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Rusałki

KROZE.
młodzieńczych
p o e ty c z n y c h
Słowackiego wi
dzeniach Krzy
żak Hejdenrich,
legat papieski,
królowi Litwy
M in d o w e m u
wraz z błogosławieństwem i przy
pomnieniem, „aby był gotowy
bronić swej wiary mieczem a roz
szerzać -słowy"—wielką przynosi
w darze świętość: „drzewce strza
ły, obficie napojone we krwi"—
relikwię Sebastyana męczeńskiej
śmierci...
Mindowe z tragedyi podaję
w zamian Krzyżakowi sztylet, co
pił krew starców i dzieci, którzy
„gdy umierali, w tym ofiar na
tłoku było kilku tak świętych,
jak są wasi święci..." Mindowe
listoryczn.y podarował wtedy co
innego inflanckim zakonnym ry
cerzom: oddał im oto na własność
kawał ziemi żmujdzkiej z wsią
Krażej, z ludem „potężnie ubo
gim ale też i potężnie dzielnym",
„pełnym hartu i stałości"— jak
stwierdza historyk Żmujdzi —
„męskiej siły i wielkiego poświę
cenia się, ilekroć chodziło o nie
podległość i o - zasłonienie cech
narodowej odrębności".
Wiedział dobrze Mindowe,
że kunigasy i bajorasy krażejscy,
rasieńscy, ejragołscy nie chcieli
kornie zginać kolan przed despo
tycznymi panami Litwy, mimo iż
uznawali narzucone zwierzchnic
two; nie o władzę im szło i nie o pa
nowanie—tego ustępowali obojęt
nie,—ale o swobodę patryarchalnych i gminowładnych obycza
jów, odwiecznie z ich życiem
zrosłych... Mindowe może też
przeczuł, że istny Danaów dar
daje Krzyżakom.,
Skąd się wzięli ci posępni,
zamknięci w sobie, zrośli z zie
mią i z puszczą ludzie, ustępują
cy wzajem na dowolne władanie
każdemu taką przestrzeń pól,
wydm i borów, na jakiej słychać
było szczekanie psów każdej odo
sobnionej zagrody, pochłonięci
bartnictwem, uprawą lnu i zboża,
a jednak wściekli w walce, butni
po bohatersku, ofiarni do szaleń
stwa, fanatycznie., rozmiłowani,
w swojskości, „sprzysięgli bronić
swoich bogów, to jest czci swojej
aż do ostatniej krwi kropli". Bez
krytyczni i tylko uczuciem od
gadujący przeszłość kronikarze
bajecznych dziejów nie umieli

10 października 1893 r. —
20 września 1894 r.

sobie wytłomaczyć inaczej duszy
tego ludu, jak wyprowadzeniem
fantastycznego rodowodu odpierwszych chrześcian, uchodzących
przed prześladowaniem Nerona.
Opowiada tedy Zygmuntowski historyk Gwagnin, że Publiusz
Libo, na zabłąkanym przybyw
szy do brzegów żmujdzkich okrę
cie, w pierwszym wieku ery
chrześciańskiej założył rzymską
osadę, a towarzyszy i potomków
pchał coraz dalej wzdłuż Niemna
i jego dopływów. Późniejsi ucze
ni obalają wprawdzie piękną le
gendę i palemonowemu rodowi
skandynawskie raczej przypisują
pochodzenie...
Głęboka jednak, wewnętrzna
prawda tkwi gdzieś na dnie poe-

KościóY PP. Benedyktynek w Krożach.

tycznego gwagninowego podania;
duch pierwszych chrześcian prze
trwał nad brzegami Krożenty
wieki całe i miał do olśniewają
cego potęgą obudzić się objawie
nia, aż w tysiąc sześćset lat po
sebastianowym zgonie, o którym
Hejdenrich Mindowemu w Sło
wackiego mówi tragedyi, zgonie
wśród kijów i ołowianych pałek
dioklacyanowego żołdactwa...
*
**
Dnia 20 września 1894 r. sie
demnaście kobiet i pięćdziesięciu
dwóch mężczyzn, zamieszkują
cych z dziada pradziada tę samą
ziemię, którą półsiodma wieku
przedtem dziki Mindowe dzikszym
od siebie oddał Krzyżakom, stanęło
przed obliczem sądu w Wilnie, za
występek ciężkiemi obłożony kara
mi według ustaw państwa, z kolei
wieków władnącego obecnie pra
starą Żmujdzią. Akt oskarżenia
zarzucał temu tłumowi ludzi,
między.który mi byli starcy, mło
de dziewczyny i wyrostki, opór
zbrojnie stawiony władzom przy
wykonaniu monarszego rozkazu
w Krożach. Proces trwał dni
dziewięć i zakończył się wyro
kiem dość niezwykłym. Sąd orzekł

surowe kaźnie dla pewnej części
obwinionych, ale równocześnie
postanowił zanieść prośbę do mo
narchy o złagodzenie czterech
najcięższych skazań, z dziesięciu
Jat ciężkich robót na rok więzie
nia, bez ograniczenia praw stanu
i o darowanie kary_ wszystkim
innym w tej sprawie zasądzonym.
Naczelny prezes sądu tajny
radca Aleksander AJ Stadolskij
nie poprzestał na siićhem umo
tywowaniu prośby trybunału ogól
nikową wzmianką w! motywach
oficyalnych wyroku, k-ilkoma sło
wami usprawiedliwiającemi reli
gijny fanatyzm i nadzieje ludu
oparte na postępowahiu władz.
Dołączył do pism urzędowych
list prywatny do' mifiistra spra
wiedliwości, list, przynoszący za
szczyt charakterowi urzędnika
i obywatela, który go >pisał. „Ła
ska w danym wypadku—są sło
wa tego listu—nawet w grani
cach jak najszerszych będzie
równocześnie także aktem naj
wyższej sprawiedliwości... Zesta
rzałem się na służbie sądowni
czej, jestem wreszcie Ęosyaninem
i to Rosyaninem do szpiku kości,
i dlatego mówię Panu; j„Ekscelencyo! Sprawa, która dopiero co
zakończyła się pod mójem prze
wodnictwem i pod której żywem
wrażeniem kreślę te wyrazy, dla
tego mianowicie, że jestem Ro
syaninem, wzburzyła* we mnie
do głębi duszy uczucie1narodowe,
którem zawsze, wszędzie, szczy
ciłem się, szczycę i: będę się
szczycił..." Tajny radca Stadol
skij niewątpliwie hamował się
w wyrażeniach; sprawa budziła
w nim wzburzenie, bo; kazała mu
się wstydzić za tych, których
z ramienia swego urzędu i na
mocy postanowień ustawy otaczać
musiał szczególniejszą opieką
i przywilejami prawa, a nato
miast współczuć z tymi, którzy
stanęli przed nim jak o niewąt
pliwi wobec tego prawa wino
wajcy.
Jakiż był przedmiot tej dziw
nej sprawy, która wyciskała łzy
z oczu nawet niewzruszonych
i zimnych przedstawicieli urzę
dowej sprawiedliwości,— sprawy,
która poruszyła sumienia urzęd
nika przyzwyczajonego od pierw
szych lat biurokratycznej prakty
ki do zasady, że to tylko jest
w życiu, co jest w aktach? Oto
ją k on.e&am ją w krótkich przed
stawia słowach: „Zamiast oddać
starożytny, murowany kościół przy
skasowanym klasztorze Benedyk
tynek, na parafialny, bo teraź
niejszy jest stary, drewniany
i zgniły, nie tylko że postanowio-

no go zamknąć, lecz także znieść szczać, że Krożanie ówcześni bro
i wielkim kosztem zburzyć. W tern nili się przeciw tej metodzie rów
zniesieniu miejscowa ludność k a  nie rozpaczliwie i równie po bo
tolicka nie mogła nie widzieć hatersku, i że Medżojme nie gor
chęci zburzenia drogiej dla niej szej doznawała opieki, niż klasz
świątyni, mającej dla niej naw et torny kościół. W religii tego luhistoryczne znacze
du je s t jego patryotyzm , je s t
nie, a nadto je sz 
wszystko, co przyw ykł
cze — poniekąd i
uważać za wielkie i
bezpośredniego
święte, je s t jego
prześladowania
całe życie ducho
swej w i a r y ,
we: obrona obalanego po
chociaż tak j e 
sągu w cza
dno ja k i d ru
gie, śmiem
sach pogań
tuszyć, ni
stw a i cie
gdy nie było
mnoty, obro
i nie może
na przezna
być w za
czonego na
miarach rzą
zagładę ko
ścioła w cza
du."
sach pogłę
A jednak
bionej i rozi jedno i dru
świeconej wiary,
gie było w za
miarach miejs-.
znaczy dla niego
tyle, co w alka o n a j
cowej a d m i n 1stracyi od chwil
droższe idealne dobra
bytu, o jego godgdy z pierwszym
dniem 1893 r. sta- Orżewskij, jen.-gubem ator wileński, J1OŚĆ, W O ln O Ś Ć 1 Klingenberg
nowisko wileńskiek0weń8ki i grodzieński.
wartość. Dla ry♦
cerzy inflanckiego zakonu
go, kowieńskiego
i grodzieńskiego generał-guberna- i dla ich spadkobierców w histo
tora po generale artyleryi Kocha ryk życie nie miało nigdy ideal
nowie objął senator generał-lejt- nych dóbr: dawało im - ono tylko
sumę rozkoszy m ateryalnie uchw y
nant Orżewskij.
tnych; nienawidzili też każdego,
kto tych rozkoszy ponad w szyst
Jeżeli który z komturów, czy ko cenić i używać nie umiał.
Darem nie byłoby jednak wda
rycerzy zakonnych wielkich m i
strzów Poppa von Osterna, albo wać się w ocenę pobudek i wzglę
Hanna von Sangershausen odwie dów, które kierowały Klingenberdzał kiedy w trzynastym wieku giem, gdy zbliżał się o drugiej
wioskę Krażej, aby obalić posąg godzinie w nocy do otoczonego
bogini Medżojmy, wznoszący się przez tłum kościoła, zamówiwszy
na górze poblizkiej Medziakalnie, poprzednio na godzinę ósmą zraczynił to zapewne według tej na trzy sotnie kozaków; darem nie
samej metody, ja k ą podobało się byłoby badać, o ile zajścia jak ie
zastosować gubernatorow i kowień wywołał, leżały w jego przew i
skiemu Klingenbergowi w nocy dywaniach. To pewna, że prezes
10 października 1893 roku wobec Stodolskij w liście swoim do mi
skazanego na zniszczenie kościoła n istra „naturalnym " nazyw a ów
Benedyktynek. Można przypu- wybuch powszechnego oburzenia,

wywołanego wydarciem przy w ej
ściu krzyża i portretów m onar
szych,orazprzepędzeniem przy po
mocy strażniczych nahajek tłum u,
modlącego się w kościele. „Oburze
nie doszło do szaleństw a—opow ia
da Stadolskij — tłum,
wyłamawszy drzwi
kościelne, zabary
kadowane z roz
kazu guberna
tora, omal że
się w darł na
chór, g d z ie
K lingenberg
szukał oca
lenia w oto
czeniu księ
ży i urzędni
ków. Tłum
wym agał od
niego spisa
nia protokółu
o tem ,/ że ja k
Tatarzyn...wdarł
się w nocy do świą
tyni Pańskiej, a gu
bernator, by zysGubernator kowiański.

k a Ć n a C Z a S ie W O b e C

oczekiwanego przy
bycia kozaków, uważał za możli
we zgodzić się na to wymaganie,
które dla jego stanow iska chw i
lowego było więcej niż w yrzutem ,
wymaganie, które' jedynie tem
może być wytłómaczone, że roz
juszony tłum stracił wszelką
zdolność do świadomego czynu..."
Ale proces krożański dotykał
tylko jednej strony zajścia, stro 
ny oporu. Proces stw ierdził na
haje i strzały wprzód, zanim
o oporze mogła być mowa—i za
trzym ał się w roztrząsaniu zda
rzeń na chwili, gdy zjawili się
wreszcie kozacy i gdy rozpoczęto
ryczałtowe, masowe uwięzienia.

A to był tylko prolog; wtedy
dopiero zaczęła się ohydna tra-

O S K A R Ź E N I.

Dobkiewicz Antoni.

Dobkiewiczowa Izabella.

Andrzejewski Feliks.

•J

Zajewska Teodora.

S K A Z A N I.

IZ B A S Ą D O W A W IL E Ń S K A .

Naczelny prezes Izby
Staaolskij.

Członek Izby Kobeko.
Źytowt Jakób.
Margiewicz Jan.

Brazłowski Józef.

Przedstawiciel, stanu, marszałek
pow. wileński Leontjew.

Rymkus Jan.

Przedstawiciel stanu prezydent
miasta Wilna, Gołubinow.

Przedstawiciel stanu wójt gminy
Mickuńskiej, Ounowski.

OBROŃCY.

Członek Izby Jewreinow.

gedya karnej represyi! Połowa
kozaków katowała więźniów na
haj kami, druga połowa szła hu
lać. Bito, głodzono, gwałcono żony
i siostry wobec mężów i braci.
Dobę całą trwała szalona orgia
zemsty, mimo protestów podpro
kuratora Uljaninowa. Klingenberg
ludowi kazał klękać przed sobą
i uznawać w sobie władcę. Sze
snastu mężczyzn wytrzymało po
trzydzieści i pięćdziesiąt plag;
dwanaście kobiet i dziewcząt
zgwałcono; dwie kobiety zato
nęły w Kreżancie, uciekając przed
pościgiem; cztery inne zgwałco
ne i zbite umarły; trzej mężczy
źni również pobici zostali na
śmierć. Oto bilans ofiar admini
stracyjnej egzekucyi, która prze
szła zapewne wszystko, co na
ziemi żmujdzkiej dokonali kiedy
kolwiek teutońscy drapieżni ry
cerze.
Lud krożański nie ocalił swe
go kościoła, choć łaska monarsza
zwróciła się w stronę skazańców,
a zasłużona niełaska dotknęła na
jakiś czas ich prześladowcę. Ale
po latach dziesięciu nad brzegi
Krożenty doszła wieść, że wolą
najwyższą dano swobodę sumie
nia i zapewniono każdemu wol
ność modlenia się jak cbce i gdzie
chce. Z jakim uczuciem wspominać
musiano w Krożach wówczać mę
czeństwa poniesione dla tej swo
body w owych niezapomnianych
październikowych nocach, z jaką
wiarą powtarzano sobie, że krew
i hańba tamtych godzin niewypo
wiedzianej katuszy przepełniłamiarę cierpień i przyspieszyła świt no
wych, lepszych dni... Lud Kro
żański wierzy odtąd pewnie sil
niej niż kiedykolwiek, że anioło
wie zbierają łzy nędzarzy i two
rzą z nich tęczę nieśmiertelnego
szczęścia...
Wilno.

*
Zykowskij.
Ks. Urusow.

O

Szostakowski.
Andrejewskij.

Węsławski.
Kamiński.

Biały.
Turczaninow,
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Członek Izby Niekludow.
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Żmujdzin.

Jan Norblin de la Gourdaine 1745 f 1829.
Rzadko kto obe
cnie wie, czem był
w sztuce naszej fran
cuz,''-'noszący
£ V to nazwisko,—a jestto prze
cież ojciec naszego na
rodowego malarstwa.
On wraz ze swymi genjalnymi uczniami Or
łowskim Aleksandrem
i Płońskim, stworzyli
podwaliny polskiego
m alar
Ze sztychów Norblina rodzajowego
stwa, gromadząc się
)bok „dworszczyzńy" zimnej, konwenlyonalnej — sztuki Bacciarellich i tutti
juanti malarzy Stanisława A u g u s ta .
Zawdzięczamy je, podobnie ja k zna•zną część kultury artystycznej pierw
szych lat ostatniego stulecia i połowy
XVIII wieku, rodzinie Czartoryskich. Norńin, znalazłszy się w Polsce, ukochał
lasze społeczeństwo, przejął się jego na
strojem, wnikł w typ, rodzaj obyczaju,
słowem, spolszczył się zupełnie, a choć
jo trzydziestu latach pobytu wrócił do
^rancyi, to jednak tylko po to, aby w Paryżu
>yć w dalszym ciągu kontynuatorem tych
irac, jakie w Polsce rozpoczął. Jemu
zawdzięczamy niezmiernie wiele, cale
jokolenie artystów między 1772 a 1804
yyszło z jego pracowni; tam znalazło
)bok wysokiej kultury zawodowej jesz
cze to, co nie zawsze nawet najlepsi naiczyciele miewają: znaleźli ciepło, du
szę, nastrój—co razem krzepiło ich stale,
i niektórym dawno już po opuszczeniu
nistrza było w życiu szczęściem, gwiazlą przewodnią, drogowskazem.
Talent wszech
stronny, równie do
skonały malarz ko
ni, jak typów ludz
kich, wyborny sty
lista, pejzażysta—
wreszcie w p r o s t
świetny sztycharz
i rysownik. Natura
mila, subtelna, bo
gata i łatwa nada
wała się, jak nikt
lepiej, na przewod
nika młodych m a
larzy. Wszechstron
Głowa starca.
ność mistrza miała
i tęŁdobrąl stronę,
£7że
uczniom zostawiała swobodę wyboru
Linku. Tak genialny Płoński tylko sztyharstwa się uczył i nim głównie zabłysnął,
y następnie ku wielkiej stracie sztuki w730
idwieroku życia, obłędem strawiony—żyia dokonać.TakOrłowrski, co wyspecyalizoał się na malarza konia i człowieka wyłąznie, bo choć różne rzeczy malował, to
ed n ak że misrzem tylko w
pch rodzajach
ostał.
Gdyby
[orblina zaSłuredukowala
tylko do. te - .
3, że wychow7ał
rch dwóch wielch artystów,
iżby miał prao do s t a ł e j
dzięczności na:ego spoleczeńwa. Żadne opir, pamiętniki,
sy podania, tak
vietne nie uzysławiają nam
)oki Księstwra
Tarszaw skiego

i Królestwa kongresowego, ja k puścizna
m alarska i rysownicza tej genialnej trójcy.
Kto chce poznać ówczesne mieszczań
stwo, typy prowincyonalnej szlachty, ty 
py kończącego się już kontusza, ten mu
si do Norblina zajrzeć. Są to naprawdę
fotografie owoczesnego życia, doskonale,
często z pewną przesadą oddające nastrój
chwili, ale takie swojskie nawskroś, ta 
kie żywe, prawdzi
we. Czem był Callot
dla Francyi, tern
Norblin wraz z ucz
niami dla Polski.
Dziwna rzecz: za
pomniano o nim, a
tu tyle m ie r n o t
z C zechow iczam i,
Bacciarellimi i S ta 
chowiczami na cze
le uchodziło za arcypolskich artys
Z galeryi typów.
tów, gdy tym cza
sem— byli to, albo
ludzie małych talentów i zupełnie z tego
względu nie zasługujący na uznanie, lub
też za granicą wyszkoleni, zupełnie w ko
smopolityzmie zagrzęźli epigoni sztuki
Zachodu, wyrazicielki w Polsce prze
brzmiałych gdzieindziej haseł. Trudno
w nich doszukać się polskości i dopiero
„ci rodzajowcy" zwrócili się do
zagonu, do chaty i „pałacu pol
skiego". Oni znaleźli ówczesne
życie, oni je nam utrwalili na
zawsze w swych zadziwiających
świeżością uczucia pracach. Uro
dzony d. 1 Lipca 1745 r. we Fran
cyi, do Polski sprowadzony przez
Czartoryskich w 1772 r., początko
wo dał się Norblin poznać jako
nauczyciel rysunków, potem deko
rator słynnej „Arkadii" i Nieborowskiego zamku, w końcu zaś,
zadomowiwszy się zupełnie w kra
ju, otworzył szkołę malarską, gdzie
przez szeregi lat wychówwyał mło
dzież. Mistrz świetny w wielu ro
dzajach, niezrównany rysownik
i karykaturzysta, celował, jak
prawie całe pokolenie malarskie
ówczesne, w małych obrazkach
z życia codziennego. Tam widać,
obok ogromnego talentu wrodzo
nego, wielką kulturę sztuki fran
cuskiej, znać na nim wyraźny
wpływ W atteau’a, owego wielkie
go m istrza „Fetes galantes", za
równo jak innych francuskich
majstrów „Ancien regime’u“. Ten
lekki, puszysty, czasem, zdawało
by się, pyłem skrzydła motylego bar
wiony rodzaj—zamieniał, rysując, a głów
nie rytując, na silny, atletyczny styl Rem-

Sztychy Norblina.

brandta: holenderski
cyklop — kusił, czaro
wał oszałamiał, deli
katnego, ś w ie tn e g o
francuza! Ile razy Nor
blin staw ał się sztycharzem — nie umiał
otrząsnąć się z tego
miażdżącego stylu —
Ze sztychów Norblina.
oczywiście z wielkiego Van-Ryna brał tyl
ko fakturę, technikę sztycharstwa, lecz
ja k wszyscy, co raz dostali się w ja rz 
mo czarodzieja, już z tej przemocy ni
gdy wydobyć się nie zdołał.
Świetnym przykładem tego stylu jest
wspaniała plansza „Mazepa", reproduku
jąca głośny obraz Rembrandta, gdzie
Norblin stoi na wysokości wszystkich
ówczesnych rytowników. Rusunek nosi
datę 1775 roku i znany monogram N. F.
(Norblin fecit).
Wyborne są dwa obrazy guache:
„Targ za Żelazną Bramą" i „Targ na
Pradze" z 1784 roku, rzeczy przedziwnej
obserwacyi, .humoru i typu. Dalej: „Danse au Cabaret en Pologne", potem „Od
pust", wreszcie setki rysunków, znajdu
jące się w zbiorach Nieborowskich, w
Dzikowie hr. Tarnowskich, w Muzeum
Czartoryskich, u Pawlikowskich w Me
dyce i u rodziny Norblinów.
W obrazach: „Ogród Łazienkowski"
1788 r., lub trochę wcześniejsze „Ży-

Jan Norblin.

Mazepa.

cie wielkiego świata w Łazienkach"—
głośny kontynuator W atteau’a, miął spo
sobność odtworzyć cały wdzięk i ęlegancyę tej wykwintnej epoki. Owe filigra
nowe postacie ówczesnej „Society", prze
ślicznie kostiumowani kontuszowcy,chwi
la przełomowa, kiedyto strój narodowy
ustępować zaczął modnej paryskiej elegancyi frakowej.
Później dla swej wielkiej protektor
ki, księżnej pani, rysuje Norblin całą
seryę w stylu empire „sanguinów" na
wzory do prześlicznego serwisu.
Tam poznajemy Norblina jako picwszorzędnego pejzażystę, z m aestrią od
dającego widok otaczającej go przyro
dy, więc widok na Puławy od strony
Wisły, „Świątynię Sybilli". zaczem Do
mek gotycki, Marynki i Pustelnię w Parchatce... Po powrocie do Paryża malo
wał już tylko dla własnej przyjemności
i zajęty był rysunkami swych głośnych
..Costumes Polonais", których 47 plansz

sztuki rodzimej są założy
cielami bezpodzielnie.
A teraz trochę o Michale
Płońskim—genialnym uczniu
Norblina. Urodzony w W ar
szawie 1782 r., zmarł w 1812
r. w szpitalu obłąkanych u
Bonifratrów. Postać niezmier
nie sympatyczna, pełna fantazyi, artysta w każdym ca
lu, natura nad wyraz ujmu
jąca, subtelna i delikatna.
W młodym już bardzo wieku,
bo lat 17 mając, za poradą
Norblina jedzie do Danii,
gdzie się w akwaforcie kształ
ci, potem w Paryżu w 1806 r.
album z 19 rycin wydaje.
To stawia go za jednym za
machem w poczetnajlepszych
sztycharzy wieku.
Jestto wzorowy, genial
ny naśladowca Rembrandta;
kult dla mistrza przejął od
Norblina, lecz w subtelności
prześcignął francuza. Wśród
mnóstwa reminiscencyj wiel
kiego holendra, głome są je
go: „Żyd amsterdamski" i
„Żebraczka w łachmanach", „Postać hu
sarza z XVIII wieku", „Chłopca z klatką"
a głównie „Psa". Uchodzą te prace za
a r c y d z ie ła najwyszukańszej techniki.
Głośny sztych „Koszykarz" z 1805 r.
otwiera mu podwoje paryskiego gabinetu
rycin, którejto instytucyi staje się człon
kiem—zaszczyt rzadki, niebywały w Polsce.
Lecz, niestety, już w owym czasie
zaczęły występować pierwsze objawy ner
wowego rozstroju artysty, ucieka więc
z Paryża bez żadnych prawie środków
i po licznych przeszkodach staje na war
szawskim bruku, aby we dwe lata potem
zakończyć swe dziwne życie. Płoński ma
ło ma równych sobie w sztuce nietylko
u nas, lecz i na Zachodzie.

Sztychy Płońskiego-

Studium.
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zostało przez Debucourta w roku 1817
wydane.
' • Ktokolwiek zna oną epokę, musi
uznać gorącą miłość Norblina dla kraju,
wielką jego rewolucyjną niemal odwagę,
aby podobne „przedmioty41 malować.
Wszakże to była epoka fałszywego kla
sycyzmu, epoka bogów, Olimpu, ambry
i wszelakiego udawania, gardząca i brzy
dząca się po prostu prawdą z życia wyr
waną. Stąd „realizm" tego człowieka
nigdy dość nie może być podziwianym
i cenionym przez sztukę naszą współ
czesna.4 Norblin wraz z Orłowskim, Płońskim, to przecież .ojcowie: i Kossaka,
i Matejki, i Brandta.—Ta sama myśl
przewodnia, te same ideały świeciły ich
twórczości — i dla tego to oni naszej

(Poświęcona pewnym publicystom.)

Ktoś się w nocy przebudził i zawołał:
gore!
Do ratunku skore
Zwierzęta wielkie i małe,
Młode i posiwiałe,
Rzuciły się z pośpiechem w stronę, gdzie
gorzało.
Na końcu za wszystkiemi cielę wyleciało
I lecąc ku palącej się zdała chałupie,
Zawołało: „jakie te zwierzęta głupie!
Bó czego one krzyczą i czego się srożą?
Czy nie lepiejby wszystko zdać na wolę
Bożą?"
Człowiek, co to' słyszał, pomyślał niewiele
I rzekł: „o cielę!
Więc i ty wrzeszczysz i lecisz jak one
W tę samą stronę,
Lecz, że tamte cię ubiegły
I pierwsze pożar dostrzegły
Obsypujesz je za to błazeńskich słów
gradem,
Nie bacząc, że samo biegniesz za ich
,ik
śladem.
Daj pokój, ukończ lepiej twą oracyę
gniewną,
One tnoże są głupie, ale ty na pewno.'*
C. hr. Zan.

Studium z natury.
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Gabryela Zapolska.

Zaszumi Las
(’7)

yło to jego wydawni
ctwo te purpurowe
broszurki, w co wło
żył całe swoje życie,
swego ducha, lepszą
część swej istoty. Ty
mi kwiatami obsypa
ła go Mazia w ostatniej pożegna
nia chwili i zdawało się, iż to ca
ły kraj daleki, a tak zmarłemu
bliski, rzucił na drogiego mu tru
pa garść maków purpurowych,
wyrosłych wśród łanów zboża,
chłopskim i robotniczym potem
zroszonych.
Karawaniarze zamkęli wieko,
zabili je gwoździami i wynieśli
na dziedziniec.
Na karawanie stał już Kręć
ki i Braumzwajg, układając wień
ce. Na samym froncie widniał
ów wieniec z cierni, okryty kre
pą, z poza której bielał na purpurowem tle orzeł polski.
Gdy trum na została umoco
wana, Leon stanął tuż za kara
wanem, sądząc, że to on prowa
dzić będzie ów orszak pogrzebo
wy. Lecz—nagle z gromadki zu
pełnie na boku stojącej, odłączyła
się wysoka postać siwowłosego
starca. Był te jeden z najznako
mitszych ekonomistów współczes
nych, nieskalany charakterem,
krystalicznej czystości człowiek.
Z gołą głową podszedł ku Wilhelmince i pełnym szacur.ku giestem, ramię jej podał.
Ona zoryentowała się natych
miast w sytuacyi, przyjęła poda
ne ramię i stanęła wraz ze star
cem za trumną, zaznaczając w ten
sposób swój blizki stosunek do
zmarłego.
Kręćki spojrzał ze zdziwie
niem na ten fakt, sankcyonujący
niejako przez całą kolonię narzeczeństwo Wilhelminki. Pokręcił
głową i wziąwszy Leona pod rę
kę, w tłumie starał się podążyć
za karawanem, który niezmiernie
szybko ulicami toczyć się zaczął.
Leon szedł w milczeniu, wsłu
chując się w szmer setek nóg,
idących dokoła niego. Teraz już
nie zdawał sobie sprawy z faktu,
że idzie za trum ną Grzegorzew-,
skiego. Szedł naprzód machinal
nie, patrząc na kamienie, znika
jące mu ciągle pod stopami.
Nagle wyrwał go z tej zadu
my głos Kręckiego.
— Mazette! a to szykowna
paniuncia!

Leon instynktownie podniósł
głowę i zobaczył na trotuarze
Jabłońską, której przedtem nie
zauważył. Nie znając nikogo z obec
nych, Jabłońska szła sama, zwra
cając ogólną uwagę urodą i elegancyą swego stroju. Ubrana
była czarno i niezmiernie bogato.
Na szyi miała śliczne bogate boa,
na głowie aksamitny kapelusik,
ubrany piórami. Tylko na tw a
rzy miała zawiązaną zieloną woalkę w duże szafirowe grochy. Jej
fryzowane włosy prześlicznie ry 
sowały się pod tą delikatną
modną zasłoną. Usiłowała przy
brać minę poważną i być „damą“
w każdym calu.
— Kto to? — szemrano do
koła.
Leon chciał powiedzieć Kręckiemu, że zna tę strojną kobietę,
lecz jakiś nerwowy skurcz, po
wstrzymał go od tego zwierze
nia. Co więcej, Leon odwrócił
głowę, jakoś dziwnie zirytowa
ny, że ta aktorka przyszła na
ów pogrzeb. Posłał jej wpraw
dzie zawiadomienie, ale sądził, że
nie przyjdzie.
Doszli już teraz w milczeniu
do cmentarza, i tam Leon wraz
z innymi młodymi ludźmi, ujął
trumnę na ramiona. W domu
myślał o tej chwili i zdawało mu
się, że będzie to dla niego roz
koszą najwyższą oddać temu,
którego uważał za mistrza, choć
taką przysługę.
Lecz deski zaczęły wpijać
mu się w ramiona. Kręćki, któ
ry niósł z nim w parze, był znacz
nie od niego wyższy — cały cię
żar mimowoli przechylał się w stro
nę Leona. Grób był bardzo da
leko, prawie pod samym murem
Gdy doszli do otwartej jamy,
Leon drżał cały od wyczerpania.
Trumnę ustawiono nad gro
bem,
Dzień miał się już ku schył
kowi. Oziębiło się nagle i jakiś
wiatr dziwny poruszył bezlistne
jeszcze gałęzie akacyi. — Doko;a
pole zasłane biednymi nagrobka
mi. Tu i ówdzie świeża jeszcze
mogiła. Wszędzie masy wieńców
z czarnych paciorek. Obok otwar
tej jam y mogiłka dziecka, na niej
wieńce białe z niebieskiemi gwiazd
kami.
Trumnę pokryto wieńcami.
I Leon, który prawie martwy
z trwogi stanął obok niej, nie
mógł oczu oderwać od fioletowe
go, bibulanego wieńca, daru konsierżki, matki Roberta i Jules’a.
Obok tego wieńca był drugi, mały,
skromny. Na nim napis r o s y j s k ie m i lite ra m i.
Druhu od druziej.

I Leon sam nie wiedział, jak
to się stało, że on szybkim, ner
wowym giestem, usunął z trum 
ny ten wieniec, który padł na
żółtą gliniastą ziemię i pozostał
tak odosobniony przez chwilę.
Z tłumu, z poza Leona, wysu
nęła się nieśmiało chłopska i or
dynarna ręka rosyjskiego studen
ta i wieniec ten podjęła z ziemi.
Równocześnie Leon, który się od
wrócił, spotkał się ze smutnem
spojrzeniem dwóch wielkich źre
nic, płonących z pod brwi ściąg
niętych.
Leon przypomniał sobie z bły
skawiczną szybkością, że on już
te źrenice widział i stanęła mu
przed oczyma kolumnada w pre
fekturze policyi i ów student ro
syjski, wyczekujący pod deszczem
na swą kolej zapisania się na li
ście cudzoziemców.
Lecz tak samo ja k wtedy, tak
i teraz, nic ich nie połączyło ra
zem, choć na pozór winna ich by
ła złączyć — trumna. Leon czuł,
że powinien już zacząć mówić,
a przecież zwłóczył z rozpoczę
ciem, jak skazaniec, który chciałby odwlec chwilę zgonu. Poto
czył wzrokiem po obecnych.
Wszyscy tłoczyli się dokoła
mogiły z minami zaciekawionych
widzów. Obok niego Wilhelminka, którą raczej przeczuwał, nie
widząc dostatecznie. Lecz naprze
ciw siebie po drugiej stronie
grobu, spostrzegł Leon — mło
dego człowieka, wysokiego wzro
stu, o ciemnej cerze i ruda
wej brodzie dokoła bardzo brzyd
kiej twarzy.
Człowiek ten miał niskie czo
ło, uparte i niezmiernie samowol
ne. Oczy zapadnięte w głąb,
były bardzo rozumne i miały
takszalony wyraz ambicyi, energii
i prawie chłoszczącej siły, że
Leon, czując ich spojrzenie na
sobie, doznał jakby uderzenia mo
ralnej szpicruty.
Przez chwilę źrenice tych
dwóch młodych krzyżowały się
ponad otwartym grobem, i nagle
ogarnęła Leona chęć zmiażdżenia
tego zuchwałego wzroku, który
mu zdawał się imponować, coś
nakazywać, badać go całego.
I pod tern dziwnem wraże
niem Leon — mówić zaczął.
Potęgą wymowy Leona por
wani—obecni wierzyli, czuli, pra
gnęli żyć, działać — tak butna,
czarująca siła młodości ożywiła
w nich ducha i zbudziła odrę
twiałe myśli.
I gdy Leon zwrócił się ku
trumnie, nikogo nie zdziwiło, że
w mowie jego nie było owego
banalnego żegnania się z niebosz
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czykiem. Bo wszyscy czuli, że
Grzegorzewski n i e u m a r ł, że
tylko szmat ciała odrzucił od sie
bie i pozostał wśród tej garstki
„swoich*, lub uleciał do kraju,
aby tam żyć w swych czynach,
w swych myślach, w rezultatach
swej pracy. I każdy czuł, że od
tąd wiele z tego, co się stanie,
będzie dziełem tego zmarłego
i nikt go jako wykreślonego z li
sty żyjących uważać nie mógł.
Gdy Leon skończył swą mo
wę, drżał jeszcze cały i teraz do
piero uczuł, na jaki wysiłek zdo
był się przed chwilą. Powoli
powracał do równowagi i naj
pierw poszukał oczami owego
nieznajomego człowieka, którego
wzrok tak go dziwnie zmieszał.
Stał wciąż po drugiej stronie
mogiły, brzydki, dziwny, a mimo
to imponujący i patrzał ciągle
na Leona z poza szkieł okula
rów.
We wzroku tym był rodzaj
ironii, niedowierzania słowom,
coś niepewnego, co Leona po
drażniło do żywego. Odwrócił się
i teraz wśród tłumu rożróżnił
w pewnej linii pułkownika Montalemberta, odzianego czarno,
w lśniącym cylindrze. Opodal—
Farbach w :svej czamarce, którą
zapiął pod szyją broszką z bia
łym orłem, zielona woąlka Ja
błońskiej, Kręćki wydający roz
kazy grabarzom...
‘ ‘
I cały tłum publiczności, któ
ry patrzał teraz w niego jak
w tęczę. Leon czuł ten wzrok
i dreszcz pełen rozkoszy i trwogi
przebiegał jego ciało. Był nim
upojony i lękał się go. Słyszał,
ja k dokoła szeptano jego nazwi
sko. I nagle jeden drobny fakt
przywrócił go do równowagi.
Ktoś go ujął za rękę i powiedział
cicho, lecz na tyle, aby słyszano
dokoła:
— Dziękuję w imieniu zmar
łego...
Była to Wilhelminka, osło
nięta krępą wdowią i grająca
dalej rolę pierwszej osoby w tym
dramacie. Leon uczuł dziwnie
fałszywość i jej i swego położe
nia. Oboje — myśleli o sobie —
a nie o trumnie. A gdy wzrok
jego napotkał jeszcze wzrok Mazi,
która ze smutnym wyrzutem pa
trzeć się na niego zdawała, serce
ścisnęło się w . nim gwałtownie.
W jednej chwili zrozumiał
wszystko. I pragnął dowieść zmar
łemu swojego za nim żalu. Lecz
jak? Mowy zaczynać — niepo
dobna. Lecz gdy serce mówi—
pomysły płyną ja k lawa.
I Leon ślicznym, wdzięcz
nym—prawie chłopięcym ruchem

przykląkł przy trumnie w chwili,
gdy grabarze opuścić ją w grób
usiłowali i usunąwszy kryjące ją
kwiaty — biedne sosnowe deski
gorąco ucałował. I był to czyn
tak szczery, tak prosty, że pocią
gnął za sobą całą garstkę mło
dzieży, tak łatwo przyjmującej
to, co rzeczywiście z serca pocho
dzi. Kilku przyklękło także i ca
łowało deskę trumny. Pomiędzy
nimi dostrzegł Leon pomicrzwione ciemne włosy.
Student rosyjski, rewolucyonista, klęczał także na piasku
i brzeg trumny polskiego patryoty całował. Poczem szybko—jak
by popełniał czyn karygodny, swój
niezgrabny, ubogi wianek do ot
wartej jamy grobowej wrzucił.
Padł on tam jak zraniony ptakizajaskrawił się purpurą wstążek, jak
krwawą posoką.
Poczem student cofnął się do
grupy rosyjskich studentów i stu
dentek, którzy stali trochę; ną
uboczu i ' wszyscy mieli dziwny*
odrębny charakter odzieży,; ry
sów twarzy, całej postaci.;..., ;
Teraz w mogilnej: jamie, na
przyjęcie trumny Grzegorzew
skiego, czekał ten rosy jgid wie
niec z rozpostartym objęciem
krwawych wstęg i Leonowi zda
wało się świętokradztwem dozwolić
trumnie spocząć na tej wrogiej
podstawie.
i
Zwrócił się więc do grabarzy
i wyrzekł po francusku, wskazu
jąc na wieniec:
— Usuńcie to:
Lecz z drugiej strony grobu
dziwny nieznajomy powstrzymał
grabarzy rozkazującym ruchem
ręki.
— Zostawcie!—wyrzekł rów
nież po francusku.
Głos jego był niski, trochę
gardłowy, ale jak dzwon harmo
nijny. I zanim Leon zdołał za
oponować, już trumna Grzegorze
wskiego spoczęła na rosyjskich
kwiatkach rewolucyjnych.
I teraz powoli z tym strasz
nym, żałobnym łoskotem, padały
grudki ziemi, które każdy z obec
nych czuł się w obowiązku rzu
cać. Ściemniało się—i tylko w od
dali na samym kraju horyzontu
widać było purpurową linię. Akacye stały nieruchome i wiatr na
wet nie kołysał ich bezlistnemi
gałęźmi.
Mogiła rosła, rosła i wreszcie
przybrała formę małego kurhanu.
Zgromadzeni zaczęli się rozcho
dzić gromadkami, śpiesząc teraz
ku wyjściu nagle obojętni — cali
już oddani swoim własnym, ego
istycznym myślom.

Swynnerton.

Sense of Sight.

Przy, mogile pozostał Leon,
Wilhelminka Mazia, Farbach,
Braumzwajg i Jaskulska. W od
dali, pomiędzy grobami, czytając
napisy, kręciła się strojna postać
Jabłońskiej. I znów Leon uczuł
jakby złość do aktorki za to, że
nie odeszła i zdawała się czekać.
Odwrócił się i patrzył w przeciwną
stronę. Nagle — z poza jednego
z nagrobków wysunął się ktoś i sta
nął obok niego. Leon nie odwrócił
głowy. Jakkolwiek nie wiedział,
kto był przy nim — jednak był
pewnym, że to nie jest nikt inny,
tylko ów nieznajomy. Przeszedł
go jakby dreszcz nerwowej odra
zy; nagle cały ochłódł, wyprosto
wał się, gotując się jakby do
walki.
Nieznajomy, skłoniwszy się
lekko, wyrzekł:
— Jestem Ludwik .Stroński,
delegat genewski. Pragnąłbym
z wami pomówić...
Leon odparł sucho, krótko:
— Służę wam—mówcie!
III. Pierwsze strzały. — Leon zapoznaje się z działaniem partyi.— Star
cie z Kręckim.— Montalembert.

Stroński odciągnął Leona tro 
chę na bok, pomiędzy mogiły.
— Cóż postanowiliście? — za
pytał.
Leon spojrzał na niego zdzi
wiony. Skąd ten delegat z Gene
wy śmiał mu zadawać takie py
tania. A potem nie postanowiono
jeszcze nic. Czyż należało mu się
przyznać do tego?

(W zrok).

Lecz Stroński widząc, iż cze
ka napróżno na odpowiedź — za
czął sam mówić dalej:
— Darujcie...; ale ja dla wa
szej partyi 'nie widzę teraz przy
szłości. Sami już stać nie mo
żecie... Widziałem to z waszej
mowy, że rzeczy sądzicie jedno
stronnie, egzaltowanie i ciasno.
Piękne to—ale bezpodstawne i bez
przyszłości. Należy być trzeźwym,
Leon zmarszczył brwi i chmur
nie spojrzał na mówiącego. Odsunął się i przybrał ton wyższości.
— To już nasza rzecz!—od
parł wyniośle i nikt nie skłoni
nas do zmienienia programu. Bę
dziemy się ściśle trzymali pozostawionych nam przez zmarłego
wskazówek.
— Darujcie! — zawołał żywo
Stroński—darujcie, ale zmarły był
niewątpliwie człowiekiem dużego
talentu, lecz był to utopista i trawił swe siły—i wasze dobre chęci na mrzonki egzaltowane, któremi rzucał ludziom, jak garściami piasku w oczy!
W Leonie zawrzał gniew. Rę
ką wskazał świeżą mogiłę.
— Jeszcze świeża mogiła,
a wy go czernić się ośmielacie—
odparł.
Lecz Stroński natarł jeszcze
zuchwałej.
— Otóż to... romantyczna
szkoła—zaczął—zaraz „świeża mogiła“ — i pełno frazesów. Nic niemi nie zbudujecie. Darujcie ale—
nic!
—- W każdym razie nie tu
miejsce na podobną rozmowę.
DCN
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Niedoszłe powstanie
polskie w roku 1877.

n.
ierwszym krokiem nowopo wst ałe j władzy
spiskowej było wy
danie dwóch aktów
/„manifestu" i „rezolucyi", które wydru
kowano potajemnie
i rozszerzano z za
chowaniem pewnej ostrożności.
„Manifest" obwieszczał krótko o za
wiązaniu się konfederacyi i wspo
minał ogólnikowo o zamiarze we
zwania narodu do odzyskania na
leżnych mu praw przy nadcho
dzących wypadkach. Rezolucya
natomiast głosiła, iż polacy pra
gną wziąć udział w walce, która
wyniknie niebawem między Rosyą
a Turcyą i apelują do poparcia
sprzyjających im ludów i rządów.
Manifest rozpowszechniany był
szerzej, rezolucya miała być ko
munikowaną przez pełnomocni
ków zagranicznych poufnie tyl
ko kołom, szczególnie życzliwym,
sprawie polskiej. Wbrew tej intencyi pełnomocnicy uczynili z na
desłanych sobie odezw szerszy
użytek, tak, iż treść ich przesta
ła być wkrótce tajemnicą nietylko dla ściślejszych przyjaciół Pol
ski, ale i dla ogółu. Przedstawi
ciel konfederacyi w Londynie, Wa
lery Wróblewski, donosił pod da
tą 6 grudnia 1876: „Rezolucya
i manifest nasz otrzymały tu zna
komite przyjęcie w dziennikach,
jak również u publiczności angiel
skiej".
Zamanifestowawszy w ten
sposób swe istnienie, posiadając
już jaką taką organizacyę, posta
nowiła rada konfederacka wysłać
do Stambułu memoryał, określa
jący w głównych zarysach ewen
tualny swój stosunek do Turcyi.
W memoriale tym, ułożonym przez
Koszczyca, a przejrzanym i uzu
pełnionym przez Gillera, oświad
czała się konfederacya z goto
wością poparcia Turcyi przy nad
chodzącej wojnie zbrojną dywersyą na tyłach armii rosyjskiej.
W ogołoconem z wojsk Królestwie
wybuchnąć miało powstanie, a ró
wnocześnie wtargnąć miały na
Wołyń oddziały polskie, zorgani
zowane w Galicyi, paraliżując ru
chy rosyan i odciągając pewną
część sił ich z głównego terenu
walki. Poparcie to nastąpić miało
pod warunkiem, iż Porta zobowiąże się uroczyście, iż dążyć będzie
do odbudowanie Polski w grani
cach zaboru rosyjskiego. Hasłem

do wybuchu powstania byłoby Anglii wobec Polaków? Odpowiedź
wkroczenie armii tureckiej za pewną na to pytanie możnaby
Prut, na terytorium dawnego pol znaleźć jedynie w sumieniach
skiego Podola, przyczem że wzglę ówczesnych dyplomatów angiel
dów klimatycznych nie mogłoby skich. Wolno atoli przypuszczać,
ono wybuchnąć wcześniej, niż na że państwo, którego minister w r.
wiosnę, z końcem marca, lub z po 1831, odmówił urzędowego posłu
czątkiem kwietnia r. 1*877. Tur- chania wysłannikowi rządu w ar
cya obowiązałaby się dostarczyć szawskiego, państwo, które w 32
z Widdynu via Peszt do Polski lata później, wciągnięte do akcyi
100.000 sztuk broni z odpowiednią dyplomatycznej mocarstw narzecz
artyleryą i amunicyą i zapośre- Polski, z całym spokojem scho
dniczyć w uzyskaniu na cele po wało do kieszeni obelżywą odpo
wstania kredytu za granicą, przy wiedź Gorczakowa, nie troszcząc
czem 10.000 funtów szterlingów się nawet o pozory salwowania
miałyby być wypłacone z począt owej słynnej dumy wielkobrytańkiem wiosny dla ugruntowania skiej, tym razem tern mniej było
organizacyi.
skłonne do hazardowania się
Memoryał ten zawiózł i dorę w sprawie polskiej, a pragnęło
czył Zimmermanowi udający się jedynie wyzyskać ją jako dogo
do Stambułu przygodnie eks-ofl- dny środek dla swoich własnych
cer z r. 63, któremu.na koszta po celów, bez względu na to, jaki los
dróży wręczono owe z tru 
spotkałby następnie pola
dem zebrane 80 złr. Pis
ków. W szczególności
mo kenfederackie po
możliwość dywersyi pol
siadało jedno formal
skiej przypadła do
ne na pozór, ale w is
serca stronnictwu totocie bardzo ważne
rysów, w którem
niedomaganie, któ
Johnston wybitne
re utrudniało wrę
zaj mował stanowi
czenie go rządowi
sko. W przeddzień
tureckiem u: oto
w y p a d k ó w na
pod pieczęcią gewschodzie zwrócił
neralicyi nie było
się rząd angielski
żadnych zgoła naz
przez nieoficyalnewisk. Ani Koszczyc,
go swego przedsta
ani Szumski, niezna
wiciela do Zygmun
ni literaci, nie mogli
ta Milkowskiego zpropodpisać aktu, żądające
pozycyą dostarczenia
Midhat-pasza
go 100.000 karabinów i
pieniędzy na powstanie.
obowiązującego polaków
Tym razem przynęta nie
do dania Turcyi wzamian pomocy odniosła skutku. Pułkownik złożył
wojennej. Żadna z wybitnych oso piękny dowód poczucia odpowie
bistości polskich nie zasiadała dzialności, oświadczając, że społe
w radzie konfederackiej. Ograni czeństwo polskie nie jest skłonne
czono się więc z konieczności do do podobnego przedsięwzięcia i
prostego położenia pieczątki! Nie- uchylając się od pośrednictwa. Kie
domaganie to czuł Zimmerman dy więc memoryał Koszczyca, w któ
i zawahał się z doręczeniem me rym sami Polacy ofiarowywali się
moriału, zwłaszcza, że jako wyż z dywersyą, utknął dla braku pod
szy oficer turecki odpowiadał za pisów w ręku Zimmermana, John
krok niestosowny wobec swojego ston skorzystał ze sposobnóści
rządu poniekąd osobiście. W ta- i wytężył wszystkie siły, aby uła
kiem to kłopotliwem położeniu twić aktowi konfederackiemu do
wysunął się na widownię wypad tarcie do celu. Stosunki osobiste
ków polskich, w roli dobrowolne i urok przedstawicielstwa Anglii
go pośrednika i sprzymierzeńca, zrobiły swoje. Wielki wezyr, za
bawiący w Konstantynopolu nie- pewniony przez Johnstona o auten
oflcyalny agent dyplomatyczny tyczności memoriału, przyjął go
angielski Johnstone Butler (lord jako urzędowe orędzie konfedera
Northcot).
cyi polskiej, poczem nastąpiło po
W Anglii przygotowywano się rozumienie się co do szczegółów
od dłuższego czasu na ewentual układu. Oprócz Johnstona rozwi
ność wojny między Turcyą a Ro nął w tej sprawie żywą działal
syą i baczną zwracano uwagę na ność bawiący w Konstantynopolu
wschód. Wśród wielu innych środ spolonizowany anglik, urodzony
ków przezorności uznano też za z Kossakowskiej, Stan. Bower de
rzecz pożądaną zapewnić sobie St. Clair, b. kap. wojsk angielskich
rozporządzalność atutem polskim w wojnie krymskiej, któremu w dal
w spodziewanych wypadkach. Ja- szym rozwoju wypadków przyszło.
kiemi były rzeczywiste intencye odegrać bardzo wybitną rolę.

Tymczasem w składzie rzą
du tureckiego zaszła ważna zmia
na. Partya, nieprzyjazna Midhatowi, doprowadziła do zrzucenia
go z urzędu wielkiego wezyra,
a miejsce jego zajął ostrożny
Sawfet-pasza. Pogorszyło to na
razie znacznie widoki konfederacyi. Następca Midhata unikał zu
pełnie polaków i tylko szwagier
sułtański minister skarbu, Mahmud-Damat-pasza, komunikował
się z nimi poufnie za pośredni
ctwem swego sekretarza, polaka
Iskender-beja(Aleks. Zwierzchowskiego).
Z drugiej strony
zagroziła planom konfederackim w tym sa
mym czasie opozycya
w kraju. Dowiedziaw
szy się o tych pla
nach grono obywateli
galicyjskich postano
wiło przeciwdziałać
im szybko i energi
cznie wprost u źródła
niebezpieczeństwa, t.
j. w rządzie ottom ańskim. W tym celu
Karol
wysłano do Stambu
łu bez zwłoki delegacyę, w któ
rej skład wchodzili: znany poe
ta lir. Wł. Tarnowski z Wróblowic, hr. Raczyński, Kosiłowski
i Kluczyński. Delegacya stanęła
wkrótce w Konstantynopolu i zja
wiła się u wielkiego wezyra i in
nych dygnitarzy,
zapewniając
wszędzie, że cała robota konfederacka jest m i s t y f i k a c y ą
szczupłego grona nic nie zna
czących osób i że Polska, wy
czerpana moralnie i materialnie
poniesioną niedawno klęską, ani
chce, ani może występować czyn
nie na wypadek wojny. Zabie
gom tym przyszedł mimowoli
w pomoc bawiący w • Neapolu
Midhat pasza, który opuścił kraj
zniechęcony do nowego kursu
polityki W. Porty. Jakkolwiek
przezornego Śawfeta zastąpił był
już zdecydowany wróg Rosy i Edhem-Pasza, Midhat .straciwszy wia
rę w zdolność sułtana do prze
prowadzenia swoich planów, sam
począł pracować nad ich zniwe
czeniem. Powoławszy do siebie
zaufanego powiernika w osobie
Karola Brzozowskiego, ułożył
z nim plan przeciwdziałania czyn
nemu udziałowi polaków, w roz
prawie Turcyi z Rosyą. W tej
myśli wysłał do Edhema-paszy
memoriał, podpisany przez siebie
i Brzozowskiego. Brzozowski zaś
pospieszył do Lwowa, aby po
wstrzymać od dalszych kroków
radę konfederacką. Przyjęty chło
dno i wyniośle, a nawet niegrzecz-

nie, udał się stąd do Stambułu
w dalszym zamiarze paraliżowa
nia zamysłów konfederacji.
Było już jednak po niewczasie. Mahmud-Damat, nie bez przy
czynienia się ducha opiekuńcze
go konfederacyi Johnstona, kazał
wydać 60.000 sztuk broni Zimmermanowi i broń tę na dwóch okrę
tach wysłano do Widdynu. Nastą
piło to tak nagle i bez żadnych
poprzednich porozumień się z ra
dą konfederacką, że sama nawet
rada, ja k świadczy Koszczyc, by
ła „niezmiernie zakłopotana, co
z tym prezentem uczy
nić". Wkraju nawetnajgorętsi poplecznicy ru
chu nie byli przygoto
wani natak szybkie przy
bycie tureckiego podar
ku. Nie obmyślano wca
le sposobu jego przewie
zienia.
W pierwszym
przystępie gorączki, ja 
ka ogarnęła koła konfederackie na wieść o pły
nących na północ kara
binach, pchnięto instynk
townie niemal do Pesztu
Brzozowski.
Karola Gromana i Moszczańskiego, by szukali tam rady i po
mocy, Sprawa nie była łatwą. Prze
wiezienie tak znacznego transportu
broni odbyć się mogło tylko za Ci
chem przyzwoleniem Austryi, któ
rej rząd doskonale był już poinfor
mowany o stosunkach konfedera
cyi z Turcyą. Lecz teraz wystą
pili z energiczną kontragitacyą
przeciwnicy ruchawki w kraju,
ludzie, którzy rozumieli całą gro
zę niebezpieczeństwa, na jakie
skołataną Polskę narażało wpląta
nie jej w awanturę wojenną. Na
czele akcyi tej stanął nowomianowany namiestnik hr. Alfred Po
tocki. Najwybitniejsi politycy
w Austryi użyli całego swego
wpływu,, aby nie dopuścić do ka
tastrofy, której prawdopodobień
stwo wyłoniło się z szybkiego
przebiegu wypadków prędzej, niż
mógł ktokolwiek przypuszczać.
Usiłowaniom tym powiodło się
stłumić na razie lont, podany kon
federatom lwowskim ręką turec
kiego sprzymierzeńca. Okręty widdyńskie utknęły w miejscu, nie
mogąc na granicy austryackiej
wyładować przywiezionego zapa
su broni.
Był to dla konfederacyi cios
dotkliwy, lecz bynajmniej nie
śmiertelny. W ciężkiem położeniu
wpadła rada konfederacką na myśl
pozyskania dla siebie głowy kościo
ła katolickiego, aby tym sposo
bem pociągnąć lud za sobą. W wy
konaniu tego śmiałego i zupeł
nym
skutkiem
uwieńczonego

przedsięwzięcia wyłoniła się zno
wu ręka usłużnego Johnstona Bu
tlera. Nie zwlekając, wyprawiła
rada konfederacką do Johnstona
list, upraszający go, aby wyrobił
u papieża Piusa IX. „poparcie
usiłowaniom patryotów polskich
na drodze czynnej “, poparcie
moralne oczywiście, pod postacią
n. p. stosownej alokucyi „przy nadarzonej okoliczności". Johnston
skwapliwie podjął się spełnić ży
czenie rady, a nawet z góry za
pewniał o dobrym skutku zabie
gów.
D. 24 kwietnia 1877 r. Rosya
wypowiedziała wojnę Turcyi. Te
go samego dnia jeszcze armia ro
syjska przekroczyła Prut, a wkrót
ce owładnęła Wołoszczyzną i po
sunęła się ku południowi. Armia
turecka pozostała nad Dunajem.
W ten sposób plan wspólnego
działania Turcyi i powstańców
polskich, plan, którego warunkiem
było wtargnięcie turków na zie
mie Rzeczypospolitej, został zni
weczony za jednym zamachem.
Nie tracąc nadziei, iż przy
dalszem powodzeniu oręża turec
kiego da się ten błąd naprawić/
postanowiła teraz rada konfederacka zająć się poruszeniem opi
nii Etiropy i nakłonić ją do pod
niesienia sprawy polskiej. Cel
ten umyślono osiągnąć agitacyą
w przychylnej polakom prasie za
granicznej i zwoływaniem wszę
dzie, gdzie się da, zgromadzeń
ludowych. Obawiając się, iż peł
nomocnicy nie wywiążą się dość
dobrze z zadania, uchwalono wy
słać za granicę Koszczyca. Przedewszystkiem chodziło o Anglię.
D. 3 maja Koszczyc, zasilony paruset zaledwie guldenami przez
Simona, opuścił Lwów i d. 6 sta
nął w Londynie. Z funduszem,
wystarczającym na mieszkanie
w podrzędnym hoteliku i na wię
cej, niż skromną stopę życiową,
nie mógł poseł pełnomocny kon
federacyi marzyć o dotarciu do
wpływowych osobistości Wielkiej
Brytanii. Miał go w tern wyrę
czać, o ile możności, generał Wró
blewski. Lecz Anglia urzędowa
nie okazała się wogóle skłonną
do traktowania z przedstawiciel
stwem konfederacyi. Natomiast
lud angielski serdecznie powiła)
obu polaków i chętnie zgodził się
zamanifestować głośno sympatię
swą dla sprawy polskiej. W nie
dzielę 13 maja odbył się wHydeparku wielki mityng z udziałem
kilkunastu tysięcy osób. Około
mównic powiewały sztandary z na
pisami: „Niech żyje Polska!"
„Śmierć lub zwycięstwo!" Mówcy
gwałtownie nacierali na Rosyę,

poczem uchwalono rezolucye, do podróży i wrócił do Lwowa już
magające się wypowiedzenia jej 23 maja.
Tymczasem, gdy Koszczyc
wojny i odbudowania Polski. Po
dziękowawszy za urządzenie mi usiłował za granicą bez szczegól
tyngu, ruszył Koszczyc tegoż dnia nego powodzenia obudzić sympa
jeszcze do Paryża. Tu jednak tię dla sprawy polskiej, a kon
znalazł grunt dla zamysłów swo federacya rozwijała dyplomatycz
ich zupełnie nieprzychylny i to ną i przygotowawczo - wojenną
nie tylko wśród francuzów, któ akcyę o ile możności w ukryciu
rzy zapomnieć nie mogli polakom a w każdym razie nie występu
udziału ich w komunie, alei w sa jąc jeszcze otwarcie na widow
mej kolonii polskiej, której przed nię — w Konstantynopolu rozwi
stawiciele na poufnej naradzie nięty został jawnie i oficyalnie,
oświadczyli mu wręcz, że zamie bo pod protektoratem Turcyi,
rzony ruch w kraju potępiają. sztandar legionów polskich.
Zniechęcony, zaniechał dalszej
DCN
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Schronisko
Z cyklu: „M iłość pasterska .

i.
Na wyniosłej polanie, na jej stro
nie schylonej ku słońcu, przy kraju
lasu bukowego, dwoje pasterzy za
bawiało się w lipcowe przypołudnie
gwarą, jako też patrzeniem na się,
siedząc, na poły leżący na trawie,
którą woły postrzygły zębami..
Podobali się sobie: bo on miał
włosy czarniawe, stręczyste i oczy —
czarne ogniki, wprost do samego ser
ca wiertającę; ona zaś miała włosy
do lnu słońcem ozłoconego podobne,
a oczy siwe, jakie kwiatki niektóre
miewają i to wtedy, kiedy rosa je
SZTUKA OBCA.

R« Collins

Wiosna.

zmyje, wyczyści, a jeno ślady wil
gotności na nich postawi.
Oboje byli rowieśni, niedawno
z pasterzy owiec na pasterzy wołów
wyrośnięci; z gibkości swej przy po
ruszeniach podobni byli do onej mło
dzieży buczków, która, po kraju ros
nąc przy bukach—rodzicach, chwiała
się za lada wiatrem.
Podobali się sobie i bez tych ma
niących serca przyniewoleń, bowiem
pasali woły sami dwoje już od świę
tego Jana; zaś do wzajemnej upodoby to się przyczyniało, że nie chowa
li się od mała w tern samem osie
dlu — mało w swoich wezwyczajach
poza paseniem się znali.
Zabawiali się przy kraju, a woły
przeszły wierzchem, pasący się, na
stronę północną, gdzie więcej cienia
się stało.
Słońce z południa przypiekało
mocno; trawa się rozpalała, w po
wietrzu żar się wzmagał. Siedzący
głowy kłonili ku sobie, zacliylając
twarze od promieni.
— Jak piecze...
— Pomknijmy się do cienia...
— Trzaby na woły wyjrzeć...
— Po co... Nika nie pójdą.,. Ka
mają iść?—zabiegł słowami pasterz.
I zesunęli się na dół po trawie,
nie wstając, aż liście buków zakryły
im słońce.
Zbliżeniem swem spłoszyli dwo
je małych ptasząt; wyfurgnęły z ga
łęzi i usiadły wyżej.
— One się też schroniły do cie
nia—pokazała z uśmiechem pasterka.
— A jakże... — przyświadczył,
łowiąc oczami jej uśmiech.
Zarumieniona, odchyliła głowę.
Milczeli oboje chwilę.
1I

— Żeby ja tak mógł... — począł
pasterz i urwał.
— Co, żebyk tak mógł?..
— Żeby ja mógł mieć taką moc,
jak to drzewiej miewali niektórzy... że
co bych se pomyślał, to by sie mi stało...
— To cobyk se pomyślał?
— To, co i teraz...
•
— A co se myślisz teraz?
— Zgadnij...
— Nie chce zgadować.
Znów odchyliła twarz zarumie
nioną. Krążek słońca z pomiędzy
liści padł na jej włosy i ozłocił je.
Pasterz patrzył w zadumieniu, jako
na świętą z obrazka. Trwali w ta
kim bezruchu czas jakiś.
— Oj świecie, świecie! — we
stchnął wreszcie głęboko, z dna serca.
Zwróciła oczy zdziwione ku nie
mu i, gdy wyczytała z oczów jego
przyczynę onej ciężkości, uśmiech fi
glarny na twarz jej wykwitnął.
— Cóż ci ten świat tak cięży?
Nie odpowiedział, jeno się wpa
trzył w nią osmętnie z miłosnem
poniewoleniem. Światła wbiegały na
jej twarz i nikły, napróżno siliła się
na zwykłą spokojność. „Coż zno
wu?" — karciła się, zła sama na się
za ten niepokój oczywisty. Ale serce
się tłukło uparcie; bladła na myśl,
że on je tak samo słyszy.
— Cóż tak patrzys?...
Siliła się powiedzieć spokojnie.
Lecz głos jej własny wydał jej się
tak obcym, jakby go nigdy nie sły
szała. On wpatrywał się dalej. „Nic nie
pomoże, trzeba coś wymyśleć". Pod.sunęła jej sposobność:
— Jakie te ptaszki śmieszne.,.—
pokazała na kraj.
Dwoje onyćh małych ptasząt,
które poprzednio wyfurgnęły z kraj a,
SZTUKA OBCA.

.ZŁ

Joanna Rainouard.

„Marzenie” .

(Reyerie).

wróciły znowu na dawne swe miejsce
i wieszały się po gałązkach, szepleniąc przytem coś do siebie.
— Nie wiesz—spytała—jak sie
nazywają?
— Nie wiem... Czy się to mu
szą nazywać? Ochrzcij je sama...
— Jedno ma czubkę czarniawą
na głowie. To będzie on... A ona
zaś ma korale pod szyją. To on bę
dzie czubaty, a ona koralinka. Coż,
podoba ci sie?
— Podoba... — odrzekł z uśmie
chem, myślący o innej ptaszce.
— Patrz! Patrz! Wy wiórka!..
— Co też ty jeszcze nie wynaj
dziesz..*
Poprzez liście widać było owo
ćisawe stworzenie, patrzące z cieka
wością ku nim, w ruchu ostrożnym,
trzema łapkami sparte na gałęzi,
czwartą sięgającą wyżej, na pniu bu
ka, gotowe każdej chwili do wyśmigu...
— Nic sie nie boi...
Pasterz sięgnął opodal po szy
szkę.
-— Nie ciskaj. Co ci wadzi?
Posłusznie upuścił szyszkę.
— Widzisz, spłoszyłeś ją. Tak
że to ładne...
— Może ci ją dostać?
— Po co.... I takbyś jej nie do
stał...
— E? Załóżmy sie!
— Nie chcę.
-— Jaby jej nie dostał!—mówił
urażony—Chybaby skrzydła musiała
mieć... A bo w jakim gęstym lesie...
— Cicho-no! Widzi mi sie, że
zagrzmiało...
Zmilkli. Pasterz spojrzał do góry.
—r Z jasnego nieba? Bajanie!..
• — Zdawało mi sie...
Jednak, mimo tych objaśnień, ja
kiś cień przesunął im się po sercach,
życiem dyszących, jakby póprzed słoń
cem przeleciał czarny ptak nieznany;
i chwilę trwali w milczeniu, nim się
ich dusze rozpogodziły nanowo.
Łatwo to przyszło, bo zewsząd
wiały ku nim: radość, wesele, swo
boda. Gdzie pojrzeć—wszystko kwitnęło; dyszało życiem pelnem, beztroskliwem i radowało się słońcu. Ptasz
ki one dwa nie odstępowały kraja,
trzepotały się po liściach i gwarzyły
bezustanku jakąś przymilającą się
gwarą. Wiewiórka znowu, przyośmielona bezobawą ptasząt, wróciła na
bliższe drzewa i szmerzyła się, śmi
gając z gałęzi na gałąź dla wprawy.
Nawet te liście bukowe, prześwietla
ne słońcem, miały jakąś radość w so
bie, która się udzielała oczom, pa
trzącym na nie z pobliża.
— Jak też to tu wesoło! — rzekło dziewczę.
— Hej.,. — przyświadczył pa
sterz.
— Nic sie tu nie cnie.

— Samemu by sie cnęło... jak
i mnie nieraz, kiedych sam pasł...
. — A tera?..
— Czy ja wiedział, żebyś mi
była rada?
— Ej ty... nie wiedział...
— Ja . i dziś poprawdzie nie
wiem...
Śmiała się głośno, żeby zagłu
szyć słowa niepotrzebne.
— ’■Słusznie nie wiem... — przymawiał.
— Patrz-no, patrz-no, jaka ta
wywiórka śmiała! Na ostatni kraj
gałęzi przyszła...
I tak patrzenie na cuda i pa
trzenie na się przeplatali gwarą zręcz
ną, jak przewijania wiewiórcze; Cza
sem troska o woły ich nadlatywała.
— Ka one też tam... Trzaby wyj
rzeć...
Ale jedno drugie wstrzymywało,
i tak im chwile leciały.
Słońce coraz mocniej piekło; na
wet przez liście buczyny żar się do
cienia przesączał.. Gorąco przypołudnia rozleniwiało siedzących—polegli
plecyma na trawie, i rozwartemi
oczami patrzyli ku niebu.
— Co też to tam jest... to nie
bieskie?
Dziewczę nie lubiało patrzeć, nie
mówiący.
—- Nie wiesz to? sklepienie...
— Ja wiem... ale z czego?
— Tego nikto ni może zgadnąć.
Patrzyła jeszcze chwilę z pobożnem zastanowieniem, wreszcie, west
chnąwszy w bezradzie swej myśli,
zwróciła oczy od światła.
Cosi sie chmurzy od zachodu.
Podniósł głowę i pojrzał.
— Daleko...
— Ale że też to chmury wsze
z boków przychodzą... Mogłyby z nie
ba słazić—no nie? Mogłoby też i bez
chmur lać... skoro Pan Jezus deszcz
daje... Ale tu pewnie płanetniki ma
ją swoją moc...
— Chmury od morza przycho
dzą. Tak mówił stryk. Naprzódy
lecą nad morze — nassią sie wody,
nassią, i potem wracają z deszczem...
— Ale skąd sie tu bierą na
przódy?
— Czyja wiem!., cheba ze mgły...
O to-m sie stryka nie pytał. A może
i on sam nie wie!..
Zadumali się przy tern oboje,
zgadując se różnie w myślach, choć
bez żadnego uwierzenia, iżby mogli
zwłaszcza w takiej materyi jak mgła,
dojść do oczywistej prawdy. Jak stryk
nie wie...
I wnet myśli unużone rozemgliły
s^ę w odczucia niejasne, w pragnie
nia dusz nieźrałych a wsze jedno
sklepienie nieba widujących.
— Jaki też to ten: świat... telo
krajów... Czyby też z najwyższych
Tater jaki kraj uwidział? Musi być

widać daleko... A na kraj świata—
czy też tam kto doszedł? Ratunku!..
Cofnęła się myślą w strachu, jak
przed widokiem otchłani. Po chwili
zamyślenia:
— Chciałabych kie uwidzieć mo
rze... ale nie zblizka...
— Jaby zaś chciał na widzieć,
jakie to te cieplice, kany ptaki na
zimę odlatują...
— Mówią, że jest taki kraj, co
ligi na drzewach rosną...
— A jest... jest też i taki, co
słonko nigdy nie zachodzi...
■
— Czy oni też tamci o nas
wiedzą?
— Ale! Co im ta naski kraj,
jak oni mają-także cuda...
— Pewnie... co im ta o nas...—
przydała ze smutkiem.
Pomilkli i Kołysali się marze
niem o tych dalekich krajach-cudach.
— Ej, żeby też to kiedy... tam
pojechać...—wypowiedziała nieśmiało.
— Ja cię wezmę.
Roześmiała się twrarz z tej go
towości, wyzierającej z ócz jego. Zabolało go to mocno.
— Cóż sie śmiejesz? — rzekł
z wyrzutem—Czy ja to zawdy będę
pasł? Jeszcze z rok, ze dwa, a po
tem...
— Co potem?
— Będziesz widzieć! I za mo
rze ludzie jadą, a... jadą i... wraCcijc^..•
Chciała mu jakoś to bezwolne
zranienie nagrodzić, więc spytała
z przymileniem:
— Naprawdę byś mie wziął?
— Jakże? przecie nie na śpas...
Podziękowała mu pięknie oczy
ma za tę ochotność gotową, i pogo
da stanęła znowu między nimi. Nie
myśleli już o dalekich krajach i nie
zazdrościli im niewidzianych cudów.
— Niech se ta mają, co chcą,
kiedy nam tu dobrze.
— Hej...
Zgodzili się oboje na jedno. Pa
trzyli na się leżący i chciwie choć
pokryjemu wypijali se z oczów szczę
śliwość. Po twarzach ich, zaognio
nych gorącem i upojeniem, chodziły
złociste kółka, z. pomiędzy liści bu;
ków padające i staczały im się co
chwila na oczy; więc uchylali je od
światła i uśmiechali się, jak dzieci,
tej słonecznej psocie.
Szmer się jakiś uczynił u kraja,
— Cóż to?-—szepnęło dziewczę.
Podniósł się pasterz i popatrzał.
— To ta wywiórka tak szmerzy... Puszcza szyszki smrekowe, co
se naznosiła... Niema bukwi tego
lata — rzekł, przychylony ku niej,
a myśli sobie: „Co też to w tych
oczkach siedzi...“
— Nie patrz tak, bo mnie urzekniesz!—zaśmiała się.
— Tyś mnie już dawno urzekła.,.

Nie- pleć. Jaka też to tra
wa...—rzekła, aby coś powiedzieć.
— Kany?
— 1 tu! i tam! i wszędy!...
Zerwała się swawolnie i ździwionemu śmiała się w twarz, mówiąc
oczami: „Pocałowałabych cię za to,
żeby..."
W te razy zagrzmiało w dali.
Oboje zacichli, nasłuchując.
— Kanysi bardzo daleko...
— Bedzie deszcz z tego gorąca.
— Trza do wołów... — Poradził
pasterz z powagą.
— No... Kto kogo przegoni?
Puścili się pędem ku wierzcho
wi: poprzód pasterka, za nią pasterz.
Dopędził ją przy wierchu i objął ra
mionami.
— A widzisz... mam cię... teraz-eś już moja!
— Puść...—zatchnęła się powie
trzem.
Uwolnił ją posłusznie, i poszli
obok siebie, dysząc głośno. Stanąw
szy na wierzchu polany, rozejrzeli się.
Na zachodzie noc się czerniła. I zno
wu przeszyło ich serca uczucie, jakby
ptak słońce przesłonił. Ale to jeno
na moment. Słońce grzało jak po
przód—większa połać nieba była ja s 
na—ziemia pogodą jaśniała...
Uśmiechnęli się sobie i poszli
za wołami.

Z krytyki społecznej.
. Kilka zdań o potrzebie działalności
społecznej duchowieństwa. Pod tym ty
tułem ukazała się niedawno w Poznaniu
broszura, której autorem jest ks. K. Zimmermann, kapłan uczony i powszechnym
w Księstwie otaczany szacunkiem. Ksią
żeczka; niewielka rozmiarami, ale nie
zmiernie ciekawa ze względu na stano
wisko, jakie ksiądz katolicki zajął wobec
rozwijającego się coraz szerzej ruchu
socyalnego pod wpływem nowych haseł
w Europie.
Autor z rzadką bezstronnością roz
waża kwestyę socyalną; .upatruje źródło
socyalizmu nie w
szatana, lecz
w tych anormalnych stosunkach, jakie
się wytworzyły pomiędzy pracodawcami,
a pracobiorcami. Socyalizm — zdaniem
ks. Zimmermanna—jest groźnym przeja
wem społecznym z przyczyny kosmopo
litycznego i antyreligijnego charakteru
swego. Ludność pracująca i, przeważnie
wyzyskiwana przez rozpanoszony kapitał
szuka w nim dla siebie ulżenia swej nie
doli. Socyalizm obiecuje proletaryuszom
powrót złotego wieku na ziemię, popy
chając ich do walki z kapitalizmem. Wie
lomilionowe rzesze' wydziedziczonych,
podniecane przez energiczną, a ciągłą
agitacyę, czekają tylko chwili, by zbu
rzyć ten ustrój społeczny, który ich
gniecie, a zarazem zniweczyć owoce
wiekowej kultury. Widmo jakieś nie
obliczalnej w swych skutkach katastrofy
zda się wisi nad ludami i państwami.
W celu odwrócenia kataklizmu Ko
ściół katolicki staje do walki z socyalizmem.

W odpowiedzi niejako na komuni
styczną utopię Marksa Ogłosił drukiem
w r. 1864 słynne swe dzieło Kwestya ro
botnicza i Chrześcijaństwo znany działacz
społeczny biskup Ketteler, w którem bierze w obronę robotników i proponuje
szereg środków, mających na celu ulże
nie ich niedoli i wyrwanie z objęć so
cyalizmu. Tą samą drogą poszedł sław
ny kardynał Manning, słowa też jego
i czyny wywarły wpływ niezmierny za
równo na ogół pracujący, jak na du
chowieństwo. Od czasu wystąpienia
tych dwóch mężów datuje się zmiana
poglądu duchowieństwa katolickiego na
sprawę robotniczą. Ksiądz powinien
iść między lud pracujący, fabryczny,
i wziąć go w opiekę, pomagać mu do
zdobywania sobie lepszych warunków
ziemskiego bytu, nic pozwalać na to, by
rosły bogactwa jednych, a piętrzyła się
nędza drugich. Kościół jest ojcem i opie
kunem wydziedziczonych, dbającym za
równo o ich pomyślność ziemska, jak
i o zbawienie niebieskie. Nie admini
stratorem tylko Sakramentów Świętych
ma być kapłan, a działaczem... Te tendencye duchowieństwa znalazły sankcyę
dla siebie w encyklice papieża Leona XIII,
zaczynającej się od słów „Rerum novarum“. Wielki papież ogłosił urbi et orbi:
jako robotnikowi dzieje się krzywda,
wskazał jej źródła i zwrócił się do tych,
co władzę w ręku swym dzierżą, by się
kierowali sprawiedliwością przy regulo
waniu stosunku pracodawców do praco
biorców, duchowieństwu zaś zapowiedział:
iż obowiązkiem kapłańskim jest praca
nietylko nad podniesieniem moralnem
robotnika, lecz również dbałość o jego
potrzeby maWyalne.
Zanalizowawszy encykliki Leona XIII
Rerum nouarum i Graues de communi,
ks. Zimmermann przystępuje do oświad
czeń pasterskich w tym przedmio
cie arcybiskupów polskich, Bilczewskicgo, Teodorowicza i Stablewskiego,
którzy myśl papieską przenoszą na sto
sunki, panujące wśród naszego naródu*
Dawny typ księdza nie odpowiada du
chowi czasu, socyalizm można zwalczyć
skutecznie, jeżeli się sferom pracującym
zapewni korzyści realne, płynące ze
związku stałego z Kościołem. Dotych
czasowe wychowanie młodzieży duchow
nej w seminaryach powinno uledz zmia
nie: nietylko teologami winni być księ
ża, lecz również działaczami społeczny
mi. Socyaliści opierają się na wynikach
nauk ekonomicznych, więc też i księdzu
te nauki nie powinny być obce: albo
wiem dopiero przygotowany i wyszko
lony odpowiednio kapłan owocnie pra
cować będzie w winnicy pańskiej.
Lud zwróci się ku Kościołowi, opuści
szeregi socyalistyczne wtedy, gdy do
strzeże, że duchowieństwo stoi na straży
jego własnych interesów. W ten sposób
przemawia episkopat polski do podwład
nego sobie duchowieństwa.Broszura ks. Zimmermanna napisana
jest ze znajomością przedmiotu, owiana
duchem wolnym od przesądów i z gorą
cem pragnieniem przeprowadzenia refor
my, opartej na powadze Kościoła, w du
chowieństwie naszem. Zainteresować
ona może nietylko księdza, ale również
i człowieka świeckiego, któremu na sercu
leży sprawiedliwe zadośćuczynienie po
trzebom sfer robotniczych.
am.

Przygoda
nieprawdopodobna.
. W smutnych okolicznościach, i na
wet, mielibyśmy ochotę powiedzieć,
nieprawdopodobnych—gdyby nie to że
tyle rzeczy nieprawdopodobnych stało
się obecnie najrealniejszą rzeczywis
tością,—przypomniał nam tydzień obe
cny sympatyczną postać posła z zie
mi piotrkowskiej do pierwszej Dumy,.
Józefa Ostrowskiego.
Cichy, spokojny, delikatny w obej
ściu ten człowiek stał się,' doprawdy
m ę c z e n n i
kiem jakichś
nieporozu
mień, które
się wokoło
niego two
rzą.
Pobito go
ciężko le
dwie z Pe
te r s b u r g a
wrócił — i
próżno było
jakiejś spra
wiedliwości
szukać.
Obecnie,
z rodzinnej
wsi jego, Smardzewic, przychodzą no
we wieści o nowych pobiciach dawne
go posła.
A tym razem w towarzystwieszczegółów tak fantastycznych, że tru
dno byłoby przyjąć je inaczej jak na.
odpowiedzialność pism, gdyby nie to,,
że sam Ostrowski w liście publicz
nym swoją przygodę opowiedział i pra
wdziwość jej stwierdził.
Cały proceder aresztowania, pier
wszego śledzctwa, i dyalogów z ludź
mi, niewiadomo o co oskarżonymi
a nawet niewiadomo o co podejrza
nymi,—pomijamy tu. • Rzeczy to zbyt;
do siebie podobne. Rzekłbyś: „stłu-j
czona od zbyt wielkiej liczby reprodukcyi klisza**...
Ale oto coś nowego:
.
Kiedy Ostrowskiego Józefa aresz
towano, dowódca oddziału mówi mu:;
— Gotuj-się na śmierć.
— Na śmierć? — pyta Ostrowski..— Tak. Zaraz zostaniesz rozstrze
lany.
. r•
’
Panika dokoła.
— Wolno mi zmówić- pacierz? —
zapytuje-„skazany
Dowódca, po chwili zastanowienia,
odpowiada: ,
—- Dobrze... Mów*
Ostrowski skupia się. Kilka słów
gorącej modlitwy. I potem, zwraca
jąc śmiałą i zdecydowaną twarz ku,
dowódcy oznajmia?
— Jestem gotów?'...
Wtedy pokazuje się źe to byfe-<
jakby to powiedzieć... żart. Że to tyl
ko tak, dla postrachu, obiecono czło
wieka rozstrzelać na miejscu, bez.
śledztwa, sądu i winy. Że to jedy
nie—eksperyment psychologiczny.
Nieudany eksperyment....

Bo zamiast trwogi, próśb, błaga
nia o życie—ofiara okazała iż ma duszę
bohaterską. •
•
- Skończyła się ta dzika scena na
potłuczeniu Ostrowskiego.
Dziś leży on w szpitalu, w To
maszowie rawskim,—a pisma donoszą,
iż „może uda* się go zachować przy
życiu"...
Jed e n z dziennikarzy parlamen
tarnych mówi nam, że zrozumieć tru
dno koniu tak bardzo dokuczyć mógł
taki człowiek jak Ostrowski. Był on
najcichszym , n ajp o tu ln iejszym z g ru p y
posłów w łościańskich, a ju ż niczem,
w najdalszy sposób nie przypom inał
tych buńczucznych trudow ików , w któ
rych śm iałość i pew ność siebie na
czole była w ypisana.
— Kiedyśmy chcieli coś się do
w iedzieć z życia parlam entarnego
koła, lub g ru p y w łościańskiej—mówił
nam dziennikarz—udaw aliśm y się do
O strow skiego, zaw sze do posług sko
rego i chętnego.
Jó zef O strowski był naszym w spół
pracow nikiem : „Ś w iat“ drukow ał w ie r
szow ane jeg o w rażenia ze stolicy
nadnew skiej. W rażenia szczere, w y
pow iedziane w formie ludow ej poezji,
przypom inającej języ k daw nych pieśni.
Janek.

Myśli.
Są ludzie, co posiadają całą mądrość
Sancho Pansy, a postępują mimo to jak
Don Kichot.
Jest pewna poza skromności, którą
nazwać można bezczelnością.

/

J«w JOnzer.

Podajemy dwie ilustracye ze wszechsłowiańskiego zlotu sokołów. Górna1przed
staw ia próbę ćwiczeń na poręczach, po
przedzającą paradę. Dolna pochód uro
czysty Sokołów przez „Zrinski Trg“ ku
pałacowi Sztuki.

Wszechsłowiański zlot Sokołów w Zagrzebiu.
O g ó łe m

do Z agrzebia

zjechało

a zw łaszcza Polaków, zachowywujących w sw ych szeregach iście mili
około 4,000 Sokołów z różnych ziem
słow iańskich. N ieobecną była je d y  ta rn ą postaw ę, rygor i porządek.
Po pochodzie odbył się obiad
nie Rosya. Czechów przybyło 800,
galow y, wydany przez
Rusinów, rzadko w y stęp u 
żonę B ana Chorwackie
jący ch n a zlotach, re p re 
go hr. Liii Pejacevic,
zentow ał dr. Wergun. Po
osobę nie tylko piękną
laków z Galicyi przybyło
i uprzejm ą, ale szcze
360 z w iceprezesem dr.
gólną przyjaciółkę Po
T urskim i naczelnikiem
laków, co też przy ka
R ucińskim na czele. W a r
żdej sposobności oka
szaw a w y sła ła trzech de
zyw ała. W całem też
legatów pp.: Stef. Mary
przyjęciu i uroczystoś
no wskiego od To w. W io
ci wyróżniano delega
ślarskiego, Em. Szyllera
tów naszych ze speod Tow. C yklistów i p. B.
cyalną
serdecznością.
Olszewskiego od drugiego
Po o biedzie odbył się
gniazda Sokołów.
Z P o
przegląd ćwiczeń sokol
znańskiego nie było nikogo.
skich n a olbrzymiem bo
Chorwaci obchodzili
isku, obok placu w ysta
św ięto sokole niezw ykle
wowego.
uroczyście. C ała ChorwaZ
ćwiczeń
w
spa
cya, nie tylko Zagrzeb i
Afisz o zlocie, rozpowszechnio
ny po całej Chorwacyi.
n iale udały się wspólne
m iasta, ale n aw et w ieś
w szystkich Sokołów,ćwi
i ustronie śm iały się różczenia Czechów na przyrządach, pira
nokolorowemi flagam i, sztandaram i
narodowem i i m nóstw em em blem atów.
m idy Słoweńców, „moreska" czyli ta 
W Zagrzebiu popisy sokolskie
niec w ojenny z m ieczam i, Dalm atyńrozpoczęto 2 w rześn ia olbrzym im po ców i ćw iczenia z lancam i Sokołów
chodem, który p rzeciąg ał przez głów  galicyjskich. Po ćw iczeniach publicz
ne ulice m iasta przez półtrzeciej
ność odprow adziła Polaków do szatni,
godziny, wobec publiczności, k tó ra
w znosząc po drodze głośne okrzyki:
w yległa n a ulicę w liczbie około 300
„Żywili Poljaci!"
tysięcy (Zagrzeb m a około 70 tys.),
Zakończył się pierw szy dzień
entuzyastycznie
w itając
Sokołów,
uroczystości przedstaw ieniem galowem w „N arodnim K azaliście" t. j.
teatrze.
D rugiego dnia było powtórzenie
ćwiczeń i u czta starszy zn y sokolej
w gm achu Sokoła chorwackiego.
P rojektow any kongres i związek
w szechsłow iański Sokoła do skutku
nie doszedł, głów nie dla powstrzysię od udziału w nim Pola-

Zycie literackie we Francyi
VIII. Stosunki .teatralne.

Ćwiczenia wspólne wszystkich druhów Sokolskich na placu w Zagrzebiu

ków, którzy tłómaczyli odmowę swo
j ą tem, że przedstaw iają jedynie trze
cią część narodu polskiego, a więc
są niekompletni.
St. Mory.

Walc.
Niech walca czar,
Niech walca szał
Uniesie nas
W dal siną —
Od smutnych mar,
Od zdradnych strzał,
Od złudnych kras —
Dziewczyno!

Hr. Liii Pejaczewicz, małżonka bana Chorwacyi.

Gdzie szmaragd łąk
W opalu mgły
Z purpurą zórz
........
Się zmawia;
Gdzie błękit wkrąg
Ros perły-łzy
"
W szafirze mórz
Wyławia; .
Gdzie niema łez,
Gdzie niema burz,
Gdzie życia gwar
Się płoszy;
Gdzie cierpień kres,Gdzie z pełnych kruż
Sączy się czar
•.
Rozkoszy...

®

Na świata skraj
Powieść się daj
W ten obcy kraj —
Nieboże! ••
Tam wieczny maj,
' .
Tam wonny gaj,
Tam istny raj
Ci stworzę!...

Kazimierz Pollack.
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Industryalizm reguluje również
stosunki, jakie panują w dzisiejszym
teatrze francuskim.
Młody autor,
szukający karyery w dram atopisarstwie, przejść m usi całą kalw aryę
poniżeń, protekcyi, „podarków44 akto
rom i reżyserom, zanim zobaczy
pierw szy swój
utw ór na scenie.
Dziewiętnaście większych
teatrów
paryskich (nie w yłączając urzędo
wych) nie troszczą się zgoła o w ar
tość artystyczną sztuki, ale oto, aby
każda z nich w ytrzym ać mogła cały
sezon. Z w yjątkiem Komedyi F ran 
cuskiej, która p o w in n a wystawiać
coroku dwadzieścia kilka sztuk s ta 
łego rep ertu aru oraz sześć nowości
(w r. 1900 i 1901 nie było tam
zresztą ani jednej p r e m ie r y !) —
wszystkie inne te a try trzym ają się
system u ja k najdłuższego utrzym y
w ania na afiszu jednej sztuki. W ,,N ouv eau tes44 grano przez trzy la ta z ko
lei „La Damę de chez Maxime‘4;
w „Cluny11 wystawiono 1,600 razy
. z kolei „Ciotkę K arola11. U tw ór
. m usi przyciągać i bawić ja k n aj
szerszą publiczność, inaczej bowiem
nie w ytrzym a konkurencyi ze s tra s z 
liwym wrogiem teatru paryskiego—
kabaretem i cafe-concert. E pisier
nie znosi po obiedzię w zruszeń po. ważnych; nie lubi też lepszej m u
zyki (opera, pomimo 800,000 fr.
subwencyi rocznej stoi dość miernie).
W kabarecie zblazowany słuchacz
znajdzie cięty dowcip,
zw iązany
z aktualnością, a w „cafe-concert41
piosenkę pornograficzną, która go
ukołysze do snu. To’ też zakłady te
cieszą się olbrzymiem powodzeniem,
.chociaż je s t ich dzisiaj .w Paryżu 287!
W przeciągu ostatnich lat- kil
k u n astu pow stały dwie próby refor
my teatru , podniesienie jego pozio
mu: pierw szą był realistyczny, a za
żyw ający przesadnej sław y „The&tre
Librę44 Antoine’a;- d ru g ą—tę a tr idea
listyczny ,,rO euvre“ , założony przez
. Lugne Poe, byłego aktora z „W olne
go T eatru 44. Antoine, dobry aktor,
;ale człowiek nizkiej k u ltu ry arty 
stycznej, w prowadził w św iat kilku
młodych, a dziś już głośnych drąmątopisarzy, Prócz tego Antoine usta
lił w teatrze natu raln ą, wolną od
•p a to su grę aktorów — i to jego za
sługa druga.
Dzieła w ystaw iane
w „W olnym T eatrze44 nie zawsze
należały do wyborowych. P rzedsta
w ienia dawano raz na miesiąc, z je 
dną próbą jeneralną dla prasy i za
proszonych gości. Koszta widowiska
opłacała
« •• bogata
• •• t burżuazya,
*A
••zaobono••»
w ana na osiem przedstaw ień każde
go sezonu. W tej w łaśnie zależno-.

ści od spanoszonego mieszczaństwa
tkwiła zagłada dla przedsięwzięcia
Antoine’a. Sztuki, dawane w „Wol
nym Teatrze1', były niemal wszyst
kie nielitościwą, żrącą satyrą oby
czajów mieszczańskich.
Słuchacze
bawili się przez jakiś czas tern, że
lin ze sceny plwano w twarz, ale
w końcu poczęło ich to nudzić. „La
comódie rosse44 przeżyła się wkrótce
i „Thó&tre Librę44 został w r. 1898
zamknięty. Ustąpił miejsca „teatro
wi Antoine’a44, gdzie grywają nie
które .sztuki z repertuaru dawnego
'„Wolnego Teatru11, ale i tu zapano
wało dążenie do sztuki jednosezo
nowej. A
' Teatr „rOeuvre“ wystawiał przez
jakiś czas wyłącznie sztuki Ibsena,
które traktował z pietyzmem i zro
zumieniem zadania. Zajmował się
także chętnie Maeterlinckiem i nie
którymi młodymi poetami. Ale całe
przedsięwzięcie walczy od samego
początku z niedostatkiem, również
bowiem daje przedstawienia co mie
siąc i również zależy od kasy mie
szczaństwa. Znaczną ilość biletów
dyrekcya rozdaje darmo, pomnaża
więc nieustannie swe długi.
Niektóre teatry („Vaudeville“,
teatr Sary Bernhardt, Varietes) sta
rają się wystawiać sztuki przedniej
sze. Dążności te zabija walka z nad
miernymi wydatkami każdego przed
stawienia. Wygórowane gaże le
pszych aktorów pochłaniają bardzo
■znaczne sumy. Przed premierą, dyrekcya, autor i aktorzy muszą sowi•cie opłacać dzienniki, jeżeli chcą
mieć pochlebne o sztuce sprawozda
nia. Tymczasem, ze względu na
siizkie stosunkowo ceny wejść do ka
baretów i „cafes-concert44, teatry nie
mogą podnieść zbytnio ceny miejsc
i tak już bardzo wysokiej. Pragnąc
jako tako unormować budżet, wszyst
kie mniej więcej teatry paryskie po
rozumiewają się z tak zwanymi
.„marchands de billets44. Handlarz
^biletów, po umowie z dyrekcyą, za
biera z kasy teatralnej najlepsze
•miejsca na każde przedstawienie, tak
•iż człowiek, pragnący nabyć bilet
'W samym teatrze, nigdy nie znajdzie
miejsca, jakiego szuka. Przed tea
trem stoją zawsze agenci handlarzy
biletów i proponują dobre miejsca
•po cenie podwójnej, a na sztukę
•bardzo poczytną po cenie potrójnej.
W rezultacie system ten jeszcze
bardziej odstrasza od teatru zamoż
nego Paryżanina. Ulegają mu prze
ważnie cudzoziemcy i oni też stano
wią najpożądańszą publiczność tea•trów paryskich.
*•-»
Do ciężarów budżetowych teatru
paryskiego doliczyć jeszcze należy
klakę płatną, utrzymywaną we wszyst
kich, nawet rządowych teatrach pa
ryskich (z wyjątkiem teatru Antoi-

ńe'a). Klakierży siedzą zazwyczaj
na wyższych piętrach sali teatralnej.
W żargonie paryskim nazywają się
„les romains*4. Dzielą się zazwyczaj
na trzy kategorie: 1) prawdziwi „ro
mains44 otrzymują stałe wynagrodze
nie od przedstawienia (od 1 fr. 50 cen.
do 2 franków); 2) drugą kategoryę
stanowią „lavables“, którzy płacą po
łowę ceny biletu; 3) do trzeciej należą
„intimes44 czyli amatorowie, którzy za
bezpłatne miejsce obowiązani są kla
skać na dany sygnał. Klaka Komedii
Francuskiej składa się z dwudziestu
osób płatnych; na czele ich stoi „szef
klaki*4 pobierający rocznie 7200 fran
ków pensyi. Augustę, szef klaki
w dwóch teatrach, kupił sobie uiedawno dom za 100,000 franków. Za
instalowana urzędowo za czasów Na
poleona I, klaka bywała wielokrotnie
znoszona, ale ją nieustannie przywra
cają, jako niezbędny współczynnik
powodzenia. Publiczność paryska, ru
chliwa i pełna temperamentu w do
mu, w kawiarni, na zabawie publicz
nej, jest wyjątkowo zimna w teatrze.
Przepada za plotkami, dotyczącemi
prywatnego życia aktorów, ale na
przedstawieniu zachowuje się biernie.
Trzeba ją wciąż podniecać. To też
przedsiębiorstwo teatralne należy w Pa
ryżu do najbardziej ryzykownych. Już
dziś spotkać można w dziennikach
anonse p. t. „Teatr do wynajęcia44.
Przedstawiciele prasy, autorowie sztuk
i osoby prywatne otrzymują tak wiel
ką ilość biletów bezpłatnych, że dziś
każda mieszczka, każda niemal odź
wierna marzy, aby pójść do teatru
darmo. Za to, gdy sztuka ma powo
dzenie, zarobki są pokaźne, a karmią
się nią wszyscy: dyrekcya, prasa, ak
torzy i autorzy. Poczytni pisarze dra
matyczni wzbogacają się w Paryżu
szybko. D’Ennery, autor mnóstwa
nędznych melodramatów, zostawił swej
rodzinie w spuściźnie 10 mil. franków.
System płacenia honorariów jest
podwójny: zapłata jednorazowa za
sztukę, niezależnie od ilości przedsta
wień; opłacanie tak zwanych „droits
d’auteur44od każdego widowiska. Pierw
szy sposób umowy jest coraz rzadszy.
Maillot otrzymał 600 franków za „Ma
dame Angot44, sztuka zaś ta przynioniosła teatrowi „Gaite44z górą 500,000
franków czystego zysku. Za jedno
aktówkę płaci się 200 franków, za
komedyę zaś trzyaktową autor pobie
ra od 800 do 900 franków.
Ale takie kombinacye finansowe
są coraz rzadsze od czasu gdy „To
warzystwo Autorów Dramatycznych44
(założone w r. 1794 a ukonstytuowa
ne ostatecznie przez Scribego) zabro
niło autorom wchodzić w osobiste
pertraktacye z przedsiębiorstwami
teatralnemi. W artykule 18 ustawy
„Towarzystwa44 zatwierdzonej w ro
ku 1879, znajdujemy takie, oznajmie

nie: „Członkowie Towarzystwa tiie
mają prawa wystawiać żadnej ze
swych sztuk nowych lub dawniejszych
w teatrze, który nie posiada umowy
z „Towarzystwem Autorów i Kompo
zytorów Dramatycznych44. Samo więc
Towarzystwo pobiera od dyrektorów
tantiemę od dochodów brutto i odsy
ła pieniądze autorowi. Jeżeli wido
wisko składa się z kilku sztuk, tan
tiema oblicza się podług ilości aktów.
Tylko tak zwane „le lever de rideau”
podlega opłacie umówionej z góry.
Tantiemy bywają rozmaite. Towa
rzystwo pobiera po:
12% w teatrach: Opóra-Comiąue,
Odeon, Vaudeville, Gymnase, Varietes, Renaissance, Theatre Antoine, Palais-Royal, Athenee, Folies Dramatiques, Bauffes Parisiens, Nouveautes;
10%: Teatr Sary Bernhardt,
Ambigu, Cbatelet, Dejazet, Cluny,
Cbateau-d’Eau, Gaite;
8%: Opera, Bouffes du Nord.
Teatry prowincyonalne podzielo
no na pięć klas i płacą honorarja
z góry, podług klasy i ilości aktów.
Jedynie Komedya Francuska nie po
siada układu z Towarzystwem Auto
rów Dramatycznych. Na skutek de
kretu w r. 1859 Komedya płaci au
torom 15% od dochodu brutto z każ
dego widowiska.
*
* *
Wszystkie więc popularne■ gatunki piśmiennictwa zależą w Paryżu
od pieniędzy, są przemysłem, opar
tym na umiejętnej zabawie tłumów.
Pojmują to dobrze literaci i dzienni
karze i przystosowują do tych wyma
gań swe stowarzyszenia ‘zawodowe.
Istnieje dziś w Paryżu 35 większych
syndykatów i stowarzyszeń literac
kich i dziennikarskich. Wszystkie
bez wyjątku zajmują się—nie sprawa
mi ideowemi, nie roztrząsaniem kwestyi artystycznych, ale obrórią intere
sów' materialnych. Wszyscy się syn
dykują podług zewnętrznych objawów
swego rzemiosła: sami krytycy lite
raccy, muzyczni i dramatyczni mają
siedem stowarzyszeń;’
V
Jan Lorentowics.

Szkoły polskiej Macierzy
Szkolnej.
Zarząd główny Polskiej Macierzy
szkolnej złożył w końcu sierpnia kura
torowi warszawskiego Okręgu nauko
wego podanie o otwarcie całego szeregu
zakładów naukowych męskich i żeńskich
różnego typu. Ogółem Polska Macierz
w roku bieżącym ma zamiar powołać do
życia 332 szkoły. W tem—31 średnich
(8-o, 6-o, 4-0 i 2-o klasowych) oraz
287 szkół mieszanych jednoklasowych
w miastach i po wsiach. Mamy niepłonną nadzieję, że społeczeństwo pol
skie, widząc tak świetne rezultaty dzia
łalności tak ważnej instytucyi, poprze
ofiarnością swoją jej usiłowania.

T raaedva Siedlecka.
P
rzez cały tydzień ubiegły docho
dziły do Warszawy echa nowej stra
szliwej tragedyi, która do historyi
przejdzie pod nazwą Siedleckiej; \rnvz,
cały tydzień ludzie chodzili zdenerwo
wani i bliscy rozpaczy, pytając się
jeden drugiego: •
— Co tam się dzieje właściwie?

Pogorzelisko na ulicy Prospektowej, przy
szosie Sokołowskiej.

Wiedziano, że miasto znajduje się pod
kulami; że strzelano z armat; że miasto
jest otoczone kordonem bagnetów i odo
sobnione od świata; że ofiar jest mnó
stwo i że mordownia nie skończona.

' Ale chciano sobie zdać sprawę
z istoty tragedyi i z ról, jakie grają
w niej różne czynniki.
Pisma polskie przynosiły wieści
przerażające.
Ale urzędowa ajencya roztrąbiła
po świecie wiadomość, że: „pisma pol
skie podają szczegóły przesadzone*.
Ukazały się jednak relacye i w urzę
dowym czy półurzędowym organie ro
syjskim „Warszawskim Dniewniku*.
Relacye, pochodzące od paru korespon
dentów zaufanych. O przesadę ich po
dejrzewać nie wolno.
I wtedy—ludzie najspokojniejsi,
najcichsi, najzatwardzialsi anti-rewolucyoniści pytać poczęli:
— Co to było?!
— W czyim my ręku jesteśmy?!

śliwych. Pisma podają nazwisko jakie
goś Wasilewskiego czy Wasiljewa, ja 
ko prowokatora. Ile prawdy je st w tem
przypuszczeniu i oskarżeniu—pewno
nikt nigdy się nie dowie. 0 jakiemś
pozytywnem śledztwie w tem piekle,
jakie uczyniono, mowy na seryo być
nie może.
Zauważono to tylko, iż brak ofiar

I wtedy to organ najchłodniej
szych ludzi politycznych w kraju, „Sło
wo*, które stale potępiało wszelkie
polityczne zbrodnie, wystąpiło przeciw
represyi siedleckiej z —
protestem.
Przeciw represyi sie
dleckiej?!
Im więcej szczegółów
przebywa, choćby je brać
tylko z „prawdomównego*
„Warszawskiego Dnie wni
ka*, tem ciemniejszym sta
je się. moment wystąpienia
represyi. Według rapor
tu urzędowego zabitym zo
stał tylko jeden żołnierz,
a kontuzyowanych je st kil
ku. Ale ten jeden zabity,
o ile się zdaje, umarł od
rany, jaką przez nieostro
żność zadał sam sobie,
Z przybyłych pasażerów do miasta nikogo^ nie puszczają.
machając kolbą, niby ma
czugą, na prawo i na le
wo. Ten fakt zranienia się samemu ze strony policyi i wojska czyni mapodaje również niepodejrżany „Warsz. łoprawdopodobnym podawany urzędoDniewnik*, przytaczając nazwisko żoł wnie motyw represyi.
W każdym razie, nawet gdyby wi
nierza.
na różnych party i bojowych (które
mordują zresztą i wyniszczają kraj
nasz, do obłędu doprowadzając spo
kojną ludność—tego nie myślimy ta
ić) była stwierdzona, faktem jest, że
siedlecka tragedya pozostanie typo
wym przykładem srogiej kary, która
całą okrutnością swoją spada na ty
siące ludzi niewinnych niczemu.
Przez trzy dni w Siedlcach strze
lano bez ustanku wzdłuż ulic, bom
bardowano armatami kamienice, rabo
wano i niszczono mienie, zmuszano lu
dzi do chowania się po piwnicach...
Liczba ofiar jest znaczna bardzo.
Pogrom miał głównie cechę anty
semicką. I żydzi też najmocniej ucier
pieli. Ale nie wyłącznie. Niebrak
i śród chrześcian ofiar i sporo krwawej
pracy chrześciańskiej zniweczono.
Dowodzący tą ekspedycyą zażą
dał był od Komitetu obywatelskiego
wydania bojowców rewolucyjnych.
Ulica Warszawska po pogromie.
Był to warunek niemożliwy do
spełnienia.
Oto co było
na początku:
Garnizon sie
dlecki p o s ia d a ł
p r z y g o to w a n y
z góry plan wo
jenny, u ło żo n y
szczegółowo na
wypadek nowych
zamachów na policyę i p a tro le .
Otóż, jak wszyst
ko zdaje stwier
dzać, plan ten wy
konano z całą do
kładnością i tem
peramentem na
skutek paru strza
łów albo przypad
kowych, albo złoOstałnia ucieczka.
17

1

W trupiarni szpitala żydowskiego w Siedlcach dnia 10

wa ludzkiego miło
sierdzia, Oto koń
cowy jej ustęp:
„Wy, którzy jes
teście ludźmi, Wy,
w których sercu
płonie ogień święty
miłości bliźniego,
poczucie sprawie
dliwości i brater
stwa, otwórzcie ser
ca wasze osłupia
łej z bólu Braci
Siedleckiej, roze
wrzyj cie ramiona
bratnie i gdy nie
możecie powrócić
im ceny krwi, łez
i cierpienia, odwróć
cie od niej mękę
głodu i zimna, nę
dzy i choroby. A
pośpieszajcie! poś
pieszajcie, bo tuż
blizko za widmem
nędzy kroczy anioł
śmierci! “
Rzucono też sze
reg zapytań w tej
sprawie — głównie
w prasie rosyjskiej,
września (poniedziałek).
która swobodniej pi
sać może o wypad
kach siedleckich, aniżeli, zmuszona li
czyć się z surowością stanu wojenne
go, prasa miejscowa.
Ale te pytania schodzą się w jednem ijedynem , które i my tu wszy
scy zadajemy sobie:
— Co to było?! ; Co to było?!
Cóż my jednak możemy uczynić
innego, jak tylko przejść nad niedostęp
ną dla nas kwestyą winy i odpowie
dzialności — do porządku dziennego

Przypuściwszy, że bojowcy byli sienią pomocy Ży
w Siedlcach—nikt ich przecież nie dom*, który ufor
mował się, ja k tyl
znał...
ko mógł najwcześ
Po trzech krwawych i piekielnych
dniach strzały wreszcie ucichły. W te niej. Łzy w oczach
dy to dopiero otwarto trochę sklepów
stają, gdy się czy
spożywczych, z których w moment ta tę prozę, która,
rozchwytano co było dojedzenia. Mia w imię wyjątko
stu dokuczał ju ż głód. Następnego wej i jak jakaś
dnia wpuszczono wozy włościan oko burza ślepa spa
licznych z jarzynami, masłem i pie dłej niedoli, wzyRabin Annulik
czywem.
V
I poczęło się opa
trywanie rannych—
pielęgnowanie cho
rych, — ratowanie
nędzarzy . . . Tych
ostatnich okazały
się tysiące w małempodlaskiem mie
ście gubernialnem...
O tragedyi sie
dleckiej mamy sze
reg odezw, szereg
zapytań — szereg
opinii. Odezwy są
różne. Zapytania i
opinie—zgodne.
Jedną z odezw
wydał czasowy gen e r a ł- g u b e r n a to r
guber. Siedleckiej,
gen. Sykałow, który nazywa sam Sie
dlce „ w ię z ie n ie m
strzeżone m przez
w arty“ i „opozycyą
nieprzyjacielsk ą* ;
je st to obraz, użyty
przez autora ode
zwy, — obraz, nie
stety, zbyt prawdziwy.
W trupiarni na cmentarzu żydowskim w Siedlcach.—W środku leżą zwłoki Abrahama Rafała, który na kilka dni przed pogromem
W ydał też ode
powrócił do rodzinnych Siedlec na urlop z wojska. W mundurze i czapce wojskowej (którą widać na zwłokach) wyszedł na
ulic®, myśląc, że w tern ubraniu będzie bezpiecznym.
Uszedł jednak kilka zaledwie kroków i padł przeszyty kilkoma kulami.
zwę: „Komitet nie-

Targ spustoszony i martwy,

jakim je st dokonane nieszczęście?!
I nawet: czy możemy- dokonać czegoś
istotniejszego i pilniejszego i poczciw
szego nad ratowanie wytworzonej nie
doli?! Zmarłym życia nie wrócimy.
Ale tym, którzy są zrujnowani, można
ułatwić pierwsze dni egzystencyi po
katastrofie. Trzeba przedewszystkiem
głodnych nakarmić, trzeba nagich
przyodziać, trzeba szyby powprawiać
w oknach, trzeba dachy poreperować
nad głowami nieszczęśliwców.
Ofiarność publiczna raz jeszcze
musi pokazać, że ludzó mają u nas
serca.
Ta ofiarność już wytworzyła rze
kę składek i darów, które pierwszy
głód zaspokoiły, pierwsze łzy otarły.
Ale bieda w kraju rośnie. I wie
lu, choć chce coś złożyć na ołtarzu ofiar
ności, niema. I jeżeli-tak dalej wszy
stko pójdzie... do czego dojdziemy
wszyscy?...
Kiedy rzucamy te słowa na pa
pier brak nowych wiadomości z Sie
dlec wskazuje na panujący tam spo
kój. Odbywa się obecnie jakby likwi
dacya strasznego tego wypadku. Wła
dze posłały na miejsce rozlewu krwi
i zniszczenia sędziów śledzczych. Co
jednak wyśledzić da się w takim
piekle? Cóż wyśledzono ostatecznie
w Białymstoku? I potem wypadki
w tych straszliwych czasach tak pręd
ko po sobie idą, że nowe dramaty,
nowe okropności zacierają natychmiast

Jeden z domów przy ulicy Warszawskiej.

Rewizya

po sobie świeże, gorące
jeszcze ślady dramatów
i okropności tylko co
zaszłych.
Inna likwidacya: to
ta, która czeka groma
dę ludzi zaaresztowa
nych podczas ostrzeli
wania ulic i domów
w Siedlcach i o których
zgoła, nie wiadomo czy
to są istotnie bojowcy,
poszukiwani przez wła
dze, czy zrozpaczeni
mieszkańcy, usiłujący
się bronić przeciw po
gromowi, czy też przy
padkowo zamieszani w
’ krwawy zamęt Bogu
ducha winni biedacy.
V
Podobno sąd połowy,
wprowadzony i do kra
pasażerów na dworcu.
ju naszego ma wszystkich tych ludzi pokwalifikować na
winnych i niewinnych i pierwszych
ukarać.
Tymczasem pod chłodnem niebem
jesieni obozują nędzarze siedleccy
dachu pozbawieni, grzejąc się przy
ogniach w polu rozpalonych i czeka
jąc na zmiłowanie ludzkie.

w.

Po pogromie.
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Więzienie.

Komitet niesienia pomocy ofiarom pogromu w Siedlcach.

Od strony lewej ku prawej
[S . D. Miintz, skarbnik. . Rabin Annulik.
Adw. przys. Stanisław Sunderland, prezes kom. pomocy.
Uszer Orzeł, skarbnik.
Wegmajster, członek gminy Żydowskiej Warsz. i delegat gminy do Siedlec.
Dr. Poznański, kaznodzieja gminy Żydowskiej Warsz. i delegat gminy do Siedlec.
Weintraub, członek Siedleckiej gminy Żydowskiej. Adwokat przys. Alexy Chrzanowski. Czackes, sekretarz gminy Żydowskiej siedleckiej.
Bernard Lauer,
delegat gminy Żydowskiej Warsz. GrossglUck. Dr. Stein, lekarz naczelny szpitala Żydowskiego w Siedlcach.

Pod słońcem jesieni.
Jesień. Młocka już w pełni. Po
spiesza kto może. I doprawdy szczęśli
wy ten, co może parę zaprządz na
usługi swojego gospodarstwa i w dni
kilka „załatwi się z całym kramem"!
Mniej szczęśliwi muszą uciekać się do
pomocy starożytnego już, wobec po
stępów techniki rolnej, typowego, po
czciwego kieratu.
Pyta się sąsiad sąsiada?
— A sypie?
— Phy... tak sobie...
Są bo ludzie, którzy boją się urzec
szczęścia, gdy ono, niby ptak rzadki
a przelotny, przysiądzie się w biegu
w nieznane dale na jeden moment.
A przechwalenie się, wyraz nawet
prosty zadowolenia z losu, już podo
bno ptaka tego płoszy.
Przynajmiej tak się zdaje...
Jednak sąsiad nieprzesądny gnie
wa się za taką odpowiedź:
— No, nie kontenci-ście? co?
— Mogłoby być lepiej.
— Oj ludzie, ludzie! nigdy wam
nie dogodzi.
Rolnicy powinni-by się istotnie te
go roku cieszyć, skoro mają to, o czem
od wielu lat marzyli, do czego od tak
dawna wzdychali na próżno: urodzaje.
I to już rok drugi z rzędu.
Ba! są zuchwalcy—sam takiego sły
szałem—którzy twierdzą, że lata uro
dzaju i nieurodzaju idą całemi seria
mi niby rouge i
w rulecie.' Że
więc należy ..nam się spodziewać ja 
kieś siedem lat tłustych.
Cóż?! Oby... oby...
Powód do zadowolenia przedsta
wiać może i zwyżka, jaka się targach
objawiła.

Pan Ignacy przysięga się, że to
przepowiedział.
I trudno mu, doprawdy, zaprze
czyć: on przepowiadał tę zwyżkę tyle
bo razy, od lat tylu...
Ale, mniejsza o to, prorokowana
czy niespodziewana, dość, że nastę
puje.
,
.
fi
Ekonomiści oglądają się za przy
czynami:
j
— W wielu guberniach rosyjskich
głód, jak zawsze. Większy nawet jak
zawsze, bo tego lata, odkąd kadeci
obiecali chłopom całą ziemię, ci cze
kają na podarunek i zaniedbują swo
ją rolę.
Statyści rozmaici (słyszałem ich
rozmawiających w wagonie kolejowym)
spodziewają się:

— Wyasygnowano przecież pięć
dziesiąt milionów rubli na zakupy zbo
żowe. Coś z tego musi, bądź co bądź,
kapnąć do kieszeni rolników...
I gdyby nie te niepokoje socyalne,
które zaciągnięto w tym roku na wieś,
możnaby z jaką taką spokojną głową
pomyśleć o organizowaniu szkolnictwa
wiejskiego.
Ta kwestya, jak się mówi w ko
munikatach rządowych, „dojrzała" na
reszcie.
Dojrzała, istotnie. A potrzeba by
ło, zaiste, dużego, dużego czasu, aby
dojrzała, musiała ona bowiem czekać,
aż przedtem dojrzeje w głowach rząd
ców naszych myśl, iż ciemny człowiek
zarówno łatwo może stać się pastwą
bezwzględnego i zaślepionego agita-

Jesienią

tora, jak był żerem samolubnego i śle
pego na potrzeby życia biurokraty.
Producenci zamętu chwalą się, że
wywołali strejk rolny w trzech tysią
cach miejscowości.
Tylko nie podają cyfr, w ilu miej
scowościach wywołano je perswazyą,
a w ilu pokazywaniem brauningów..,
A ta statystyka także miała - by swój
urok.
Jesień. Podorywka. Lśni stalowemi, chłodnemi blaskami odwrócona do
słońca skiba. Czarna ziemia na ziarno
czeka, od krańca do krańca, gdzie pol
ska mowa drży w powietrzu.
Na ziarno czeka,—ach, i na zmi
łowanie Boże...
l

Zamach na gen. Doroszewskiego
W dniu 17 b. m., około
godz. 11, przed południem
do przejeżdżającego przez
plac Trzech Krzyży gen.
Doroszewskiego, prezesa
sądu wojennego, kilku lu
dzi, którzy wyszli z rogu
ul. Wspólnej, dało szereg
strzałów z rewolweru. Ku
le podziurawili dorożkę,
jedna spłaszczyła się na
guziku metalowym liberyi
dorożkarza, a jedna zra
niła generała lekko w no
gę. Sprawcy zbiegli. —
Scena przedstawia oglę
dziny dorożki, bezpośre
dnio po zamachu.

Samozwańczy cesarz Indyi.
Tryumf oręża japońskiego zbudził
do nowego życia zadrzemany Wschód
Daleki. Podbite ludy zaczynają próbo
wać sił swych w przyszłej walce o nie
podległość z europejskimi najeźdcami
i kulturtragerami. Z powodu zamierzo
nego podziału Bengalu na dwie prowincye, poruszyli się Hindusi, ponieważ
w tym podziale słusznie upatrywali no
wy ucisk administracyjny, wymyślony
przez Anglików. Na czele ruchu stanął
człowiek obecnie już głośny. Jest nim
M m Surendra Nath Banerjee. wydawca
dziennika „Bengalis". Przyczy
nił on się do za
początkowania
wszechindyjskiego bojkotu to
warów angiel
skich; upatrują
w nim również
przywódcę organizacyj tajnych,
których celem
jest a g ita c y a
wśród ludu prze
ciwko Anglikom.
Wypędzić z za
chodnich Indyj
ciemiężców'
Oto hasło, które rozbrzmiewa obecnie
w ojczyźnie Buddy. Banerjee ma nie
zliczone rzesze zwolenników, które się
gromadzą na wiece, przezeń urządzane.
Na jednym z takich wieców rozentuzyazmowane wymową jego tłumy okrzyknęły
go „cesarzem Indyj" i zaraz na miejscu
ukoronowały. Nie jest ów samozwańczy
cesarz groźnym w tej chwili dla Angli
ków, nie został nawet uwięziony, ale
przyjdzie prawdopodobnie ten moment
dziejowy, kiedy ludy hindustańskie doj
dą do poczucia swej siły i zdobędą się
na obwołanie swym władcą, cesarzem,
takiego męża, który położy koniec obe
cnemu panowaniu w Indyach.
a.

Dom polski w Odesie.
Tak się oficyalnie nazywa stowarzy
szenie, założone na południowych kre
sach Rosyi, którego celem będzie współ
działanie rozwojowi kulturalnemu naj
szerszych warstw ludności polskiej w Ode
sie. Program rzeczonego Stowarzysze
nia nader obszerny; ma ono bowiem
prawo:
a) zakładać czytelnie, biblioteki,księ
garnie, szkoły dla dzieci i dorosłych,

biura informacyjne, porady prawnej
i lekarskiej, jadłodajnie ludowe, herba
ciarnie, stowarzyszenia wzajemnej po
mocy i t. p.
b) urządzać odczyty, pogadanki, dy
sputy, kursa naukowe, bazary, przedsta
wienia, koncerty i t. p.
c) wydawać książki, broszury, pisma,
gazety i t. p.
Środki Stowarzyszenia powstają:
a) z wpisowego, rocznych i jednorazo
wych składek; b) z ofiar i zapisów na
rzecz Stowarzyszenia; c) z wszelkich
innych źródeł dozwolonych przez prawo.
Gra w karty i sprzedaż trunków
w lokalu stowarzyszenia nie mogą być
dozwolone.
W interesie społeczeństwa naszego,
zwłaszcza tej jego części, która tam na
kresach mieszka, leży rozwój tej poży
tecznej ze wszechmiar instytucyi.
n.

Dzielny Ksiądz.
Redaktor „Dzwonka Częstochowskie
go", ks. Józef Adamczyk, siedział w swej
redakcyi w godzinach biurowych. Naraz
wkracza do pokoju czterech bandydów
z rozkazem:
— Ręce w górę!
Ks. Adamczyk rozkazu nie słucha.
Chwyta za rewolwer, leżący stale
na biurku, dziś instrument „codziennego
użytku*1 i „pierwszej potrzeby“...
Bandyci weń mierzą.
Strzelają...
Trafiają...
Dwie kule
ranią ofiarę.
Ale ksiądz
cz ęstochowski nie traci
przytomnoś
ci, ani odwa
giPali w ban
dytę— i rani
go śmiertel
nie.
Pali zaraz
w drugiego—
i zwala go—
ranionego na
ziemię.
Pozostali uciekają.
Rany ks. Adamczyka nie są ciężkie,
na szczęście.
Iluż to napadniętych nie zdobyło się
na ten gest decydujący i zbawienny,
choć broń mieli przy sobie!
w.

Z teatru.
T eatr W ielki w ystaw ił w sobotę
po raz pierw szy sztukę historyczną p.
W incentego Rapackiego, p, t. „Odsiecz
W iednia". Je s t to nowość nagrodzona
na konkursie jubileuszow ym krakowkim ,przed 23 laty ogłoszonym z okazyi 200 letniej rocznicy zw ycięstwa
pod W iedniem. Była to więc sztuka
niejako urzędowa, ja k urzędowym był
sam konkurs. Nosi ona też wszystkie
tego cechy...
Rzecz podzielona na 6 obrazów’:
W W ilanowie; w namiocie Kara-Mustafy pod Wiedniem; obóz polski na
Kalenbergu; w ejście Jan a 111 do zdo
bytego namiotu Kara-M ustafy; spotka
nie Sobieskiego z oesarzem Leopol
dem; w domu Miecznika, czyli epizod
z powrotu. Obrazy te, następując po
sobie dość ściśle, w edług znanych mo
mentów’ dziejowych, są właściw ie oder
wanymi epizodami, z których niejeden,
zwłaszcza ostatni, możnaby wypuścić,
a wszystkie skrócić.—Pomimo uznania,
jakie się należy zasługom p, Rapackie
go, jako autora dramatycznego, a pra
wdziwego hołdu dlań, jako dla a rty 
sty dramatycznego, wyznać należy, że
gdybyśm y do dram atu zastosować
chcieli doniosłość i ważność faktu hi
storycznego, jak i przedstaw ia i tą mia
rą go m ierzyli—to nie w ytrzym ałby
porówmania. Je s t to operowanie środ
kami czysto zewnętrznym i, te a tra ln y 
mi—że nie powiemy: powierzchowny
mi, na tle równie bohaterskiego jak
bezowocnego dla nas czynu z dziejów
polskich. Gdybyśmy posiadali te a tr lu 
dowcy w calem znaczeniu tego w yra
zu, to „Odsiecz W iednia" w ejśćby mo
gła na jego re p e rtu a r i pojawiać się
tam od czasu do czasu z korzyścią dla
widza i dla sceny. Ale w teatrze W iel
kim sztuka podobna nie może liczyć
na trw ałe powodzenie. Widz, byw ają
cy tam zwykle, mało się z niej dowie
nowego, tak pod względem treści, jak
charakterystyki figur; ten, dla które
go właściwie sztuka je s t przeznaczo
ną, byw a tam rzadko—zapomniawszy
ju ż o tem, że dziś żyjemy w smutnych
czasach dla teatru wogóle. Mówiąc to,

mamy na myśli warunki normalne
i czasy spokojne.
Pozatem główna siła dramatu
streszcza się prze de w s z y s tk ie m
w dwóch rzeczach: wystawie i charak
terystyce zewnętrznej osób działają
cych. Wystawa była staranną, miej
scami nawet piękną, zwłaszcza w obra
zie, przedstawiającym obóz polski pod
Wiedniem.
P. Leszczyński wspaniale wyglą
dał jako Jan III—nietylko wspaniale,
ale był jakby z portretu wycięty,
a gest miał piękny, okrągły, bohater
ski.—Bardzo stylową i elegancką syl
wetkę. królowej Marysieńki dała nam
panna Sulima, choć rola królowej jest
króciutkim epizodem, ograniczonym do
dwóch scen w obrazie pierwszym.—
Największą „rolę" w sztuce nastręcza
właściwie postać Anny, córki Miecz
nika, nieszczęsnej branki polskiej, po
zostającej w haremie Kara-Mustafy,
jako pierwszej z pośród wybranych
przez władcę. Jest to rola na wskroś
według „starej szkoły". Monologi,
obfitość pięknych, a patryotycznych
frazesów, które ją nie opuszczają na
wet wówczas, kiedy kona, przebita
śmiertelnym sztychem, zadanym przez
okrutnego, a uciekającego wroga. Po
chwili wchodzi Sobieski z orszakiem.
I wtedy jeszcze musimy wysłuchać
długiej tyrady z ust konającej, na te
mat miłości ojczyzny, połączonej z hi
storią jej życia. Annę grała p. Bar
szczewska, jak zawsze z głębokiem
przejęciem się i dramatycznością.—
Pięknym był p. Wolski jako cesarz
Leopold. Sympatyczną figurę starego
wojaka grał świetnie p, Rapacki.
Zresztą wszystkie role przedstawiono
dobrze, wiernie i z wybitną charakte
rystyką.
Teatr Wielki na pierwszem przed
stawieniu zaledwie w . jednej części
był zapełniony.
Nie należy się jednak martwić ani
autorowi, ani artys om. Na wznowie
niu Offenbachowskiej „Księżniczki Trebizondy" w Nowościach także były pu
stki...
A. Br.

Ofiary politycznego terroru.

Tatiana Leontjewa.

Paryski dziennik Le Aiattn od sa
mego początku też stwierdził, że tu żad
nej omyłki—nie było.
1 że młoda dama, zapisana w hotelu
Interlaken jako pani Stafford zabiła tego
mianowicie, kogo chciała.
A więc nie jest ona ani rewolucyonistką, ani nawet Rosyanką.
Dalsze szczegóły śledztwa przynoszą,
zdaje się, potwierdzenie tego przypu
szczenia. Polic.ya. szwajcarska głośno
się odzywa, że zabójczyni jest Francuz
ką, że nie rozumie słowa po rosyjsku,
choć udaje, iż rozumie i że mamy tu do
czynienia z jakimś krwawym skandalem
romantycznej natury, a nie z nowym
aktem rewolucyjnego terroru.
Szwajcarowie bronią przy tej spo
sobności opinii swojej ojczyzny:
— U nas, na wolnej ziemi szwajcar
skiej, mordy polityczne są nie znane!—
wołają jak mogą najgłośniej.
Na co ten i ów dziennik, z lepszą
pamięcią, przypomina:
*
— A Luccheni? i śmierć cesarzowej
Elżbiety?...
— To wyjątek—odpowiadają gniew
nie.
W każdym razie głośna sprawa
w Interlaken przybrała niespodziewany
obrót...
Może to jest jednak i polityczna
historya. Ostatnie wieści mówią, że za
bójczyni nazywa się Tatiana Leontiewa
i jest córką wysokiego rosyjskiego urzęd
nika. Poznać ją miano w Lozannie,
gdzie kolonia studenteryi rosyjskiej jest
ogromna, z fotografii, pokazywanej kilku
właścicielom magazynów. Nagłe zni
knięcie trzech rosyjskich studentek z Lo
zanny podkreśla ten nowy domysł.
Kto chce mieć pewność, niech pocze
ka na rezultaty śledztwa.

Ofiara anarchii.

Polityczna, czy też tylko
romantyczna zbrodnia?
W

przeszłym numerze pisma nasze
go podaliśmy, na ostatniej karcie, dwa
portreciki, jeden obok drugiego: ministra
rosyjskiego Durnowo i rentiera francu
skiego, Miii 1er a.
Czytelnicy nasi z pewnością zadali
sobie od razu pytanie:
—- Jak to mogło być podobnem, aby
ktokolwiek wziął jednego za drugiego?!
Istotnie, niepodobieństwo było kom
pletne. Jeden ma włosy na głowie, dru
gi ich nie ma; jeden nosi faworyty,
drugi goli policzki; jeden ma twarz su
chą, starczą, wymęczoną, drugi wesołą,
radującą się, pogodną i czerstwą.
W

Generał Min. zamordowany na st.
kolejowej w Peterhofie.

Jfr. Urguhart, wicekonsul angielski
Baku, został niedawno napadnięty i po
raniony przez anar
chistów, siej ących
o b e c n ie
we
wszystkich za
kątkach ce
sarstwa ros y js k ie g o
mord i zni
szczenie. Urguhart na
odpowiedział*
nem stanowis
ku swojem w
stolicy przemyMr. Uruquhart.
Słu naftowego

Konoplannikowa zabójczyni gen.
Mina stracona 16 września.

odznaczył się zarówno osobistą odwagą,
jak energiczną i skuteczną obroną zagro
żonych interesów obywateli angielskich
w Baku. Wypadem, jaki miał miejsce z
owym wicekonsulem obcego mocarstwa
był niedawno przedmiotem pertraktacyi
dyplomatycznych pomiędzy ambasado
rem angielskim, a rosyjskim ministrem
spraw zagranicznych.

Felieton Warszawski.
Smutny tydzień. Więcej—straszli
wy. Wypełniony cały okropnościami
siedleckiemi. I—rzecz straszliwsza od
tych okropności—spojrzawszy na uli
cę warszawską, tak jednak, po za mo
mentami trwogi i alarmu, ożywioną,
że uśmiechającą się niemal do słońca
jesiennego—należy wywnioskować, iż
do okropności wszelkich już zdąży
liśmy się przyzwyczaić; iż one już nie
tylko że nas nie wy prowadzają z ró
wnowagi, ale niemal że wrażenia na
nas nie czynią. Czy to znieprawienie
serca nastąpiło? Nie, o nie! To tylko
instynkt samoochronny, instynkt szer
szy, społeczny występuje tu, niosąc
akcyę ratunkową. Gdybyśmy nie mie
li tej, nabytej w ostatnich czasach,
zdolności do zamykania oczu, zatyka
nia uszu, powstrzymania łez napływa
jących pod powieki i krzyków, cisną
cych się do gardła—żyć, istnieć by
nie było można.
A tu trzeba, jeżeli już nie ener
gię to choć trzeźwość zachować, aby
jako tako męzką twarz okazać złym
znakom, które przybywają falami bez
końca. Potop rzekłbyś. Ot, coś trzeba
było robić, uspakajać, przewidywać—
wobec pogłosek, że do historycznych
wypadków białostockich i siedleckich,
warszawskie wkrótce przybyć mają.
Wieści trwożne chodziły po mieście,
wyznaczając nawet dzień pogromu:
sobota miniona. Wieści nie pierwsze.
Niech tylko gdzieś rozlegną się gęst
sze strzały represyjne, a uderzą o mury miasta naszego echa gdziekolwiek
czynionych pogromów—całe dzielnice
warszawskie poczynają żyć w lęku,
jakby krew w nich skrzepła.
Do tego tragicznego nastroju przy
czynia się nie mało, przyczynia się na
wet niezmiernie znane plotkarstwo
warszawskie. Niech tylko ktoś puści
jakąś wieść złą—a choćby ona była

najdalszą od prawdy, choćby była pro
stym, chorobliwym, złośliwym lub tyl
ko głupim wymysłem, każdy warsza
wiak, każda warszawianka co tchu
kolportują ją na wsze strony, jakby
nic lepszego do roboty nie było, jak
by to był jakiś święty i obywatelski
obowiązek. Roztropniejsi i chłodniejsi
ludzie już od pewnego czasu wołają:
„Przestańcie, bo się źle bawicie!" Ale,
jak dotychczas, są to głosy na pu
szczy.
Plotkarstwo wyrosło w naturalny
sposób na-gruncie warszawskim. Był
to, lat tyle, jedyny środek publicy
styczny i informatorski: poczta panto
flowa. Tam, gdzie wolności prasy nie
było, musiał ją, choć w części język
ludzki zastąpić. A jeżeli to zastępstwo
nie ustało—to jest znakiem, iż prasa
praw swoich jeszcze nie odzyskała.
0 zamykaniu pism, o ich konfiskacie
słyszy się też ustawicznie.
Krew płynie dziurgiem ciągle.
Zabito niedawno obywatela błoń
skiego, Wodzińskiego, właściciela Zaborówka.
Kto?

Zamaskowani ludzie.
Pierwsze domysły—czy wiecie ja 
kie padły:
— To „partya".
— Nie, to mankietnicy.
Te domysły są niezawodnie bar
dzo charakteryzujące opinię, jaką zdo
łali sobie wyrobić u nas wojujący socyaliści i wojujący mankietnicy.
Ale, choć nieboszczyk Wodziński
miał długi zatarg ze swymi parobka
mi na tle strajku rolnego i choć mankietników energicznie zwalczał— i je 
den i drugi domysł był daleki od
prawdy. Morderstwa dokonali zwykli
bandyci, którzy wtargnęli do dworu,
wołając:
— Ręce do góry!..
Smutno, ogromnemi ■deficytami
przedsięwzięć artystycznych kończy
się letni sezon. Bez żadnej wiary,
bez żadnej nadziei rozpoczyna się se
zon zimowy. Na przełomie mieliśmy
„Budowniczego Solnessa" I b s e n a
w Filharmonii, który, oczywiście, do
rozmarszczeńia się czoła nam nie przy
czynił. I mamy, na tym przełomie, „Od
siecz Wiednia", Rapackiego, a sztuce
tej wszyscy darujemy wszystko, jeże
li będzie—kasową. Nasze teatry rzą
dowe od roku już, a nawet więcej, wy
prawiają prawdziwe popisy taneczne
na drucie, rozciągniętym nad przepa
ścią. To się zaś musi raz skończyć —
bęc!

Fftws.

Z dziedziny wynalazków.
Powietrzny samochód.
F. Heinz, wyższy urzędnik kolei bośniacko-hercogowińskiej zbudował niedaw
no samochód, który, o ile okaże się prakty
czny, może sprowadzić nazwyczajne zmia
ny w lokomocyi. Samochód ten zaopa
trzony je st w rodzaj skrzydeł, które się
poruszają za pomocą specyalnego elektromotoru. Im szybszy jest ich ruch, tern
automobil wyżej może wzlatać. Aeroplan

Dumonta Santosa zrobił fiasko, jakkol
wiek wynalazca obliczył i zaznaczył
wszystko, by swoją maszynę latającą

uczynić zdolną do unoszenia się w atmo
sferze. Dowiemy się też wkrótce, o ile F.
Heinz będzie szczęśliwszy. A może będzie
my wkrótce świadkami widowiska, kiedy
nad naszemi głowami latać poczną sa
mochody, kierowane dłoniami przygod
nych automobilistów?...

Gjoa.
Takie imię nosi norweski statek,
zbudowany pod doświadczonym kierun
kiem słynnego Nansena, na którym ka
pitan Amundsen odbył podróż trzy lata
trw ającą wzdłuż północnych brzegów
Ameryki i dotarł do cieśniny Berynga,
a stąd do osady rybackiej Nome w Ala
sce. Śmiały podróżnik pierwszy odna
lazł przejście podbiegunowe, ów gości
niec wodny, łączący A tlantyk z oceanem
zmierzały ekspedycye pod
biegunowe Parry’ego i Franklina i na któ
ry nie natrafiły.
Potomek wikin
gów normandzkich na drob
nym rozmiara
mi, bo tylko 70
tonn pojemnoś
ci mającym statku, dokonał czynu arcytrudnego. Były obawy, że śmiała dru
żyna ugrzęznie gdzieś tam w krainie
wiecznych lodów i z chłodu i głodu
umrze, dzieląc w [ten sposób los tych
nieustraszonych żeglarzy, co poczyna
jąc od słynnego Cabota (XV wiek)
napróżno łudzili się opłynąć podbiegu
nowe wybrzeża Ameryki północnej. Król
Hakon, otrzymawszy przed kilku dniami
depeszę od kapitana Amundsena z Nome,
święcił naukowe zwycięstwo dzielnego
podróżnika wraz z Norwegią i całym
światem ucywilizowanym.
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ter pisma obrazkowego, jakim jest
„Świat", na to pozwoli.
P. M. Ostrowcowi. „Pieśniarz Polski"
nie nadaje się do „Świata".
P. A . P. Myśli podniosłe, ale nie
stety oprawa ich, t. j. forma, zbyt wiele
pozostawiają jeszcze do życzenia.
P. Szczepskiemu. Wiersz słaby; dru
kować nie będziemy.
A.—mol. Szkic p. t. „Życie" wcale
nieźle napisany, drukować nie będziemy,
gdyż nie nadaje się dla „Świata".
Romeowi. Nie możemy tego uczynić.
Jest iskra talentu, zwłaszcza w prozie.
Zachęcamy do dalszej pracy, być może,
że wówczas rezultaty będą lepsze.
Sigmie. Szkic doskonały; drukować
jednak nie możemy jedynie ze względu
na treść.

.Nadesłane.

OBRAZY

do zbiorów i galeryj. Wystawa
do godz. 8-ej. Salon St. K u li
k o w sk ie g o , Marszałkowska 129.
l-sze piętro. Telefon Nq 25 25.(366)

Inicyator międzynarodowe
go związku pocztowego.
Jest nim obchodzący osiemdziesię
cioletnią rocznicę swoich urodzin dunczyk Józef Michaelson.* Jako naczelnik
poczt podniósł on
1859 sprawę
zorganizowania
m iędzypańst
wowego zwią
zku wszyst
kich istnie
jących po
c z to w y c h
instytucyi.
lnicy atywa
była jednąz najdonio
ś le js z y c h ,
jakie wogóle
pojawiły się
kiedykolw iek.
Obecnie korzy
stamy wszyscy
Józef Michaelson.
z jej skutków.
Ideę Michaelsona urzeczywistnił dopiero w 19 lat
później Stephan, jeneralny dyrektor
poczt niemieckich. Parlam ent duński
nie zapomniał o wielkim inicyatorze,
wyznaczył mu bowiem honorowy doda
tek do pensyi emerytalnej.

Odpowiedzi Redakcyi
Sokołowi polskiemu. Myśl piękna, ale
forma słaba.
P. Jf. Gertycliowi. I-o Pieniądze
przesyłać trzeba pod adresem mecenasa
Osuchowskiego, Senatorska 8. 2-o Pocz
tą nie można, trzeba tę rzecz załatwić
osobiście.
Wan— dołowi. Wiersz wcale ładny,
ale dla wielu względów nie nadaje się
do druku.
.. .
Tadwwt. Prof. Szymon Askenazy
stale mieszka we Lwowie.
,,
P. JFifoWowt Hal. Dziękujemy Szan.
Panu za list Serdeczny. Uwagi w nim
zawarte są trafne i słuszne. Postaram y
się z nich skorzystać i to, o czem Szan.
Pan pisze, urzeczywistnić, o ile charak

Z beletrystyki niemieckiej.
Wilhelm Hegeler: Płomienie. (Berlin, 1906).

Wilhelm Hegeler je st jednym z bar
dziej cenionych i łubianych romansopisarzy w Niemczech. Należy on do n aj
młodszej generacji autorów, do tak zwa
nych Młodych Niemiec. Dwie ostatnie
jego powieści: Pas/or Klinghammer i Inżenier Horstman, stały się ulubioną lek
turą burżuazyi niemieckiej. Obecnie
rzuca w świat.dziełko pod tytułem Pło
mienie. Treść stara ja k świat, szczegól
niej ulubiona przez autorów, dłuższy
czas zamieszkujących w uniwersyteckich
miasteczkach. Młodemu profesorowi lite
ratury w Jenie musi być naturalnie

w ciasnej atmosferze stosunków rodzin
nych i źle i duszno. Mnożące się co
roku pociechy, niewykształcona, senty
mentalna małżonka, klatsch-cafe jej przy
jaciółek, etc... Naturalnie znajduje się
wielka dama z Weimaru, obdarzona
szczodrze przez los zaletami intelektualnemi, krzyczący kontrast z żoną profe
sorka. Oczywiście, rozkochuje go w so
bie. Jest dla niego tern czemś wyższem,
tym ideałem, którego w rodzinnem swem
życiu nie znalazł. Miłość rozwija się
na tle artystycznego Berlina, wreszcie
się łamie, natrafiwszy na zapory, jakie
stawia mieszczańska etyka. Ona umiera,
a on wraca do Jeny, porywa go fala
dawnych, porzuconych obowiązków.
Treść nienowa i sens moralny aż
nazbyt oklepany. Rzuca się w oczy ja 
skrawo, jak w bajce dla małych, grzecz
nych dzieci. Ale Niemcy lubią owych
ukaranych niegrzecznych chłopczyków,
którzy poszli do kąta za to, że się na
pierali łakotek nie dla nich przeznaczo
nych. Nowa książka Hegelera napewno
podobać się im będzie...
Z — a.

Zgon gen. Trepowa.

Gen. Trepów, komendant pałaców cesarskich,
b. wiceminister spraw wewnętrznych, zmarł
dnia 16 września r. b.

Książki nadesłane.
X Adolf Dygasiński. Na odlocie. 'No
wele/ Warszawa 1807. Nakładem I. Li
sowskiej. Str. 103. ' v
Zbiór , nowel niedocenionego do tej
pory autora „Beldonka" i „Asa" w wy
daniu niniejszem zainteresować powinien
czytającą publiczność naszą. Książkę
zdobi pięknie odbity portret Dygasiń
skiego.
X
powieść warszawska przez
Walerego Przy borowskiego. Warszawa
1906. Jan Fiszer, str. 396.
X
do fizyologii i psychologii
porównawczej, przez Jacques’a Loebla,
przekład dr. Z. Szymanowskiego. Słowo
wstępne Ad.- Mahrburga. Z ilustracyami
w tekście. Warszawa 1906.
Jasność wykładu, zwięzłość formy,
w którą ogromny materyał został ujęty,
czynią z tej książki wyborny podręcznik
dla samouków.
X Poatrye,- Mieczysława Finkelstein a
(EMEE). Serya pierwsza. Skład główny:

Gebethner i Wolff w Warszawie, G. Ge
bethner, i Sp. w Krakowie. 1906, str. 68.
Zbiorek wierszy lirycznych, wyraża
jących nastroje i stany duszy autora.
X Zarys stosunków galicyjskich, na
pisał L. W. Warszawa 1906. Skład głów
ny w księgarni naukowej, str. 84.
Książeczka popularna, należąca do
zbiorowego wydawnictwa p. t. „Bibliote
ka spółczesna"; zawarty w niej jest zarys
historyczno-geograficzny Galicyi, jej te
raźniejszy ustrój polityczny, stan kultu
ry, informacye o stronnictwach politycz
nych i wreszcie rozdział poświęcony Ru
si galicyjskiej.
X Przeszczepianie drzew owocowych,
dr. Stanisława Golińskiego. Warszawa
1906. Nakład Gebethnera i Wolffa, str. 81.
X Pieśni niepodległe, Wacława Rolicz
Liedera. Z wydań rękopiśmiennych od
bito w Warszawie r. 1906.
X -Saa? przy chacie, Edmunda Janko
wskiego. Wydanie piąte. Warszawa 1906.
Nakładem autora, str.- 90.
Pożyteczna ta książeczka zasługuje
na jak najszersze rozpowszechnienie.
X Gustaw Jaeckh: „Historja między
narodowego stowarzyszenia robotniczego11.
Przekład z niemieckiego. Kraków. 1906.
Str. 198.
Książka składa się z dwóch części.
Część pierwsza zawiera ukonstytuowanie
się Międzynarodówki, druga—lata walk
i zwycięstw. „Odtworzyć zapomniane
wypadki, ocenić ich siłą twórczą oraz
niszczącą i wykazać, jakie to potęgi
wyniosły Międzynarodówkę w ciągu kil
ku lat do szczytu znaczenia i pod wpły
wem czego ona później tak nagle upa
dła"—oto zadanie, które G. Jaeckh sta
wia sobie w przedmowie do oryginału.
X
rzymsko-katolickie
świeckie i zakonne* przez A. P. Warsza
wa. 1906. Str. 81.
Broszura rozpada się na trzy działy:
I Królestwo Polskie. II Gubernie zacho
dnie. III Gubernie wewnętrzne Cesar
stwa, Syberja, Kaukaz; podaje szczegó
łowe informacje, dotyczące stanu obec
nego Kościoła Rzymsko-Katolickiego
w Państwie Rosyjskiem.
<
X „Podręcznik do. korespondencji ku
pieckiej^. Pod redakcją Władysława
Kiersta. Część III.. Przykłady listów.
Warszawa., 1905. Str. 171.
X „Cztery tygodnie we ♦Wftmec7z“.
Przewodnik podróży. Napisał Michał
Lityński. Lwów. Gubrynowicz i Schmidt.
Str. 274. ‘
.
■ ■•
’
Pięknie wydana książeczka, opatrzo
na kilku planami, zawierająca mnóstwo
pożytecznych wskazówek i informacji
przeważnie z zakresu sztuki, może do
skonale polskiemu turyście zastąpić róż
ne cudzoziemskie przewodniki. Wydaw
nictwo w zupełności odpowiada celowi
swemu.
X „Złote myśli Mikołaja Reja“ wy
brał i ułożył Remigjusz Kwiatkowski.
Warszawa. 1906. Str. 79.
Nikt teraz prawie nie czyta Reja
w całości, chyba jaki profesor i badacz
literatury polskiej, a jednak w dzie
łach tego ojca piśmiennictwa naszego są
prawdziwe perły, które i obecnie blasku
swego nie straciły. Dobrze też zrobił
p. Kwiatkowski, że garść tych pereł Rejowskich zebrał i w książeczce pod po
wyższym tytułem wydanej zawarł. Dzieł
ko ze wszech miar zasługuje na rozpo
wszechnienie wśród szerokich sfer naszej
inteligencji.

Wydawcy: Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.

X Marceli Lemercier: „Instytucje
zabezpieczające przyszłość pracowników Dróg
Żelaznych" przełożyli z francuskiego S.
Bouffał i Ad. Świętochowski. Warszawa.
1906.
X „Zycie płciowe warszawskiej mło
dzieży akademickiej według ankiety z ro
ku 1903". Opracowali Tadeusz I. Ła
zowski i Konrad Siwicki. Odbitka ze
„Zdrowia". Warszawa. 1906. Nakła
dem księgarni naukowej. Str. ^6.
X „Przew ódw po Rydze i jej okolicach“. Na podstawie badań najnow
szych skreślił Gustaw Mantenffel. Wy
danie przyozdobione 33-ma illustracjami
z załączoniem planu Rygi. W Rydze,
nakładem księgarni Jonk i Poliewsky.
1906. Str. 88.
Bardzo starannie i ze znajomością
rzeczy ułożony przewodnik.
X Ks. biskup A. S. Krasiński: Afo
ryzmy wierszowane. Wydał M. Krasiński.
Wydanie II z życiorysem i portretem
autora. Skład główny w księgarni Ge
bethnera i Wolffa. Warszawa. 1906.
Dziełko niniejsze, zawierające zdania
dwuwierszowe treści moralnej, znalazło
już dawniej zaszczytną ocenę w krytyce.
Dochód z wydawnictwa przeznaczony
został na rzecz przebudowy kościoła
w Pieczyskach, po w. Grójeckiego.
X O eksperymencie w psychologii na
pisał A. Spitzbarth. Odbitka z „Wszech
świata". Warszawa. 1906. Nakład księ
garni naukowej. Str. 39.
X Karol Kautsky: Kwestya agrarna
w Rosyi. Przełożył S. Posner. Warsza
wa. 1906. Str. 45.
Pogląd na kwestyę agrarną w Rosyi
ze stanowiska socyalistycznego.
X Aleksander Kraushar. Miscelanea historyczne. VL Z archiwum sena
tora Nowosilcowa.
wad konstytucyą Królestwa w r. 1815. V I I Memoryał
więzienny Maurycego Mochnackiego z r. 1821.
V III Trzy sceny sejmowe w zamku kró
lewskim io Warszawie 1611—1791—1818
(z ilustracyami). Warszawa. 1906.
Trzy ciekawe ze względu na przed
miot broszury.

Treść Ne 38 „ŚWIATA” zd. 22 Września
„ K a rta a lb u m o w a ” „Rusałki" Milvoye.
„ K r o ż e ” . (Z 16 ilustr.) Żmujdsin.
„ J a n N o r b lln de la G o u rd a in e” . (Z 11 ilustr.)
„ B a j k a ” . C. Ar. Zan.
„ Z a szu m i la s ” . Powieść Gabtyelt Zapolskiej.
„ N ie d o s z łe p o w s ta n ie p o ls k ie w ro k u 1877.”
(Z 2 ilustr.) Auł. Chołoniewski.
„ S c h r o n is k o ” .
W ł. Orkan.
,JL k r y t y k i s p o łe c z n e j’*; om.
„ P r z y g o d a n iep ra w d o p o d o b n a ”. (Z 1 ilustr )
„ M y ś li” . Jan Miinser.
|
„ W s z e c h s ło w ia ń s k i z lo t S o k o łó w w Z agrze
b i u ” . (Z 2 ilustr.) St. Mory.
„ Ż y c ie lite r a c k ie w e F r a n c y i” . / . Lormfowfc*.
„ S z k o ły p o lsk ie j M a c ie r z y S z k o ln e j”*
’,T r a g e d y a S ie d le c k a ” . (Z 13 ilustr.) w.
„P od sło ń c e m j e s ie n i” . (Z 1 ilustr.) L
, , S a m o z w a ń c z y c e sa r z I n d y i” . (Z 1 ilustr.)
„D om p o ls k i w O d e sie ” .
„ D z ie ln y k s ią d z ” (Z l ilustr.)
„Z te a tr u ” . A Br.
„ P o lity c z n a , c z y te ż t y lk o rom an tyczn a
z b r o d n ia ” . x.
„ O fia ra a n a r c h y i’. (Z 1 ilustr).
,,F e lie to n W a r s z a w s k i” . Fiims.
„Z d z ie d z in y w y n a la z k ó w ” . (Z 1 ilustr.)
„G jóa” . VZ 1 ilustr).
„ In c y a to r m ię d z y n a r o d o w e g o z w ią z k u pocz
to w e g o ” . (Z 1 ilustr )
„Z b e le t r y s t y k i n ie m ie c k ie j" . Z —a.
O D D Z IE L N E ILU STR A C Y E:
„Sense of Siglit" Sagww«FfoM. „Wiosna" R. Collin.
„Marzenie" Joanna Rainouard. Zamach
na gen. Doroszewskiego. Ofiary politycz
nego terroru. (3 ilustr.) Zgon. gen. Tre
powa.

Redaktor: Stefan Krzywoszewskl.

R e d a kto r odpow iedzialny na Galicyę: A n to n i C h o ło n ie w ski, [K raków , ulica Z yb likie w icza Na I.
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