
krzyczała coraz głośniej.
Jaś przystanął niepewny.
Na trzeci czy czwarty dzień
Tymczasem w podwórzu ujadały nadeszły pisma codzienne, w których
brytany. Jaś czuł, że już biegną przedstawiono już sprawę w świetle
ludzie. Nie wiedział, co czynić.
prawdziwem: bohaterski młodzieniec
Rzeczywiście ze wszystkich czte i pływak uratował pełną nadziei
rech stron świata zbliżano się: od dziewicę. Jasia wymieniono z imienia,
zachodu—ksiądz kanonik, od wscho z nazwiska i z zajęcia: młody adept
du—ksiądz wikary, od południa— Temidy.
dziewka Julka, od północy—parobek
Tego samego dnia na plebanię
Wałek. Jaś był, jak w kotle, osa przybył samochód z Warszawy, z któ
czony przez strzelców.
rego wysiadło dwóch panów: fotograf
Wtedy, w najwyższem niebez i wysłannik literacki tygodnika z ry
pieczeństwie, przyparty do stawu, cinami pod nazwą „Świat". Zapro
począł sobie zuchwale. Rzucił się ponowali zdjęcie realistyczne: tę sce
ku pannie Ludwice i siłą wciągnął nę nad stawem, gdy na brzegu pa
ją do wody. Wciągał coraz dalej od nuje ogólne przerażenie, Jaś opowia
brzegu, siłą rozpaczy i trwogi, na da, a panna Ludwika zemdlona leży
wodę coraz głębszą. Gdy publicz w pozie greckiej, ale ksiądz kanonik
ność, t. j. ksiądz kanonik, ksiądz nie zgodził się na to. Panowie zdjęli
wikary, Julka i Wałek stanęli nad więc oddzielnie Jasia i oddzielnie ca
stawem, Jaś był już na środku sta łą grupę, malowniczo na tle krzaku
wu i zwracał się ku brzegowi, krzy bzowego ustawioną, przyczem pannę
cząc:
Ludwikę, Julkę i Walka ubrano
— Niech się pani trzyma, już w wożone zawsze na samochodzie—
grunt! już grunt!
na wypadek— stroje narodowe.
Wyratował ją wreszcie, wyciąg
W tydzień później Jaś otrzymał
nął na brzeg, bezsilną i drżącą.
numer „Świata", w którym ujrzał
Ksiądz kanonik odwrócił oczy podobiznę swoją obok podobizny kró
na bok i rzekł do księdza wikarego: lewicza sjamskiego, jakiegoś wywła
— Księże wikary, przykryj. tę szczającego bandyty, pewnej damy
niewiastę sutanną.
z pieskiem i posła do Dumy Pań8

stwowej z którejś ziemi. Przyj
rzawszy się sobie, Jaś patrzał na
pannę Ludwikę, która udała się na
grupie, jak wypukłorzeźba, w kra
kowskiej sznurówce i wstęgach. By
ła niewypowiedzianie potężna. Jaś
płonął silniej, niż kiedykolwiek.
Akurat przechodziła pod jego
oknem, otoczona stadem tłuściutkich
prosiąt, które tuliły się do jej nóg,
kwicząc o jedzenie.
— Panno Ludwiko, przysłano
nam coś z Warszawy,—rzekł. I po
kazał jej zdaleka numer „Świata".
— A co? — spytała.
— Jeżeli pani chce, pokażę wie
czorem. Wieczorem,—powtórzył sza
tańsko. — Ślicznie panią zrobiono na
fotografii.
I zamknął okno.
Nie pokazał numeru ani księdzu
kanonikowi, ani wikaremu. Dzień
mu się dłużył. Próbował spać. Nie
mogąc, poszedł na pole, położył się
pod stertą, z numerem pod pachą,
przeglądał go, zamykał, otwierał.
Tak musiało mu zejść do wieczora.
Na wieczerzę zjadł trzy łyżki
kwaśnego mleka i jeden kartofel.
Noc była księżycowa, śliczna,
srebrna. Błądził po ogrodzie, nasłu
chiwał. Pomału na plebanię zacho
dziło uspokojenie, dźwięki głuchły,
gasły. Mrok wieczorny ledwie szem
rał. Ale on, Jaś, miał słuch taki
ostry, — drażnił go oddech liści.
Okno panny Ludwiki było otwarte.
Jasiu!
Okno było otwarte. Ona sama
siedziała na framudze, patrząc na
księżyc, który był taki cichy i dobry,
jak ludzki ojcaszek.
Jaś zbliżył się kocią stopką.
—' Dobry wieczór. Oto jest ten
numer, — rzekł głucho.
Usiadł także na framudze i roz
winął pismo. Panna Ludwika sie
działa bez ruchu.
— Tu jest pani,—rzekł pokazu
jąc. — 1 my wszyscy. — Pochylił się
ku niej i przyglądali się oboje,
a widno było przy srebrnym blasku
księżycowym. Dotykał czołem jej
włosów.
— Jaka pani tu śliczna,-—jrzekł.—
A tu jestem ja sam, oddzielnie. Od
dzielnie mnie zrobili. Czy jestem
podobny? Jak się pani podobam? ■—
Pochylił się ku niej jeszcze mocniej
i ścisnął rękę.
— Co, co?
Panna Ludwika była niema, jak
srebrny księżyc, a dłonie jej wilgot
niały, niby trawa wieczorna. Lekko
drżała. Jaś przesunął się nieznacznie
w stronę pokoju. Siedzieli obok sie
bie bliziutko. Numer „Świata" wypadł za okno. Okno się przymknęło,
zagrawszy, jak ciche skrzypeczki.
Gdy o zorzy szarej Jaś, wyszedł
szy tern samem oknem, jakiem był

wszedł, wdał się w ogrodzie w roz
mowę z wróblami, dostrzegł go ksiądz
kanonik, który, jak to opowiedzieliśmy,
nigdy nie dał się wyprzedzić słońcu.
— Hej, wstałeś?—zawołał.
Jaś miał już po za sobą do
świadczenie.
-— Zasadziłem się na szkodni
ków,—krzyknął.
— No i cóż?
— Było trzech chłopów na two
ich jabłkach, stryju, jak Horkulesy!
Dwóch ueiekło, jednemu wytatarowałem skórę. Kwiczał z bólu.
— Kto?
— Nie tutejsi, nie wiem.
Ksiądz kanonik pomyślał: skąd
w mieście mógł był wyrosnąć chło
pak tak dzielny. Jaś zaś udał się
spać, bo był bardzo zmęczony.
Obudziwszy się, przypomniał so
bie, że tam, przy oknie, pozostawił
był ów numer „Świata11. Szukał, ale
znaleźć nie mógł. Nie wiedziała
o nim i panna Ludwika.
Dopiero w tydzień poznał, gdzie
się podziała jego bohaterska podobi
zna. Numer znalazł Wałek i użył
go na papierosy. Jaś zszedł chłopa
ka w stajni, gdy puszczał z dymem
nogę królewicza sjamskiego i głowę
jego własną, Jasia.

Ignacy Grabowski.

Ze zdobyczy
stylu zakopiańskiego.
Wrzawa o „styl zakopiański" przy
cichła. Od dłuższego czasu nie było
nam danem słuchać o tyle pustych,
o ile uporczywych sporów na temat,

W olciech Brzega.
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czy to, co grono twórców-entuzyastów
ze St. Witkiewiczem na czele wy
prowadziło na szerszą widownię z „Za
kopanego", niegdyś partykularza pod
tatrzańskiego, i przetopiło na formy
artystyczne, jest rzeczywiście i au
tentycznie „stylem", czy też tylko
„sposobem". Publiczność, która ani
mowała się niegdyś do postępów
sztuki zakopiańskiej, mało się nią
dziś interesuje. Rzecz najcharakterystyczniejsza, że nawet tutaj, gdzie
tyle obiecujący ruch począł się
i gdzie po raz pierwszy wcielił się
w widome kształty, nie zdołał roz
winąć się na większą skalę, a raczej
nie zdołał się wcale rozwinąć. Zda
wało się, iż Zakopane, jako kolebka
nowego stylu i jako reklamowana
tylokrotnie „Letnia stolica" Polski, do
której corocznie napływa milionowa
struga złota trój zaborowego, stanie
się tego stylu ogniskiem, promieniującem na cały kraj. Miało się pra
wo oczekiwać, że ten styl, przełama
wszy szczęśliwie pierwsze trudności,
nie zatrzyma się na serdakach i bre
loczkach do zegarków, lecz korzysta
jąc z dróg, tak świetnie wytyczonych
przez Witkiewicza, da przedewszystkiem dzieła architektury, że tutaj,
w wielkiej dolinie podtatrzańskiej,
powstawać będą całe dzielnice do
mów i will stylowych, które z Zako
panego zrobią istotnie piękną i inte
resującą miejscowość.
Nic z tego nie sprawdziło się.
Napróżno szukać w Zakopanem
ulic zabudowanych owemi pełnemi
wdzięku, malowniczości i gracyi wil
lami, których pierwowzór podziwiamy
w ślicznym domie „na Kozińcu" i w
„Kolebie". Powstają natomiast obfi
cie koszary czynszowe i rozmaite
drewniane pokraki, mizdrzące się do
kamiennego olbrzyma-Giewontu ażu
rowo pretensyonalną szwajcarszczyzną,
lakierowaną na kolor czekolady. Na
Krupówkach, tej ohydnej zbieraninie

Izba zakopiańska w sanatoryum d-ra D łuskiego w Zakopanem.

Jan R e m b o w ski.
D e k o ra c y a śc ie n n a w sa 
n a to ry u m d -ra D łu s k ie g o w Zakopanem .

Wojciech Brzega.

Izba zakopiańska w sanatoryum d-ra Dłuskiego w Zakopanem.

kramów, godnych Pacanowa, rozpiera
się grupa tandetnych „kamienic",
cenny nabytek ostatnich kilku lat, od
których widoku tylko jakiś dobroczyn
ny żywioł w postaci ognia, wody lub
trąby powietrznej mógłby nas uwol
nić. Na palcach jednej ręki da się
policzyć tych kilka will, powstałych
w tym samym czasie, których wła
ściciele mieli piękną ambicyę stwo
rzenia sobie siedzib o wyższym este
tycznym wyglądzie. „Styl zakopiań
ski" nie ziścił pokładanych w nim
nadziei.
Czyja wina: stylu czy ludzi? Są
dzę, że dwóch zdań być co do tego
nie może. Styl okazał się żywotnym.
W niewielu wypadkach, w których
chciano go zastosować, wykazał bo
gactwo form i motywów wystarczają
ce, aby z domu mieszkalnego stwo
rzyć na zewnątrz i na wewnątrz ca
łość świeżą i ujmującą. Cala rzecz,
iż wypadków tych było niesłychanie
mało. Nieruchawość polska nie umie
i nie chce wyzyskać skarbów, jakie
ma pod ręką. 1 dziś nieliczne tylko,
najbardziej kulturalne jednostki, snują dalej nić wspaniałych Witkiewi
czowskich usiłowań.
Uwagi godnym nabytkiem w tym
kierunku jest wykończona świeżo
część wnętrza sanatoryum D-ra K. Dłu
skiego. Ten wielki zakład, który pod
każdym względem przekroczył umi
łowaną u nas przeciętność i osiągną!
maximum togo, co w danym zakresię mogła stworzyć praca, pomysło
wość i śmiała inicyatywa, nie pozo
stał w tyle także na punkcie dobrego
smaku. Dr. Dłuski, postanawiając wy
konać część urządzeń swego sana
toryum w stylu zakopiańskim, był
zresztą tylko dobrym lekarzem. Atmo
sfera życia wewnętrznego w zakła

dzie leczniczym tego typu, co sana
toryum zakopiańskie, nie jest wcale
czynnikiem obojętnym z lekarskiego
punktu widzenia, a jako jeden z głów
nych składników tej atmosfery, musi
być uznany pierwiastek piękna. Gdy
chodzi o ogólne pobudzenie do inten
sywnego życia organizmu, nadwątlo
nego chorobą, nie jest wszystko jed
no, czy chory będzie miesiącami prze
bywał w ponurych, nie stylowych ko
szarach, czy w salach i ubikacyach,
na których artysta wycisnął piętno
swego smaku. Bez względu zresztą
na pobudki, jakie kierowały twórcą
zakopiańskiego sanatoryum, należy
mu się szczere uznanie za danie mo
żności wypowiedzenia się temu sty
lowi, dla którego samo Zakopane oka
zało się najgorszym ojczymem.
Dr. Dłuski polecił urządzić małą
salę jadalną w swojem sanatoryum,
jako „izbę zakopiańską". Szło zatem
o stworzenie wnętrza. Zaprojektował
je we wszystkich szczegółach znany
chlubnie artysta-rzeźbiarz, Wojciech
Brzega. Praca, ukończona z końcem
ubiegłego lala, dała świetny wynik:
„izba" w ustronnym zakładzie lecz
niczym, dostępna tylko gronu kuracyuszów, przekonywa jeszcze, jak
wspaniałe rzeczy moglibyśmy osią
gnąć w zakresie urządzeń mieszkal
nych, posługując się elementami na
szej własnej sztuki ludowej. Żało
wać przychodzi, że nie da się tego
wnętrza udostępnić szerszym kołom,
że skazana na prywatny użytek traci
ono swoje znaczenie agitacyjne, gdyż
fotografia daje o niem tylko przybli
żone pojęcie. Artysta podjął swe za
danie z pewną dążnością do bogactwa
dekoracyjnego, strzegąc się pilnie
przeładowania, ściany obwiedzione
zostały wysoką boazeryą, podzieloną
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na pola, zawierające półgwiaździsty
ornament: szczyt boazeryi wieńczy mo
tyw z łyżnika. Do koła ścian biegną
drewniane ławy. Szczególnie piękny
moment urządzenia stanowi dwoje
drzwi stylowych, wybornie harmoni
zujących z dekoracyą ścienną. Stoły
i zydle, przy całej swej masywności
ujmujące wdziękiem linii, wykonane
zostały ściśle podług starych mebli
góralskich z chaty Sabały-Krzeptowskiego, znajdujących się w zbiorze
pani Dembowskiej. Śliczne metalo
we kaganki do elektrycznego światła
(motyw spinki góralskiej) wykonała
według rysunku Brzegi pracownia
Góreckiego w Krakowie. Z boazeryą
wiąże się polichromia górnych części
ścian pomysłu art.-malarza Gosienieckiego. Dodajmy, że równocześnie
z urządzeniem tej sali wykonaną zo
stała dekoracya kurytarza zakłado
wego na pierwszem piętrze, oparta
na stylizacyi ostów górskich, kompozycyi znanego artysty malarza,
p. Jana Rembowskiego.
Styl zakopiański znalazł w sa
natoryum D-ra Dłuskiego nowe świet
ne potwierdzenie swej żywotności.
Ale Zakopane kroczyć będzie dalej
niezachwianie po tej drodze, po ja
kiej idzie od pierwszej chwili swego
wstąpienia na koturn „letniej stoli
cy". Będzie budowało tandetę i za
pełniało ją tandetą. Dembowscy,
Gnatowscy, Pawlikowscy, Dłuscy po
zostaną u nas na długo jeszcze białemi krukami.
Zakopane.
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Od Redakcyi.
W przyszłym numerze rozpo
czynamy druk powieści głoś
nego poety Kaz. Tetmajera p.t.
„KRÓL A N D R Z E J11.

Iowo w dobrych stosunkach z Ja
nem III) nie zraża się tą niechęcią,
sprowadza królewicza, przebranego
za lokaja, stojącego za powozem
starosty Bielińskiego, do Berlina,
Historyk niemiecki dr. Franz wpływa na księżniczkę w celu za
Ilwof przypomniał przed niedawnym warcia małżeństwa z Polakiem i do
czasem zajmującą historyę małżeń prowadza nawet do tajnej schadzki
stwa Ludwiki Karoliny Radziwiłłów i obiecujących przyrzeczeń. Sprawa
ny, córki „ukochanego siostrzeńca" się jednak przed czasem wydaje.
elektora brandenburskiego, Bogusła Fryderyk wpada w gniew i wydala
wa Radziwiłła, i na głośną tę z cza jednego z sekretarzów ambasady fran
sów Sobieskiego aferę, o poważnym cuskiej. Wtem zjawia się na wido
podkładzie politycznym, rzucił nowy wni postać nowa, decydująca, a jest
snop światła.
nią baron Fridag, ambasador cesarza
Przypomnij my w krótkości sam austryackiego Leopolda I, któremu
fakt, historykom polskim dobrze zna pięć lat wstecz Jan III śpieszył
ny. Bogusław Radziwiłł
z pomocą pod Wiedeń.
spokrewniony przez dru
Baron Fridag, działając
gą żonę z domem Ho
niezawodnie w poro
henzollernów, umie
zumieniu tak z ce
rając w r. 1669
sarzem, jako też
oddaje swą pięt
z kurflrsztem ,
nastoletnią cór
postanawia do
kę, dziedziczkę
m a łż e ń s twa
o 1b r z ym i e go
Radziwiłłówny
z Jakóbem nie
majątku (oko
ło 700,000 zł.
dopuścić, nie
poi. dochodu
chcąc w ten
rocznego), pod
sposób wzma
cniać znacze
opiekę elekto
ra Fryderyka
nia Polski, a
tem samem
Wilhelma.
Sprytny kurprzy m ierza
iirszt, nie ży
polsko-francu
cząc sobie, by
skiego. Spro
nie tyle urodzi
wadza p rz e to
Filipa, ks. Najwa, ile bogata
księżniczka dosta
burskiego do Ber
ła się w „niepowoła
lina, ułatwia w do
ne" ręce, zaślubia ją
mu swym schadzki
młodej pary i postanaswemu trzynastoletniemu
zaledwie synowi Ludwikowi, Ludwika R a d ziw iłłó w wia czemprędzej urządzić
postępując przy tej sposoHohe nzoiiern.
ślub. Bieliński dowiadu
bności z niezwykłą perflje się o tem, protestuje,
dyą wobec dworu polskiego, który, robi wyrzuty Ludwice, a tymczasem
rzecz oczywista, niechętnie patrzał na Fridag stawia wszystko na jednę kar
to małżeństwo, umacniające stanowis tę i rzeczywiście bez wiedzy Frydery
ko stronnictwa pruskiego w Polsce. Lecz ka, chociaż po jego myśli, doprowadza
małżeństwo to nie długo trwało, bo do tajemnego ślubu w domu posła
w r. 1687 umiera Ludwik i zaczy cesarskiego, hrabiego Stenberga.
nają się nowe konkury. Młoda wdo
Oburzenie stronnictwa polskowa, w kwiecie wieku, pani europej francuskiego niema granic. Fryderyk
skiej fortuny i niezmiernych wpływów, udaje także oburzonego, wydaje na
jest jedną z najlepszych „partyi" wet nakaz księdzu, który dawał ślub,
w Europie. O jej rękę stara się opuszczenia Berlina, wysyła zażalenie
książę kurlandzki, Fryderyk Kazi do Leopolda, a młodą parę przyjmu
mierz, Jakób Sobieski, syn Jana III, je na audyencyi oficyalnej zimno
i Karol Filip Najburski, syn elektora i obojętnie. Lecz na audyencyi pry
Palatynatu. W międzyczasie umiera watnej gratulował nowożeńcom ser
też Fryderyk Wilhelm (1688) i na decznie, a prawdopodobnie i dostoj
tron wstępuje syn jego, Fryderyk III, nemu pośrednikowi tej „romantycz
późniejszy król Fryderyk 1.
nej" eskapady, baronowi Fridagowi.
Teraz rozpoczyna się właściwa
Tak się zakończyła ta historycz
odyssea, której nowe szczegóły po- na farsa, ciężarna w skutki dla
daje dr. Ilwof.
Polski (zerwanie sejmu), niemniej
Elektor jest, w dobrze zrozu tragiczna dla samej bohaterki, która
mianym interesie własnym, przeci po kilku latach nieszczęśliwego mał
wnikiem małżeństwa z Jakóbem, żeństwa umarła w dwudziestym szó
Jednakże ani stronnictwo polskie na stym roku życia.
dworze pruskim, ani francuskie (chwiSzczegóły tej intrygi berlińskiej,

Ludwika z Radziwiłłów
Hohenzollern.
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wyjaśnione przez d ra Ilwof a, charak
teryzują z jednej strony sąsiadów
Jana III, z drugiej rzucają nieco
promieni na niewyraźne zachowanie
się Radziwiłłówny. Zastanowić bo
wiem każdego musi, co nią powodo
wało, że „zdradziła" syna zwycięzcy
z pod Wiednia i poszła za głosem
wrogich podszeptów. Otóż kwestya
la nie zupełnie jest jeszcze jasną.
Pewnem zdaje się być, że młoda
■wdowa za mąż wyjść bardzo chciała,
a wychowując się na dworze pru
skim i w domu na poły pruskim, nie
wiele się z tem liczyła, kto jej mę
żem będzie. Gdy więc Filip był
mężczyzną pięknym i bardzo gładkim,
nie trudno przenieść go było nad
Jakóba, który zalet specyalnych ani
pod względem umysłu, ani urody
nie posiadał. Po za tem zaś wszystkiem, była to, zdaje się, osoba nie
wielkiego charakteru, podlegająca ła
two wpływom kamaryli dworskiej.
To wszystko są jednak domysły, któ
re czekają jeszcze potwierdzenia historyi.
Fizyografom może nie jedno po
wie bardzo charakterystyczny portret
Ludwiki Karoliny, margrafini brandeburskiej, księżny pruskiej etc., któ
rego piękny miedzioryt znajduje się
w Muzeum X.X. Czartoryskich w Kra
kowie.

A. Sch.

K raków .

Z Sully Prudhomme'a
(1839—1907).
Z m a rły n ie d a w n o g ło ś n e j c h w a ły
p o e ta fran cu zki, a k a d e m ik , łą c z y ł
w y k w in t fo rm y z g łę b s z ą zadum ą
i m yślą filo z o fic z n ą . P o d a je m y p o 
n iż e j k ilk a n a jp o p u la rn ie js z y c h je
go d ro b n y c h u tw o ró w w cenio n ym
p r z e k ła d z ie J ó z e fa J a n k o w s k ie g o .

T u— dołem...
(IC I-B A S ).

Tu—dołem ciągną mroźne grudnie,
Kwiat bez promiennej mrze opieki, —
Ja śnię o wiośnie, która cudnie
Trwa wieki.
Tu—dołem usta tak ułudnie
Czar sączą chwili — wciąż daleki,
Ja śnię pieszczotę, która cudnie
Trwa wieki.
Tu —dołem płaczą wokół ludnie
Rozłąki, próby serc nielekkiej, —
Ja śnię o spójni, która cudnie
Trwa wieki.

Ideał.
Lśni księżyc, jak tarcza na straży.
Na niebie Wysokiem gwiazd roje...
Duch świata w powietrzu się waży...
O gwieździe najwyższej ja roję'...
O gwieździe dla oczu ukrytej,
Co kiedyś — z dalekiej swej drogi
Snop rzuci na nieba błękity
I ziści ludzkości sen błogi.

Gdy błyśnie tu gwiazda zachodu,
Pierś boskim wznosząca zapałem,
Powiedzcie, ostatni wy z rodu,
Że była kochaniem mem stałem.

Polska pod ziemią.

Piosenka morska.
Twój uśmiech dziwny, dziewczę hoże,
Jak srebrnej fali migotanie, —
Groźne mi gniewu twe otchłanie,
Jak morze.
Błękit twych oczu, dziewczę hoże,
Jak morskie tonie wygładzone, —
Tę dal błękitną duszą chłonę,
Jak morze...
Twój żywioł lekki, dziewczę hoże,
To powiew rzeźki wód wybrzeża:
On mnie umacnia i oświeża,
Jak morze...
I byt twój cały, dziewczę hoże,
Ten sam wciąż—w zmiennem ciągle niebie,
Więc, Nereido, kocham ciebie,
Jak morze! —

Świat dusz ludzkich.
Na gwiazdy patrzący spadanie,
Sprządł Newton materyi zasady, —
Ach, kiedyż raz Newton powstanie
Dla ludzkich dusz wielkiej gromady?...
Bo jako za władzą ciężarną
Do środka podąża treść mnoga,
Tak dusze też wszystkie się garną
Do swego ogniska — do Boga.
I jako te sfery ogniste
Wirują i wzajem się pomną,
Tak wszystkie miłości przeczyste
Tąź skute zasadą niezłomną.
Lecz gwiazdom przez wieki istnienia
Najsłodsze zbliżenie nie dane,
Gdy usta, przyjazne wejrzenia
Wciąż dusze bratają wybrane...
Kto zbada odwieczne te tonie?...
Punkt jeden sprzymierzy z przestworem?...
O, zjaw się, dusz ludzkich Newtonie,
A niebo nam stanie otworem!

Oczy.
Błękitne, czy czarne, świetlane, kochane,
Jutrzenkę chłonęły bez przerwy te oczy,
Dziś—w ciemnej mogile, mrokami zasłane,
Gdy słońce po niebie blask toczy...
Piękniejsze od dziennej jasności królewskiej,
Poiły blaskami gwiaździste je noce, —
Gwiazd roje wciąż trwają na twierdzy
[niebieskiej,
Gdy oczy — w mogilnej pomroce...
By w wiecznej nicości zapadły juź tonie,
Nie — zgoła!... Gdzie takiej zagłady od-*
[męty?
Ku innej gdzieś tylko zwróciły się stronie,
Ku stronie nieznanej, zaklętej...
A jako te gwiazdy po niebie błądzące,
Choć miną, mkną w niebios przestrzeni
[dalekiej:
Tak oczy tych, którzy dziś z nami w rozłące,
Nie prawda, by gasły na wieki.
Błękitne, czy czarne, świetlane, kochane,
Ku wiecznej jutrzence zwrócone proroczej,
Tam — z drugiej gdzieś strony mogiły —
[wezwane,
Zamknięte — wciąż patrzą te oczy.

Wrażenia i obrazy z naszego „Zagłębia".
Ankieta specyalnych delegatów „Świata".
Górnik i Śleper.

Od dna szybu, aż do począt
ku właściwych robót, t. j. do
miejsca, w którem zastaliśmy
górników, kruszących węgiel,
przebyliśmy bez mała, jak my
ślę, wiorstę.
Do racyonalnej gospodarki
górniczej należy rozpoczynanie
wybierania węgla od końca po
kładu, t. j. od najdalszego miej
sca. Wtedy tylko bowiem wybierze się go w całości. Inny
sposób, polegający na wybiera
niu węgla, poczynając od miejsc
najbliższych, od sąsiedztwa szy
bu, jest to system rabunkowy.
Przy gospodarstwie roztropnem
zaczyna się od rzeczy najtrud
niejszych, a stopniowo dochodzi
do coraz to łatwiejszych; przy
rabunku bierze się, co wpadnie
pod rękę, a o resztę się nie dba.
— Ależ przy waszym racyonalnym systemie,—zauważyłem,—
wkopujecie się głęboko w grun
ty, właściwie cudze. My tu je 
steśmy daleko po za granicami
gruntu, jaki zakupiliście. Czy
to dozwolone?
Zawodowy mąż uśmiechnął
się.
— Tak jest, jesteśm y tu „nie
u siebie" już,—potwierdził. — Ale
to nam pozwala osobne prawo,
dla samego Królestwa obowiązu
jące, a wzorowane na pruskiem.
Jest to tak zwana wolność górni
cza. Dzięki tej instytucyi, kopać
mineralne bogactwa może każdy,
o ile właściciel
gruntu,gdzie one
leżą, nie kopie
ich. Właścicie
lowi temu płaci
się jedynie mały
jakiś procento
wy haracz. Ma
ta wolność na
celu uspołecz
nienie bogactw
k o p a ln i, czyli
wydobycie ich i
oddanie do użyt
ku najprędsze i
najskuteczniej
sze. Prawo od
nośne jest nieza
wodnie postępowem.
Sama robota
górnicza przed
stawia się, jako

obraz, jako ruch i życie, niezmier
nie ubogo. W świetle mdłem lam
pek górniczych widać jedynie dro
bne fragm enty tego czarnego war
sztatu. Całość tonie w tle ciemno
ści, od którego od czasu do czasu
odrywa się uczerniona postać gór
nika, przechodzącego z dalszego
planu na bliższy.
Nie je st tu jednakże zanadto
ponuro, o, nie!
Górnicy pracują grupami. Ich
praca je st głośną i hałaśliwą.
Huk dynamitu, uderzenia kilofa,
wrzask towarzyszący ładowaniu
węgla do wagoników — dalekiemi
są od wszelkiej martwoty, a na
wet nie pozwalają na nużącą ja 
kąkolwiek jednostajność.
Wre tu ciągle.
I dla tego praca ta, choć
ciężka, choć w ciemnościach pro
wadzona, choć gruba i prosta,
jednak nie przygnębia tyle du
cha, co inne zawody, czyniące
z pracownika automat.
Wprawdzie na twarzy, za
smolonej kopciem i pyłem, nie
zupełnie łatwo jest odczytać wy
raz, jednak, o ile to można, gór
nicy dąbrowieccy wydali mi się
ludźmi jędrnymi i wcale nie przy
gnębionymi. Gdy rzucają słowo,
jest ono rzeźkie; gdy czynią
gest, jest on żwawy; gdy opo
wiadają, uśmiech nie zawsze jest
na ich ustach nieobecnym.
Właściwe miano górnika na
leży, ja k mi powiedziano, rze
mieślnikowi górniczemu, czlowie-

W stajn i podziemnej.

Co się zmieniło
w losie robotników.

Robotnicy Za
głębia podnieśli so
bie, ja k widzimy,
zarobek dzienny w
sposób bardzo po
ważny. Specyalista-górnik, zarabia
jący bez mała trzy
ruble dziennie, wy
n a g ra d z a n y jest
lepiej dziś, aniżeli
całe kategorye u rzędników i funkcyonaryuszów.
Nikt mu tego
nie zazdrości.
Boć praca je 
go, prostsza, jako
Z a d a n ie , CiężSZą
Tajemnic je'pertraktacye...
jest za to, jako
kowi zawodowemu, znającemu wykonanie, w trudnych w arun
rzecz, mającemu pewną sumę kach się odbywa i połączona z nie
wiedzy i praktyki. To angielski bezpieczeństwem.
Ale idzie o to, o ile się byt
skiledman.
Prosty robotnik, nieodpowie robotnika górniczego w ostatnich
dzialny za robotę, pomocnik bez czasach poprawił? czy dobrobyt
specyalności, w kopalni nosi mia jego jest w rzeczywistości dziś
no charakterystyczne: to—śleper. większy? czy żyje mu się wy
Pracuje on pod kierunkiem i pod godniej, lepiej, czyściej, zbożkomendą górnika, nad którym niej?
Tego usiłowałem się na miej
znowu komendę techniczną ma
technik ze średniem wykształce scu dowiedzieć.
I rezultaty mojej ankiety
niem górniczem: sztygar.
Jakie są warunki wynagro wypadły zgoła pesymistycznie.
dzenia tych pracowników?
Nie złe bynajmniej.
Pokazywano mi księgi kopal
ni Milowickiej. Górnik zarabia
dziennie od rb. 2.45 do rb. 2.96;
są to „górnicy filarowi1*, arystokracya robocza kopalni; „górnik
Modnikowy** ma do 2 rb. dzien
nie; śleper do rubla.
— Czy to stosownie do wy
dobytego węgla?
— Tak jest.
W górnictwie nie zmieniono
nic w sposobie wynagradzania
„na sztukę**; górnicy pomiędzy
żądaniami swemi reformy w tym
kierunku nie stawiali; ich doma
gania polepszenia warunków praSztygar na robocie.
Typ starego górnika.
cy szły w stronę większej płacy
(Zdjęcia podziem ne).
za daną ilość wydobytego węgla.
Ponieważ przy tym systemie
Oto szereg malutkich wywia
płaca robocza i wydajność ro dów, na prawo i lewo robionych:
botnika są niejako synonimami,
Opinia górnika:
w przemyśle górniczym nie daje
— Nic się prawie los robosię odczuć ten straszliwy kryzys, ciarski nie poprawił. Zarobek
wynikający z obniżenia pracy większy, to prawda, ale jak to
robotnika, który uzyskał podwyż wszystko podskoczyło w cenie,
szenie dziennej płacy. W ynagro strach porównać. Dawniej, jakem
dzenie większe, robota- niedbal- dał żonie pięć złotych na wikt,
sza i nieprodukcyjniejsza — oto to jeszcze coś sobie uciułała
co nie przestaje pożerać, niby z tego na święto. Dziś rubla
rak, toczący wnętrzności, prze daję i piszczy mi cięgiem: mało,
mało, nie starcza, więcej. I po
mysłu tkackiego u nas.
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prawdzie, to za rubla dziennie nie
je człowiek tak dobrze, ja k daw
niej za mniejszy pieniądz. Aż
w głowę się zachodzi od tego, że
niby miało być lepiej, a jest tak
samo, żeby już nie powiedzieć
paskudniej.
Opinia ślepera:
— Na jedno tylko robotnemu
człowiekowi jest teraz lepiej: że
go nikt poniewierać nie śmie,
nikt nim sobie gęby nie wyciera,
o co dawniej nie było kupić. Ale
jeżeli o co inne chodzi, to nie
wiele się zmieniło. Nic człowiek
onej lepszości nie odczuwa na
sobie. Bida i bida. Pieniędzy
niby więcej, a idą one od czło
wieka, ot, uciekają w dyrkę jesz
cze prędzej, niż dawniej.
Opinia „sympatyka P.P.S.":
— Niestety, nie można po
wiedzieć, żeby dobrobyt robotni
ka w naszem Zagłębiu się polep
szył. Płacą mu więcej. Ale tego
wcale nie dość, aby los człowieka
doznał poprawy.
— Idzie o cóż?
— O użytek z tych pieniędzy.
— A ten jest zły?
— Zły, bardzo często fatalny.
Na nic ukrywać to. Raczej od
słonić należy i przekonywać, że
tak być nie powinno. Nałogi
wszystkie teraz tern wyżej głowę
podniosły. Piją ludzie nasi wię
cej, niż dawniej. Ostrzej, niż da
wniej, idzie gra w karty.
— Hazardowna?..
— Ma się rozumieć. Istnieją,
ma się rozumieć, pracownicy
rządni, umiejący pomyśleć o czar
nej chwili w życiu, rozumiejący,
iż zaoszczędzony pieniądz może
im być sieczną bronią w walce
z przemocą kapitalizmu, tacy
wreszcie, co wraz z podniesie
niem się zarobku podnieśli i po
ziom kulturalnych potrzeb swo
ich. Ale nie można powiedzieć,
aby taki robociarz był u nas ty
powym. Raczej go do wyjątków
szczęśliwych wypadnie zaliczyć.
Opinia jednego z dyrektorów:
— Nasz robotnik nie umie
się dobrze rządzić, ani nie umie
dokładnie liczyć. Stąd jego bu
dżet domowy zawsze jest nadwe
rężony; żyje on przez pierwszych
parę dni po wypłacie szumnie
i wystawnie, a resztę czasu przy
miera głodem. Kiedy mu się
w ostatnich czasach los popra
wił, wywarło to na nim zmianę
dużą, silnie go zaimpresyonowało.
a pod wrażeniem tern zgubił
jeszcze tę słabą zdolność do ra 
chunku, jaką posiadał. Stąd nie
równowaga w sposobie życia,
w systemie gospodarstwa, w eko
nomii domowej jeszcze większa,

aniżeli dawniej. Nie jeden nie niły, — zapewniano mnie w Miloborak, nie umiejąc sobie zdać wicach.
sprawy z tego: o ile to rzeczy
I wzroku też koń w kopalni
wiście ma obecnie lepiej, niźli nie traci. Jest tu bowiem zaw
wczoraj, porobił rozmaite melio- sze trochę światła, a arterya ru 
racye, które go najkrótszą drogą chu główna, sąsiadująca z szy
wprowadziły w długi. Czy znacz bem, do której koń w każdym
nie poprawił się los robotnika swoim kursie dociera, oświetlona
z poprawą jego zarobków? pyta jest, prawda, że a nocturno, ale
pan. Oj, nie, panie, bardzo nie tylec, że widać, co się w niej
znacznie!
dzieje.
Głos kapitalisty:
— Rozszerzają się tylko ko
— I mnie właśnie ta sprawa niom źrenice,—zapewniano mnie_
interesuje. I ja porobiłem różne Ale widzą one dobrze i wzroku
zabiegi, aby ją wyświetlić. Wy- nie tracą.
padł mi rezultat ujemny. Pod
W głębiach kopalnianych na
wyżki, osiągnięte przez robotni tura tego dobrego zwierzęcia
ków, były więcej rezultatem cha staje się lękliwszą jeszcze, aniżeli
osu, aniżeli walki, dezorganizacyi pod światłem słonecznem. Zbliża
powszechnej, aniżeli planowego się on do człowieka, więcej mu
zwycięstwa. Stąd pochodzi błąd ufa, mniej się boi go.
armii proletaryatu: nieumiejęt
Stąd tak łatwy do prowa
ność wyzyskiwania swych zwy- dzenia głosem.
ćięstw. Nie poszły im one na
Przytem, rzecz to uwagi
dobre, nie wzmocniły nawet ich przyrodników godna, rozwija się
sił. o co przecież, ze stanowiska tu w koniu pewien instynkt sa
proletaryackiego, należało się sta moobrony; umie on z zadziwiają
rać przedewszystkiem. Słyszę, że cą czujnością odgadnąć grożące
wydają robotnicy wszystko, co mu niebezpieczeństwo i uniknąć
zarobią, jak dawniej, i w taki go. Już aby sobie nie połamał
sam sposób, ja k dawniej.
i nie potłukł nóg w ciasnocie,
Zachmurzył się.
jaka tu panuje, a zwłaszcza
— Zapewne liczą — na nowe w chaosie ruchu, jaki tuż przy
zwycięztwa... Ale dziś walka szybie ma jakieś czyścowe formy,
w innych potoczy się warun potrzeba ciągłej czujności, ostro
kach...
żności niezmordowanej i zręcz
Więcej nie chciał mówić.
ności prawie kociej. Z podziwem
Nie nalegałem na to zresztą; też przypatrywałem się koniom,
bo i nie wchodziło to nawet w za zgromadzonym wokoło szybu, jak
kres mojej ankiety.
same się oryentowały, ja k się
inteligentnie wykręcały w jednę
Pomocnik górnika.
i drugą stronę, ja k sobie wza
Jest tym pomocnikiem pocz jemnie ustępowały...
Opowiadano mi:
ciwe, szlachetne, tak idealnie
— Kiedy zdarzy się. iż po
cierpliwe, wszelkiej złośliwości
ciąg się urwie, wtedy koń, co sił,
pozbawione zwierzę: koń.
W „Karolinie“ pracuje ich galopem ucieka do stajni. Nie
kilkadziesiąt. Mają osobne staj umyka on od pracy w ten spo
nie, osobne wodopoje. Prowa sób, bynajmniej. Lecz wie, że
dzone są niemal że po ludzku, nie panuje już nad wagonami
bo samym „głosem". Ani lejców, i te, wleciawszy na pochylnię,
ani bata. Istnieje osobny słow mogą mu nogi połamać od wiel
Do stajni leci,
nik, ubogi w wyrazy, ale wy kiego pędu.
starczający, aby kierować końmi: bo tam przytułek i bezpieczeń
stwo.
— Wio!
Czy zwierzęta pracują wię
— Stój!
cej, aniżeli ludzie? — dowiadywa
— Na prawo!
łem się.
— Na iewo!
— Więcej.
Krótkie wykrzykniki ja k np.
Pragnieniem dyrekcyi jest,
„Cie!“, oto ów język koński.
O koniu kopalnianym istnieje aby koń, jak człowiek, pracował
legenda: gdy raz dostanie się pod „na dwie zmiany".
Dziś to się nie da jeszcze
ziemię, żyje już tam i umiera;
światło dnia nie bywa mu osiągnąć. I pewna ilość koni
zaprzęganą je st do wozów górni
zwracanem nigdy.
Jest to legenda ponura. Ale czych w obu zmianach...
pocieszcie się, przyjaciele zwie
Nastrój świata roboczego.
rząt, że i—fałszywa.
— Ho, ho, ile to koni w dy
Myliłby się ten, ktoby przy
szlu po Sosnowcu chodzi, które puszczał jednak, że to uregulo
tu u nas, pod ziemią, służbę peł wanie płacy w stosunku do p ra
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cy, jakie nastąpiło w Zagłębiu,
sprowadziło zdrowie ekonomiczne
w górnictwie naszem...
— Źle jest, — słyszę, gdzie
tylko uszy puszczę.
Zapewniają mnie nawet:
— W ostatnich czasach go
rzej. niż dawniej. Fala czerwo
na łódzka poczyna tu do nas
wpływać...
Rozmawiałem w Dąbrowie
Górniczej z dziesiątkiem techni
ków i dyrektorów.
— Żyjemy ja k na wulka
nie, — mówią mi. — Brauning nie
schodzi z biurka dyrektora. Ru
szyć się nie można bez broni na
ulicy. We wszystkich kopalniach
kw ateruje wojsko. Nasi kasyerzy
jeżdżą, niby wysocy dygnitarze,
w otoczeniu kozaków. Każdy
transport materyałów wybucho
wych, potrzebnych kopalniom,
przewozi się pod wojskową ochroną.
— Zabójstwa są częste?
— Nie ustają. A jak są bez
myślne i nikczemne, o tern tylko
tu, na miejscu, przy znajomości
stosunków, można sadzić. Waśniewski np. był ideałem, wcielo
nym w dyrektora. Ile ten czło
wiek zrobił dla swoich robotni
ków?! Zabito go przez nieporozumienie* które nie byłoby nigdy
możliwe, gdyby owi sędziowie,
co go skazali, mieli choć odrobi
nę rozumu i rozgarnięcia,
— A jakaż partya tu działa
głównie?
— Socyaldemokracya. Pepeesów je st nie dużo. Narodowców
nie wiele także. Demokracyi
Chrześcijańskiej, przy której naj
zacniejsze żywioły robotnicze sku
piają się, więcej. Ale przecież wy
starczy grupka mała krwawych
szaleńców, aby zatruć powietrze,
jakiem się tu oddycha. Żeby
choć można było wiedzieć, za co
są ludzie u nas zabijani? Ale
tego nie sposób zwykle dowie
dzieć się. Gra tu rolę pewno
zwykła zemsta, drobna uraza,
małostkowa pretensya, wytoczona
przed trybunałem, który nic nie
waży i nic nie sprawdza i na
wszystkie, rzeczywiste, równie
ja k i urojone winy, zna tylko
jednę karę, najwyższą, jaka ist
nieć może...
Ach, słuchać tego długo nie
sposób.
Łamię pióro i precz je od
rzucam od siebie...
Demil.

Z Życia prowincyi.

Fot. J . Grodzickiego w Radomiu.

Otwarcie Resursy Rzemieślniczej w Radomiu.

Grupa osób, które w z ię ły ud zia ł w u ro czysto ścia ch inauguracyjnych.

Przed paru tygodniami otwartą zo
stała w Radomiu Resursa Rzemieślnicza.
Poświęcenia lokalu, mieszczącego się
w Hotelu Rzymskim, dokonał ks. Starzomski, kapelan straży ogniowej. W sze
regu przemówień, które zostały przy tej
okazyi wygłoszone, podnieść należy mo
wę prezesa Resursy, p. Józefa Grodzic
kiego, zachęcającą do zgody i do unika
nia sporów partyjnych. Resursa radom
ska tern się odznacza, że w życiu zbiorowem jej członków kobiety hiorą równy
udział z mężczyznami,—że otwiera swe
podwoje dla całych rodzin rzemieślni
czych.

Olbrzymia purchawka.
1
Flora nasza
zna kilka ga
tunków purcha
wek. Kurzawka
pospolitą jest
na ugorach i
p a stw isk a ch ;
Purchawka ol
brzymia rośnie
w ogrodach, jest
koloru bladożółtego, waży
niekiedy kilka
tuntów. Jeden
z przyjaciół na
szego p i s m a
przysyła nam
fotografię nie
zwykłego oka
zu takiej pur
chawki, znale
zionego w Czarnostowie, w gub

Głosy publiczne.
W sprawie zesłańców z r. 63
otrzymujemy list następującej
treści:
Mam przed sobą sprawozdanie z dzia
łalności Irkuckiego Rzymsko-Katolickiego
Towarzystwa Dobroczynności za 1906 r.
Można zeń zaczerpnąć wiadomości, nie
zupełnie obojętnych dla szerszego ogółu
czytelników, a mianowicie: w liczbie
otrzymujących roczne zapomogi od tegoż
Towarzystwa figuruje 11 osób, należą
cych do kategoryi zesłańców z 63 r.
Pobierają oni od rubla do trzech mie
sięcznego wsparcia, co naprowadza na

ja *

K om itet Resursy R zem ieślniczej w Radomiu. I-szy rząd: J. Pozdon, M. P iotro w ski, Ś w ią tko 
wski, J. G rodzicki, prezes, J. Dreszer, B. Jabłoński, G ąsow ski. Il- g ' rząd. W ojciecho w ski,
S ipow icz, Kacyna, G. W idliński, Pokrzewiński, M alinowski, Ciszek.

domysł, w jakiej strasznej nędzy ludzie
ci pędzą swój żywot.
Czyby nie było pożądanem i na
czasie, aby grono ludzi dobrej woli zakrzątnęło się około zawiązania jakiegoś
stowarzyszenia, by tym nieszczęśliwym,
pozbawionym niezbędnych środków do
życia, przyjść z doraźną pomocą?

Szanowny korespondent dodaje, iż jedną z większych trosk
zesłańców je st myśl, że kości ich
spoczną na obcej ziemi.
Łódzka szkoła muzyczna.
Po zwinięciu Szkoły Muzycznej w Ło
dzi przez braci Hanickich, profesor Gru
dziński w 1902 r. otworzył nową uczel
nię i dobrawszy szereg wytrawnyeli pro
fesorów, zreformował szkolę, wznosząc
joj poziom artystyczny z każdym ro
kiem, aż do dzisiejszego czasu, w któ
rym uczelnia ta stała się jedną
z najlepszych w kraju po Konserwatoryum Warszawskiem.
O działalności
profesora Grudzińskiego Łódź przekonała
się w przeciągu 5-letniego istnienia
szkoły, z której wyszło w św iat kilku
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nastu wyspecyalizowanych nauczycieli
i nauczycielek, Obecnie rok szkolny zak o ń c z o n y zo
stał przejściowemi i ostateeznemi egzami
nami, które do
wiodły, iż prof.
Grudziński jest
doskonałym pe
dagogiem gry
fortepianow ej.
M io d y i do
świadczony dy
rektor stworzył
w ł a s n y swój
system, za po
mocą którego
szybko rozwi
ja t e c h n i k ę ,
przystosowując
Prof. Grudziński,
go umiejętnie
do duchowych własności swych uczniów
i uczenie. Śród ciężkich i chaotycznych
warunków dzisiejszego Łódzkiego życia
szkoła p. Grudzińskiego, jako jedno z ognisk sumiennej i poważnej pracy, szcze
piącej podstawy piękna, zasługuje na
szczere wyróżnienie.

Z dziedziny mody.

Tualeta ic re p e de Chine w o d c ie 
niach niebieskich.
S pódnica
okolona haftem i pasm anteryą.
S tanik miękko i wolno ułożony
z liberty. K a p e lu s z : lś n ią c y filc,
pióra czarne.

gdyby chciano
sobie „payer
satete" na j a 
kimkolwiek ob
chodzie.
W ielki sta
Kilka wzorów kapeluszy na sezon bieżący.
rzec nie zstępuje
ani odrobiny z wy
I. Kapelusz b ia ły jedwabny. K okarda niebieska. P ióra b ia łe i nie
bieskie. — II. „D z w o n " z fio le to w e g o filc u , przybranie w tymże ko
sokiego stanow is
lorze, w ielkie „c h o u " 'z aksamitu rubinowego. - III. Mały kapelusz,
ka, jak ie zajął od
czarny jedw abny, otoczony ta ftą pompadour, P tak i eg reta czarne.
IV. Duży kapelusz z aksam itu w tonach czerwonym , czarnym i b ia 
1881 roku wobec
łym. Duże pióro białe . — V. Kapelusz filc o w y miękki w to n ie z ło ta 
spraw ludzkich.
wym. A ksam it i pióra w tym samym ton ie, galon srebrny. — VI. K a
pelusz filc o w y czerw ony, falbana z czarnego jedw abiu, pióra czarne,
A w ia d o m o
otoczony w stęg ą pompadour. W ogóle kapelusze najbliższego sezo
wszystkim, iż sta
nu grają najpiękniejszem i kolorami sharmonizowanej jesien i: purpury,
zieleni w iędnącej i zło ta .
nowisko to wyso—
kie je s t za wyso
kie może, ja k na
żywego i czynnego obyw atela k raju
i członka społeczeństwa.
W obec tragicznych walk, w j a 
Silnym jeszcze, jak dąb, jest za kich utonęło rosyjskie społeczeństwo,
służony pisarz rosyjski. Niedawno Tołstoj stoi, niby posąg, nieruchomy—
mógł odbyć pieszo większą podróż i dziwnie zimny.
bez znużenia. Nasza fotografia w łaś
— Wolność?!
nie pokazuje go u celu tej podróży
To słowo, które o drżenie przy
i możecie na niej sprawdzić, czytel
praw ia tyle serc, ta idea, której tyle
nicy, że Tołstoj wygląda ciągle, jak
ludzkich istnień złożono w ofierze,
włościanin.
nie ma żadnego uroku w oczach błę
Ale ten tryb życia, tak krańcowo
kitnych surowego samotnika.
hygieniczny, musi każdemu „służyć"...
I gdy burza ta rg a ludam i pań
Społeczeństwo rosyjskie, mając
na głowie trosk potop, nie sili się na stw a, którym rządy tak długo były
to, aby uczynić wszechświatową uro złą macochą, u sta jego szeptać nie
czystość z jubileuszu głośnego na ca przestają dziwnej rady:
— 7V7e soprotiwliajsia siu !
łym świecie pisarza i moralisty.
W ielki ten człowiek stoi niejako
A Tołstoj sam najmniej dba o to.
po nad swoim wiekiem.
I naw et by się z pewnością pogniewał,

Jubileusz Tołstoja.
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Kostyum tailleur z sukna zielono-bronzowego. Spódnica i ża
k ie t przybrane galonem z jed
wabiu w tymże tonie. Bluzka
z koronki weneckiej w tonie zło
tawym . B ere t z aksamitu bronz o w e g o , z piórem strusiem
w tymże tonie.

I doprawdy, nigdy znakomity ten
arty sta, głęboki prorok i czysty życiem
mąż nie posiadał wpływ u na współ
czesność. I nigdy też człowiek tej
m iary nie przeszedł przez ludzkość
tak bezpłodnie, ja k przechodzi oto
Tołstoj. Coś w rodzaju sekty, jednej
z tysiąca, tołsto’ ..
jowców, czyli po
c h w y c e n ie ja
kiejś idei Tołsto
ja przez cząstkę
tłumu, najciem
niejszego i najf a n a t y c z n ie jszego, oto cały
wpływ wielkiego
męża.
Nawet sąsia

dzi jego chłopscy
z Jasnoj Polany
spoglądają nań
ukośnie.
Sam Tołstoj
skarżył się na
nich gorzko:
— U w ażaj ą
mnio za—róg ob
fitości.
—~iZaSZ** - I kroczy dalej
L. hr. T o łs to j w p o d ró ży. ten mąż wyjątko
wy, sam, nie łą
cząc się z nikim, ani przeciwko ni
komu,—nie dumny, o, nie, właśnio po
korny, ale jak ąś dziwną, przekorną,
fałszywą pokorą.

Coś jest w tym człowieku i w je 
go nauce, co sprawia, iż ani świat,
ani kraj jego żadnej korzyści z nich
nie odnoszą...
Co?
Najpewniej nihilizm społeczny,
jakim je st przesiąknięty cały Tołstoj.
Jego szczytna pasya etyczna, jego
prostoty i mocy pełna nauka moral
na—wisi gdzieś w powietrzu. Toł
stoj nie rozumie kultury, nie rozumie
ustroju społecznego, nie rozumie nic,
co stanowi narzędzie moralne, instru
ment wychowawczy, szkołę ludzkości.
Dla tego wzrusza ramionami na
katolicyzm, i na konstytucyę, i na to
wszystko, co było kolebką i akademią
ludzkości, wierząc w jedyne we
wnętrzne objawienie prawdy w czło
wieku, w moralne natchnienie, ka
żdemu przystępne, w jeden tylko
pierwiastek wartości wszelakiej.
Jednostronność przerażająca —
i przerażająco konsekwentna...
W.

Zarząd P. M. S.

S ta n isła w L ibicki.

Marya Dzierżanow ska,

Karol S taw ecki.

W iceprezes głów nego zarządu Polskiel M acierzy Szkolne), S ta n isła w Libicki, i członkow ie
teg oż zarządu, Marya D zierżanow ska i Karot S taw ecki, z rozporządzenia w arszaw skiego
gen.-gubernat. w ydaleni z kraju za granicą na czas trw a n ia stanu wofennego w W arszawie.

ga złego" będą woleli—polaka, ani
żeli żyda.
Na Ukrainie niema ani jednego
Wobec apatyi straszliwej obra wyborcy polaka...
ca się skomplikowana maszyna trze
Chmurny horyzont wszędy...
cich wyborów do Dumy, mało kogo
Jedynie w prasie nieco ruchu—
Józef M ontwiłł,
głębiej obchodząc, w nikim bodaj polemicznego. Rzadki wypadek, do
kandydat na posła.
lepszych i żywszych nadziei nie bu prawdy. I na życiu publicystycznem
cięży u nas ołów jakiejś przykrej
Polskim kandydatem na posła do dząc.
W królestwie ledwie że ślady apatyi. Każde pismo drukuje jakby
Dumy z guberni wileńskiej jest tym
razem p. Józef Montwiił, najwybitniejszy pochwycić można czegoś, co na wal „na wyłączny użytek swoich prenu
niezawodnie i najzasłużeńszy z działa- kę wygląda.
meratorów". Co w „cudzym dzien
czów naszych na Litwie. Dzięki jego
Tę zanotować się da jedynie niku stoi", tego nikt nie podniesie,
incyatywie powstał domowy przemysł
w paru miejscowościach Żmudzi; w Wil w kurjach robotniczych w Warszawie, choćby to był użyteczny projekt, za
nie założył szkołę rysunkowo-rzemieślni- gdzie zwyciężyli radykaliści, i w Ło sługujący na poparcie, ba! choćby
czą, która podniosła w znacznym stopniu dzi, gdzie przeszli narodowcy.
nawet to było złe głupstwo, domaga
stan rzemiosł na Litwie. Jako kiero
Po za tern — martwota, cisza, jące się skarcenia.
wnik Banku Wileńskiego, umiał zawsze
rozwiązywać trudne zadania pogo przygnębienie.
Obecnie rozgorzała polemika aż
dzenia interesów właścicieli listów za
Koncentracya się rozsypała. Na dziwi więc ludzi.
stawnych banku, co było imperatyw placu pozostali narodowi demokraci,
— No, no — mówią sobie...
ną konieczno
A rozpoczęli ją spokojni zwykle
którym nawet w Lublinie i Radomiu,
ścią, z wytrwa
łą i umiejętną
dwóch miastach „postępowych" u nas, i cierpliwi realiści.
obroną stanu
W ystąpił więc p. Józef Jezio
tym razem żadnej żywszej akcyi nie
posiadania pol
rański przeciwko p. Władysławowi
przeciwstawiono.
skiego z ie m 
Wyznać też trzeba, niestety, iż Grabskiemu. W ystąpił i Ludwik
skiego na Li
twie. Spokoj
nietylko interesu wybory obecnie Straszewicz przeciwko
Romanowi
ny, rozważny,
śród ludzi nie budzą, ale nawet cie Dmowskiemu. Owo głośne i nieszczę
trzeźwy dzia
śliwe „wywłaszczenie" je st tu w grze.
kawości żadnej nie podniecają.
łacz, nie zawsze
Nikt nikogo nie pyta:
był p o p u la r
A natura jakby urągała tym na
nym śród goręt
— Kogoż wybiorą?..
szym troskom i naszym kłótniom.
szych żywiołów
Politycy z temperamentu patrzą Złoci się pogodą, letnią prawdziwie,
polskich miej
na Wschód...
choć to środek października, i rozsy
scowych. Do
Jak tam na Litwie? Jak tam puje z jasnego nieba dni, niby uśmie
pierwszej i dru
giej Dumy kan
na Rusi?
chy. Szydercze pewno.
dydatura jego
Józe f M o ntw iłł.
W Wilnie była żywa walka po
— Ależ jesień!—powiadają so
była zwalcza
ną; cieszyć się należy, iż te niespra między ks. Maciejewiczem a Tadeu bie ludzie.
wiedliwe i stronne niechęci umilkły obec szem Wróblewskim. Pierwszy zwy
— I, fakt niebywały, właści
nie. Reprezentacya nasza zyska w panu ciężył. Ale ta walka wyborcza i tam ciele podmiejskich letnisk powynajmoMontwille pierwszorzędną siłę, a w spra stanowi epizod 'wyjątkowy.
wali je „dodatkowo" na kruciuchny
wach finansowych powagę, z którą mi
Podział kurji na nowe kurje sezon jesienny tegoroczny.
nistrowie zmuszeni będą się liczyć.
Tern goręcej należy życzyć powodzenia narodowościowe do reszty skarykaW dziedzinie zainteresowania
p. Montwiłłowi.
turował
całą
akcyę wyborczą. się sprawami
kultury
zanotuj
W mińszczyznie pozwolono polakom my skwapliwie jednak jeden mo
ziemianom wybierać po dwóch wy tyw, który dość niespodziewanie wyZ dziennikarstwa polskiego.
borców tylko. W zebraniu guber- błysnął na polu krytycznej myśli
P. Mieczysław Guranowski, dzienni nialnem będzie więc polaków 20 na naszej. Motyw to tak ogólny i tak
karz i nowelista warszawski, objął re- 70. Jeżeli tam przejdzie polak poseł szeroki, zarazem tak samodzielnie
dakcyę „Gońca Częstochowskiego". Pan
Guranowski będzie równocześnie kores to tylko chyba, jako przedstawiciel jakoś tym razem narzucający się
pondentem „Świata" z Częstochowy obowiązkowy miast, i na tej zasa nam, że ma się ochotę widzieć w tym
i z Zagłębia.
dzie, że rosyjscy wyborcy, „z dwoj objawie jakby pierwszy powiew,

Felieton Warszawski.
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zwiastujący nam nową wiosnę głęb
szego intelektualnego życia polskiego.
Na niemców, na prusaków przedewszystkiem, narzekania i oburzenia
są u nas powszechne i, powiedzieć
trzeba, ileż tysięcy razy słuszne?!
O ile jednak polityka pruska roz
trząsaną bywa u nas krytycznie,
o tyle inne strony działalności nie
mieckiego ducha, oprócz spraw mo
ralnych, z politycznemi powiązanych,
przyjmowane są z wielką gościnno
ścią staropolską i skłonnością do po
dziwu.
Oto na otwarcie nowej ery
w operze naszej wystawiają nam
niemiecką operę i—nikt okiem na to
nie mrugnie bodaj...
Jednak w ostatnich oto czasach
już parę głosów dało się w prasie
warszawskiej słyszeć, które posiada
ją intencyę krytyczną.
Czy kulturalne wpływy niemiec
kie przynoszą nam korzyść lub
szkodę?..
Oto' temat, nad którym, dopraw
dy, nasi myśliciele powinniby się
oddawna już poważnie zastanowić.
Bezstronnie, ma się rozumieć. Kry
tycznie. Rozważnie, z powagą i spo
kojem.
Artykuł p. Grzymały Siedleckie
go w „Kur. W arsz.“ o „Duszy nie
mieckiej “ porusza właśnie tę spra
wę,—wprawdzie z okazyi francuskiej
powieści „prof. Moloch“, bardzo je 
dnakże na miejscu i na czasie.
W artykule tym jest przestroga
przed „sprusaczeniem" się, które,
jako moralna zaraza, nie zamknęło
się w granicach, wykreślonych przez
ostatnie zwycięstwo oręża niemieckie
go, ale i po za granice te w tę
i ową stronę się wylewa.
Wyraźniej i dobitniej, w sposób
więcej pozytywny do tej samej spra
wy zabrał się ji. Wacław Dunin,
który w „Głosie polskim" wskazał
na „niebezpieczeństwo niemieckiej
nauki dla polskiej duszy".
To wygląda, jakby na zuchwal
stwo...
Nauka niemiecka?!
Metoda niemiecka?!
Ależ nam tak długo mówiono,
że to są ideały, że to są bożyszcza;
że powinniśmy hołdy im składać i
naśladować niemców na polu naukowem—bezwzględnie i we wszystkiem...
Podnoszą się jednak głosy, że ci
wynalazcy współczesnego socyalizmu
i panteizmu są nauczycielami nie
bezpiecznymi...
P. Dunin nie przygląda się
w artykule swoim rezultatom metody
nauki niemieckiej, ale ocenia tę meto
dę samą i dochodzi do wniosku, iż jest
ona dla nas—nie zdrową...
Nie przesądzamy sprawy tej.
I uważamy ją jedynie — za po
ruszoną.

Ale ze szczególnym naciskiem
chcemy podkreślić ten fakt poru
szenia jej. Istotnie, przecież powin
niśmy zastanowić się, co nam ze
skarbnicy niemieckiej filozofii, nau
ki, sztuki, literatury korzystnie brać,
a czego lepiej jest nie tykać. Czas
na to.
Kwestya została otwarta — na
reszcie...

Małżeństwo królewicza greckiego
z ks. Bonaparte.

Vivus.

Maturzyści polskich szkół
we Fryburgu Szwajcarskim.
W dniu i b. m. posiedzenie fryburskiej dyrekcyi naukowej postanowiło
uznać matury dwunastu szkół średnich
polskich i przyjmować wychowańców
tych szkół w poczet rzeczywistych stu
dentów uniwersytetu ! fryburskiego bez
żadnego ograniczenia praw.
Szkołami temi są: szkoła Górskiego,
Chrzanowskiego, im. Staszyca w Lubli
nie, szkoły w Płocku i Częstochowie.
Z dodatkowym egzaminem z łaciny (na
wszystkie wydziały prócz matem.-przyrod.): szkoła Jeżewskiego, Rontalera,
Konopczyńskiego; także szkoły handlowe
w Radomiu, Włocławku, Kaliszu i Pabjanicach.
Tak tedy pierwsza fryburska wszech
nica zrównała prawa obecnych szkół
polskich z prawami swych własnych
szkół średnich. Wkrótce inne wszech
nice szwajcarskie pójdą prawdopodobnie
za jej przykładem. (Dotychczas przyj
mują tylko z tych szkół polskich—jako
wolnych słuchaczów). Młodzieży polskiej
przybywa nieutrudnione ognisko wiedzy,
o ile—naturalnie — środki materyalne
pozwolą jej grzać się przy tem ognisku,
gdyż we Fryburgu, jak zresztą i innych
miastach Szwajcaryi, by uczyć się, trze
ba mieć środki te zapewnione (do 100 fr.
miesięcznie). Wiadomości bliższych w tej
sprawie udziela
kancelarya szkoły
W. Górskiego, Hortensya, 2.

Córka ks. Rolanda Bonapartego zaręczyła
się z królewiczem greckim ks. Jerzym. Książe
Roland Bonaparte, Jak wiadomo, Jest żonatym
z panną Blanc, jest zatem szwagrem Konst.
ks. Radziwiłła. W ten sposób i królewska ro
dzina grecka czerpać będzie dochody ze
złotodajnego domu gry w Monte-Carlo.

Autonomia Hebrydów.
Na północo-zacbód od Szkocyi znaj
duje się grupa licznych, ale malusich
wysp skalistych: to Hebrydy. Ludno
ści kilkadziesiąt tysięcy, prawie sami
katolicy, rybacy przeważnie. Bogactwa
tam nie ma, ale też i braku nie ma. Po
rządek zaś wzorowy. Rozumna Anglia,
chętnie swym ludom przychodząca w po
moc przez przyznanie praw, potrzebnych
do rozwoju instytucyi, dała tej morskiej
ludności samorząd. Mają więc oni wła
sny parlament, złożony z samych ryba
ków, ludzi ciężkiej pracy i prostego du
cha. Wielkich mówców, ani nawet żad
nych partyi tam niema; interesy kraiku
tego na tem jednak nic nie cierpią.

Członkowie najmniejszego parlamentu.
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Z teatrów warszawskich
TEATR LETNI. „Pohańbiona". Dramat
historyczny z lat dawnych, w 3 aktach,
E. Grabowieckiego (odznaczony na konkur
sie wydziału krajowego we Lwowie).

skiego, rotmistrza zbuntowanych Lip
ków, została przezeń pohańbioną, czy
nie. I przyznać się muszę, że wśród
takiego mnóstwa jęków, płaczu, na
rzekań, okrzyków wojennych, krwi
i zgliszcz pożarnych, nie można było
aż do samego końca wyrobić w sobie
przekonania, czy Zbigniew ma istotnie
powód do tak strasznej rozpaczy i do
obnoszenia na scenie tak smutnej
twarzy (wszyscy w dramacie mają
twarze nieodmiennie smutne), czy nie
ma powodu... Nawet nie umiałbym
z pewnością twierdzić, czy Elżunia,
kiedy w ostatniej scenie staje przed
Krzeczkowskim z rozkrzyżowanemi
rękoma i broniąc go od rozsiekania
szablami, mówi: stójciel to mój mał
żonek! — robi to z przekonania, czy
też dla tego, aby dla dobra Rzeczy
pospolitej uratować kilka tysięcy sza
bel Lipków... Autor trzyma wszystkie
swe figury, od początku do końca,
w nieustannem a najwyższem napię
ciu dramatycznem, nie dając im wy
tchnąć ani razu. Nastrój nuży i prze
czuła widza o tyle prędzej, o ile
motywy jego nie tłomaczą się jasno.
Melodramat tego pokroju powinien
być prostym i wyraźnym, jeśli ma
zrobić wrażenie. Syluacye mogą być
jaknaj bardziej nieprawdopodobne, ale
widz nie powinien ani chwili wątpić
w to, o co chodzi. Autor osiągnął tylko
pierwszą część zadania... To wszyst
ko zabarwione po wierzchu jakiemiś
półtonami, przypominającemi Sienkie
wicza. Więc: Lipki... Grzeczny ryce
rzyku!.. Narzeczona porwana. Przy
jaciele składają przysięgę, że ją od
najdą i pomszczą... i t. p. Przeto, choć
sztuka nie je st właściwie przeróbką—
jeszcze jedną z tylu, to robi zupełnie
jej wrażenie. I jako taka, do pod
trzymania powagi oryginalnego re
pertuaru przyczynić się nie może.
Artyści nie mieli wdzięcznego
zadania. Pomimo to wybrnęli zeń
dość zwycięzko.
Wystawa, na ogół
biorąc, staranna, szwankowała naj
bardziej w niezbyt fortunnym po
chodzie Lipków, użytym, jako efekt
końcowy, a prawdopodobnie mającym
apoteozować poświęcenie się niewias
ty dla dobra ojczyzny.

Jakże prędko zmieniły się czasy...
Przed trzema jeszcze laty, gdybyśmy
zobaczyli na scenie warszawskiej dra
mat z dziejów naszej przeszłości,
z wojskiem, noszącem orły białe na
chorągwiach, a przytem kontusze, żupany, wyloty, k arabele,— jakiż byłby
entuzyazm! Ten i ów ocierałby nie
wątpliwie łzę serdeczną. Tak długo
zakazanem było to wszystko. 0 historyi naszej ani słowem nie wolno
było wspominać. Pancernych, hussarzów, nawet ułanów—nigdy na sce
nie nie było. Królowie i znane figury
historyczne, jeśli je w drodze w yjąt
kowej łaski wypuszczano z za kulis,
spacerować musiały na scenie pod
pseudonimami, jak zamaskowane wi
dma...
I oto stała się rzecz nadzwyczaj
na. Od czasu, kiedy w tym kierunku
zapanowało trochę więcej swobody,
choćby tylko w zględnej,, natychmiast
spekulacya teatralna różnego gatun
ku rzuciła się z wściekłością, aby za
pomocą tanich i tandetnych środków
wyzyskać strój narodowy na scenie.
W tym celu do zakazanego niedawno
kontusza, karabeli i orła białego do
rabiano mnóstwo ramot scenicznych
i scenicznej lichoty. Albo, żeby jesz
cze było taniej, dokonywano strasz
nych, oburzających przeróbek z na
szych arcydzieł literackich. Lub też
czerpano bez wyboru w starym reper
tuarze „kontuszowym", wygrzebując
sztuki, które przed wielu już laty
w Krakowie czy Lwowie zeszły bez
powodzenia z repertuaru.—Byle han
del szedł...
Przypomina mi się z przed laty
żydowski fabrykant wódek w Pozna
niu. Nazywał się ślicznie: Kantorowicz. Baz nie udał mu się jakiś ga
tunek trunku. A było tego dużo.
Więc myślał, myślał... Aż wymyślił,
że najlepiej będzie, jak się na to polaczków nabierze. I nazwał kiepską
wódkę także ślicznie: „Kontusclwftka.'1.
I handel poszedł bardzo dobrze.—No, TEATR MAŁY. „Gubernialna Kleopatra",
komedya w 3 aktach z rosyjskiego
bo my już jesteśm y taki sobie pocz
W. W. Tuneszeńskiego.
ciwy, naiwniutki naród...
Na nieszczęście nie mamy wy
Sztuka nie należy do wybitnych
trwałości i nie jesteśm y cierpliwi. dzieł repertuaru rosyjskiego.
Jako
Skutkiem tego sztuka taka, jak „Po satyra, jest pod pewnym względem,
hańbiona", choć na tle dziejowem jak wiele innych w tym rodzaju, pa
i w kostyumach, a nawet, pomimo że rafrazą Gogolewskiego „Rewizora",
została odznaczoną na konkursie wy zwróconą w stronę świata urzędowodziału krajowego w Galicyi, trafiła biurokratycznego. Ale posiada kilka
już dziś na grunt lak wyzyskany we momentów zajmujących, charaktery
dług systemu gospodarstwa rabunko stycznych, nawet dowcipnych. Zwła
wego, że trudno jej rokować trwałe szcza akt drugi, w którym widzimy,
powodzenie, oparte na tern jedynie, jak prowincyonalna lwica, równie po
iż posiada zewnętrzną formę „histo nętna, jak zręczna, usidla nowego
ryczną", obok braku za to innych za j enerał-gu bornatora, wszechwładnego
let wewnętrznych, literackich i sce pana sytuacyi, aby zeń uczynić po
nicznych.
słuszne narzędzie dla swych planów.
Jest to nużący melodramat. Od Jest to już drugi z rzędu władca
początku do końca chodzi o to, czy prowincyi, ulegający jej czarowi.
Elżunia Grzymalanka, narzeczona Zbi Pierwszy umarł. Trzeba więc zacząć
gniewa. a porwana przez Krzeczkow- intrygę na nowo, intryga się udaje,
19
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a przebiegła lwica, występująca
w' teatrze amatorskim, jako Kleopatra,
zdobywa sobie przemocą Antoniusza,
który oczarowany korzy
się u jej stóp...
Wszystko to—
w o to czen iu
wygodnego, a
ni edołężnego
męża, jeszcze
j e d n e g o amanta na bo
ku, umiejące
go sy tu acy ę
w y zyskać w
celach prakty
cznych, sterory zo w an y ch
„czy n o w n ików" i t. d.
Rolę ty tu 
łową grała p.
Sulima. Natu
ralny wdzięk
artystki przy
czynił się głó
wnie do upra
wdopodobnie
nia sytuacyi.
Bardzo trafnie
pojął i grał
wybornie rolę
władcy prowincyonalnego p. Staszkowski, artysta
inteligentny i
P. H e le n a Sulim a w ro li t y 
tu ło w e j „GubernialneJ K le  utalentowany.
o p a tr y ” .
To samo po
wiedzieć należy o p. Noskowskim w roli pułko
wnika.
Trupa teatru Małego udała się
w tych dniach na szereg reprezentacyi scenicznych do Kijowa.
A. Br.

Pół wieku upływa dzisiaj od zgo
nu męża, który zapisał się niezatartemi zgłoskami w historyi opery pol
skiej.
W czasach, kiedy przewroty po
lityczne, brak podstaw finansowych
oraz nie dość w społeczeństwie roz
winięta kultura artystyczna znacznie
utrudniały zadanio przedsiębiorstwom
muzycznym, Karol Kurpiński potrafił
nie tylko dzielnie kierować operą pol
ską w Warszawie, utrzymywać ją
w stanie żywotnym, lecz zarazem
stopniowo krzewić zamiłowanie do
głębszych ideałów sztuki. (Kapelmi
strzem i kierownikiem opery był Kur
piński przez lat 30: od 1810 do 1811 r.).
Kurpiński zasłynął, jako kompo
zytor utalentowany i płodny przeważ
nie w zakresie operowym. W stylu
ulegał wpływowi Mozarta i Rossiniego.

t Władysław Łebiński.

Karol Kurpiński.

Jedna z najpiękniejszych oper
Kurpińskiego „Jadwiga, królowa polska“, wystawiona po raz pierwszy
dnia 23 grudnia 1814 r., zapowiedzia
ną została w bieżącym sezonie opero
wym na dzień 20 października.

Dom Tow. Politechnicznego
we Lwowie.
Trzecia już z rzędu siedziba pol
skich techników, we Lwowie, daje wy
mowne świadectwo silnego rozwoju po
czucia solidarności w naszych kołach
technicznych. W Warszawie budowa
własnego domu
przed dwoma
laty była dzie
łem szczęśliwe
go m om entu,
który przyniósł
korzystne wa
runki m a t ery aln e. Tech
nicy krakowscy
i lwowscy do
szli do urzeczy
wistnienia swe
go z a m ia ru
drogą powol
ną i żmudną.
Tern chlubniej
świadczy to o
energii, zgodnie
i o f ia r n o ś c i
tych, co dłu
gim wysiłkiem
zdołali wznieść
sobie w ła s n e
siedziby. Dom
Tow. politech
n ic z n e g o we
Lwowie,nie tak
ozdobny i pię
kny, jak krako
wski, zbudo- Dom Tow. P olitechnicznewanyzostałpogo we Lwowie,
dług planów W.
Iławskiego. Ubikacye Towarzystwa wraz
z dużą salą wykładową mieszczą się na
parterze, trzy dalsze piętra są wynajęte.
Koszt budowy domu wynosi przeszło
1,300,000 koron. Przy wykonaniu, podob
nie, jak w Krakowie, użyto wyłącznie
sił polskich.
Ł.

Zmarł w Poznaniu dnia 9 paździer
nika zasłużony, pracowity, zdolny auczciwy pracownik i działacz społeczny. Głę
bokie przywiązanie i miłość gorącą do
kraju swego, przez całe znojne życie
krokami jego kierujące, umiał ś. p. Wła
dysław Łebiński połączyć z rozumnem
umiarkowaniem, równowagą i spokojem,
Kiedy przed 11 laty obejmował trudne
i niebezpieczne w tamtejszych oplakanych w a r u n 
kach stanowi
sko naczelnego
redaktora „Dz.
Poznańskiego",
zakreślił sobie
program, stre
ścić się dający
w k ilk u sło
wach : „Miłość
kraju nakazuje
nam pilnować
praw naszych
i walczyć doupadłego, ale na
legalnych pod
stawach, w tem
przekonaniu, że
spraw iedliw a Ś. p. W ła d ysła w Łebiński
Opatrzność u
paść nam nigdy nie pozwoli..." „Ciężką
była i trudną ta walka, bo, niestety, na
stały czasy takie, że przy calem umiar
kowaniu trudno się nie oburzać na krzy
wdy nas dotykające..." „Ale jest w świę
cie porządek wyższy, nagradzający męztwo, cierpliwość i umiarkowanie, a poni
żający pychę niepomiarkowaną, butę i
znęcanie się nad słabymi..."
Od tych zasad nie odstąpił zmarły
ani na chwilę, umiejąc trafić w myśl
swych poprzedników, zwłaszcza ś. p. Fran
ciszka Dobrowolskiego, dzięki czemu
organ przezeń kierowany nie zacieśniał
się w granicach potrzeb prowincyonalnych, ale używał zasłużonej powagi we
wszystkich dzielnicach dawnej Rzeczy
pospolitej, nierzadko zaś liczyli się z nim
i cytowali go nawet obcy, jako mia
rodajny głos dojrzałej opinii polskiej.
Obejmując kierownictwo ważnej tej pla
cówki wielkopolskiej, posiadał już zmar
ły doświadczenie, zdobyte dawniej na
stanowisku redaktora „Gazety Toruń
skiej", a później (1884 r.), do spółki
z ś. p. Ignacym Łyskowskim, pisma ty 

godniowego, wychodzącego w Poznaniu
w języku niemieckim, ale poświęconego
wyłącznic interesom polskim, p. t. „Polnische Correspondenz".—Oprócz tego na
pisał i wydal sporo prac z dziedziny
społecznej, historycznej, archeologicznej,
językoznawczej, a nawet beletrystycznej.
Był również przez długie lata właścicie
lem wielkiej drukarni, nabytej po J. I.
Kraszewskim. Nie minęło go też w karyerze publicysty kilkomicsięczne wię
zienie pruskie za jakąś urojoną obrazę
rządu.
S. p. Władysław Łebiński urodził się
we wsi Stążki pod Świeciem (Prusy Za
chodnie) ze starodawnej rodziny ziemiań
skiej. Gimnazyum kończył w Chełmnie,
uniwersytet we Wrocławiu z tytułem do
ktora filozofii. Liczył 67 lat.
ab.
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główny w ksiągarni naukowej. Krucza 44,
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nie 82.
Maksym Gorkij, Wareńka Olessówna,
w przekładzie Henr. Salza, nakładem
księgarni: Albin Staudacher i S-ka, Sta
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Szwalnia „O św iaty11 w Winnicy na Podolu.
Grono obywatelek na
Podolu, pod egidą To
warzystwa „Oświaty",
dbające o dobro i kul
turę ludu wiejskiego,
założyło szwalnię dla
dziewcząt. Szwalnia
istnieje już 10 miesię
cy, a urządzony nie
dawno popis wypadl
n a d s p o d z ie w a n ie
p ię k n ie . Roboty
szwalniodznaczały się gus
tem i wykoń
czeniem starannem.
Dzielną kie
rowniczką tej
szwalni jest
p. Michalina Czekańska, która z zamiłowaniem i poświęceniem urabia do pra
cy użytecznej młode siły dziewczęce. Fotografia wyobraża kierowniczkę w oto
czeniu uczenie—pracownic igły.
f.
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Międzynarodowy
zjazd psychjatrów.
W międzynarodowym zjeździe psy
chjatrów, neurologów i psychologów,
który się odbył w Amsterdamie, polacy
wystąpili, jako odzielna grupa narodowa.
Utworzono osobno kotnitet polski, równo
rzędny z innemi komitetami narodowopaństwowemi, pod przewodnictwem prof.
Halbana, docenta przy uniwersytecie
lwowskim. Zjazd nie chciał z początku
dopuścić do odrębnego przedstawicielstwa
polskiego, ale gdy prof. Halban oświad
czył, że, jako profesor przy uniwersyte
cie polskim, musi żądać uznania samo
dzielności nauki polskiej na zjeździe
międzynarodowym, komitet zjazdu uczy
nił zadość temu żądaniu.
Czwarty zjazd „Ligi przemysłowe]" we Lwowie.

„Liga przem ysłowa11 w Galicyi.
„Liga pomocy przemysłowej" w Ga
licyi powstała w r. 1903, jako jedno
z ogniw ogólnej akcyi, zmierzającej do
wytworzenia u nas własnego przemysłu.
Od tego czasu corocznie odbywa się zjazd
dla ocenienia osiągniętych wyników
i wytknięcia dalszej marszruty. Zjazd
taki, czwarty z kolei, obradował świeżo
we Lwowie. Do „Ligi" należy 106 sto
warzyszeń dla popierania przemysłu
o łącznej liczbie 12.000 członków. Nie
możemy wdawać się w szczegółowy roz
biór tej części działalności „Ligi", którą
możnaby nazwać techniczną. Zaznaczy
my tylko, że jednem z zadań jej jest
popularyzowanie wyborów polskiego prze
mysłu i że zadanie to spełnia ona przedewszystkiem zapomocą „wystaw rucho
mych". Takich wystaw odbyło się do
tąd 117 w różnych stronach Galicyi,
a zwiedziło je 376.000 osób. Na czele
„Ligi" stoi ks. Andrzej Lubomirski
z Przeworska, jeden z tych magnatów
polskich, którzy poczuwają się do obo
wiązku iść razem z dążeniami społeczeń
stwa, którym wstrętną jest rola paso
żytów na ciele narodowem.
Lwów.
Łęski.

•**J2^*»
Tow . zwolenników przyrodolecznictwa w Warszawie.
W miesiącu maju zatwierdzono
w Warszawie Towarzystwo Zwolenników
przyrodolecznictwa, zachęcające do życia
według praw przyrody, z hasłami: oddy
chania świeżem powietrzem, walki z alko
holizmem, czystości ciała i odzieży,
zdrowia i fizycznego rozwoju, jako czyn
ników siły i inteligencyi narodu. Zało
życielami Towarzystwa są: Stanisław
Blikle, Stanisław Kozłowski i Witold Sozaóski. Siedziba Towarzystwa: ul. Smol
na, 10 m. 15. Towarzystwo poniosło stra
tę ze śmiercią gorliwego członka i krze
wiciela zasady przyrodoleczniczej, d-ra
Józefa Drzewieckiego, zabitego przed
kilku miesiącami przez najętych bandy
tów. Śledztwo w tej sprawie tajemni
czej dotychczas jeszcze nie ukończone, j.

l-szy zjazd OświatowoKulturalny.
Zwoływany przez kilka instytucyi
oświatowych (Czytelnia m. Warszawy,
Polski Związek Nauczycielski, Stowarzy

szenie Kursów dla Analfabetów Doro
słych, Towarzystwo Kultury Polskiej,
Uniwersytet dla Wszystkich), I-szy Zjazd
Oświatowo-Kulturalny odbędzie się sto
sownie do zapowiedzi d. 1, 2 i 3 listo
pada.
Biuro zjazdu, mieszczące się przy
ul. Wspólnej, 26 m. 1 (tclef. 194,00), czyn
ne jest codziennie od 5-ej do S-ej wiecz.
i do d. 15 października przyjmuje jeszcze
referaty oraz zgłoszenia.
■ Z licznie nadesłanych referatów n a 
leży wymienić: pani dr. Zofii Golińskiej,
pp. W. Feldmana, L. Krzywickiego, J.
Wł. Dawida, J. Mączyńskiego (z Rado
mia), Towarzystwa szerzenia wiedzy
z Częstochowy i wiele innych.

Sąd rozjemczy
zamiast brauninga.
( r y s u n e k niżej).

Pierwsze posiedzenie sądu rozjem
czego w sprawach piekarskich: w środ
ku—superarbiter, mecenas L. Bobiński,
z lewej—sędziowie ze strony właścicieli:
pp. Sozariski, W. Fiszer i J. Zawisza,
z prawej—sędziowie ze strony pracow
ników: pp. S. Ulatowski, J. Smoleński
i A. Borkowski. Sprawę wygrał pra
cownik.
Jest to pierwsza próba humanitar
nej interwencyi, powstała wraz z ukoń
czeniem uciążliwego lokautu piekar
skiego, na mocy
umowy pomiędzy
Związkiem właści
cieli i Związkiem
robotników prze
mysłu mącznego.
Tak zwani „dele
gaci" zostali usu
nięci bezpowrotnie.
Wszelkie nieporo
zumienia rozstrzy
ga ów sąd polubo
wny. Przykład, ze
wszech miar godny
n aślad o w n ictw a.
Wróży on szczęśli
wie, jako jasna po
czynająca się smu
ga, jako zaranie
ładu i porządku,
śród opłak an y ch
naszych stosunków
pomiędzy pracoda
wcami i pracują
cymi.

Atanazostwo Puciata.
Rzadki jubileusz.

W dniu 5 października pp. Atana
zostwo Puciata święcili rzadką uroczy
stość 65-letnich godów małżeńskich. Obo
je jubilaci mają po 87 lat i cieszą się
wyjątkowem zdrowiem i czerstwością.
Jubilat do dziś dnia, jako technik, pra
cuje, świecąc chwalebnym przykładem
trzeźwości i czerstwości umysłu. Pań
stwo Puciata znani są też śród sfer zie
miańskich. Mszę jubileuszową odprawił
wnuk jubilatów, ksiądz Stanisław Skomorowski, w mieszkaniu jubilatów przy
ulicy Żórawiej, w licznem otoczeniu ro
dziny. W ciągu całego dnia jubilaci
odbierali życzenia dożycia jeszcze dłu
gich lat.
________
a.

Członkowie sądu rozjemczego.
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N E K R O L O G IA .
Ś. p. dr. Teofil Gerstman.
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Dr. Teofil Gerstman, jeden z wybit
nych i zasłużonych pedagogów galicyj
skich, były dyrektor I szkoły realnej we
Lwowie, zmarł
w 65 roku ży
cia. Pozaszkołą, której od
dany był całą
duszą, praco
wał w Towa
rzystwie peda
gogiczne™,któ
re w uznaniu
zasług miano
wało go swoim
członkiem ho
norowym, oraz
w Tow. nauczy
cieli szkół wyższy ch . B ył
członkiem Ra
dy m iasta Lwowa i długoletnim sprawo
zdawcą miejskiej komisyi teatralnej.
W wolnych chwilach oddawał się pracy
literackiej, ogłaszając w pismaęh lwow
skich zajmujące listy z podróży, pełne
trafnych obserw acji, poświęcone przeważ
nie ruchowi artystycznem u za granicą,
oraz życiu polaków na obczyźnie. Przed
kilku tygodniami jeszcze ogłosił ś. p. Ger
stman nader interesujące wrażenia swe
z pobytu w Danii, gdzie badał warunki
życia naszych włościan-wychodżców.

Ś. P.

S. p. Jan Freyer.
Zmarł w tych dniach generał-porucznik Jan Preyer, jeden z ostatnich uczniów
polaków akademii wojskowej w Peters
burgu, gdzie niebawem
wstęp do niej pola
kom został wzbron i o n y.
Posu
wając się sto
pniowo w karyerze wojskowej,
został miano
wany pomocni
kiem nam iest
nika Kaukazu,
a niedawno, po
ustąpieniu te
goż, otrzymał
propozycyę na
stanowisko na
miestnika tamże,
pod w a r u n k a m i
wszakże, na które
przystać nie chciał i nie mógł. Powrócił
tedy do kraju, gdzie spędził ostatnie lata.

Walery
Wysocki,
były profesor
k o n s e rwa'toryum muzyc z n e g o we
Lwowie, zmarł
w 71 roku
życia.
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J. MIECZKOW SKI.

były poseł na
sejm krajowy
i były dyrektor
banku hipote
cznego we Lwo
wie, zmarł w
80 roku życia.

F o t o g r a f ia *
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Odpowiedzi od Redakcyi.
P. Wacławom Piaścikowi. Wiersze
nic będą drukowane. Zanadto „rozsza
lałe."
P. Or. Z. „Kochaniu dzwonię", choć
m a wdzięczną formę, nie sprzęgnie się
„rubinową pieczęcią" ze „Światem",
P. TK. Toporowi. „W agram" jest nad
m iarę długi: korzystać nie możemy.

Opinia francuskiego inżyniera o
polskich pracownikach Zagłębia, którą
podaliśmy w ankiecie naszej, powodu
jąc się bezstronnością, wywołała li
czne protesty i zaprzeczenia. Otrzy
maliśmy wiele listów wyjaśniających,
podpisanych nazwiskami szanownemi,
które w zupełnie innem świetle przed
stawiają tą sprawę. Poświęcimy jej
w najbliższym numerze szereg uwag,
dziękując serdecznie tym, którzy do
odparcia zarzutów, rzuconych polskie
mu pracownikowi się przyczynili, nad
syłając nam dane, spostrzeżenia i ar
gumenty.
Red.

Telefon N° 16-81.

Haberbusch i Schiele

poleca

PIWO PILZEŃSKIE

1I0TEL CONTINENTAL

ul
o*
c

tów swojskich, które zaw ierają w sobie
bardzo wiele mało znanych szczegółów.
Nadto zwracamy uwagę czytelników, że
podwójny tom V—VI seryi drugiej, się
gający do końca litery 0, ukaże się za
kilka tygodni. Normalnemu wychodze
niu tego zakrojonego na wielką skalę
dzielą przeszkodziły wypadki lat ostat
nich.

W sprawie „Polski pod ziemią” .

Ś. P.

Alojzy
Rybicki,

W ielk iej Encyklopedyi Ilustr. Wyróżnia
się on ro z le g łe m uwzględnieniem tema

w Kijowie.

Ś. p. Jan Stem browicz,
od trzydziestu trzech la t organista przy
kościele po-bernardyńskim, jubilat, zm arł
7 październi
ka r: b. w wiekulat55. Zmar
ły należał do
niewielkiej już
liczby organi
stów dawniej
szych, był nau c z y c ie le m
śpiewu uczniów
gimnazyum pra
skiego i dyre
ktorem chóru
am atorskiego.
Napisał mszę
dwugłosową z
t e ks t e m pol
skim, hymn „0,
S alutaris" i wiele innych, dotychczas
niewydanych. Cieszył się ogólną sympafyą, jako człowiek zacny, cichy i pra
cowity.
i.

Tow. urządzeń szkolny ch IJR AN IA“
i pomocy naukowych
rx
1N '
WARSZAWA, BRACKA 18 tel. 7769.
S ta ła w ystaw a pom ocy naukowych.
-----Biuro otw arte oa g. 10 r. do g. 7 w. -----Cenniki: No 1. D la szk ó ł ludow ych i początków.
Ne 2. Pomoce do wykł. geogr. i histor.
Ne 3. Pomoce do w y k ł. uauk przyrodn.
Ne 4. L a ta r n ie m ag iczn e i p rzezro cza.
Ne 5. Pom. do w ^kł. fiz y k i i chem ii
(w przygot.)

pijcie piwo „WalSszleschen“
Żądać wszędzie.

Składy n a Meble

„SYRENA"
K r a k . P r z e d n i. 3 8
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Wielka Encyklopedya ilustrow.
Ukazał się świeżo 44-y zeszyt seryi ii-ej, oraz podwójny tom XXIX—XL

Renroft - Łagiewnicki, warszawianin
który doprowadził tresurę konia do iśeie
zdumiewającej doskonałości. Koń jego,
po za szeregiem klasycznych zwrotów
wyższej jazdy, tańczy w tak t muzyki, na
śladując ruchy popisującej się obok tan
cerki. Godnym zaznaczenia je s t wdzięk
i spokój produkcyi, bez forsownej pobu
dliwości, stanowiący wszędzie, jak i tu,
o szczytach wydoskonalenia. P. RenroffŁagiewnicki stwierdza rzetelnie tradycyę
polskiego m istrzostwa konnej jazdy.
Redaktor: Stefan Krzywoszewski.

W ydawcy: 1 o w . Akc. S. O rgelbranda S -ów .

R edaktor odpow iedzialny na G a lic y ę : A ntoni C hołoniew ski, Kraków, ulica Zyblikiew icza Ne 1.
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C DODATEK ILUSTROWANY 1
Z krakowskich wspaniałości.
Szczególną rolę gra Kraków
w polskiem życiu współczesnem...
Jest to nietylko muzeum najdrogocenniejszych pamiątek, ale i żywe
źródło nowożytnej kultury narodowej;
nie tylko zbiór pereł przeszłości na
szej, ale i „miasto-światło“, przepeł
nione szkołami i uczącą się młodzieżą;
nie tylko archeologiczna wystawa, ja 
kiej choćby tylko w przybliżeniu po
dobnej nie znajdzie się nigdzie indziej
na całym obszarze dawnej Rzeczypo
spolitej, ale bardzo żywe, bardzo ruch
liwe, bardzo energicznie około swych
interesów zabiegające miasto, jak naj
mocniej współczesne.
Żeby też zrozumieć pewne objawy
w dzisiejszym stanie rozwoju staro
żytnego Krakowa, należy pamiętać,
iż jest on nie tylko miejscem piel
grzymki polaków z pod rosyjskiego
berła, ale także i rynkiem dla nich,
pierwszym „zagranicznym etapem",
gdzie posiadają towary wielko-europejskiego przemysłu, nie przyciśnięte
ciężkiemi opłatami celnemi.
Dziesiątki tysięcy koroniarzy, litwinów, polaków, koloniami mieszka
jących po miastach rosyjskich, ukła
dając sobie doroczny plan wycieczki
zagranicznej, robią postanowienie,
przy zatrzymaniu się obowiązkowem
w Krakowie:
— Zwiedzić Wawel, pomodlić się
u Panny Maryi i porobić konieczne
sprawunki...
Pogadajcie też z tymi, którzy
zdają sobie dobrze sprawę z rozwoju
handlowego dzisiejszego Krakowa i ze
źródeł, któremi spływa nań dobrobyt,
a powiedzą wam niezawodnie:
— Przejezdni pozostawiają u nas
dużo złota...
I zapewnią was o jednym jeszcze
fakcie, nie ulegającym wątpliwości:

- I tak idzie crescendo!...
Tak jest, Kraków się rozwija...
Niedawno mówił mi o tem Sze
roko pewien radca miejski:
— Co pan chce, wyrabiają się
u nas firmy w całem tego słowa
znaczeniu pierwszorzędne. Gdy kto
z przejeżdżających na taką właśnie
trafi, musi być zachwycony, boć ani
w Wiedniu, ani w Berlinie lepiej
obsłużony nie zostanie. Nic dziwne
go, że zachowa to we wdzięcznej pa
mięci, drugiemu poradzi, a i sam tu
powróci. Solidność ciągnie, panie, jak
magnes!
I rzucił jakby od niechcenia:
— Ot, choćbjr taka firma Schwar
za z konfekcyą?! Czy ona nie jest
jednym z magnesów, które Kraków
nasz ukochany czynią nie tylko dro
gim, ale i żywotnym.
Firma Schwarza?!...
— Gdzież to ona jest?
Pan radca trochę się zmarszczył.
Moje pytanie wydało mu się pew
no naiwnem.
Niezawodnie powiedział sobie,
w swoim duchu, patryotyzmem kra
kowskim przepełnionym:
„Co to za dziki jakiś koroniarz?!
Nie wie, gdzie jest Schwarz?"
Ale uprzejmie mi odrzekł:
— A toć niedaleko od rynku.
W Grodzkiej ulicy.
A więc — pomiędzy Sukiennicami
a Wawelem...
Zanotowałem sobie tę informacyę
pośpiesznie.
Właśnie spotkałem znajome mi
panie z Warszawy, które wracały
z wód i zatrzymały się w Krakowie
„dla sprawunków". Pokazało się na
wet, iż stoimy w jednym hotelu. Sły
szałem, jak jedna drugiej pytała:
— Dobrze, ale gdzie to dostanie
takich halek, żeby były eleganckie
i nie drogie?...

A druga dała na to radę nie tyle
z pewnością praktyczną, ile łatwą:
■, -4 Ot, wielkie rzeczy! Przejdzie
my się po wystawach, to się zobaczy...
Wieczorem dnia tego zapukałem
do nich.
— Cóż? sprawunki załatwione?—
pytam.
Odpowiadają mi:
— Prawie nic jeszcze...
Robię minę studni dobrego poin
formowania się.
— A były panie już u Schwarza?
Podnoszą na mnie oczy naiwne.
— Nie... A gdzie to?
Teraz ja udaję pana radcę.
— Jakto, panie tego nawet nie
wiedzą?
Bąknęły coś potulnie.
— Na Grodzkiej! Między Sukien
nicami a Wawelem...
Z najczystszem sumieniem daję
im tę radę bezinteresowną. Boć i pan
radca miejski, gdy mówił z zachwy
tem o firmie konfekcyi damskiej
Schwarza do mężczyzny, również nic
interesownego mieć nie mógł na myśli.
Nazajutrz spotykam moje dwie
panie warszawskie na A—B.
Odrazu wyciągają do mnie dwie
rączki, opięte w rękawiczki, z jakimś
pośpiechem, w którym nie trudno mi
dostrzedz pewną dozę wdzięczności.
Rozumiem już wszystko.
— Były panie u Schwarza, natu
ralnie.
Jedna z nich powiada mi:
— Ależ to jest kawałek najpięk
niejszego kobiecego Paryża, rzucony
pomiędzy te skarby archeologiczne
krakowskie.
Druga wyraziła mi swoje zado
wolenie znacznie krócej, a znacznie
wymowniej jednak:
— Acb, panie!—zawołała.
I umilkła.
Reszta zamarła jej na ustach.

W poczekalni.

Magazyn na ul. Grodzkiej.
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Gotowe ubranie jest przyszłością w handlu modami.

Aby zrozumieć całą doniosłość
takiego urwanego słówka, w którem
wyraził się entuzyazm kobiecej duszy
na widok tego raju niewieściego, jaki
urządził p. Schwarz na Grodzkiej
ulicy, potrzeba być albo elegancką
kobietą, albo szczerym wielbicielem
kobiecej elegancyi...
Nieoceniony radca!
Krakowianki i nasze panie z po
granicza nie potrzebują, oczywiście,
informacyi o magazynie p. Schwarza,
który od wieku już niemal znany jest
miejscowym klijentom. Ale klijenci
przejezdni mogą tak łatwo się zabłą
kać — i pominąć okazyę wyjątkowo
piękną...
Moje panie były głodne. Poszli
śmy więc razem na obiad, w czasie
którego nasłuchałem się różnych dzi
wów, zwłaszcza o przymierzalniach
i o jakimś lustrze magicznem, które
odbija postać i z góry, i z dołu.
—- Coś nadzwyczajnego, — entuzyazmowały się moje panie.
Potem nastąpiło kilka porównań
nieprzyjemnych dla warszawskich ma
gazynów.
Wreszcie apoteoza:
— No, i ceny?! i eony?!
Po obiedzie pociągnięty zostałem
na ulicę Grodzką do magazynu firmy
Henryka Schwarza.
Jest to „Sklep bławatny i zakła
dy konfekcyi damskiej “...
Wystawa i wejście ujęte w rzeź
bione ramy z cieszyńskiego piasko
wego kamienia, obrobione z lekkością
i gustem, w motywach stylu gotyc
kiego. Za olbrzymich rozmiarów trzemalustrzanemi szybami—pokazy trzech
działów magazynu. Za jedną szybą
widzę więc bławaty, za drugą płótna,
chustki i drobiazgi; za trzecią—goto
we kostjumy, obleczone na maneki
nach.
Zapasy widać olbrzymie.
Największe wiedeńskie, paryskie,
lom ńskie sklepy nie mogłyby chyba

klijentom swoim przedstawić obfitsze
go wyboru jesiennych i zimowych
materyałów, jakie! stosy tu widzę.
Gotowe ubrania—gustowne, lekką
ręką najwidoczniej, robione. Jak na
paryski gust, za dyskretne. Ale po
za Paryżem żądają panie wszędzie
kostyumów mniej rzucających się
w oczy, mniej zuchwałych, że tak
powiem, spokojniejszych w tonie, któreby jednakowoż zachowywały elegancyę paryską linii i harmonię całości.
Artyści firmy p. Henryka Schwar
za najwidoczniej ten sekret dostoso
wywania pomysłów paryskich do spo
kojniejszego gustu pań naszych po
siadają w całości.
Śądzić to mogę choćby po tym
prześlicznym aksamitnym płaszczu
damskim, który z po za wielkiej lu

strzanej szyby „ciągnie oczy". d°"
prawdy, że nie tylko męskie.
Nie krępuję się wcale, aby po
wiedzieć co myślę:
— Śliczne!
A owa cichsza z pań, ale tembardziej porwana magią tej wystawy
powiada:
- No, i ceny!., i ceny!..
Mruczę, stroskany nie mało tem,
co się z cenami porobiło w Króle
stwie w ostatnich czasach:
— Kto przywykł do warszaw
skich...
Wnętrze — wielkie, praktyczne,
pełne wykwintu i elegancyi. Stąpa
się po puszystych kobiercach. Siedzi
na wytwornych meblach, gdzie aksa
mit z mahoniem do całości się połą
czył. Lustra wszędzie pozwalają na
natychmiastową kontrolę, azali dana
rzecz „robi do twarzy1*.
Przymierzalni parę.
Jedna, z jasnemi tapetami, jasnemi meblami, z lustrem, całą ścianę
zasłaniającym, tyle posiada światła
elektrycznego, że jak po dniu najjaś
niejszym, każdy szczegół tualety,
najmniejsza pliska i fałdka nic nie
zdoła ukryć ze swej perfekcyi albo
niedostateczności.
Druga sala do przymierzania ma
mocny ton bordeau, ściany, materyą
pokryte, wspaniały świecznik pod su
fitem i owo duże, nadzwyczajne, zsu
wające się z góry na dół lustro, które
zachwyt moich pań wzbudziło.
Po za temi ubikacyami wykwintnemi, do których prowadzi uroczysta
poczekalnia i kantor dyrektora maga
zynu, rozłożył się salon z gotową
konfekcyą damską, przejrzysty i dla
lepszego światła mający całą niemal
jednę salę szklaną.
A co tu za wybór?!..
— Wybór gotowych rzeczy musi
być u nas ogromny,—objaśniają nas
na miejscu, — bo właśnie cała przy
szłość handlu ubiorami i strojami kobiecemi w tym właśnie kierunku

Personel firmy krakowskiej ,,Henryk Schwarz” .
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idzie. Gotowe rzeczy wchodzą dziś
w użycie na całym ś wiecie, za przy
kładem wielkich magazynów pary
skich i bardzo wybredne elegantki
posługują się już temi gotowemi rze
czami, przekonawszy się, iż ten spo
sób jest właśnie najlepszy, najdo
godniejszy i najpraktyczniejszy. Sto
sowne poprawki i konieczne dopaso
wania, niemal że na poczekaniu do
konane, toć to co innego, aniżeli nie
skończone ambarasy i nieporozumienia
i chybianie terminów, czego się nie
unika przy stalowaniu sukien.
Moje panie kiwnęły na to tylko
głową ze smutną minką...
A ja na uboczu zapytałem:
— A iluż ludzi zatrudniają wasze
pracownie?
— Przeszło pięćdziesięciu. Męż
czyzn — specyalnie do angielskich kostyumów, żakietów i okryć, kobiet—
do lekkich, francuskich sukien...
Spotkawszy się tegoż wieczora
u Hawełki ze znajomym mi radcą
miejskim, podziękowałem mu, w imie
niu moich znajomych, a zachwyco
nych porobionemi sprawunkami pań,
za dany mi adres.
— O, Schwarzowie, to bardzo po
ważne nazwisko w patrycyacie ku
pieckim naszego miasta,—rzekł mi.
1 przedstawił mi krótki rys infor
macyjny o tej firmie, która należy
do najstarszych w Krakowie:
— Otworzył ją Alojzy Schwarz
jeszcze w roku 1836.

— To poważna data...
/'C -'S klep mieścił się wtedy na
tak zwanem „Barszczowcu" w głów
nym Rynku, gdzie dziś stoi przebu
dowana kamienica p. Czynciela.
W roku 1848 przeniesiono sklep ten
w inne miejsce, tam mianowicie, gdzie
mieści się obecnie księgarnia p. Krzy
żanowskiego. W roku 1850, po spa
leniu się Krakowa, Schwarz nabył
dwie kamienice przy ulicy Grodzkiej
na swój zakład, istnieje więc w jednem miejscu już więcej, niż pół wie
ku, i jedynie obcym całkowicie nie
jest znanym.
— Dziś już takim obcym i ja
nie jestem...
— P. Henryk Schwarz pracował
w tym magazynie właśnie od owego
1850 roku, gdy firma z małego skle
pu na wielki się zamieniła i on to
rozwinął ją na europejskiej miary
zakład, którym miasto nasze może
się chlubić. W tym roku właśnie,
przerobiony na wytworny sklep, jak
go pan oglądał, cały zakład przeszedł
pod kierunek syna p. Henryka, pana
Leona Schwarza, który po ukończeniu
akademii handlowej, odbył praktykę
w Niemczech i Warszawie, a od lat
sześciu pomagał ojcu.
I dodał:
— P. Henryk Schwarz jest jedną
z najwybitniejszych postaci krakow
skich. Od szerego lat powoływanym
jest na stanowisko starszego kongregacyi kupieckiej, na którem służył

kupiectwu krakowskiemu z całem od
daniem się i poświęceniem. Zasiada
w Radzie miasta, w Izbie handlowej,
w Wydziale wielkim kasy oszczędno
ści miasta Krakowa. Świetne tradycye krakowskiego patrycyatu kupie
ckiego utrzymuje wysoko, a nie zapo
mina i o dobroczynnych instytucyach
naszych; jest prezesem jednej z naj
poważniejszych: Towarzystwa Dobro
czynności.
- Więc — zasłużony człowiek
i umiejętny pracownik...
— Bardzo! J-ego zakład z otwar
ciem nowego wspaniałego magazynu,
wchodzi w nowy, z pewnością świet
niejszy jeszcze od dotychczasowego
okres rozwoju. Pobożnie obchodzili
śmy tę uroczystość inauguracyjną,
mianowicie cichą mszą św. o siódmej
rano, odprawioną w kościele 0.0. Ka
pucynów przez ks. próf. Mateusza
Jeża.
Po chwili radca zakończył:
— Byłem na tej uroczystości, bo
dom p. Schwarza znam oddawna.
A jeżeli moja uwaga dostarczyła mu,
dzięki pańskiej interwencji, parę klijentek, to doprawdy, tem lepiej dla
nich, bo nie tylko w Krakowie, ale
i w wielkich miastach niemieckich
nie będą one przez żadną firmę le
piej, umiejętniej i taniej zarazem
obsłużone, niż u Schwarza. Tego
można być pewnym...
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Poleca na sezony jesienny i zimowy:
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Z n a k o m ity ś r o d e k d o c z y s z c z e n ia z ę b ó w i p ł u k a n i a u s t, o d p o w ia d a 
j ą c y w y m a g a n io m H y g ie n y n a d a ją c y b i a ł o ś ć z ę b o m i z a b e z p ie c z a ją c y
je o d p s u c ia z b a d a n y p r z e z D r . m ed . N e n c k ie g o i D r . m e d . J . B r u n e r a .

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

Fabryka i Magazyn
wszelkich przyborów do
podróży, Konnej' jazdy
i Polowania.

Warszawa, Królewska We l
róg Krakowskiepo-Przedmieścia.

j i c

iI

Jedyna w kraju fabryka Kufrów trzcinowych.

I OsoGa inteligentna

znająca języki, z 17 letnią prakty
ką w dziale administracyi pism,
z poważnemi rekomendacjami i świadectwami, poszukuje
odpowiedniego zajęcia; może być samodzielne.
Oferty pod lit. J. K. przyjmuje redakcya .Świata."

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH
EKSTRAKT I KARMELKI

L E LI WA
w Warszawie, ul. Zielna Ne 21, Tel. 59-54.
SPRZEDAŻ W SKŁADACH APTECZNYCH I APTEKACH.

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

„KURS ELEM. NAUK PRZYRODNICZYCH"
w przekładzie A n n y K r a t z e r z 48 wyd. fran e.
Tom I.—Rok p ie rw szy , dla dzieci od 7 do 10 la t, 50 kop. Tom II.—Rok d ru 
gi, d la dzieci ud 10 do 12 la t 65 k. Tom III.—Rok trz eci, dla d zieci od 12
do 15 la t — w dru k u .
Do n a b y c ia w e w sz y stk ic h k s ię g a rn ia c h .
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Mazowiecka 2.

Z a k ł a d m e b lo w y
j ta p ic e r s k o -d e k o r a c y jn y .

Całkowite urządzenia mieszkań
od skromnych do najwytworniejszych.

M AGAZYN

BŁAW ATNY

JANA GRUCZYNSKIEGO
Nowości Sezonowych
K r a k o w s k ie

P r z e d m ie ś c ie N o 7.

poleca wielki wybór

WEŁNY na kostiumy, suknie i bluzki.
JEDWABIE, WELWETY, FLANELE, BARCHANY.
PLEDY i CHUSTKI.

Wydawnictwa Tow. Akc.
S. ORGELBRANDA S-ÓW
On nabycia we wszystkich księgarniach
S. Dlcksteln Początkowa nauka
geomeiryi w zadaniach, wyd IV—.90
Kramsztyk Doświadczenie fi
zyczne bez p rzy rząd ó w , ze 100
rys. wy u. II
—.75
D. Karejew P o d ręczn ik H istoryi
N ow ożytnej z mapami h isto ry cznem i, łom. Wł. Bukowin**
skieuo
1.50

Podręczny Atlas Geograficzny,

z a w ierają cy 19 map w opraw ie 1.—
b ro szu ro w an y
— 90

Głupi wszystkiemu wierzy; mądry
uważa wszystko za możliwe.

WAŻNE DONIESIENIE

KSIĘGARNI

s
====&

E. WENDE i S-ki
Lekarza Dentysty B. Meve’go.
Nowy doskonały środek do od
każania jamy ustnej w postai ci tabletek. Przyjemny, orzeźj wiający przeciwgnilny i nie
szkodliwy.

W W A R S Z A W IE

SŁOWNIK GEOGRAFICZNY

Skład Główny w Laboratoryum

KRÓLESTWA POLSKIEGO
iinnych KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH

B. Meve’go
Warszawa,

Nowy - Świat N» 36.
;tel. 68-23.
Sprzedaż w aptekach i składach
aptecznych.—Cena flakonu Rubla
pół flakonu 50 kop. Na prowincyę
za zaliczeniem.

W ODA KW IATOW A
i PERFUMY
P arfum erle „MODERNE"
Pansórue des Petits Hotels w naj
nowszych zapachach
„EMPIRE44 „ROYAL MODERNE"
„MORELLE“ „BOUQUET
FAVORI“.
Ż ądać W szędzie.

N iejeden p rz y zbytniem zam iło w an iu
cło rzeczy płynnych, osiadł . w końcu
na p iasku.

Lecznica

14-

chorób zębów jamy ustne
i z PI. Ś-go Aleksandra róg Książęcej
| przeniesiona na róg przeciwległy

\

)
/

wielkich tomów 14 i 2 suplementa, w formacie wiel
kiej 8-ki, zniżony w cenie, a mianowicie: dotychcza
sowa cena rubli 92 z n i ż a s i ę z a c a ł y k o m p i e t n a r u b l i 4 0 , zaś dla Członków rzeczywistych Kasy pomocy Imienia J. Mianowskiego, za okazaniem w naszej księgarni kwitu z opłaconej składki
za r. 1906—na rubli 3 5 .

/
(
'

Pom nikow e to d zieło ro z p o c z ę te je sz cze w r . 1880 p o d redakcyą
F ilip a S ulim ierskiego, w y d aw an e b y ło n ak ład em W ład . W alew skiego
do tom u X. w łącznie, o d tom u X I n a sk u te k zapisu testam entow ego
p ie rw o tn eg o w y daw cy p rz e s z ło na w łasn o ść K asy Im. J. M ianow skiego,
red ag o w an e b y ło o d tą d p rz e z B r. C h leb o w sk ieg o , a w y d aw an e do koń
ca z za siłk ó w K asy Im . J . M ianow skiego.
K o m itet K asv p ra g n ą c u p rz y stę p n ić szero k im kołom nabycie
tego pom nikow ego d zieła i chcąc ze sp rz e d a ż y p o zo sta łeg o nakładu
o d zy sk ać je d y n ie u d zielo n e na to w y d aw n ictw o zapom ogi, umożliwił
oznaczenie w y jątk o w o p rz y stę p n e j ceny ta k d la now onabyw ców jak
i p rag n ąc y ch d o k o m p leto w ać p o sia d a n e ju ż , ale n iep ełn e egzem plarze.
D aw ni p re n u m e ra to r o w ie S ło w n ik a n ab y w ać m ogą brakujące
im tom y p o r u b li 3 —p o jed y ń cze ze szy ty za ś p o k op. 25.

Na tę wyjątkową sposobność nabycia tak ważnego
dzieła zwraca się uwagę: Kół Polskiej Macierzy
Szkolnej, Zarządzających Bibljotekami, Dyrektorów
Szkół, Przełożonych Pensyi, Właścicieli Ziemskich
oraz poważniejszy szerszy Ogół; po wyczerpaniu bo
wiem niewielkich zapasów cena Słownika niezawodnie
przewyższy pierwotną cenę katalogową.

ul. NOWY-ŚWIAT Jfe 2.

SCHLESISCHER OBERSALZBRUNNEN

OBERBRONNEN
M arka-ochron na

Marka-ochronna

P IE R W S Z O R Z Ę D N E A L K A L IC Z N E

T T I1 Y W T IÓ

L U J J W I ja

/Y D T U U Z F T M
U n lr lW L llN

Ź R Ó D Ł O

sk u te czn ie sto so w an e od 1601 r.
Analizy 1 szczegóły o źródle wysyła BEZPŁATNIE
kantor ekspedycyi Ksiątęcych Wód Mineralnych w Obersalzbrunn.
Furbach i Striboll il SZLĄSK II SKtĄD
w®wszystkich aptekach i
składach materj aptecznych.

Kupuję Brylanty
H E N R Y K JU W IL E R
N o w y - S w ia t 5 9 . 1 -sze p ię tr o fr o n t
Sprzedaję Biżuterję i sre b ra o k az y jn ie
K ontentuję się m ałym
z ’ sk iem bo
w m ieszkaniu. telef. 55.28.

ZAKŁAD OGRODNICZY

BRACI H O SER

poleca.

T. Barszczewski.
ul. M arszałkow ska
68. w W arszawie

LABORATORYUM DOKTORA

w Warszawie, Jerozolimska 59

poleca w ielki zapas w yborow ych drzew ow ocow ych, dziczki, drzew a i k rze
w y p arkow e o raz ro ślin y trw ałe gruntow e w bardzo licznych i doborow ych
g atu n k ach i odm ianach, cebulki kw iatow e
nasiona w szelkiego rodzaju.

Bar Artystyczny

Udoskonalone pia
nina dla znawców

„P O D W IE C H Ą ”

T o w . A k c y j n e g o H a b e r b u s c h A S c h ie łe S ie n n a 2.
Znakom ite p iw a z beczki jasne i ciem ne. Wyborowe potrawy. Zam ów ienia na
przyjęcia, f e n y n iz k ie .

26

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
Krakowskle-Przedmieście 45. Warszawa
P ro s p e k ty i lit e r a tu r a w y s y ła się na żą da n ie.

