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Andrzej Strug.

tem, nie mylę się. Odważnie, Tom!
Po naszemu.
Odwrócił się i spojrzał śmiało,
otwarcie,
po zbójecku. Jak przysta
Powieść i obcego życia.
ło na Toma Shurmana, który, zanim
podbił świat, życie spędził w walce.
kich oknach, ku którym wyszczerzał
Odpowiedziało mu spojrzenie i
swe zęby Górnergrath, wreszcie bez
coś jakby cień uśmiechu. Uśmiech
radnie spojrzał jej w oczy i nagle
zgasł natychmiast, a ręka w czarnej,
pobladł.
długiej rękawiczce podniosła się do
Mistress Brigs wparła w niego ust — palec na ustach.
Skłonił głowę i nie powiedziaw
swe czarne oczy z tak wyraźnem
wyzwaniem, że stary bogacz zadrżał szy już ani słowa, wyjął z kieszeni
ze strachu. Silna, rosła mistress długą wązką książkę czekową, od
Brigs patrzyła w niego z pod potęż kręcił złoty stylograf i bez namy
nych brwi, jak na nędznego robaka, słu pisał, krzywiąc się nerwowo, jak
pogardliwie, lekceważąco. Nic dla zawsze, kiedy wypełniał czek na
niej nie znaczyła potęga Toma Shur znaczniejszą sumę.
Wydarł kartkę i podał bez ża
mana, króla Nowego Orleanu, przed
dnej uprzejmości, sztywno, daleko
którym korzyło się całe południe —
bo jeżeli Anglia panuje na morzach, wyciągniętem ramieniem. Tom Shur
to Tom panuje nad całym biegiem man znowu kupił człowieka.
Mississipi i wszystkich jej dopły
Mistress Brigs wzięła czek, spoj
wów.
rzała, przyczem na mgnienie oka
Stary nie czuł nawet obrazy za twarz jej drgnęła radością, i spokoj
tę niesłychaną pogardę ze strony nę nie schowała kartkę do pugilaresu,
pugilares do torebki, przykutej na
dznej damy do towarzystwa swojej
synowicy. On, Tom Shurman, popro- złotym łańcuchu do bransolety na le
stu tylko się bał. Bał się, że straszna wej ręce.
— Do miłego widzenia, sir
kobieta zacznie mówić. I pokornem
Shurman.
spojrzeniem błagał ją: nie mów!
— Do miłego widzenia, mistress
Mistress Brigs drwiła z niego
Brigs.
A zatem, kiedyż się zobaczy
otwarcie, mówiła mu wyraźnie:
Wiem, boisz się. Mam cię w ręku. my?
— W październiku będziemy w
Gardzę tobą. Mogłabym cię zdep
Londynie.
tać.
— A tymczasem?
Nagle pan południa dostrzegł w
— I ymczasem nie będę panu
jej złych oczach iskierki, jakby umiała
nic do powiedzenia. Jedno tyl
śmiechu, jakby jakiejś niespodzie
wanej przychylności. Mrugnęły ku ko przed rozstaniem. Bo, pomimo,
niemu powieki niby nerwowo, niby że pan jesteś człowiekiem interesów,
przyzwalająco.
Przebłysnęło coś, jednak zdaje mi się, że się bardzo
jakby chęć porozumienia, i zagasło mylisz w tej chwili. Pamiętamy obo
bez śladu w złych czarnych źreni je pewną przykrą rozmowę z przed
trzech lat. Ja pamiętam nawet bar
cach.
dzo
dokładnie warunki. Otóż, niech
Tom Shurman wstał porywczo
pana
nie łudzą pozory! Gdyby pan
z fotela i stanął przed oknem, pa
nawet
potroił swoje warunki, ja po
trząc kn górze na lodowiec. Tak uzostanę
niezłomna. Mogę brać od pa
płynęło kilka minut. Mistress Brigs
na skromną pensyę za to, że nie dasiedziała nieruchoma i zagadkowa.
ję Jenny iść za mąż. że nie pozwa
Rozważał szybko:—Siedzi i nie lam jej spisać testamentu, że trzy
odchodzi. Czeka. Na co czeka? A za mam ją w odosobnieniu od ludzi.

„Pieniądz”.
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II.
- Poczekaj-no jeszcze, mistress
Brigs, spieszy ci się od samego po
czątku. Tak się u mnie nie załatwia
interesów!
— Powiedziałem ci, sir Shur
man, wszystko, co wiem narazie.
Reszta zależy od okoliczności. Cóż
jeszcze? Wiesz, że nie chcę, żeby
nas widywano razem. Pisuj pod da
wnym adresem — jaknajrzadziej.
Zobaczymy się w Londynie około
Października.
— Poczekaj no pani. Powiadasz,
że biedaczka męczy się tak bardzo...
Zal mi niezmiernie... Córka jedyne
go brata... I taka piękna dziewczy
na... Przyznaj, że jej życie nie ma
żadnego sensu?
— Nie lubię filozofii. Miło mi
bardzo, ale nie mam czasu na po
dobne rozmowy.
— Po co ona wogóle żyje na
świecie? Męczy się tak strasznie...
Chora nerwowo, chora na serce...
Doprawdy...
- Trudno — Ale będzie żyła,
nie obawiaj się pan tak dalece... Le
karze mówią, że nie jest tak źle. Me
lancholia bardzo łagodna; przy umie
jętności postępowania, doprawdy,
można z nią wytrzymać. A serce...
Byleby nie upierała się przesiady
wać w górach... Pojutrze ją zabie
ram nad morze... Widzi pan, że czu
wam nad zdrowiem mojej pani...
Przy ostatnich słowach mistress
Brigs uśmiechnęła się zjadliwie i z
wyraźnem szyderstwem spojrzała
na starego Shurmana.
— To dobrze, to bardzo do
brze... — bąkał stary, nie patrząc jej
w oczy. Wzrok jego błądził płochli
wie po gabinecie hotelowym. Oglą
dał pilnie swoje pierścienie na gru
bych palcach, szukał ratunku w wiel

W szelkie prawa a u to r
skie i w ydaw ców za
strzeżo n e .
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Czyż nie wiesz, że od trzech lat
Jenny nie zbudowała ani jednej
nowej willi? Że nie daje rocznie
nawet stu tysięcy na cele dobro
czynne? Że jej wszelkie podróże
i fantazye, o których rozpisują
się nasi reporterzy, nie pochłaniają
nawet dziesiątej części jej docho
dów? No, to chyba dosyć. Nie razi
mnie, że pan utrzymujesz szpiegów
wśród naszej służby — pilnuje pan
swoich interesów. Ale to
nigdy!
Co do czeku, to sądzę, że mogę go
uważać za gratyfikacyę. Chyba za
służyłam na nią. Bawi tu Robert
Courtney — czy pan wiesz, że Jen
ny w trzy dni byłaby jego formalną
narzeczoną, gdyby nie to, że mam
zobowiązania wobec pana? A za
tem
do października!
O nie! — odparła ostro, wi
dząc jego gest.
Nawet, gdyby pan
potroił warunki z przed trzech lat...
Jestem uczciwym człowiekiem- za
kończyła z cynicznym uśmiechem, z
iskrami porozumienia w oczach.
Kiwnęła mu głową niedbale i wy
niośle i nie podając ręki, wyszła.
— Szelma! Ukradła mi dwa
dzieścia pięć tysięcy! Oszukała To
ma Shurmana!
Po sekundzie jednak oprzyto
mniał.
- Tom. starzejesz się. Przecie
wiedziała. Przecie chciała. Prze
cie wzięła. Ale szelma! Zmordo
wała mnie! O, zmordowała mnie...
Majster-kobieta! Sam na sam i bez
jednego słowa - i taki finał oso
bliwy. Na co jej uczciwość i fraze
sy? A oczy dyabelskie. Bardzo
jeszcze może się podobać—ale niech
Bóg ma w swojej opiece tego, które
go sobie kiedy wybierze. Dyablica—
meksykańska krew.
Tom Shurman był jednak rad
bardzo. Wszystko mu się w życiu
udawało. Jedno tylko miał jeszcze
przed śmiercią do zrobienia. No, nie
nadarmo przywlókł się w te lody i
chmury. Teraz spokojnie będzie sobe mógł jechać na wypoczynek i na
kuracyę do Aix les Bains. Kuracya
pójdzie dobrze, jeżeli najgłówniej
szy kłopot spadł z głowy.
- Trzy miliony! Jeszcze raz
targnęła nim irytacya. Ale kiedy ogarną myślą to, co zostawi! po so
bie jego genialny brat, rozpogodził
się w jednej chwili.
— Uważaj. Tom, że — przy pe
wnych warunkach, trzy miliony wy
glądają, jak trzy dolary.
I zeszedł na dół do Hall‘11. gdzie
przypadkowo zebrało 'się tego dnia
dość znośne towarzystwo.
Rozejrzawszy się po wielkiej sa
li, spostrzegł, że w kącie, gdzie przed
kwadransem (mistress Brigs nie zaięła inu więcej czasu, niż kwadrans)
zostawił paru znajomych, przybyły
jakieś nowe osobistości. Shurman nie
poufalił się z byle kim, to też spo
glądał podejrzliwie z pod okularów
na jakiegoś młodzieńca o szyi byka,
rozrośniętego, jak zawodowy atle

ta, i na drugiego, starego i łysego gentelmana o karku jeszcze grubszym.
Obadwaj perorowali potężnym ba
sem, przypierając do ściany nie
szczęsnego potworka, bankiera chicagoskiego, van Joerga, osobistość
maleńką, jak dwunastoletni chłopiec,
o siwych długich włosach na wiel
kiej głowie. Wieku van Joerga nie
podobna było określić. Kiedy był po
ważny, wyglądał na dziecko, które
lada chwila miało się rozpłakać; kie
dy się śmiał, stawał się siedemdzie
sięcioletnim starcem. W mgnieniu
oka jego ruchliwa twarz przeobra
żała się niesłychanie, jak oblicze
małpy. Kpili z niego wszyscy, ale w
interesach van Joerg miał opinię
szalenie zdolnego, chytrego i zręcz
nego, jak prawdziwa małpa.
Idziesz pan z nami! — ry
czał stary atleta.
- Będę pana niósł w worku
przez cały czas! — ryczał młody atleta.
- To jest skandal, żeby nikt z
Chicago nie był od sześciu lat na
szczycie! Od nas z Frisco co roku
ktoś włazi!
Ratuj Amerykę, mister Joerg.
Niemcy nas zalewają. W zeszłym
roku na jedenastu naszych by
ło dwudziestu niemców, dziewięciu
anglików, jeden francuz i trzech
szwedów...
Dodaj, papa, jeden rosyanin
i nawet jeden japończyk. Razem
czterdziestu sześciu.
Wszczęła się rozmowa o Monte
Rosa, o Matterhornie, o Weisshornie, o katastrofach, lawinach, lodo
wcach, przewodnikach. Tom Shur
man przyglądał się ciekawie alpini
stom, gdyż w życiu swojem nie spo
tykał jeszcze „waryatów tego gatunku“.
Dwaj siłacze byli to ojciec i syn
Lyttonowie. Stary był znanym globtrotterem, dotkniętym manią wdra
pywania się na wszelkie szczyty na
kuli ziemskiej. Syn wdał się w ojca.
Wiadomo by[o, że do spółki zgodnie
i solidarnie wydawali swoje kolosal
ne dochody, nie troszcząc się zupełnie
o pomnożenie fortuny, umieszczonej
w jakichś papierach. Dla podobnych
osobników Tom Shurman żywił głę
boką pogardę, ale przygląda! się, ja
ko osobliwości, z którą się rzadko
spotyka w Nowym Swiecie.
I gdzież panowie jeszcze nie
byli?
spytał ojca.
— Świat jest mały! A szczyty
warte zachodu można policzyć na
palcach. Ma się i pewne specyalne
upodobania. Pojutrze, jeśli pogoda
pozwoli, będziemy po raz czwarty
na Hornie.
Ojciec był już wszędzie. Ale
ja chodzę dopiero od pięciu lat. W
styczniu będziemy na Kilima-Ndjaro... Teraz wracamy z Chamoui\;
tam też leje, ale udało nam się wejść
na le Grepin. Pierwsze wejście w
tym sezonie!
f cóż będzie, jeżeli zwiedzi
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cie już wszystko?
spytał Shur
man z wielce poważną miną.
Świat jest mały
odrzekł z
powagą Lytton ojciec, ale Himalaje
w każdym razie zabiorą nam ze trzy
sezony...
Niech papa liczy pięć...
Niech będzie pięć, bo niech
że pan nie zapomina, że Sven Heddin
odkrył kolosalny łańcuch Transhiinalaya, gdzie są szczyty wyższe od
Mont-Everest, kędy będziemy musieli się zapuścić. Będziemy tam pierw
si z całego świata.
A szczyt Erebus pod biegu
nem południowym? Nieomal pięć
tysięcy metrów!
A Edward Mountains na Alasce? Znany choćby z zatargów
Peary‘ego z dr. Cookiem...
— A...
Tak, tak, naturalnie, wystar
czy panom na całe życie — bronił
się Shurman, zasypany nazwami
najstraszliwszych szczytów, wygła
szanemu tubalnym głosem.
Jeżeli pan będzie we Frisco,
prosimy zwiedzić nasze muzeum
prywatne Zbiory jedyne w swoim
rodzaju!
- Nigdzie pan nie zobaczysz
nic podobnego! Niech pan sobie wy
obrazi...
Poczekaj, Taddy... Wiesz prze
cie, pan Shurman nie może sobie te
go wyobrazić. Oto — olbrzymia ha
la, zawieszona do wysokości dwóch
metrów mapami wszelkich gór świa
ta. Wyżej na cztery strony ujęte
sposobem panoramicznym plafony
najpiękniejszych pejzażów górskich.
Himalaye, Kaukaz, Berner Oberland, 1'yrol, Andy...
Papo, to jeszcze nic wielkiego...
— Poczeka j, Taddy. .. Między owłasne
fotografie.
knami nasze
Wszędzie wozimy ze sobą fotogra
fa, niezłego alpinistę. Biblioteka, za
wierająca wszystko, co kiedykolwiek
pisano o górach, wejściach, katastro
fach. Osobna szafa ze sprawozda
niami o naszych podróżach. Wszę
dzie wozimy ze sobą sekretarza, nie
złego alpinistę, który
prowadzi
dziennik podróży. Drukujemy to w
pismach specyalnych i w dzienni kacli, a potem wydajemy osobno w
ograniczonej ilości egzemplarzy.
Ależ, papo, cóż to wszystko
znaczy...
Poczekaj, Taddy... Narzędzia
alpejskie wszelkiego rodzaju; Czeka
ny, liny, raki, klamry, haki - nie
które niezmiernie starożytne. Cze
kan i lina największego miłośnika
gór i wspinacza, pireneisty — sir
Russela. Buty alpejskie, pamiątkowe,
pozostałe oo baronie Wenzlu, który
zginął podczas znanej katastrofy na
Jungfrau. A w witrynach...
— Otóż to!...
Kamienie szczytowe autenty
czne i opatrzone dokumentami, po
chodzące z najwyższych wyniosło-

ści świata. Jest ich już przeszło sie
demset...
Siedemset jedenaście.
- Najmniejszy waży dziewięć
kilo, a są i po trzydzieści. Pan zrozu
mie, jak to trudno znosić ciężary po
pewnych trudniejszych miejscach!
Prowadzimy zawsze dwóch wolnych
tragarzy, przeznaczonych tylko do
tego obowiązku. Nieraz przez długie
godziny spuszczamy na linach te ka
mienne okazy. Raz zabił nam się
przy tern tragarz, ale kamień został
uratowany. Było to drugiego dnia
zejścia z Araratu.
- Z Araratu? O ile się nie my
lę, jestto ten sam szczyt...
- Ten sam, drogi mister Shur
man. Święta góra! Znam człowie
ka, który usiłuje tam poszukiwać
nieoszacowanych resztek cargoboatu, w którym uratowała się ongiś
ludzkość. Głęboki badacz, nieco ma
niak.
- Proszę pana — przerwał oj 
cu młody Lytton. — Niech pan zwró
ci uwagę, że podobnie bogatych
zbiorów nie zobaczy pan na całym
świecie! Musi pan to obejrzeć! Kie
dy pan będzie we Frisco?
Teraz właśnie zabiegamy około sprowadzenia ze szczytu Mat
terhornu przepięknego czerwonawe
go bloku, wagi, jak myślę, przeszło
sto kilogramów. Trud niezmierny.
Musimy być obecni przez cały czas.
Na ludzi zdać sie nie można — nadewszystko chodzi nam o autentycz
ność! W naszych zbiorach niem i
humbugu, jak po wszystkich mu
zeach.
- Każdy okaz zaopatrzony w
złotą tabliczkę z napisem i nume
rem. Jestto numer odnośnego aktu,
spisanego i zaświadczonego przez
odnośne władze, z podpisami prze
wodników, świadków.
Rzecz jedyna w swoim ro
dzaju...
- Największa osobliwość n a 
szego Frisco już umieszczona w
Przewodnikach po naszem pięknem
mieście...
Stary Shurman był odurzony
Wrzaskiem i namiętnością, z jakiemi
ojciec z synem na wyścigi zacliu a■ali swoje muzeum. Patrzał na jedne
go, to na drugiego i mimowoli coraz
szerzej otwierał usta.
Wreszcie na progu hotelu uka
zało się dwu chłopów niedużych lecz
niezmiernie tęgich. Portyer hotelu
Prowadził ich ku Lyttonom z jaknajwiększa godnością. Pyli to zna
komici przewodnicy miejscowi. Oj
ciec i syn porzucili natychmiast
fu rm a n a , który odetchnął swo
bodnie, i zaczęła się ożywiona na
rada specyalna z szerokiemi gestami
Potężnych ramion i z wrzaskiem,
który zagłuszał dźwięki wytworne
go kwartetu, przygrywającego o tej
Porze we wnęce balkonu. Patrząc
na kolosalne postacie Lyttonów i na
dzikie karki przewodników, mister
^nurman rzekł do van Joerga:

Na waryatów wydają mi
się o wiele za zdrowi fizycznie, ale
co też o nich mówią w ich otoczeniu?
Oczywiście, ludzie poważni
drwią sobie z nich. Ale czyż w towa
rzystwach Europy i obu Ameryk
mało snobów, dla którycli ci dwaj są
powagą i wyrocznią w swojej specyalności? Zdobyli bardzo wiele re
kordów
oto wszystko!
Powiedz, pan, zdobyli najwię
kszy rekord — głupoty i nonsensu!
Niechby łazili po szczytach, no, to
jeszcze sport. Ale zbieranie kamie
ni?
W istocie to chodzą oni wy
łącznie po te kamienie, zwożą je z
końca świata z szalonemi kosztami.
Każda dalsza wyprawa kosztuje ich

po kilkadziesiąt tysięcy. No, bogaci
są bardzo...
Mania! Choroba umysłowaa wszystko z próżniactwa. Marnują
majątek w głupich papierach, nie
biorą udziału w życiu społecznem.
Darmozjady, drągale, hańbią go
dność swojego stanowiska...
Lytton dziad pracował przez
całe życie, a żył długo. Syn, wnuk
używają i tyle. Czyż to takie rzad
kie, zwłaszcza w ostatniem pokole
niu?
Niestety, van Joerg! Nasza
opinia nie piętnuje tego w należyty
sposób. Poczyna się zwyrodnienie
Nowego Świata! Przyszła zaraza z
Europy! Używanie! Próżniactwo!
Pustka moralna!
DCN.

Dana od Boqa.
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Przekład z angiel
kiego H. J. P.

----

Powieść w 3-ch tomach.

Nim przejdę do moich lat szkol
nych, muszę tu opowiedzieć, jak
i kiedy poznałam się z synem do
ktora.
Było to podczas świąt Bożego
Narodzenia. W wigilijną noc obu
dziłam się z takiein poczuciem, jakgdyby mnie przeniesiono gdzieś na
inny świat. Dzwony kościelne biły
radośnie, a pod oknem pokoju mojej
matki śpiewano na dworze. Słucha
łam czas jakiś, poczem odezwałam
się cichutko:
- Mamusiu! Co to takiego?
Cyt, kochanko! To śpiewają
kolendy. Leż cicho i słuchaj — rzekła moja matka.
Leżałam, dopóki mi cierpliwości
starczyło; poczem, podkradłszy się
do okna, zobaczyłam gromadkę męż
czyzn i kobiet z latarniami w rę
kach i kłębami pary dokoła ich za
czerwienionych twarzy. Po pewnym
czasie przestali śpiewać. Wtedy łań
cuch u drzwi wchodowych zabrzę
czał i donośny głos mego ojca ozwał
się, zapraszając śpiewaków, by we
szli do wnętrza.
Nie dali sobie tego powtarzać;
a gdym wróciła do łóżeczka, usły
szałam ich rozmawiających i śmie
jących się w pokoju na dole, i wśród
nich głos ciotki Brygidy, najdonośniejszy ze wszystkich; matka zaś
powiedziała mi, że ciotka częstuje
ich ciasteczkami i winem.
Usnęłam wprędce, lecz, obudzi
wszy się nazajutrz, powzięłam za
miar śpiewania kolend na własną
rękę. Byłam do tyła sprytną, by
zrozumieć, że plan ten może się spo
tkać z opozycyą; poprosiłam więc
tylko matkę, by mi grała i śpiewała
wczorajsze kolendy, dopóki nie nau
czyłam się ich na pamięć, co przy

wybornym słuchu i pamięci przy
szło mi z łatwością, i gdy noc zapa
dła, wprowadziłam mój zamiar w
czyn.
Tak mi było ogromnie śpieszno,
że zapomniałam włożyć czapeczkę
i płaszczyk i wymknęłam się z do
mu, jak stałam, w cieniutkich panto
felkach i wygorsowanej aksamitnej
sukience z krótkiemi rękawkami.
Śnieg padał obfity. W podja
zdowej alei było zupełnie ciemno,
i mogłam tylko dojrzeć, że wielkie
kasztany dźwigały na sobie jakby
białe kołdry, wywieszone do osusze
nia. Sporo czasu minęło, nim do
brnęłam do furtki, i parokrotnie ogarniała mnie chęć powrotu. Lecz
myśl o ciasteczkach i winie przemo
gła. 1 tak znalazłam się na gościń
cu, minęłam most i skręciłam na łą
kę, wiodącą do morza, którego szum
rozlegał się jękliwie w panującej
dokoła głębokiej ciszy.
Wiedziałam wybornie, dokąd
idę. Szłam do domu doktora, leżą
cego na samym końcu folwarku,
zwanego Yellow Gorse Farm.
Przejeżdżałam często tamtędy
w powozie z moją matką i myślałam zawsze, jak milutko wygląda!
ten doinek o białych ścianach i ciem
nym, gontowym dachu, cały opięty
girlandami czerwonych i białych,
róż.
Choć szłam, jak mogłam, najprę
dzej,
zziębłam wnet straszliwie.
Śnieg napełnił mi pantofelki, zasy
pał szyję i bujne kędziory włosów.
Już zaczęło mi się zdawać, że
nie dojdę, gdy oświetlone okna domku błysnęły poprzez śnieżne tuma
ny. Ostatkami sił przyśpieszyłam
kroku: pchnęłam furtkę dziedzińca
i. podszedłszy pod same okna, za-

Rozdział V.
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wego snu znacznie przytomniejsza
i wtedy zobaczyłam ciotkę Brygidę
w atłasowym płaszczu i wielkim
czarnym kapeluszu, stojącą przy łó
żku i dowodzącą coś głośno, jako lu
dzie zawsze muszą ponosić karę za
swe niegodziwości.
Ku wieczorowi polepszyło mi się
tak dalece, że doktór, przyszedłszy
do mnie, rzek}:
— Jakże się mamy? No, chwała
Bogu, lepiej.
A zwracając się do żony, do
dał :
— Niema potrzeby czuwać nad
nią dzisiejszej nocy, Krysiu.
— Ale może biedactwo będzie
się bało samo spać? — rzekła ta
słodka kobietka.
Upewniłam ją, że nie będę; wte
dy ucałowała mnie, zalecając, bym
zapukała w ścianę, gdyby mi było
czego potrzeba, i z ręką zarzuconą
na szyję męża, objęta jego ramie
niem, wyszła z pokoiku.
Nie wiem, jaką drogą doszła do
mnie świadomość, że dom ten był
domem miłości, jak również i to, że
ta wdzięczna istota, córka bardzo
zamożnych rodziców, pokochała do
ktora, gdy jeszcze był ubogim stu
dentem medycyny, i że, opuściwszy
dom rodzicielski, poszła za mężem
na twarde życie niedostatku, a choć
zawsze byli biedni, nie pożałowała
tego nigdy.
I tego również nie wiem, jakim
sposobem zrozumiałam, iż dola jej
była przeciwieństwem doli mojej ukochanej matki, która, posiadając
wszystko, nie miała nic, podczas,
gdy tamta, nie mając nic, miała je
dnak wszystko.
Rozdział VI.

...D z w o n y k o ś c ie ln e b iły rad o śn ie , a pod oknem p o ko ju moje) m atki śpiew ano
na d w o rz e ...

częłam śpiewać trzęsącym się
zimna i wyczerpania głosikiem:

od

„Chrystus urodzi} się w Betleem,
Chrystus urodził się w Betleem
Chrystus urodził się w Betleem
I w żłobie jest złożony"...

W domu uczynił się ruch; ktoś
otworzył drzwi, wyjrzała głowa ko
bieca, w której poznałam żonę do
ktora i głos jej, pełen zdumienia, za
wołał :
— Ach, Boże mój! toż to mała
Mary O‘Neill!
— Wprowadź ją co żywo!
odpowiedział głos doktora Conrada
z wewnątrz, i w chwilę potem znala
złam się w ciepłym pokoju, w któ
rym wesoło palił się suty ogień na
kominie i bulgotała gotująca się w
kociołku woda.
Zapewne nagłe przejście z zim
na do ocieplonego wnętrza sprawi
ło, że zemdlałam; bo pamiętam tyl
ko niewyraźnie, że czyjeś miękkie,
łagodne ręce złożyły mnie na sofie,

okrytej czerwonym dywanem, i
rozcierały moje zziębnięte członki,
przyczem słodki, kobiecy głos nazy
wał mnie ślicznem biedactwem i
drogą odrobinką.
Gdym odzyskała przytomność,
doktór Conrad mówił właśnie, że po
zostanę u nich na noc, a on pójdzie
do nas i powie mojej matce, co się
stało. Jakoż poszedł, i nim wrócił,
żona jego wykąpała mnie w wanien
ce, ustawionej przed ogniem, i otu
liwszy jakąś nocną koszulą, w trójnasób za obszerną na mnie, zaniosła
mnie na górę do miluchnego pokoiku
o bielutkich, jak mleko, ścianach i
pachnącego cząbrem i lawendą.
Nic ne pamiętam, co się działo
owej nocy, prócz tego, że mi było
bardzo gorąco i że ilekroć otworzy
łam oczy, widziałam żonę doktora
pochyloną nademną i mówiącą do
mnie słodkim, cichym głosem, który
mi się wydawał bardzo dalekim.
Nazajutrz ocknęłam się z gorączko
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Gdym zbudziła się nazajutrz,
słońce świeciło jasno. Żona doktora
umyła mnie, uczesała gładziutko
i przyniosła mi tackę ze śniadaniem.
Jadłam właśnie jajko na miękko ma
lutka srebrną łyżeczką, gdy drzwi
otwarły się z trzaskiem i do pokoju
wpadł mały chłopak.
Mógł być o jakieś dwa lata star
szy odemnie. Ubrany był w sza
rą sukienną kurtkę i obcisłe tryko
towe spodenki; ale osobliwością je
go stroju był olbrzymi biały kape
lusz, mocno przybrudzony, z opuszczonem rondem i dziurą pośrodku,
przez którą sterczała kępka ciem
nych włosów chłopca, co wszystko
razem wzięte, nadawało mu pozór
uszkodzonego grzyba.
Wszedłszy, zadarł tak głowę, że
zobaczyłam jego twarz, wcale nie
piękną, lecz rozjaśnioną dwojgiem
błękitnych, wielkich oczu — tak błę
kitnych, jak najbłękitniejsze niebo.
Pozatem zdawał się nie robić sobie
nic z mojej obecności. Wywinął ko
ziołka na środku pokoju, następnie
wskoczył na stćł, wreszcie stanął
przy ścianie na rekach z głową na
dół, opierając nogi o ścianę naprze
ciwko mego łóżka.

Pierwsza nasza rozmowa odby
ła się w tych warunkach, przyczem
zauważyłam, że poczytywał sobie
za punkt iionoru utrzymać jaknajdłużej tę anormalną pozycyę, cho
ciaż twarz poczerweniała mu, jak
burak.
— Jak ci na imię, chłopczyku?—
przemówiłam pierwsza.
— Jurek.
— A skąd jesteś?
- - Ze Szpitzbergu.
Nie mogę sobie przypomnieć,
czy mnie ta wiadomość zdziwiła,
gdyż zanim zdołałam ochłonąć z
wrażeń, doznanych na widok gim
nastycznych popisów mego niespo
dziewanego gościa, ten fiknął jeszcze
kilka kozłów i wypad! z pokoju.
Wślad też za tern weszła żona
doktora, uśmechnięta i promienna,
a ten uśmiech i promienność wzmo
gły się jeszcze, gdym jej opowiedzia
ła o bytności chłopca, zapytując, kto
to taki i czy przypadkiem nie po
mieszało mu się trochę w głowic.
— O! nie, kochanko, to jest ta
ki jego zwyczaj — odparła wesoło
i zaczęła mi o nim mówić.
Nazywał się Jerzy Conrad i był
jej jedynym synem. Kapelusz, który
mnie tak zaintrygował, należał nie
gdyś do jego ojca i był, jako niezda
tny do użycia, wyrzucony na śmieci
lecz Jurek wyłowił go stamtąd i nie
rozstawał się z nim ani na chwilę.
Nawet idąc spać, kładł go sobie pod
Poduszkę, pomimo wszelkich perswazyi matki.
Szczególny to był chłopiec i fi
glarz, jakich mało. Nie chciało mu
się uczyć i co rano była z nim wiel
ka bieda, by go zbudzić do szkoły.
Natomiast lubił dokazywać z
wiejskimi chłopakami, a nadewszystko przepadał za towarzystwem
naszego ogrodnika Tommy, który
mieszkał w lepiance
nad brze
giem morza i codziennie, idąc do ro
boty. przechodził koło domku dokto
ra. Tommy opowiedział mu kiedyś
o podbiegunowej wyprawie, wysła
nej na poszukiwanie Franklina, w
której brał udział, jako majtek. To
uczyniło na Jurku nadzwyczajne
Wrażenie, i miesiącami potem cza
tował przy furtce na przejście Tommy‘ego i pytał go nieodmiennie:
—- Byłeś dziś u bieguna półno
cnego, Tommy?
A Tommy mruga! jednem okiem i odpowiadał:
— Nie, chłopcze, dziś nie. Ja
teraz bywam pod biegunem co dru
ki dzień.
— Doprawdy?
Wkrótce potem Jurek ułożył so
nie. że biegun północny znaiduje się
ty bezpośredniem sąsiedztwie rodzi
cielskiego domu i codziennie odbyty’ał wyprawy po ogrodzie, gościń
cu i na wybrzeżu, odkrywając wciąż
Jakieś tajemnicze i ni
■. ałe cuda,
dziwnym sposobem, malec ten, któW nigdy nie mógł się nauczyć porzą
dnie lekcyi, przewertował niemiecki

atlas ojca, zapamiętał nazwy wszy
stkich północnych miejscowości i
podług nich całą okolicę przemiano
wał.
Pływał on, jak ryba, i biegał po
skałach, jak jaszczurka, a jeśli się
gdzie zawieruszył, można go było
najpewniej zobaczyć na dachu albo
na kominie, który nazywał bocianiem gniazdem, jak patrząc przez
ojcowski teleskop, krzyczał na uro
joną okrętową załogę:
— Hej! tam! Baczność! Lody
płyną z pod osiemdziesiątego szóste
go stopnia szerokości, pięć węzłów
od lewego boku okrętu!
Matka Jurka śrni.ała się do łez,
opowiadając mi to wszystko, ale ja
słuchałam jej z najwyższem przeję
ciem. Ogarnęło mnie ogromne uwiel
bienie dla syna doktora, a ponieważ
moje biedne, samotne serduszko ła
knęło jakiegoś towarzystwa, posta
nowiłam ofiarować mu się za sio
strę.
Tego dnia jednak nie nastręczy
ła mi się po temu sposobność. Dopie
ro nazajutrz rano drzwi otwarły się
z większym jeszcze trzaskiem, niż
wczoraj, i Jurek wjechał w balijce
na kółkach, mającej reprezentować
sanie, ciągnionej przez rudego, jak
wiewiórka, jamnika. Jurek miał ka
pelusz, osunięty na uszy i owiązany
tasiemką od matczynego fartucha,
a na nogach ogromne wełniane oj
cowskie pończochy, sięgające mu do
pasa.
Zarówno, jak dnia poprzednie,
go, nie zwrócił na mnie żadnej uwa
gi, lecz kierując sankami dokoła po
koju, krzyczał na psa, że krzesło,
stojące przy moiem łóżku, fest lodo
wcem, który należy ominąć.
Po chwili zaczęliśmy gawędzić,
ja zaś, mając już sporo kobiecego
spryciku, nakręcałam zręcznie roz
mowę na pożądany temat, opowia
dając mu o mojei matce, ojcu, ku
zynce, o Nessv Mac Leod, nawet o
ciotce Brygidzie, by mu pokazać,
jak jestem hoinie uposażoną w koligacye, których on nie posiada.
Była w tern pewna doza hypokryzyi, ale Jurek nie poznał sie na
tern: pytał tylko, gdym mu wylicza
ła mnich krewnych: „A dobry to nu
mer?"
Wreszcie z biiacem gwałtownie
sercem rzuciłam kość.
— A ty? Masz siostrę? — zapy
tałam.
— Ja! Także! — odnowicdzial
z intonacyą, która dotknęła mnie do
żywego.
- Nie chciałbyś mieć siostry?—
badałam dalej.
— A mnie to po co — i przyto
czył na ponarcie swvch słów kole
gów ze szkoły, którzy mają siostry,
bojące się raków, krabów, a nawet
morza.
Co do mnie, bvłam sama boiaźliwa, jak zaiąc, mimo to pospieszy
łam z zapewnieniem:
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— Ja się nie boję morza, ani
krabów.
Momentalnie podobny do grzy
ba kapelusz zsunął się na jedno li
cho, a błękitne oczy spojrzały na
mnie z ukosa.
— Naprawdę?
— Tak.
To przeważyło szalę na moją
,tronę. Jurek wdrapał się z nogami
na moje łóżko i usiadł przy mnie;
a rudy jamnik, porzuciwszy impro
wizowane sanie, naśladował jego
przykład.
Spędziliśmy tak parę godzin w
najlepszej komitywie, a gdy żona
doktora przyszła na górę, Jurek upewnił ją. że jestem „dobry numer".
:
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Deszcz iv szyby dzwoni, jak dzwonki,
pekniete, smutne, plączące —
iv ogrodach żółkną jabłonki,
deszcz iv szyby dzwoni, jak dzwonki,
i mgły sie włóczą po łące... _______
Dnie jasne zgasły, juk mrzonki,
wiec gdzież odejde w rozłące —
iv ogrodach żółkną jabłonki,
deszcz iv szyby dzwoni, jak dzwonki,
pekniete, smutne, plączące....
Zapomnij duszo rozłąki,
nie wołaj serce bijące —
w ogrodach żółkną jabłonki,
deszcz iv szyby dzwoni, jak dzwonki,
i mgły sie włóczą po łące...
Antoni Waśkowski.

Wiadomości literackie.
Z lite ra tu ry polskiej.
GUST AW DANIŁOWSKI. „Maryn Ma
gdalena". Powieść. Wydanie II.
W stosunkowo krótkim czasie doczer
kaliśmy się nowego wydania „Maryi
Magdaleny". Jest to bezwatnienia suk
ces autorski, gdyż u nas rzadko bardzo
zdobywa solne nowe wydanie książką
i to w niespełna rok. Szata zewnętrzna
obecnego wydania przedstawia się oka-

zalej i artystyćzniej, niż poprzedniego.
Okładka z ilustracyą mile usposabia
czytelnika.
JÓZEF WEYSSENHOFF. „Soból i pan
na", cykl myśliwski, ozdobiony barwnemi i czarnemi rysunkami Henryka Weys
senhoffa (nakład Gebethnera i Wolffa).
Prześliczna powieść Józefa Weys
senhoffa pojawiła się obecnie w bar
dzo starannem i wspaniałem wydaniu.
Zdobi je 85 ry
sunków znako
mitego pejzaży
sty, H e n ry k a
Weyssenhoffa,
który, zdaje się,
Po raz pierw
szy próbuje sił
swoich, jako ilu
strator. Henryk
W ey ssen h o ff
czuje, jak mało
kto, krajobraz
lite w sk i; myśliwstwo nie ma
dla niego taje
mnic. ArtystaHenryk Weyssenhoff.
m a la rz może
niedość liczy się
z warunkami reprodukcyi, które wy
magają specyalnej techniki. W każdym
razie, wydawnictwo to, podjęte przez
pp. Gebethnera i Wolffa z imponującym
nakładem kosztów i trudów, będzie sta
nowić miłą pamiątkę dla tych niezli
czonych domów polskich, które wielbią
Józefa Weyssenhoffa, poetę, i Henryka
Weyssenhoffa, malarza.
K.
WIKTOR GOMULICKI. „Opowiadanie o
starej Warszawie". Z ilustracyami. 2 to
my.
Dla każdego miłośnika pamiątek ar
chitektonicznych starej Warszawy książ
ka Wiktora Gomulickiego jest bardzo
cennym nabytkiem. Może on z nia. ja
ko z żywą kroniką wspomnień, pójść w
stare zaułki Warszawy i czytać prze
szłość naszą purpurową i dumną, prze
szłość brocząca krwią i wołającą głosem
tysiąca krzywd. Niemal wszystkie wzlo
ty i upadki odczyta z tych murów pra
starych, z tych ulic krętych i wązkich,
a tak wielkich w czyny i poświęcenia.
Odnajdzie też czytelnik i te ulice, które
dziś zginęły w nowym układzie miasta,
a były ongiś świadkami wielu wydarzeń.
Dla każdego polaka książka Gomulickie
go przedstawia duża wartość, uczy bo
wiem kohać przeszłość naszą, pokazuje
ją nam w czarującei chwale i daje
skrzydła marzeniom. Świetna jest też,
jako przewodnik, dla tych, którzy zwie
dzają i zapoznają się z Warszawą po
ważnie.
D-r WACŁAW ORŁOWSKI. „Książe
Józef Poniatowski". Portret historyczny.
Do liczby popularnych publikacyi.
które sie zjawiły w roku jubileuszowym
śmierci Poniatowskiego, przybywa je
szcze praca d-ra Orłowskiego. Jest to
barwnie i rzeczowo opowiedziana, zna
na nam z Askenazego. Skałkowskiego oraz innych dzieł, historya życia i dzia
łalności publicznei księcia Józefa. Szcze
gółów nowych d-r Orłowski nie daie;
jako jednak publikacya popularna, zasłu
guje na wyróżnienie przez barwność i
jasność opowieści. Książka przytem ozdobiona jest licznemi ilustracyami, co

też powinno się przyczynić do szerokie
go jej rozpowszechnienia.
ZOFIA WOJNAROWSKA. „Poezye".
Wiersze p. Zofii Wojnarowskiej po
siadają wielką płynność i łatwość. Więk
szość ich, zrodzona z refleksyi, ma do
datnie cechy utworów tego rodzaju.
Stosunkowo najciekawszym jest wiersz:
„I ty przeminiesz..."
Echo artystyczne i literackie. Dwutygo
dnik pod redakcyą K. Łozińskiej, C.
Walewskiej, Em. Wielowieyskiej i Ant.
Sikorskiego.
W przeciągu dość krótkiego czasu
„Echo" zdołało na łamach swoich zgro
madzić kilkadziesiąt wybitnych piór; sta
ło się wskutek tego ośrodkiem lite
rackiego i artystycznego zainteresowa
nia tak sił młodych, jak i uznanych w
społeczeństwie. Dla publiczności zaś, ja
ko odzwierciedlenie kierunków literac
kich oraz jako pismo informacyjne, „Echo" jest doskonałym przewodnikiem.
W dziale beletrystycznym zamieszczo
no prace takich pisarzy, jak Reymont,
Krzywoszewski. Sieroszewski, Walew
ska, Choyncwski i t. d. W dziale krytycz
nym współpracują: J. Łorentowicz, .1.
Kotarbiński, E. Czekalski, A. Nowaczyński. Korespondencye z kraju i z za gra
nicy uzupełniają doskonale łamy „Echa".

Z lite ra tu ry anqielskiej.
X Miss Hraddon. „Miranda". Jedna
z najpłodniejszych i w swoim czasie naj
bardziej czytanych autorek angielskich,
dziś 76-letnia staruszka — miss Braddon — wzbogaciła swój bogaty dorobek
literacki nowym utworem, „Miranda" ce
luje żywym stylem i wykazuje, że sędzi
wą autorkę zajmują jeszcze bardzo za
gadnienia życia nowoczesnego, co świad
czy o jej niewyczerpanej sile duchowej;
charakterystyka przedstawionych postaci
pozostawia wszelako wiele do życzenia.
X Tomasz Hardy. „A changed man,
The waiting snnper and other tales".
(„Zmieniony człowiek, Czekaiaca wie
czerza i inne opowieści".) W tomie tym
zebrał autor szereg nowel swoich, roz
rzuconych po różnych czasopismach; są
one wielce odrębne i charakterystyczne
dla pesymistycznego światopoglądu te
go wybitnego pisarza. Obok niewyczer
panej fantazyi. mistrzowskiej sztuki sty
listycznej i przedziwnej znajomości ser
ca ludzkiego, ironia jest cechą charakte
rystyczną wszystkich tych nowel Naj
dosadniejszy przykład stanowi „Czeka
iaca wieczerza", — opiewająca dzieje
dwojga zakochanych, którzy przez dłu
gie lata obawiali się stanąć na ślubnym
kobiercu, albowiem mniemali, że stoi im
na drodze trzeci — zaginiony mąż. Sie
dzą nad wodą, ubolewając nad losem
swoim, i nie wiedzą, że ten. którego się
tak obawiają, spoczywa właśnie u ich
stóp, w zimnej toni. Starzeją się tedy,
aż wreszcie zdobywają pewność, że ów
trzeci nie żyje. Ale teraz już zapóżno.
są zastarzy, nie starczy im już odwagi
do nowego życia.

M iscelanea.
X W dodatku literackim londyń
skiego Times‘a znajduiemy p. t. „Sha
kespeare in Polish" („Shakespeare po
polska") artykuł o ostatniem wydaniu
dzieł Shakespeare‘a w przekładzie zbio
rowym. Autor artykułu zaznacza, że
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jest to pierwsze zupełne wydanie Izieł
poety w języku polskim, pisze między
innemi, że wiek szesnasty był złotym
wiekiem literatury polskiej, a język pol
ski był wtedy, kiedy Shakespeare pisał,
równie rozwinięty, jak język angielski,
stąd też nietrudno było znaleźć narzecze,
odtwarzające wiernie różnorodność i bo
gactwo angielszczyzny Shakespeare‘a.
„Winszujemy profesorowi Dyboskiemu—
kończy autor swój artykuł — oraz jego
znakomitym współpracownikom wielkie
go dzieła a sobie faktu, że kierownictwo
studyów nad Shakespeare‘m i literaturą
angielską spoczywa w Polsce w takich
godnych zaufania rękach".
TREŚĆ N° 3.
„Pieniądz” Powieść. Andrzej Strug.
Dana od Boga. Powieść. H a ll Came.
Preludyum. Poezye. Antoni Waśkowski
Wiadomości literackie.
PRENUMERATA wynosi z przesyłką po
cztową, 4 rb. rocznie, 2 rb. półrocznie,
1 rb kwartalnie.
BIURO REDAKCYI I ADMINISTRACYI
Warszawa, ulica Zgoda Nś 1.
Redaktor STEFAN KRZYWOSZEWSKI.
Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT”.
Redaktor odpowiedzialny na Galicyę: Antoni
Chołoniewskl, Kraków, ul. Ounalewskiego 1.
Druk Towarzystwa Akc. S- Orgelbranda S-ów
w Warszawie.
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Z dziedziny kosmetyki.
Elizie. Łupież i wypadanie włosów
powstrzyma Tetral Tissota, którym lek
ko skrapiać należy włosy przy codziennem rannem czesaniu. Gdyby po zuży
ciu całego flakonu widocznej poprawy
nie było, należy użyć Salvol. Odmrożo
ne ręce, nogi, nos, uszy wyleczy Gelurine, płyn i krem, które trzeba użyć je
dnocześnie.
Tosi. Jeżeli tyle środków na owe
czarne punkciki na twarzy, używanych
przez Panią, nie dało rezultatów doda
tnich. zdaje się, że Pureol zadowolnić
powinien. Gdyby i to nie pomogło, nale
ży sic uciec do masażystki ssącej syste
mu Heros, która i wągry wyssie i nie
dozwoli rozwijać się im na przyszłość.
S. H. Na wszelkie zadawnione ka
tary. bronchity, słabe płuca wielką uleć
przynoszą Saszety Eucapinol. Są to krąż
ki z masy papierowej, nasycone ekstrak
tami pączków drzew iglastych z euka
liptusem. Jedna taka saszeta, których
jest sto w pudełku, położona na noc W
sypialni, ozonuje powietrze, napawa cała
atmosferę balsamiczną wonią, przyno
szącą wielką ulgę na cierpienia wszyst
kich kanałów oddechowych, koiąco
przytem wpływaiąc na rozstrojone ner
wy. Całe pudełko kosztuje 1.70 i wy
starcza na 3 miesiące codziennego użyt
ku. Sprowadzić pocztą od którejś z firm
poniżej zamieszczonych.
Pelagii. Najuporczvwsze odciski
suwa szybko Cornil. Zbyteczne włosy
znikną pod wpływem proszku Epil MaXCiekawej. Mokry puder można u"
żywać do bielenia gorsu, szyi, a wieczo
rem na bale nawet do twarzy, ale z wy-

borze trzeba być ostrożną. Najlepszym
i zupełnie nieszkodliwym jest Eau tle Lis
Ponsarda.
Nieśmiałej. Piegi, wszelkie plamy,
opaleniznę, a nawet pręgi ciemne na szyi
usuwa zupełnie Precioza, która przytem
działa nadzwyczaj łagodnie, nie spra
wiając najmniejszych zaognień skóry.
I)o Wszystkich. Wszystkie środki
i specyfiki tutaj omawiane mają na skła
dzie firmy: „Perfection", Szpitalna, li),
i Paszkowski, Marszałkowska, 109, oraz
Nowo-Senatorska, 2, we Lwowie Pawłow
ski, Akademicka, 21, w Łodzi Spiess,
w Wilnie Segal. Na wszelkie pytania
w tym zakresie odpowiedź się znajdzie
w najbliższym numerze.
Na kopertach należy dopisać: „Dział
kosmetyczny".
M-me Ercedes.

S iw e w ło s y
fclną b ezp o w ro tn ie po Jednorazowem wżycia
„ W o d y P e l a n l n ” . W oda ta nie farbuje lecz przy
wraca naturalny kolor w łosów . Nie zawiera
tłu szczu ani osadu. N ie brudzi skóry, proszą
raz spróbow ać je ś li nie poskutkuje, przyjmujemy
z pow rotem : skład głów ny perfum eryjny J. W ró
b lew sk iej, daw niej Lipink. W ierzbow a róg N ie
całej, tel. 75-56. W ysyłka za zaliczeniem .
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ST. STANISZEWSKI
W a r s z a w a , K r a k . - P r z e d m . Aft 81.

Skład apteczny i perfumeryjny.

F ra n c u zk a

„yiu Delice”

pr‘2w
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d oskonały krój, s zy c ie , poprawna ortografja, śliczn y akcent. „PhOM IEŃ4
M arszałkow ska Nt 119, te le fo n 181-90,

♦♦♦

CHMIELNA 14. Tel. 182-21.
C u k r y , C z e k o la d y , K a k a o , B i s z 
k o p ty I w s z e l k i e w y r o b y z fabryk
„Jan Fruziński**, „Fuchs**, oraz R o
syjsk ich i Zagranicznych otw orzyłam
o czem zawiadam iam S z. Od n o rcó w
8933

<71
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Nowość! u m ę ż c z y z n Nowość!
natychm. p e w n a pomoc w każdym
w ieku przy pomocy PATENT INTRODUKTORA. Patent, we w sz y st. państw.
Nie jest śród, m edyc. ani p igu łki, ani
elek tryczn ość. N adzw ycz. rezultaty.
G w srancya. J eżeli bez skutku, to zw ra
ca się pieniądze. Cena 13 rub P ie 
niądze przesyłać z góry lub za z a li
czeniem . P rospektr bezpłatnie.
Margonal, Berlin 235 S. W. 21

BOGUMIŁA ZATORSKA.

N o w o ść:
Z am ów ienia przyjmują
się przez telefon do godziny 10-ej
Wieczorem, z odsyłaniem do domu.
W n ie d z ie le i św ięta sklep otw arty od
2 d o 5 . Na p row in cy ę za zaliczen iem .
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„mr.
Reprezentacya włoskiej fabryki
samochodów.
Warszawa, ul. Moniuszki Ne 2.
T elefon Ns 204-62.

Do jakich rozmiarów doszedł w
ostatnich czasach przemysł samo
chodowy, świadczyć może zorgani
zowane przed pół rokiem w W arsza
wie Tow. Akc. Samochodów „Fiat",
Założone celem sprzedaży samocho
dów włoskiej fabryki „Fabbrica Italiana Automobili Torino" — czyli w
skróceniu „F I A T“.
Towarzystwo to posiada w W ar
szawie przy ulicy Moniuszki pod
Nr. 2 swoja siedzibę, imponująca
Wprost swoim ogromem i bogactwem,
nietyiko z uwagi na ilość mieszczą
cych się tam maszyn, lecz również
ha wykwintne urządzenie salonów, w
których stale stoi 20 maszyn na skła
dzie, począwszy od najmniejszych
' zupełnie skromnych, a skończy
wszy na bardzo silnych i luksuso
wych.
Podwozia (chassis) są wszystkie
Maturalnie wyrobu fabryki „Fiat",
karoserye zaś bywają zarówno tak
°ryginalne włoskie,, francuskie, bel
gijskie, jak i... krajowe.
Znajdujemy tam samochody o-

DODATEK PRZEMYSŁOWY.

|-

twarte (torpedo), półkryte (laridau- wzorując się na nich, mogli śmiało
le t) i zupełnie zamknięte (limousiny).
nietyiko dorównać wiochom i fran
Należy się tu słowo uznania dla cuzom, lecz ich nawet czasem prze
Zarządu Towarzystwa za to, że cho wyższyć.
ciaż znaczna większość akcyi znaj
To też poważna część „Fiatów"
duje się w rękach samej fabryki karosowana jest w Warszawie,
czyli włoskich, to jednak Zarząd wskutek czego Towarzystwo to
potrafił przekonać swoich akcyona- pierwsze przyczyniło się do stworze
ryuszów, że i my w kraju mamy nia na większą skalę nieznanego u
zdolnych w dziale karoseryi robo nas dotychczas działu przemysłu
tników, że im należało jedynie do i zatrudniło kilkudziesięciu robotni
starczyć zagraniczne modele, aby. ków.
Skład samochodów „Fiat" jest
pierwszym w Warszawie urządzo
nym na sposób prawdziwie zagra
niczny i z iście amerykańskim roz
mąciłem.
A więc na parterze znajdujemy
jeden wielki hall, gdzie prócz 4 sa
mochodów, mieści się elegancki i gu
stownie urządzony salon, w którym
koło godziny 5 po południu groma
dzą się zwykle sportsmeni dla od
czytywania specyalnych automobi
lowych pism i dowiedzenia się, co
też nowego w świecie samochodo
wym powstało, o czem „Fiat" jest
najlepiej i najprędzej poinformowa
ny zarówno przez pisma zagranicz
ne, któryeli dużą ilość dla swych go
ści prenumeruje, jak i przez swoje
własne
miesięczne wydawnictwo
„Revue Fiat".
Z hall‘11 na parterze prowadzą
schody do obszernych suteryn, gdzie
mieści się z łatwością kilkanaście
Podnoszenia samochodu w górę
maszyn, któremi nawet czasami, w
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