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...Państwo Habsburgów! Już
Samo to określenie świadczy, że
monarchia austro-węgierska iest
w obecnej swej postaci czemś nienormainem, ogromnie niewspółczesnem; a o okręśieńie inne trud
no, gdyż państwo nazwy właści
wej nie ma. Połowa jego nazywa
się obrazowo Przediitawią, praw
nie'zaś: krajami i króiestwami, reprezentowanemi w Padzie Pań
stwa; wraz z krajami „korony św.
Szczepana" stanowi „monarchię
austryacko-węgierską", ałe tytuł
ten nie obejmuje właściwie Bośni
i Hercogowiny, które nie należą
ani do Austryi, ani do Węgier i nie
są reprezentowane we wspólnych
detegacyaeb. Istota rzeczy w tern
leży, że monarchia jest jedyną w
Europie pozostałością Średniowie
cza. kiedy państwo było własno
ścią korony: miejsce tej anomalii
wszędzie zajęły i zajmują państwa
narodowe, a gdzie tak jeszcze nie
jest, mimo istniejących wszędzie
ku temu tendencyi—-przeważa jed
nak jedna narodowość ilościowo,
historycznie i prawnie tak daiece
nad innemi. że nadaje państwu cha
rakter i decyduje o kulturze jego,
racyi bytu, przyszłości, zbliżając
je coraz bardziej do roii organiz
mu. O Austryi powiedzieć tego nie
można: żadna narodowość nie
przeważa tu tak dalece nad inne
mi. by stanowić kręgosłup pań
stwa. i tylko dynastya. korona,
ehce być tym łącznikiem rozpierz
chającej się struktury.
Życie okazuje jednak, że ta
ka, mało ideaina, więź, po pogrze
t

baniu na całym świecie ustroju
średniowiecza, już nie wystarcza.
W miarę, jak Europa się urządza,
jako szereg państw narodowych,
traci korona Habsburgów jedną
„perłę" po drugiej. Od stu pięć
dziesięciu iat straciła Śiąsk Gór
ny, Niederiandy, kraje włoskie,
stanowisko w Rzeszy niemiec
kiej. Prawda: zyskała Gaiicyę,
Bukowinę, Bośnię i Hercogowinę.
Nabytki dalekie od wyrównania
strat poniesionych, a czy trwałe?
Dążności odśrodkowe żyją i w
tych prowincyach, a w silniejszej
bodaj mierze wśród innych indów:
na północo-zachodZie (ciążenie ku
Prusom), na połudńio-zachodzie
(ku Włochom), na wschodzie (ku
Rumunii). Innemi słowy: wobec
tryumfu coraz pełniejszego państw
narodowych w Europie, mniej
szości narodowe, żyjące w obrębie
Austryi, linią sztuczną odgraniczo
ne od większości swej narodowej,
ukonstytuowanej jako odrębne
państwo, cznją naturainą tęsknotę
ku połączeniu się z tą większością
i są żywiołem, rozsadzającym mo
narchię: kwestyonują jej przy
szłość.
Proces ten przyspieszają niewątpiiwie sąsiedzi, w ostatnich
czasach ze wzrastająca intensyw
nością. Europa weszła w ostatnie
stadyum wykończenia budowy
państw narodowych; wojna bał
kańska. niedawno przerwana^-i to
żapewne na czas tylko krótki —spotęgowała czynniki odśrodkowe
w państwie niezmiernie. Walki w
Aibanii rozżarzają irredentyzm

włoski w Tryeśćie; zmiana w sys południowych. Nieszczęśliwą jest
temie przymierzy mocarstw pod więc i polityka wewnętrzna pań
nieca niechęć ku panowaniu wę stwa, które nie znalazło odpowied
gierskiemu w Siedmiogrodzie: niej formy ustrojowej dla zwal
bomby i strzały w stoiicy Bośni czających się wzajem narodowo
okazały, że w kraju tym są żywio ści.
JPowszechne głosowanie, jako
ły. wśród których żywszą.^ niż
wdzięczność dia Habsburgów za panaceum, zawiodło. Zamordowa
niewątpliwe podniesienie kultury, ny arcyksiążę był za jego zapro
za sejm krajowy i rozwiązanie wadzeniem w przekonaniu; że
kwestyi ekonomicznych, jest tęs zwiększy ono poczucie ogólhoknota za połączeniem się z Wielką państwowe mas, że skieruje je ku
Serbią, wsławioną, wzmocnioną zagadnieniom społecznym od po
litycznych.
Skutek był wręcz
w wojnie ostatniej.
To jedna grupa niebezpie przeciwny. Jednem ż pierwszych
czeństw kwestyonujących przysz jego następstw było rozpadnięcie
łość Ąustryi. Korzeniami swemi się socyalizmu ha grupy narodo
tkwi w poiityće państwa zagra wościowe. Wstępujące na widow
nicznej. Spoczywa ona więcej, niż nię dziejową masy demonstrują
jakakolwiek gałęź zarządu pań sWe uczucie narodowe gwałtow
stwem. w rękach korony, a ta od niej i bezpośredniej, niż pokostem
wieku kiero.wała się tradycyą kultury przyćmione antagonizmy
średniowieczną, nie uznającą jed warstw „wyższych". Zwalczanie
nostek narodowych: Stąd np. trzy się wzajemne narodowości po
mała Się uparcie prówincyi włos zwala biurokracyi rządzić, ale —
kich, a odrzucała możność, która często wygrywając nienawiść jed
kilkakrotnie w ciągu wieku XIX nych przeciw drugim. W ytwarza
Się nadarzała, zjednoczenia pod to niepewny stan prawny w życiu
swem berłem
Serbii. Dzisiaj codziennem. ujemnie wpływa na
budowla. średniowieczna
coraz administracyę. Wewnętrzne nie
mocniej się chwieje: Austrya jest bezpieczeństwa są niemniej groź
okrążona od trzech frontów, a i ne dla państwa, niż zewnętrzne.
A jednak — jednych i drugich
wewnątrz huk strzałów świadczy,
źródłem jest kwestya narodowo
że wojna od zewnątrz zbliża się.
Wre zaś ona od dziesięcioleci ściowa. Siedlisko główne choroby
wewnątrz państwa. Bellum om- państwowej: brak narodowości
nium contra omnes paraliżuje od państwowo-twórczej, przeważają
lat życie konstytucyjne i parla cej, jęst zarażem źródłem lecznimentarne obu połów monarchii czem dla monarchii. Brak stałej
(w części trzeciej, bośniackiej, mi równowagi w stosunkach między
nister Biliński-sejm uruchomił, ale głównemi częściami składowemi
i ta zgoda jest-—widzimy po ostat państwa prowadziłby niechybnie
nich wypadkach — powierzchow do katastrofy, gdyby nie było
ną). Rada państwa, zagważdża- czynników, które tej równowagi
na obstrukcyą to jednej, to drugiej pragną, szukają, dla których ona
partyi, nie funkcyonuje; rządzi za jest kwestyą życia.
Obok narodowości, które cią
maskowany absolutyzm, oparty o
§ 14 i o biurokracyę. Cierpią wsku żą ku współplemieńcom. żyjącym
tek tego nietylko stosunki gospo we własnem państwie narodowem,
darcze i administracyjne, ale ogól są tu też narody zainteresowane
na rącya stanu: nikt nie widzi ca z różnych przyczyn w utrzymaniu
łości państwa, idei państwowej. berła habsburskiego. Znaczenie
Na bagnetach i pikelhaubach poli- decydujące w dzisiejszej polityce
cyi oparty jest obecny rząd więk mają tylko wielkie mocarstwa,
szości hr. Tiszy na Węgrzech stąd naturalne ciążenie do Austroprzeciw własnym rodakom, a Węgier pewnych narodów, które
wszystkich węgrów przeciw sło same są zamałe. by ostać się
wianom i rumunom; autonomia wśród tarcia narodów wielkich.
zaś, która miała być lekarstwem Rozumują tak przedewszystkiem
generalnem na wszystkie choroby ludy, których obszar językowy w
ustrojowe Przedlitawii, okazała całości leży w dzisiejszej monar
się zawodną: nietylko parlament chii austro-węgierskiej: więc kil
centralny, ale i sejmy krajowe w ka ludów słowiańskich. 1 dla nich
przeważnej swej części nie funk- nie przeżyły się dotąd słowa Paęyonują; uruchomiony został nie lackiego z r. 1848: „Gdyby Audawno sejm morawski /„ugoda", stryi nie było, należałoby ją stwo
zaprowadzona na podstawie kata rzyć".
stru narodowego) i galicyjski,
Dla ludów tych nie monarchia
zresztą czeski od kilku lat nie był austro-węgierska jest złem, lecz
zwołany, nie prowadzą też żywota obecna jej forma ustrojowa. Weźprawidłowego sejmy prówincyi my przykład najjaskrawszy: ju2

gó- (t. -j. południowo-) słowiański.
Nie ulega wątpliwości, że Serbowie
prawosławni Bośni pragną połą
czenia z królestwem serbskiem;
ąle bez powtarzania frazesów wie
deńsko-oficyalnych można wie
rzyć. że większość należącego obecnie do Austro - Węgier narodu
serbskiego, mianowicie: chorwaci,
dalmatyńcy, będący również Ser
bami, lecz katolickimi, oraż bośniacy katoliccy, wszyscy ci Serbo
wie. ciążący ku kulturze zachod
niej^ ekonomicznie też związani z
życiem Zachodu, chętnie pozosta
liby pod berłem Habsburgów, ale
w innej, niż obecna, formie: nierozerwani miedzy Austryę. Węgry,
Bośnię, wolni od obcego ucisku
narodowego ze strony w ^ ró w i ekonomicznego ze strony państwa,
dochodzącego do tego stopnia, iż
Bośnia i Hercogowina, anektowa
ne aby być „Hinterlandem" dla
Dalmacyi. nie są dotąd z tą Dalmacyą połączone koleją.
Są grupy narodowościowe w
monarchii, których żadna forma
nie zadowoli; ciążenie np. niemców północnych ku Prusom jest
ruchem naturalnym i państwo
Habsburgów tylko zyskałoby na
spoistości i mocy wewnętrznej,
pozbywszy się tego balastu za odpowiedniem odszkodowaniem: np.
wza-mian za oderwany niegdyś od
Austryi Śląsk. Większość naro
dów czuje jednak potrzebę istnie
nia państwa — szuka tylko odpo
wiedniej dla niego i dla siebie for
my.
Zbankrutował centralizm do
szczętnie, i gdyby odpadły nie
mieckie Czechy północne, pozo
stałe prowincye niemieckie, lgną
ce. jako .„kraje dziedziczne", do
Habsburgów, przestałyby być dla
reszty groźbą. Niemcy konserwa
tywni są, jak wiadomo, za sfederalizowaniem państwa. Dualizm,
zaprowadzony w r. 1867, okazał
się korzystnym tylko dla węgrów.
W miejsce tego ustroju występu
ją, jako ideały: federalizm, ale od
mienny od proponowanego swego
czasu przez Smolkę i tow. Połud
niowi słowianie wyobrażają sobie
ustrój państwa, jako tryalizm; ży
wioły ultra-demokratyczne wśród
czechów i niemców są za autono
mią kulturalną ludów', które wią
załyby sie z sobą poprzez obecne
granice krajów (np. polacy gali
cyjscy mieliby stanowić jedność z
bukowińskimi, spiskimi i śląskimi),
przeobrażając państwo w związek
narodów. Najzaciętszymi wroga
mi tych zmian, pociągających za
sobą zniesienie dualizmu, byliby
węgrźy. ale szlachta węgierska,
będąca mniejszością sztuczną i

wyzyskująca całe państwo, musiałaby ustąpić.
Jest rzeczą zrozumiałą, że
ces. Franciszek Józef, przeżywszy
dosyć zmian ustrojowych pań
stwa, w 85 roku życia do rewolu
cyjnych przeobrażeń nie jest sko
ry. Był podobno zdecydowany
na nie zamordowany następca
tronu, i to w duchu skombinówania tryałizmu z ańtonomią naro
dową: stąd jego chłodny stosunek
do Węgrów, niechęć do serbów
prawosławnych. Strzały w Sara
jewie wskazują, jak pilną, jak
gwałtownie pitną jest sprawa nie
..reform", lecz gruntownych prze
obrażeń państwa. A trudno przy
puścić, by ta świadomość została
wraz z arcyksięciem zabita.
F.

ArturoDozzi.

Pottrethr.M aryiJoannyde
Bertaux.

Międzynarodowa wystawa Sztuki w Wenecyi.
Więc znowu ten sam, jeden z naj
piękniejszych pałaców^ takie same
chmury gołębi, pod arkadami armie
Stolików. gwar publiczności. i ta sa
ma niespożyta fioraria łapie za klapę
surduta, przypina gwoździk, porywa
soida i tcci dalej z szybkością owych
..vaporetto". które dążą na Lido i z
powrotem co kwadrans z regularnością zegarka. Na pokładach jednak
luźno jeszcze,: sezon dopięto sie za
czyna. woda dość chłodna- i tylko
garstka mężniejszych syren w towa
rzystwie trytonów (w trykotach)
pląsa w szmaragdowej faii.
Obciążone za to podróżnymi są
małe stateczki, idące do „giardini pubłici", ogrodu, który wyrósł na krań
cach miasta z rozkazu Napoleona.
Ponieważ w Wenecyi niem.a nawet
skweru, wycieczka do tego jedynego,
pięknie prowadzonego parku jest sa
ma przez się przyjemnością, którą
podwaja, w tym roku 11-sta między
narodowa wystawa sztuki.
Sposób zwiedzania jest bardzo
udogodniony, płaci się bowiem za
wejście do ogrodzonej części parku,
gdzie mieszczą się wystawowe pawi
lony; to też.- gdy się nogi zmęczą,
wrażliwość stępieje, można wyjść,
odpocząć w cieniu drzew, posilić się
w miejscowej restauracyi. posłuchać
orkiestry i. odświeżywszy się, wró
cić do obrazów — słowem, spędzić
na wystawie cały dzień, a jest co
oglądać.
O rozmiarach wystawy mogą
świadczyć rozmiary gmachów: głó
wny. dla sztuki włoskiej i międzyna
rodowej. cbeimujc39sai; jest to pra
wdziwy dom ..pro arte". jak głosi
napis.
umieszczony pod -złotym
łwem ś-go Marka. Pozatem znajdu
ją się pawitony poszczególnych na
rodów. a mianowicie: francuski, angiełski.bełgijski. holenderski, nie
miecki P w bieżącym roku przybył
nowV
rosyjski. Udział w wy
stawie bierze około 700 artystów, a
3

liczba Wystawionych dzieł wynosi
z górą 23 tysiące; tó też gdyby po
święcić na każdy okaz jedną tyłko
minutę czasu, wypadłohy zabawić
w sałach prawie dwie doby. Wymie
nienie rzeczy godniejszych uwagi
stworzyłoby sążnistą listę, a reprodukcye spore album. Ograniczyć się
więc muszę pod względem sprawo
zdania do rzeczy szczególnie frapu
jących. a co do reprodukcyi. jestem
pod tym względem skrępowany materyałem wydanych przez dyrekcyę,
jako, jej zdaniem, zasługujących ną
szczególne wyróżnienie..
* Oczywiście najbardziej mnie in
teresowała Sala 39-a. gdzie widniał
napis: Sala Palacca (Assoziacione
artistica .^Sztuka" de Cracovia — ćomisario Teodor Axentowicz), Zwła
szcza. że miałem na ten temat swoje
marzenia.
Byłem kilkakrotnie w Wenecyi
i. oglądając wspaniałe występy dro
bnych nieraz narodów, marzyłem o
popisie sztuki polskiej. Przypomina
ły mi się wspaniałe dzieła Wyspiań
skiego. Matejki. Chełmońskiego, Podkowińskiego—skarby umarłych, klej
noty żywych — i w wyobraźni roz
wieszałem je po ścianach, tnyśląć
z radością o zdumieniu widzów, sły
sząc jakby ich trwożny szept: „Polacci, Polacci". szept ludzi podbitych
potęgą twórczości wykreślonego z
mapy narodu. 1, jak zawsze, tak te
raz. wszedłszy do sali, doznałem pe
wnego zawodu)
Polacy wystąpili bardzo skro
mnie ilościowo, co się prawdopodo
bnie tłómaczy. że udział wzięła Odko
„Sztuka", stowarzyszenie krakow
skie. a nie sztuka — rozumiana, jako
wogóle twórczość polska. Wszyst
kiego 37 obrazów. 9 rzeźb i 23 akwa
forty i litografie, przyczem ostatnie
umieszczone w sionce, tak, że trudno
je odszukać. T. Axentowicz, Boznańska, Malczewski. Fałat, Mehof
fer (witraże) i niektórzy inni ucżest-

Międzynarodowa wystawa Sżtuki w Wenecy!.

EttoreTito. Źródło.

Konrad Krzyżanowski. Portret.

nicy wystawy sa mistrzami zbyt pe
wnej reki, by dać rzeczy poniżej ar
tystycznego poziomu; aie w danym
wypadku, nie wiem czemu, nie pokazałi swych dzieł najtęższych. Z po
między 144 reprodukcyi, wydanych
przez Komitet, naiceiniejszych obra
zów z saii tej wybrano dwa: ..Świę
to wiejskie" T. Axentowicza. wy
bór zupełnie trafny, oraz „Tatry"
Stefana Fiłipkiewicza. zamiast któ
rych wołałbym czyteinikom ...Świata"
pokazać portret Ołgi Boznańskiei
łub kościółek Fałata. Tern przykrzej
mnie uderzyła skromność naszej wy
stawy wobec popisu małutkięj Finłandyi. która w osobie jednego małarza. p. Axeł Gałłen-Kałłeta, pokazała
światu 59 dzieł przeważnie kapitałnych* na szczegółną zaś uwagę za
sługują jego obrazy., iłustrujące na
rodową epopeę „Kuiewułu".

Jerzy Minne. Tors męski.

Teodor Axentowicz. Święto wiejskie.

Na wystawie obecnej jest bar
dzo obfity dział tak zwanych „monstre individuałe". to jest sał, z któ^
rych w każdej przedstawiony jest
dorobek jednego artysty; oczywi
ście. dominują pod tym wzgłędem
włosi, którzy zaięłi na ten ceł 1.3 po
koi. Wogóie na wystawie przeważa
człowiek, a zwłaszcza płeć piękna;
pejzaż reprezentowany jest bardzo
ubogo ; wyróżnia się pod tym wzgłę
dem jedynie sała p. Aristido Kortorio, pełna słonecznych widoków Kam
panii.
Nowością, jak wspomniałem, jest
pawiłon rosyjski, gdzie mnie spotka
ły prawdziwe niespodzianki.. Z oka
załe przedstawiającej się wystawy
na pierwszy płan wybija się podno
szony przez miejscowe pisma por
tret p. Konrada Krzyżanowskiego,
reprodukowany jest również pastę]
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p. Michała Wróbła. przedstawiający
żonę twórcy, z domu p. Ząbiełło, aie
z imienia już „Nadzieżdę"; są też
obrazy o tematach rosyjskich p. Sta
nisława Nowakowskiego, Dwaj osta
tni. zdaje się. nie natężą już do nas.
ate portret p. Krzyżanowskiego po
winien właściwie uświetniać sałę połśką. Z innych dzieł wyróżnia się pej
zaż p. .Ryszarda Berghołza, matują
cy „Smutek zarania wiosny".
Bogatszym, niż kiedykoiwiek,
jest w tym roku, dział rzeźby. W pawiłonie francuskim całą sałę zajął
twórca europejskiej sławy, znany osobiście Warszawie, p. Bourdełłe.
W centrałnej sałi rozstawił swe rze
źby Iwan Mestrowic, ałbańczyk ro
dem. który z pastucha stał się arty
stą; jego autoportret dosadnie ma
tuje rodzaj tałentu — dziką siłę. Ja
ko gorący oatryota serbski, prócz
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rzeźb wystawił modęi świątyni, któ
ra winna być wzniesiona na Kossowem Potu, ptacu dawnego pogromu
i świeżej chwały. W pawiionie bętgijskim zwraca uwagę marmur p. Bombaux—poranek i tors męski Jerzego
Miun'a. -— W hotenderskim świetny
bronz rybaka Van Wyk'a. Z mnóst
wa wdzięcznych rzeźb włoskich wy
mienić natęży dziewczynę ż kotem
pod tytułem „Simitia Simiiibus" (Eu
genio Maęcyus). Wreszcie w potskim
góruje „Architekt" Dunikowskiego.
Skoro znów mowa o potakach,
natęży podnieść zasługę Axehtowicza. który zrobił początek w na
dziei, że datszy ciąg wypadnie świet
niej. Uzyskanie miejsca nie jest rze
czą zbyt trudna, a zresztą dtaczego
nie mogtibyśmy się zdobyć na włas
ny pawiton. Nie jesteśmy ani zbyt
biedni, jesteśmy społeczeństwem na
wet ofiarnem, tytko, że ofiarność na
sza tubi chodzić utartemi toramL tękając się nowości. Wietki procent jej
tokuje się w rozmaitych przytułkach.
Zapewne, natęży osładzać schyłek dni
konającym, ate czyż nie warte po
parcia to. co żyje. rozwija się. two
rzy nowe wartości i składa ję w
skarbnicę narodu na chwałę tudzkości. Wietka jest nasza sztuka ptastyCZHa i posiada ten orzywitej. Że prze-

Józef de Nittis, W operze.
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Caeae Ramon. W słońcw

mawia powszechnie zrozumiałym je
żykiem, a w Wenecyi jest szerokie,
audytoryum. szlakiem tym przewala
się tłum Europy, o powodzeniu zaś
wystawy świadczy cytra 431.742 osób, które zwiedziły ,w ciągu sezonu
ostatnią przed dwoma łaty.
W dniu Wniebowstąpienia zosta
ła pod arkadami Pałacu Dożów otwarta druga wystawa kwiatów*.
Wśród marmurowych kołumn wy
rósł
gai
pahnowy. a w nim
przepych różnobarwnych kielichów
w cudownych kryształach z Murano.
Piazetta wieczorem była uiiuminowana. a sąsiednie wysepki w oświetleniu kolorowych reflektorów czyniły
wrażenie nieziemskich miraży. Wenecya stara sie i umie uprzyjemnić
pobyt swym gościom, ale też ta dum
na. nieprzystępna i groźnawa króło-,
wa mórz z turystów dziś żyje.

Piętro Dodero. Miłość.

Francuski uczony
o Koperniku.
Kopernik jest największym móz
giem. jaki zrodziła Polska. Chlubimy
się nim chętnie, tern chętniej, iż tyłko
jeden mózg tej miary posiadamy w
naszej aureoli narodowej i postawiliśmy mu szereg pomników w mia
stach połskich. Wiemy także, iż ten
potężny mąż:
..Wstrzymał słońce, wzruszył
ziemię".
Ale iiu na sto najinteligentńięjsżych połaków dotknęło ręką jego
nieśmiertelnego ..De revółutionibus
Orbium Coełestium". choćby w tłomaczeniu?ł I zobaczcie, w iiu bibliotekach prywatnych polskich dzieło
to zdobi półki?
Statystyka taka wypadzie smut
no.
Tymczasem uczeni zagraniczni
nie przestaią zajmować się Koperni
kiem i podziwiać niesłychaną przenikłiwość jegomyśji. Ogólny zaś re
zultat z badań tych wypada w naj
wyższym stopniu chlubny dla nasze

go narodu. który , potężnego tego
człowieka-wydał. Historya nowożyt
na. charakteryzująca się wyjściem
ludzkości na drogę nieustannego i co
raz to intćnsywjiiejszęgo postępu,
rozpoczyna się odkryciami Kopernikówskięmi. To nie ulega dziś wątpli
wości. Postęp mechaniki byl niemo
żliwym bez odkrycia stosunków sys
temu słonecznego, w którym ruchy
planet dają się obserwować i obli
czać tak, jakby to były punkty real
ne w ruchu prawidłowym,
a więc
wszechświat stał się niejako podob
nym do tablicy, na której matema
tyk czyni swe znaczki. Największe
odkrycia Galileusza, Keplera. New
tona wylęgają się niby kury z jajka
pomysłu Kopernikowskiego, A pro
blemat ruchu przyspieszonego pro
wadzi do odkrycia rachunku różnicz
kowego. — i oto ludzie znajdują
klucz do wszechświata. — przynaj
mniej o ile jest on ilością.
Jeżeli więc weźmiemy pod uwa
gę, że to Kopernik wprowadził ludz
kość na nową drogę: postępu bez
końca i że tó Leibnic. potomek Lubienickęh. odnalazł klucz do Wszech
świata. należy stąd wywnioskować
o niepoślednich bynajmniej zdolno
ściach rasy polskiej.
W rozmaitych dziełach, zwłasz
cza niemieckich, podstawowa rola
Kopernika zostaje zatarta mniej lub
więcej, gwoli wielkości narodu nie
mieckiego. W angielskich pracach z
historyi nauk duma aibiońska egzal
tuje znowu wielkość Newtona. Jed
nakże we francuskich dziełach od
dają autorowie zazwyczaj Koperni
kowi, co mu się należy, I właśnie na
jedno z takich dzieł zwracamy dziś
uwagę naszych czytelników.
Godne jest ono. doprawdy, tej
uwagi,—i to z dwóch względów. Na
przód autorem jego jest najznako
mitszy z żyiacych dziś matema
tyków francuskich, prof. Painleye.
który dokonał jednego z najwięk
szych odkryć w teoryi całkowania.
A następnie mąż ten. profesor Sor
bony i członek Instytutu, jedyny z
francuskich matematyków, zapro
szony przez niemców do współpracownietwa w wiekopomnej Enęyklopedyi Matematycznej, rolę Koperni
ka podnosi tak wysoko, jak tego nie
robili nigdy oolacy w momentach
najskrajniejszego ..szowinizmu".
Pospieszmy dodać, że jakieś
sympatye polskie, niegdyś tak we
Francyi popularne, nie wchodzą tu
ani trochę w grę. Trzeba tu bowiem
dodać do charakterystyki prof. Pain
leye i ten szczegół. — który go nie
podniesie z pewnością w oczach na
szych czytelników,
iż hie zada
walając się laurami naukowemi,
sięga on i po —- polityczne. Jest po
słem parlamentu z Paryża, 1 to po
słem. wysłanym Przez—radykałów i
socyąlistów. To są jego —, „skrzyp
ce Ingresa". Nie pomaga mu to do
robienia nowych odkryć mątematycznych. Ale nie obniża w niczem
wielkości tych, które już zrobił, ani*
wartości pierwszorżędnej wszystkie-,
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go. co napisze o mątęmatyće i me
chanice.
. Ostatnią jego bodaj pracą jest
rozważanie o ..Metodzie w Mechani,
ce". Otóż w tej pracy nazwisko Ko
pernika spotyka się literalnie na
każdej karcie. Dawna mechanika by
ła nauką jakościową i opisową. —
nowa jęst nauką ilościową, nauką,
która mierzy i która przewiduje. Do
konał tej reformy niesłychanej. rewolucyi największej, jaka zasżia
w historyi. — Kopernik. Kopernjkianre pochwycili i rozwinęli myśl Ko
pernika a przedewszystkiem najwięk
szy z nich. Galileusz. Powstał w ten
Sposób związek idei Kopernikow
skich. któremi żyje nauka dotych
czas. Coprawda. w obecnych cza
sach powstaje jakby nowa mechani
ka. najnowsza mechanika, która
przewyższa idee Kopernikowskie i
która czyni z nich nie zdobycz praw
dy ostatecznej. a tylko jeden potęż
ny etap na drodze ku prawdzie. Ale—
rzecz niesłychana, rzecz arcydziwna. — znowu tę rewolucyę sprawił mózg polski. Momentem jej decydu
jącym było odkrycie radu, którego
promieniotwórczość stała się przed
miotem dogodnych i niesłychanych
w swych naukowych konsekwencyach obserwacyi.
Kopernik. — Leibnic. — Skło
dowska! Łańcuch zdobyczy, którego
kążde ogniwo stanowi osobną erę
nowoczesnego ducha.
Bądźmy jednak skromni...
Przywykliśmy uznawać Koper
nika tytko za astronoma i uważać, że
tylko w astronomii dokonał on od
kryć. Prof. Painleve jest innego zgo'a
zdania. Wskazuje on w swej pracy,
ile Kopernik uczynił dla Teoryi Poz
nania a więc, ewentualnie dla Filozo
fii. powziąwszy swą idee
a priori,
czyli jako prosty domysł, przypusz
czenie. które dopiero po powstaniu
oddane zostało doświadczeniu do
kontroli. Otóż wszystkie wielkie od
krycia,późniejsze tą drogą powstały,
a ostatnie powstały tą drogą—świa
domie. Utworzyła się nawet z Koper
nikowskiego źródła ciągle wysączana,
nowa jakby nauka : Heurysfyka. nau
ka o przypuszczeniach, o hypotezaćh.
Dalej wskazuje Painleye doniosłość
myśli Kopernika dla geometryi. któ
ra mogła dojść do dzisiejszego sta
nu tylko przy rozwoju mecha
niki. A w mechanice odkrycia Ko
pernika- sa podstawowe. Wprawdzie
Zasada względność: została uświado
miona uczonym dopiero w naszych
czasach. — przez Lorentza. Einstei
na. Minkowskiego. —- ate nieświado
mie budowano na niej całą naukę o
przyrodzie na podstawie Koperni
kowskiego odkrycia. Mechanika zaś
Kopernikowska postawiła na po
rządku dziennym problematy, które
doprowadziły do matematyki wyż
szej.
Prof. Painleye powiada obrazo
wo:
- Astronomia odkryła mecha
nikę.
Ale mechaniką odkryłą matema?

Obok drukujących się w naszym „Romansie i powieści"
r \.C U € H \^ y i*
dwóch powieści Andrzeja Struga i HaH'a Caine, w ze
szycie dzisiejszym rozpoczynamy
,
//

nByło to nad Bałtykiem ,

w której sarkastycznym dowcipie, szczególnie aktualnym w sezonie kąpielowym, znajdą
z pewnością nasi czytelnicy rzetelne upodobanie.
Zwiększając w ten sposób na czas
miesięcy letnich, kosztem numeru bieżącego, rozmiary naszego dodatku powieściowego,
czynimy zadość licznie wyrażanym życzeniom naszych prenumeratorów, którzy w kanikule
wakacyjnej spragnieni są lżejszej i weselszej lektury.

tyce je} drogę do pochodu nad wszel
ką miarę tryumfalnego. A matema-.
tyka, zdobywszy sobie ki ucz po
wszechny. jakim jest Rachunek Ró
żniczkowy, pociągneia za sobą sło
neczne światy wiedzy bez końca.
Przewrót był kolosalny. Myślę,
że dopiero próf- Painleyę w swej cen
nej pracy uwidocznił w zarysie, w
jaki to sposób jedno wielkie odkrycie
astronomiczne pociągnęło za sobą
przewrót we wszystkich tych gałę
ziach wiedzy. które nazywamy nanścisłem:. Otóż na początku
tego ruchu był — Kopernik.
O pracy prof. Painleve nie mogę
tu więcej pisać, w obawie zniechęce
nia Wielu czytelników, którzy zapo
mnieli większą część nauk szkolych.
jakie śię im wydawały w swoim cza
sie „jałowemi". Ale mniemam, że te
pracę francuskiego uczonego należy
czempredzej przetłomaczyć na pol
ski język. Zawiera ona pięćdziesiąt
kartek wszystkiego. Łatwo mogłaby
być przetłomacżona i wydana. Ist
nieje u nas parę bibliotek wydawni
czych. poszukujących
wartościo
wych a przystępnych dzieł nauko
wych do wydania. Połecamy im pyacę prof. Pain!eve. Sądzimy, że nowa
biblioteczka, której redaktorem jest
prof, Silberstein. z wielką korzyścią
mogłaby sięgnąć po te pracę.
Pr. Vo&s.

Losy archiwum
krótewskiego.
W interesie nauki polskiej pra
gniemy zwrócić uwagę na bardzo
ważne źródła historyczne, które bez
użytecznie marnieją w posiadaniu
prywatnem i. co gorsza, przy braku
fachowej opieki narażone są na po
wolne zniszczenie. Chodzi mianowi
cie o część archiwum po ostatnim
królu, przechowywaną w Krakowie.
Archiwum Stanisława Augusta w
chwili upadku Rzeczypospolitej ule
gło rozbiciu. Główna jego masą prze
wieziona została do Moskwy, część
przeszła do rodziny i wcielona jest
dziś do biblioteki Czartoryskich w
ŚWIAT.

Krakowie, część wreszcie dostała się
do rąk Marcina Badeniego, później
szego ministra, i obecnie znajduje
się w Krakowie w .posiadaniu spad
kobierców Pawła Popiela. Ten osta
tni właśnie fragment archiwum ob
chodzi nas w danym wypadku. Są
to rzeczy zarówno niezmiernie cen
ne. iak w bardzo poważnej ilości.
Akty,
które
wicher wypadków
dziejowych zagnał z zamku kró
lewskiego w Warszawie do kra
kowskiego pałacu rodziny Popie
lów. obeimują około stu tomów,
a zawierają między innemi stosy li
stów i raportów, pisanych od rezy
dentów Rzeczypospolitej przy ob
cych dworach do króla, oraz ważne
materyaiy do dziejów Komisyi Edu
kacyjnej. Otóż rzeczy te — co z ubolewaniem należy zaznaczyć —
rzeczy, będące częścią państwowego
archiwum polskiego, zatem conajmniej moralnie należące do narodu,
traktowane sa zupełnie niesłusznie,
jak własność prywatna, i od zgonu
ś. p. Pawła Popiela dostęp do nich
jest szczelnie zamknięty. Starania
najpoważniejszych naszych instytucyi naukowych, aby owe drogocenne
wolumina mogły znaleźć się w jedy
nie odpowiedniem dla siebie miejscu,
f. j. w zbiorach publicznych, lubwogóle. aby udostępniono je badaczom,
natrafiły w pałacu Popielów na nie
złomny opór, godzien doprawdy słu
szniejszej sprawy. Należy wobec te
go publicznie wyrazić życzenie, aby
spadkobiercy tak znakomitego oby
watela. jak ś. p. Paweł Popiel, żechcieli uznać narodową własność
tych szczątków państwowego archi
wum Polski i oddać je pod opiekę
którejś, z poważnych instytucyi
publicznych, jakich na szczęście nam
nie brak, co nauce umożliwi Czerpa
nie z cennego, nie wyzyskanego do
tąd źródła, a samym zbiorom zape
wni bezpieczeństwo, jakiego z natu
ry rzeczy, zwłaszcza na dłuższą me
tę. nie może dać im posiadanie pry
watne.

Rok IX. N" 23 z dnia H lipca 1914 roku.

7

Z powodu XXV-tecia
pracy titerackicj.
Przybyszewski jako człowiek
Nie mam zamiaru mówić w tej
chwili -ani o nowym jakimś Utworzę
Przybyszewskiego, ani też tworzyć
jeszcze jednegostudyum krytyczne
go". We wszelkich magazynach róż
nych metod literackich dość nagro
madziło sie materyału. aby nim naj
trwalsze podminować jestestwa. Nie
piszę też szkicu psychologicznego
twórcy „młodej Polski", ani też nie
będę zaglądał przez dziurkę od klu
cza w życie codzienne tego, moca
rza słowa. Jeśli się dziś imam pro
blemu, któremu na imię ..Przyby
szewski" — to też nie dlatego, jako
bym wyciągał go ną interwiew. lecz
poznawszy gó bliżej. pragnę nakre
ślić sylwetę Przybyszewskiego w
życiu ćodziennem w obcowaniu z
ludźmi, w stosunku do otoczenia i
środowiska, w którem żyje. i t. d.
Człowiek bowiem i twórca współza
wodniczą z sobą nierzadko w jednej
osobie, a oninia publiczna (ta nie
śmiertelna wiedźma na pstrym ko
niu) inscenizuje dość często zapasy,
pozwalając na zwycięstwo jednego
kosztem całości drugiego. Nie tu
miejsce na sad. czy z Przybyszew
skim. jako twórcą, społeczeństwo,
względnie krytyka, obeszła się za
wsze sprawiedliwie i czy rola , jego
już skończona. Gorzej, że do Przyby
szewskiego. jako człowieka, odnoszo
no się i odnoszą ciągle jeszcze dziw
nie. Zbliżano się doń bowiem albo z
bezkrytyczną, uookarzającą uniżonością, albo z krzyżem w ręku, aby od
straszyć dyabła. Pensyonarskie uwielbienie podlotków z jednej strony,
bądź surowa krytyka cenzorów mo
ralności — z drugiej. A pośrodku
bajki i legendy w różnej postaci.
Identyfikowano też. i dziś jeszcze
identyfikują Przybyszewskiego z bo
haterami jego utworów, a ogół czę
sto nie potrafi odróżnić twórczości
od życia twórcy, symboli jego
od
człowieka. (Przykładów takich ma
my zresztą w literaturze dość).
A Przybyszewski — to wyjątkowy
„człowiek". Z nieubłaganą konsekwencyą miażdży bohaterów swoich
utworów, którzy, będąc wcieleniem
jego światopoglądu, padają ofiarą

Stanisław Przybyszewski przy pracy.

Stanisław Przybyszewski według rysunku
Oiszewskiego.

życia erotycznego, ate nie trzeba dłu
giego Dożycia z twórca ich. aby po
znać. w jak boiesny grymas zacina
on usta na widok nizkości i płytkiej
zmysłowości iudzkiej.
Jak utajony smutek jakiś i głę
boka ironia tkwi na dnie jego utwo
rów. tak i skryty boi opanowuje go,
że człowiek — dia wielkich stworzpn
celów — nizkim nodtega instynktom.
Mimo, iż jest zajęty praca intensy
wna. dość czasu znajduje, aby zaj
mować się. sprawami wielu, wielu ar
tystów i iiteratów. którzy się doń o
radę, interwencyę iub pomoc zwra
cają. Ż niekłamana radością ogłasza
odkrycie każdego taientu. zwłaszcza
Dołaka—i z wylewną. naiwna wprost
serdecznością wyczuć potrafi w ka
żdym osobniku—człowieka. Bo Przy
byszewski. jak każdy wielki twórca,
i może, jak każdy zupełny człowiek,
ma w sobie dużo cech dziecka. Obok
studyów czasów Napoleona, do któ
rego się z stałem odnosi nabożeń
stwem, potrafi znaleźć upodobanie w
naiwnych produkcyach monachijskie
go „Kaspr.a" Z dziecinnego, jar
marcznego teatru maryonetek. Mi
mo poważnej pracy literackiej, jest
nad wyraz uprzejmym gospodarzem
domu, pamiętającym o drobnostkach
gospodarskich, a niema tak poważ
nego zajęcia, które by mu nie pozwoiiło ze staropolską gościnnością
przyjmować przybyłych w dom.
Mieszkając staie na .obczyźnie,
żyje wyłącznie prawie ze^,swoimi",
a o ojczyźnie i Polsce mówi z nieutajOnem wzruszeniem. Nie dziw też,
że poiacy. bawiący w Monachium,
garna się do tej oazy polskości. jakkoiwiek grono Judzi, bywających
staie w domu Przybyszewskich, jest
nieduże. Wytwornego tonu nadaj e
domowi pani Przybyszewska, żona,
do której Przybyszewski odnosi się
z rozrzewniająca wdzięcznością i głębokiem uczuciem. Warto też widzieć
Przybyszewskiego, który towarzy
szy pani swei w zakupach po wio
sennym „duicie" (targ doroczny sta
rożytności). jak PO drodze z ochotą
i znawstwem wertuje stare biblie,

sztychy i t. D., płacąc dobrodusznie
kramarzowi za pozwoienie oglądan i a — papierosami! Jakieś nad wy
raz kulturalne i niecodzienne promie
niowanie bije ze skromnego, aie ze
smakiem urządzonego zacisza P rzy
byszewskich, Wszystkie ważne wie
ści z kraju odbijają się serdecznem
echem w ich ścianach, a z młodzień
czym zapałem zabiera Przybyszew
ski głos w kwestyach. które go ży
wo zajmują (np. ruch skautowy u
nas). W kręgu jedwabnym abażu
rem przyćmionej iampy, wśród błę
kitnawych dymów papierosowych z
rozkoszą słucha się dykteryjek Przy
byszewskiego o legendach z nad ba
warskich jezior, o starym łejarzu
dzwonów ze średniowiecznego mia
steczka Rotenburga (łetniej siedziby
Przybyszewskich), a cóż dopiero,
gdy Przybyszewski zasiądzie do for
tepianu i z pod rąk jego wypływać
zaczną nieśmiertelne tony Szopena,
którego interpretuje po swojemu, jak
rzadko kto w Połsce, odsłaniając
przytem cała swoją głęboka sarmac
ką naturę. Bywa też ..aktualnym",
ułożywszy z okazyi wypędzenia dzie
ci potskich z kościoła w Berlinie pe
łen zjadliwej satyry hymn na Bis
marcka i jego system. Będąc staie
pogodnym, umie też być niewymo
wnie smutny. W dniu swoich imie
nin. kiedy zgromadziło się małe kół
ko serdecznych, potrafi się Przyby
szewski wtuiić w kąt kanapy i skupić
się w głębokiem. mądrem milczeniu.

------------ ------------—

Stanisław Przybyszewski, rzeźba Michała
Paraszczuka.

jakgdyby obcym był przez chwiię
w tern gronie. Może spojrzawszy
wstecz na swoją 25-o ietnią twór
czość (cicho i jak cicho przeszła ta
chwila ..jubileuszowa" u nas). kro
czy! właśnie ..na drogaęh duszy" 1
roiły mu się widma dąwnych jego
tworów, może przesunął mu się koro
wód obcych mu dziś postaci.' bezpierśnei Androgyne. Dzieci Szata
na' i różne okazy w .rodząju ..homo
sapiens". Może w myśiach swych
cichych patrzył na swe dawne, mło
de ..Życie" i urządzał bilans wypra
wy po ..Złote runo". A spoglądając po
twarzach ..Synów Ziętni". może uno
sił się w nowa dziedzinę swej boga
tej twórczości, robiąc w myślach ko
rektę swego dramatu historycznego
p. t. ..Miasto", Może... Z pewnością
zaś nie marzył w tej chwili ten wy
tworny twórca nowych probierzy
estetycznych w swej skromności ani
ó laurach. ani o uznaniu za pracę ty
luletnia... Może raczej przenosił się
myślą do kraju, może do ziemi wiel
kopolskiej. która go wydała. Może...

------------

,

-----------'

W drugiem półroczu prenumeratorzy „Świata" otrzymają bezpła
tnie, za zwrotem tytko kosztów oprawy, znakomite powieści

Gabryeh Zapotskiej
„ S e z o n o w a hi iło ś ć " i „ W o d z ire j"
Celem uniknięcia zwłoki w ekspedycyi i możliwych nieporozumień
upraszamy tych prenumeratorów, którzy pragną otrzymać nasze premia
książkowe, o nadsyłanie wraz z prenumeratą należnej kwoty za opra
wę (kwartalnie 45 kop., półrocznie 90 kop.), z przesyłką na prowihcyę 60 kop. kwartalnie.
Pierwszy tom powieści „Sezonowa Miłość" rozesłany będzie pre
numeratorom przy ostatnim Ne za m. Lipiec.
'L ...
_
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Monarchowie, którzy w ciągu ostatnich )at zginęli śmiercią tragiczną.

Kró!Atek8ander serbski,
(H czerw ca 1903 r.)

' D°"ut^o*1908r^a's''l'

Niedoszły cesarz.
By! to mistyk i iantasta, który
pod sztywnemi pozorami oficera nowet szkoły krył nieugaszoną melanchoiię swoich iat młodocianych. Smu
tnie i posępnie patrzyły zwykie jego
oczy, a mocna, cokoiwiek kwadrato
wa budowa nadawała jego postaci ja
kąś surową ceche. te n smutek we
wnętrzny pozostał mu z czasów, kie
dy. jako młodzieniec, był zmuszony
całe tata przebywać w gorącym klimacie. aby wygoić wątłe czy nawet
chorep łu ca.— kiedy czuł naokoło
siebie współczujące spojrzenia krew
nych i najbliższych, nie wróżące mu
długiego życia. — pozostał mu także
z wczesnego sieroctwa po matce,
którą dość rychło po zgonie zastąpi
ła macocha.
Po matce, z krwi Burbonów sy
cylijskich. odziedziczyji obaj syno
wie arćyksiecia Ludwika Karoia, uro
dę, a zwłaszcza piekne, rażące oczy. Młodszy brat arcyks. Franci
szka Ferdynanda. Otton, którego
syn jest obecnie najbliższym spadko
biercą tronu ąustryackiego. był nie
zwykłe urodziwym mężczyzną, aie
też posiadał temperament, który go
zgubił. Ożeniony z księżniczką
saską. Maryą Józefą, kobietą nie
brzydką i rozumną, aie wychowaną
w nadzwyczaj surowych zasadach,
która męża nie umiała do siebie
przykuć,.— arcyks. Otto wyłamywał
się łUtwo i często z pęt małżeńskich
i popełniał wybryki wprost skandaiięzne. Zmarł też przedwcześnie, tra
wiony okrutną chorobą, która ząćmiła jego umysł w ostatnim roku życia.
Zupełnie odmienne usposobienie
miał zamordowany arcyksiążę, Zmu
szony przez długą chorobę do życia
spokojnego i raczej refteksyjnego, w
reiigii szukał pociechy i ukojenia. Je
go pobożność nie miała jednak w so
bie nic ostentacyjnego i zewnętrzne
go, Lć był głęboko wierzącym, skru
pulatnie przestrzegał wszelkich prze

pisów kościeinych i w kwestyach re
ligijnych nie uznawał żadnych kom
promisów. Na tern tle i pod wpły
wem O. hr. Sallena. x. hr. Colloredo i x. Maksymiliana ks. Saskiego,
szwagra jego brata, powstały w nim
pewne idee religijno-oolityczne,' któ
re, nadały stanowczy kierunek całej
jego działalności.
Ten ks. Max Saski, należy do
najciekawszych typów współczes
nych w Kościele katolickim. Skrom
ny. bez ambicyi osobistych, nawet
zaniedbany w ubraniu, poniekąd as
ceta. poświęcił się całkowicie propa
gandzie katolickiej, każąc i opowia
dając słowo Boże wszędzie, gdzie,
jak sądził, wierni potrzebują umoc
nienia. lub gdzie była nadzieja zdo
bycia nowych wyznawców katolicyz
mu. Spotkać go można wszędzie w
Europie, gdzie katolicyzm jest za
grożony : wygłasza kazania w P ary

Kró!Jerzy grecki
(18m arca1913r)

żu. uczestniczy w misyach w Niem
czech. w miejscowościach, gdzie katolicy i protestanci razem mieszka^
l3.—i jeździ do Lwowa, aby razem z
metropolitą Szeptyckim snuć fanta
styczną nić marzeń o nawróceniu
Wąchodu za pomocą rusinów. On
też stał się pośrednikiem pomiędzy
rusinami ą ,arc. Fr. Ferdynandem i on
pierwszy skierował marzenia arćyksięcia na realne tory polityki, się
gającej w swych kombinacyach dale
ko poza brzegi Dniepru...
Ale te pomysły pozostałą w
ścisłym związku z życiem rodzinnym
arcyksięcia.
Znana jest historya jego małżeń
stwa z hrabianką Chofek. która rze
czywiście tak bardzo przypomina
dzieje Zygmunta Augusta i Barbary.
Arcyksiążę zakochał się śmiertelnie
w pannie, która nawet nie była ani
piękna, ani wytworna, —- i przezwy
ciężywszy wszystkie trudności, po
prowadził ją do ołtarza. Stary cesarz
był stanowczym przeciwnikiem tego
małżeństwa, i choć wkońcu dał Swo
je przyzwolenie, nigdy arcyksięciu
nie przebaczył jego uporu. Całe też

Zamach na parą książęcą w Sarajewie.
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Po zamachu na arcyks. Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.

ł
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'
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Po nieudanym zamachu za pomocą bomby arcyksiążę wraz z małżonką opuszcza ratusz.

Zmarły i obecny następca tronu. Arcyks.
Franciszek Ferdynand w odwiedzinach uarcyksięcia Karoia Franc. na zamku Warihoiz.

Następca tronu, arcyks. Karo! Franciszek
z małżonką i dwojgiem dzieci.

Zamek Artstetten wraz z mauzoieum, gdzie złożono zwłoki arcyksięcia i jego małżonki.
10

Następca tronu Karo! Franc!szek Józef z małżonką na przejażdce
saniami w Kołomyi,

lata wypełniła cicha i uporczywa wał
ka arcyksiccia o prawa dworskie żo
ny. podobno nie bez dyskretnej pod
niety ze strony księżny Hohenberg.
Z początku nie mogła sie nawet poka
zywać na dworze, gdzie niełetnie arcyksieźniczki miały przed nią ..krok
i krzesło" —gdzie przed niezamożną
arcyksieżniczką Maryą Anuncyatą,
obecnie pierwszą damą na dworze,
musiała składać głęboki ukłon. Od
niedawna dopiero uzyskał arcyksiążę
od cesarza, że jego żona otrzymała
pierwszeństwo przed niezamężnemi
arcyksięźniczkami. W tych kwestyach był on niezmiernie drażiiwy
i wyczuwał najdyskretniejsze odcie
nie. Jego stosunki z cesarzem Wiłhełmem były bardzo oziębłe i dopiero
przed paru łaty, gdy cesarstwo nie
mieccy zaprosiłi go z żona do Pocz
damu i księżnę Hohenberg prżyjęłi.
jako następczynię tronu, wywiązała
się tu zażyła przyjaźń, która prze
trwała dó końca.
Pod wpływem więc ks. Maksa
saskiego i innych księży wybui ała w
nim idea pozyskania dła Rzymu całej
Rusi.
a zręczne niemieckie pod
szepty podsunęły mu fantastyczny
pomysł odbudowanianowegowschodniego państwa ze stołicą w Kijowie,
gdzieby jeden z jego synów mógł za
siąść na tronie.
Utopia ta była podwójnie niebez
pieczna, gdyż nadawała połityce pań
stwowej kierunek abstrakcyjny, a
jednocześnie odbijała się ujemnie na
wiełu sprawach bieżących, które zo
stały podporządkowane owym ryzy
kownym zamysłom.
Stąd też wyszła np. chwilowa
..ruska oryentacya" połityki austryackiei. sprytnie wyzyskana przez
metropołitę Szeptyckiego i ruskich
przywódców, połączona z pewnem
oziębieniem stosunku połąków do ko
rony. Stary cesarz był jednak za
wsze przeciwnikiem roziegłych płanów arćyksięcia. choć poczęści się ich
nie domyślał, ałe -wpływ następcy
tronu na bieg i kierunek połityki pań
stwowej wzrastał z natury rzeczy z
każdym rokiem i rosła kamaryia arcyksiążęcego dworu, która zaczęła
coraz skuteczniej współzawodniczyć
że starym dworem.
Wszystko to odbiło się nieko
rzystnie na stosunku arcyksięcia do

Małżonka nast. tronu, arcyks Zyta z domu Parma-Bourbon, ćwiczy
się w strzełaniu w obozie w Bruck nad Litawą

Pogrzeb arcyks. Franc. Ferdynanda.
Cesarz (x) po przyjaździe z ,sz!u udaje się powo
zem z adyutantem hr. Hoyos (xx) na egzekwie do Burgu, akiamowany przez tłumy.
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Po pierwszym zamachu.

Poiicya wyrywa m ordercą Cabrinovica (x) z rąk tłumu, który
go usiłował ztynczować.

naszego społeczeństwa. Właściwie
prawdziwego zbliżenia nigdy nie by
ło. Arcyksiąże znał polaków mało
i głównie przez pryzmat czeski. On
i żona mówiii i pisałi biegłe po czes
ku, a najbliższe ich otoczenie składa
ło sie przeważnie z przedstawicieii
czeskiei arystokracyi. (Nawiaserhmówiac. biizka kuzynka księżnej Hohenberg. hrabianka Nostitz. pośłubiła połaka, o. Wołkowickiego). Oprócz te
go, -utrzymywał arcyksiąże biiższe
stosunki z hr. Romanem Potockim
i z hr. Antonim Wodzickim. Na zam
ku łańcuckim bywał dość często i
wtedy czas schodził na poiowaniach,
tańcach i zabawach dość dziecin
nych. jak na dorosłych łudzi. Panie
połskie nie zachowały z tych wizyt
zbyt miłych wspomnień i skarżyły
sie na cokolwiek rubaszne maniery
arcyksiecia i jego dworzan... Zato
o polityce nie mówiono tam wcale
i nie było właściwie w tern towa
rzystwie nikogo, ktoby ze sposobno
ści skorzystał i rozumnie objaśnił
następcę tronu o polskich sprawach.
Hr. Wodzicki cieszył sie długo
względami arcyksiecia. Dopiero kie
dy następca tronu przez swą osobis
tą interwencyę u cesarza Wilhelma
wyrobił spadkobiercom Rydzyny
znane pieniężne odszkodowanie. —
przyjaźń tą ochłodła zupełnie...
Nie można jednak wcałe twier
dzić, jakoby arcyksiąże był dła nas
nieprzychytnie usposobiony. Zanad
to' głęboko tkwiła w nim państwowa
myśl austryacka, aby mógł jedno
stronnie występować przeciwko jed
nemu ż ..austryackich łudów". Ma
dziarów np. osobiście nie łubił, a jed
nak nigdy tych uczuć nie zamanifes
tował; no węgiersku sie nauczył i
bardzo starannie uwzgiędniał naro
dowe węgierskie właściwości. Wo
bec polaków był obojętny, niedość
ich znając i nie dostrzegając ;w nas
materyału do urzeczywistnienia pe
wnych odłegłych zamiarów. Zresztą,
już od kilku łat pozostawał pod wpły
wem Berłina, a stamtąd mógł czer
pać tyłko najniekorzystniejsze dia

nas infortnacye. Był przytem wogółe w sobie zamknięty i polska rozlewność i serdeczność nie przemawiały
do jego usposobienia. Aie podziwiał
polska sztukę i połskie zabytki.—^za
chwycał się niejednokrotnie Krako
wem i on, prawdziwy znawca archi
tektury i sztuki kościetnej, ocałił od
zagłady budynki, otaczające staro
żytny kościółek św. Idziego.
Jakim byłby cesarzem,— nie
wiemy; najprawdopodobniej w poli
tyce wewnętrznej stosowałby się do
tradycyi, ustalonych przez obecnego
cesarza; jako człowiek, posiadał indywiduałność. wybitną i Zdecydowa
ną. której główne cechy stanowiły
głęboka i szczera religijność i bardzo
górnie pojęte przeświadczenie o obo
wiązkach monarchy i o posłannictwie
monarchii austryackiej. Strzał Principa ugodził go w siłę wieku, kiedy
jeszcze nie miał możności okazania
tych wszystkich zasobów energii i
duchowego napięcia, jakie w nim
spoczywały; ałe pozostanie po nim
długo pamięć pewnego rodzaju księ
cia niezłomnego, który był gotów W
każdej chwili dać jawne świadectwo
swojej wierze i swoim rodzinnym uczuciom.
________ ^4. Z?.

Na potu pracy społecznej.
Emerytury prywatne w Królestwie.
Kwestya zapewnienia emerytury na
starość pracownikom wogóle. a nietylko uprzywilejowanym urzędnikom rzą
dowym. stanęła ną porządku życia spo
łecznego w całei Europie, jako jedna z
kwestyi nowoczesnych. i próbują ia roz
wiązać na dwóch drogach: przez obo
wiązkowe
instytucye
państwowe. -—
i przez inicyatywe prywatną. Na tej wła
śnie prywatnej drodze w kraju naszym
coś już sie zrobiło i niezawodnie nadaj
robić bedzie w energicznieiszem, aniżeji
dotychczas, tempie.
Posiadamy oto sprawozdanie za ubiegły rok z działalności Stowarzyszenia
Emerytalnego. z którego widać, że tak
niepomyślny dja rolnictwa naszego okres nie wpłynął ujemnie na rozwój tej
sympatycznej instytueyi. Członków rze
12

czywistych przystąpiło w roku tym 202,
wspierających (t. j.,takich, którzy od sie
bie coś składaia na cónto swych praco
wników) 37. Zabezpieczonych emerytur
t zapomóg jest obecnie iuż prawie na su
mę 300 tysięcy rubii. W kraju Masyęz/ićgo nieprzewidy warno. jakim jest nasz, to
sa już poważne rezultaty.
Jedno interesujące spostrzeżenie:
przeciętna emerytura — rośnie. W roku
poprzednim wynosiła ta przeciętna —
166 rb. — w roku sprawozdawczym pod
niosła sie bardzo znacznie
do 241 rb.
Człowiek spracowany, który otrzy
ma na starość dwadzieścia rubii miesięcz
nej emerytury, bedzie mógł za nią wy
żyć skromnie, aie bez głodu, w jakiem
niałem miasteczku tub na wsi. gdzie ży
cie jest tanie. Porównajmy to.z emeryt
turą powszechna a obowiązkową, propo
nowana obecnie we Włoszech? Tam ma
ona dziennie wynosić sześć susów, dia
starców, co przekroczyli 65 rok życia. —
a wiec niecałe dwadzieścia pięć groszy.
I jeszcze na te reforme trudno sie odwa
żyć skarbowi włoskiemu?! To jedno za
stawienie wskazuje, o ite realniejszym
jest system wprowadżenia emerytury
stopniowo, już to przez samych, dziel
niejszych i rźadnieiszych pracowników,
iuż to za pomocą prywatnych inątytucyi.
bardziej od innych ożywionych obywa- telskim i humanitarnym duchem.
Typem tej ostatniej działainości sa
instytucye. wprowadzone przez obecny
zarząd Tramwajów Miejskich, po usu
nięciu sie beigów. Ten zarząd założy)
dwie kasy pomocy i przezorności, jedna
dia urzędników, druga dla oficyalistów;
każda ze stron: zarząd i pracownik,
składają do kasy po 5% od pensyi. Po
nieważ Tramwaje Miejskie sa obecnie,
instytucyą prywatna, zatrudniającą naj-.
większa liczbę pracowników, rezultaty
tej działalności, pomimo, iż kasy te ist-^
nieja dopiero cztery lata, sa imponujące *
Swemi cyframi W Kasie oficyalistów
jest już np. 400 000 rubii.
Po upływie, iat 20 przeciętny k°uduktor tramwajowy rozporządzać be
dzie sumą własna od 2500 do 3000 rb. —
co złożone w 55 roku życia ha dożywot
nią reńte da najmniej 20 rb. miesięcznej
emerytury.
ł tu jesteśmy wiec o wiele wyżej od
ideału włoskiego: powszechnej a przy
musowej państwowej emerytury!
Dodajmy, żę Kasa tramwajowa, któ
ra w ciągu niewielu iat dojdzie do po
siadania kiiku milionów rubli, jest unie
zależnioną od zarządu tramwajów. —
Nawet ewentualna zmiana zarzadu nie
wpłynie na jej losy.
Zresztą obecny zarząd tramwajowy
miał jeszcze jedna dobrą idee: oto zło
żył do kasy jednocześnie przeszło 40
fys. rubli, aby zapewnić możność renty
(czyli emerytury) Starszym pracowni
kom. którzy rozpoczęli swa prace jesz
cze za czasów belgijskich. 1 jeszcze no
wa dobra idea: ci. co skończyli 25 lat
pracy w tramwajach, otrzymują od za
rządu jednorazowe zapomogi, których ogólna suma rocznie dochodzi do 6000 rb.
Niektóre inne nasze instytucye za
robkowe okazuj a niemałą dbałość o re
formy. w tymże duchu wprowadzane.
Z instytueyi kredytowych wymieńmy ,na
pierwszem miejscu Bank Handlowy, któr
ry wprowadził doniosłą i szlachetna no
wość kształcenia swym kosztem wszvstkcih dzieci swych pracowników: z instyfucyi przemysłowych zacna firmę ..Plu
tona". która, zamieniając sie na akcyjne
towarzystwo, rozdała znaczną ilość
swych akcyi pracownikom, od dyrekto
rów do robotników, jak o tern niedawno
pisaliśmy. Działalność prywatna na tern
polu jest, jak widzimy, płodna i mężna.
Demii.

Pałac sprawiedHwości w Paryżu od strony Sekwany.

Skandate paryskie.
Przed procesem pani CaiHaux.
Naród, który królów posyłał pod nóż
gilotyny, naród Teroryzmu i Komuny,
naród nieubłagany w wymiarze sprawiediiwości, naród, który nie zna iitości dla
zbrodniarzy i przestępców, a uwzgiędnia
tyiko zabójstwa z namiętności —r takim
narodem sa francuzi.
Ody w roku zeszłym, jak dzikiego
zwierza, osaczono w Choisy-ie-Roi i w
Nogent-sur-Marne garstkę obezwładnio
nych bandytów, gdy przy świetie reflektorów ełektrycznych przez całą noc bom
bardowano garaż automobilowy, w któ
rym schronih się Bonnot i Oarnier, na
spektakl ten wprost z Wielkiej Opery,
zjechały się wykwintne damy z towarzy
stwa i najurodziwsze .paryskie grandemońdaine'y. ubrane w jasne szaty balo
we, wydekoltowane z godną lepszej spra
wy goriiwością. ozdobione w pyszne dyademy. brylanty, perły, i damy te w pod
nieconej zmysłowo ęgzaitacyi śledziły za
perypetyami krwawego, tragicznego, peł
nego zgrozy widowiska...
A gdy wreszcie bandytów ubito, gdy
wywleczono ich nazewnątrz garażu w
stanie nawpói umarłym, postrzępionych,
ociekających strumieniami ciepłej krwi,—
pierwsze rzuciły się na nich grande-mondaine*y, pierwsze zanurzyły-w świeżo
przelanej krwi swe koronkowe chustecz
k i — i krwi tej opary chciwie wdychały...
Był to spektakl, jakby żywcem na grunt
paryski z antycznej Romy przeniesiony.
Czy coś podobnego dziać się będzie,
jeśli śliczną małżonka jednego z wład
ców Francyi republikańskiej, Henrietta
Caiilaux, stanie na szafocie przed poły
skującym nożem strasznego narzędzia
śmierci? Amwa?pfiwie faF.
Przekonywa o tern goryczka przedprocesowa, niezwykłe przygotowania policyi na czas rozpraw sądowych, które
już z końcem bieżącego miesiąca się roz
poczynają. Cały Paryż obiegać będzie
pałac SprawiedHwości i poprzez grube
jego mury, pełne wstrząsających wspom
nień, dojdą uszu pani Caillaux rozwście
czone Wrżaśki tłuszczy ulicznej, która
już dziś ryczy pod murąmi więzienia św.
Łazarza: „A morf/ d fa gniifofine/" i któ
ra w łakomem krwi pożądaniu powtarza
stary refren:

„Oniiiotin,
Medecin.
Poiitioue.
Imagine un beau matin
Que pendre est inhumain
Et peu uatriotique".
Do jakiego stopnia mikroby niezdro
wej sensacyi napełniają już w chwiii obecnej atmosferę Paryża, świadczy fakt
opublikowania przez „Figaro" aktu oskar
żenia, przygotowanego przez prokurato
ra Lescouve'go—akt wykradziony z kanceiaryi prokuratorskiej, albo też bezpraw
nie redakcyi „Figara" użyczony. Wypa
dek ten jest bardzo namiętnie komento
wany i potępiany prawie jednogłośnie.
W każdym razie nie uiega kwestyi. że
prokurator Rzeczypospolitej
całkiem
stronpie przechylił się na stronę wrogów
obwinionej i dowodem tego są nadzwy
czajnie surowe konkiuzye jego aktu oskarżenia. P. prokurator nieznajduje ani
jednej okoliczności łagodzącej, przypisu
je pani Caillaux morderstwo skrytobój
cze, z premedytacyą, uplanowańą chęp
zabójstwa z pobudek zemsty. Taka kwalifikacya zbrodni pociąga za sobą — &arę śmfarcf.
Faktem jest, że śledztwo przedwstęp
ne nie wykryło nic korzystnego dla os
karżonej. Nawet zeznania samego pre
zydenta Republiki, Poipcarego. prawie
na nic się nie zdały. Mówią, że Poincarś
będzie po raz drugi składał zeznania i że
tynT razem dostarczy danych, które ko
rzystnie zaważą na szali losu b. ministressy. Na korzyść obwinionej przema
wia dotychczas jedna tylko okoliczność,
mianowicie ta. że w redakcyi „Figara"
zostały spalone pewne dokumenty — do
czego się przyznano. Otóż obrona oko
liczność tę wyzyska, aby dowieść, że
spalone papiery były właśnie owemi lis
tami prywatnemi. o które chodziło pani
Caillaux; miała ona wszelkie dane, aby
nie dopuścić do ich opublikowania, albo
wiem pochodziły one z czasów, kiedy
dzisiejsza przestępczyni była jeszcze
małżonką literata. Leo C!areti'ego.
Adwokat Labori, który bronić będzie
panią Caillaux^ uch.odzi za najlepszego,
pó Henryku Robert, kryminaloga Fran
cyi. Zajmre się on głównie nakreśleniem
sylwety psychologicznej oskarżonej i wy
jaśni motywy, które doprowadziły ją do
stanu maksymalnego rozjątrzenia, do sta
nu, który postępki ludzkie czyni już nie13

odpowiedziainemi. Jest to plan obrony
nadzwyczaj mądrze ułożonej. W spra
wach, w których właściwy werdykt w.ydaje trybunał sędziów przysięgłych, pier
wiastek uniesienia w zabójstwie odgrywa
kolosalną rolę. We Francyi prawie
wszystkie „zbrodnie w uniesieniu" Ccrimes
pussionneisl kończą się wyrokiem unie
winniającym. Sąd przysięgłych nie wy
znacza stopnia kary, orzeka jedynie: win
na czy niewinna. Jeśli sąd przysięgłych
odpowie, że pani Caillaux jest winna, w
takim razie musi być wydany wyrób
śmierci; jeśii zaś odpowie, że niewinna,
czeka oskarżoną całkowite uniewinnienie.
Za zbrodnie, dokonywane w uniesieniu,
kara śmierci lub 20 lat ciężkich robót
jest stanowczo zbyt surowa; tedy sędzio
wie przysięgli wolą całkowicie delikwen
ta uniewinnić, niż go skażać na ciężką
karę. W sprawie pani Caillaux chodzi
o dowiedzenie, że popełniła ona „crime
passionnel". zabójstwo w uniesieniu, więc
bez premedytacyi. Jeśli uda się adwo
katowi Labori dowieść tego, klientka jegó
zostanie uwolnioną; w przeciwnym razie
grożą jej. w najlepszym wypadku, cięż
kie roboty.
Dokoła tych właśnie kruczków praw
nych toczą się namiętne dysputy nietylko w Paryżu. W Londynie naprz. zain
teresowanie procesem pani Cail!aux jest
bodaj większe, niż we Francyi. Świeżo
zabrał głos bardzo poważny i bardzo
wpływowy organ angielski, „The Furopean Mail"; olbrzymi dwuszpaltowy ar
tykuł poświęcono tu nietyle samemu pro
cesowi. ile prokuratorowi Rzeczypospoli
tej, p. Lescovemu.
Organ londyński
gwałtownie nań napada, jego akt -oskar
żenia nazywa wprost „nikczemnością" i
korzysta z okazyi, aby całe sądownictwo
francuskie mocno zganić, jako stronne,
służalcze, politykującę, archaiczne etc.
Znamienny ten głos poważnej placówki
angieiskiei najlepiej przekonywa, że w
procesie pani Caillaux nie obejdzie się
bez incydentów, ekscesów i następstw do
niosłych.
łstotnie, chodzi tu o całą przyszłość
b. ministra finansów, o karyerę politycz
ną jednego z najzręczniejszych polityków
radykalnych francuskich. Ta właśnie okoliczność nadaje procesowi szczególnie
ostry charakter. Prawdopodobnie na
miętności wybuchną z równie żywiołową
mocą, iak i podczas sprawy Dreyfusa.
W gmachu Sprawiedliwości czynio
ne są gorączkowe przygotowania. Głów
nie chodzi o zabezpieczenie gmachu
przed wdarciem się doń tłumu siłą. Ka
reta oskarżonej eskortowana będzie
przez kilka plutonów wojska konnego.
Tymczasem zaś... pani Caillaux w
celi więziennej udziela swej 20-letniej
córce lekcyi mód. Kapelusze jej pomy
słu są podobno tąk gustowne i wdzięcz
ne, że swą elegąnęyą przechodzą kreacye samego Paąuina.
Po za tern ą-j szlocha! Płacze całemi godzinami. Im bardziej zbliża Się
dzień rozpraw, tern większa ogarnia pa
nią Cai!!aux histerya i rozpacz. Cóż to
będzie, jeżeli sad przysięgłych orzeknie:
„winna — zabójstwa — z praniedyfacya" — —T.??

KAKAO. 8 CZEKOLADA. 8 CUKRY.

Jan Fruziński
SkM gł. Marszałkowska jf° 15 róg Wilczej (jon) własny)
W ie r z b o w a 8, dom doch. Teatrów . War.,
iK r a k .-P r z e d m . 5, róg Hr. Berga.

Pierwszy zjazd adwokatów potskich we Lwowie.

Na zjaździe przedstawicieli adwokatury poiskiej ze wszystkich trzech dzielnic, zapadła między innemi wśród żywych oklasków uchwała: „Zjazd orzeka, iż współdziałanie w jakikoiwiek sposób w sprzedaży ziemi poiskiej w obce ręce uwłacza
godności adwokata poiskiego".

Zjazd sokołów ruskich we Lwowie.

Pomnik Szewczenki we Lwowie

m)T!ifW

3)

Pochód organizacyi sokoiej ruskiej przez uiice Lwowa.
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Na dziedzińcu Muzeum narodowego ukraiń*
skiego we Lwowie stanął pomnik Szewczen
ki ofiarowany rusinom sw ego czasu przez
Konst. Wołodkowicza.

Zjazd kobiet polskich w Krakowie.

Drugi zjazd kobiet polskich w Krakowie (pod przewodnictwem p. Suchockiej z Księstwa), poświęcony był w całościspraw ie odrodzenia ekonomicznego pod hasłem,,Swój do swego".

Popis w szkole śpiewu p. S. Dobrowolskiej. Fo;. yr G<:w;^.

Ś. p. Stanisław Leszczyński.
Społeczeństwo potskie i pałestra warszaw
ska ponoszą dotkiiwą stratę skutkiem
zgonu zasłużonego działacza społecznego,
adwokata Stanisława Leszczyńskiego. Uro
dzony w r. 1856, odbył studya prawni
cze na uniwer
sytecie warsza
wskim i nieba
wem zdobył so
bie uznanie ja
ko d o s k o n a ły
cywiiista. Czas
woiny od zaw o
dowej pracy po
ś w ię c a ł ś. p.
z m a r ły a k c y i
społecznej Wy
d z ia ł c z y tę iń
bezpłatnych przy
w a rsz a w sk ie m
Tow. dobroczyn
ności, Towarzy
stwo Bibiioteki
S tan isław L eszczyński. p„Micznej, Mu
zeum narodowe
w Raperswiiu i inne instytucye zawdzię
czają mu ogromnie wieie. Przyredakcyi
pierwszego złożonego rządowi memoryału o potrzebach społeczeństwa poiskiego
ś. p. Leszczyński wybitną odegrał roię;
brał też udział w deiegacyi szkolnej, któ
ra w r. 1905 udała się do Petersburga.
Służył Ciągie ukochanym ideom i to słu
żył prawdą. Cechowała go skromność i
małe rozumienie o sobie, a uznanie dia
każdej, choćby nieznacznej, obcej zasługi.

ŚWłAT.

Tryumf prawdziwy w r. b. odniosła
szkoła śpiewu o. S. Doiiwa-Dobrowotskiej. istniejącą od łat dwóch w W arsza
wie. Już w r. z. pierwszy popis tej szko?
ły zwrócił na siebie uwagę niepospołitemi
wynikami, jakie w krótkim czasie w szkoie tej osiągnięto. Popis tegoroczny wy
kazał postęp ogromny. Drugoroczne uczennice: pp. Szereszewska, Eriichówna,
Zoiigsonówna, Eiwing,
Nirnsteinówna,
Podkońska. Oaftówna i tenor liryczny,
p. Włodzimierz 'Przewóski. wykazaii nie-

Rok IX. M 28 z dnia 1 i iipca 1914 roku.
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tyiko pierwszorzędne zaiety śpiewu: ideainą emisyę, oddech prawidłowy i świetną
wymowę, aie i wieikię poczucie artystycz
ne. Z pierwszorocznych uczenie pp. Nałęcżówna. Skrinnikowa, Reiigioni, Kobryńska ujawniały przygotowanie w yjąt
kowe.
Pubiiczność, która przepełniła Saie
Redutowe, przyjmowała każdy numer
programu z zapałem: po skończonym
zaś popisie zgotowano p. Dobrowoiskiej
kwiatową owacyę.
7-

[-szy zjazd nauczycieti tudowych pow. pułtuskiego.

Uczestnicy zjazdu nauczycieii iudowych w Pułtusku.

Z działalności łomżyńskiego Tow. Rolniczego.

Teatry warszawskie.
TEATR W OGR. SASKIM wystaiwit
4-aktową komedyę niemieckiego auto
ra Maksa Dreher'a, p. t. „Dolina Żyda".
Zadziwia przedewszystkiem. że jęsk to
jakby retrospektywne udramatyzowanie
kilkunastu operetek. Jest głupkowaty
„podesta" operetkowy, -w stytu żopńi,
panujący w końcu XV]!] wieku nad jakiemś operetkowem księstewkiem ńiemieckiem. Książe, ożeniony, niedawno z
młodziutką i weso tutką księżniczką. chce
równie koniecznie, jak nadaremnie, pomi
mo zażywania ..eiiksiru życia", doczekać
sie dziedzicą tronu — inaczej państewko
jego zagarna nienawistne Prusy. Jest na
wet. iak w „Baronie Cygańskim"., jakąś
„komisya moralności", tępiąca wszeiaką
nieprawość uczuć, choć dzięki tej niecno
cie, *wdziecżna i miła, a z hożych dziew-'
cząt Słynna „Doiina żyeta" dostarcza na
dwór książęcy . tradycyjnie — tnamek.
Jest operetkowy „krói .mamek",? jako
główny* ich dostarczycie], w osobie dziet
nego parobka Hansa. Więc za niemoralność biorą go W rekruty, ą potem do
gwardyi książęcej.
Ate tam. kiedy Hans stoi na warcie
w pałacu, a książę, aby się sportem
wzmocnić, na poiowąnie wyjechał, po
znała się na załetach gwardzisty mło
dziutka księżną. Hans ucieka wprawdzie
po kilku dniach, ale książę po 9 miesią
cach doczekał się nareszcie potomka...
Powszechna amnestya. Hans wraca
do „Doiiny" i żeni się z tubą Lizettą. mat
ką swego dziecka. Sztywnych szambęianów, uciesznych mistrzów ceremonii,
nadnaturainie śmiesznych dam dworu —
już nie zobaczymy. * Jesteśmy znów w
„Doiinię Życia"... Jakieś pokłosie z mnó
stwa operetek i znanych konceptów z nie
mieckich pism humorystycznych.
Pozostaje tytko pewien niesmak po
grubej, niesmacznej, ordynarnej robpcie
niemięćkiei. ! zaciekawienie: co zawinił
nasz widz, że każę mu takich bzdurstw
wysłuchać?... Szkoda dobrej gry akto
rów, zwłaszcza Wojdałowicza i p. Larys-Pawińskiei.
ń.

W Łomży odbył się w dniu 15 czerwca pokaz bydła okoiicznego, urządzony staraniem Kó
łek przy łomźyńskiem Tow. Roin. Komitet sędziów: fs/o/p? pp. gospodarze Zaieski i Szy
mański, instruktor C. T. R. Kwasieborski, gospodarze Sienicki i Ostrowski;
pp. F.
Wierzbicki, S. Pływaczkowski, instr. C.T.R. T. Wiikoński i Cz. Kuberski,

Ochrona przyrody.

Kółko przyrodnicze młodzieży szkoinej i oddział iwowskiego Tow. ochrony zwierząt zawią
zały się w Krąs,czynie staraniem ks. WładysławoWej Sapieżyny.
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rr.

Pani Larys-Pawińska.

Nas! artyści zagranicą.

Żandarmi austryaccy w Bieisku eskortują ^do pociągu^Sokołów poiskich, którym
Pani Marya Bogucka, artystka opery czes
kiej w Pradze, kreowała w ostatnim sezonie
z wieikiem powodzeniem główną partyę w no
wej operze Charpentier'a „Jułien".

Porządki w półmitionowej Łodzi.

Z estrady.
U ta le n to w a n a
pianistka p. Ma
rya tChrucka, uczenica prot. VKurza w Kons e rw a tó ry u m
iwowskiem, kon
certowała z powodzenio w Kra
kowie i Lwowie.
Obecnie dopeł
nia studya u Ar
tura Rubinsteina.

MŁOCARMtE PAROWE

W arszaw a,

SAMOCHODY
MHcheH

osob ow e

]

B erna

c!ę ż a r o w e

TRWAŁE, WYTRZYMAŁE I TANIE.

W. EVEMDT.

S p rzed .i:
W a r sz a w a , A le j e J e r o z o liłn s k ie

93.

ZiOŁOWA.

F. JANKOWSKtESO.
Każdemu, kto chce zabezpieczyć
skórę od pękania i opierzchania,
oraz ochronić ją od wpływów chłod
nego wiatru, ra d z im y stosow ać
„ B O R O L " wyrobu

Nawet gdy poziom rzek naszych je st dosyć nizki i z nikąd nie dochodzą wieść, o wyiewach.
Łódź bywa widownią powodzi, które tamują ruch pieszy, konny i tramwaju etektrycznego,
a mieszkańców przyprawiają o straty, ałbowiem wskutek braku kanahzacyi każda większa
nawałnica powoduje gromadzenie się wód ściekowych nauiicach, które wygjądają jak rzek,.
17

Wycieczki teinie naszych^leśników.

Odczyt p. Feliksa Różyńskiego o lesie I jego szkodnikach.

Wycieczka teśników
do Podzamcza.

Grupa leśników, a pomiędzy nimi administrator Podzamcza, p. Feliks Różyński (x) nestor leśników, p. Wincenty Oiszowsk), oraz pp.: Franc. Chorzowski, dyr. lasów ks. Radziwiłła z Nie
świeża, Gustaw Bussek-Busecki, inicyator wycieczki,i red. „Castry
lonacv
Modzelewski, łowczy w Pilawinie (u hr. J. Potockiego), Teodor Antoniewicz, nadleśny w An
toninach (uhr.J. Potockiego), Józef Zawadzki, obywatel ziemski z lubelskiego. Kamil Pourbaix z Chorodca na Wołyniu i w i
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Gospodarstwo leśne w Podzamczu
(Siedleckie, wf. hr. Andrz. Zamoyski), a
zwłaszcza słynne szkółki leśne na 8-iowłókowych wydmach piaszczystych, uważanych przed 25 laty za bezwzględne
nieużytki, budzą zdawna zainteresowanie
kół fachowych. Chcąc umożliwić zapo
znanie sie z wynikami tego gospodarst
wa, przedsięwziął zakładający sie ..Zwią
zek Leśników", z inicyatywy P G.
Busek-Buseckiego (red. „Oaz. Leśnej i
Myśliwskiej") zbiorową wycieczkę do
Podzamcza z udziałem około 100 osób.
Wycieczkę przyjmował, obwoził i obja
śniał b. leśnik, założyciel szkółek i kie
rownik leśnictwa, dziś administrator dóbr
podzameckich. D. Feliks Różyński. Wy
cieczka, trwająca dwa dni, była, obok
przyjemności, nader zajmującą i poucza
jącą dia wszystkich uczestników.
B.

Na widowni

JOE CHAMBERLAIN, wyzmarł w Londynie w sqdziwymwieku.

u!)

S enator 6 MANUCHłN zo
sta ł zamianowany w icepre
zesem RadyPaństwa; Akimowowi udzieiono urjopu.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

W

SPRAWY POLITYCZNE.

Pogrzeb pary arcyksiążęcej odbył się
bez udziału głów koronowanych. Nie
przyjechał ani cesarz Wilhelm, ani ks.
Henryk pruski.
Deiegaeye gaiięy ishie nie przybyły
na pogrzeb z powodu braku miejsca w
Ciasnej pałacowei kaplicy Habsburgów.
4rcyAsi%żg Korol franciszeh Józef
w pośpiesznem tempie obeznaje Się ze
sprawami monarchii, od których dotych
czas trzymany był zdała.
Liczne nopośg: na śerbów zaszły w
Saraiewie. Wiedniu i Zagrzebiu. Demon
strowano wrogo przed końsuiatami serbskiemi w całej Austryi.
Sion wojenny zaprowadzono w Bośni
i Hercogowinie. Wydalono z Sarajewa
wszystkich serbskich dziennikarzy.
Proso rosyisbo potępia zabójstwo,
ate protestuje przeciwko oskarżeniu o nie
całego narodu serbskiego.
Pismo wiedeńskie Pisza o zamordo
wanym arcyksięciu dośćzjadiiwie. Zarzu
cają mu poddawanie się wpływom kierykainym i zbyt ryzykowne piany zaborów
pojitycznych.
Podobno zamordowany arcyksiążę
nosił się z ideą tryalizmu: trzecie pań
stwo miało być utworzone z Wielkiej Ser
bii i Wielkiej Ukrainy. Stąd chłodny $tosunek do boiskich interesów.
Piiińskiego oskarża prasa niemiecka
w Austryi o zbyt niedbałe rządy Bośnią
i Hercogowiną. Pogłosce o niełasce ce
sarskiej zaprzeczono.
Udało sie Crecyi nabyć dwa krążow
niki wojenne" od Stanów Zjednoczonych
za 12 milionów doiarów... Dta uniknienia
wojny z Turcyą.
Unia Serbii z Czarnogórzem ma być
faktem dokonanym. Po Mikołaju obej
mie tron wspólny Aleksander serbski.
Ogłoszenie unii odroczono ze wzgiędu
na wypadki sarajewskie.
P r o m ie n ie j ą c e u r o d ą d z ie w 
c z ę lub zdrowiem tryskająca twarz chło
pięca—jakże często wzbudziwszy w nas
zachwyt,—wywołują przykre rozczarowa
nie i żai, gdy ujrzymy w ich do uśmiechu
rozchyłonych ustach rzęd zepsutych i sto
czonych przez chorobę zębów. Jest dziś
rzeczą zupełnie dowiedzioną, iż ciężkie
niedomagania żołądkowe mają swe źró
dło w żie pielęgnowanych zębach, nie
mówiąc już o tern, że wiele chorób za

z tygodnia.

LEON STERNBACH, prof.
Uniwersytetu Jagie,,ońsk.
obchodził 30-ietni Jubiieusz naukowej pracy.

Prof. dr. BR.DEMBiŃSKi,
wybrany w Gaiicyi posłem
do pariamentt^ austr. na

Z NAD NEWY.

Po wprowadzania reform wojsko
wych, przyjętych przez Dumę armia ro
syjska wkrótce przewyższać będzie li
czebnością armię trójprzymierza.
Połączone departamenty przychytają
się do utworzenia gubernii łódzkiej z czę
ści gubernii kańskiej i piotrkowskiej.
Przemysłowcy łódzcy siinie agitują za
tym projektem.
Zjazd muzułmański obraduje w Pe
tersburgu. Nad czem? Niewiadomo. Pozwotono nań pod warunkiem, iż będzie—
tajny.
Stan mieszczański zostanie zniesio
ny. Sprawami mieszczaństwa zajmować
się będą nadai samorządy. Projekt wy
pracowano.
Ala naradzie ministrów skonstatowa
no, że obecnie zmniejszyło się znacznie
niebezpieczeństwo wojny z Austryą.
200 tys. rb. dostaną maryawici od
rządu na budowę swych świątyń. Powstaje gmina maryawicka w Petersburgu.
Nagroda za śympatye do prawosławia.
NASZE SPRAWY.

Ogród Saski w Warszawie może ob
chodzić dwustoiecie swego założenia.
Ocaienie tyie zieieni w samem śródmie
ściu zawdzięczamy inicyatywie Briihta.
Księgozbiór Biblioteki Publicznej
Warszawskiej od 1 iipca przeniesiony
został do gmachu własnego przy uiicy
Koszykowej.
Adwokatowi, o. Horodyńskiemu, sąd
udzieiił urzędowej nagany za to, iż po
wiedział podsekretarzowi kitka słów po
dziękowania i wyjaśnienia po polsku!
Władze odmawiała teraz stale poz
woleń na pielgrzymki do Ostrej Bramy.
Motywują to—brakiem dostatecznej licz
by poiicyi...
Kierownik Kursów Rolniczych w
Warszawie zwraca się do ogółu z wez
waniem o 100 tys. rb- ofiar na wybudo
wanie potrzebnych gmachów w Chylicach.
NAUKA I SZTUKA.

Kasa Mianowskiego podniosła swą
działainość w roku ubiegłym: wydała do

Dr.WiKTOR SKARŻYŃSKi
warszawianin, otrzym ał w
Sorbon!9 stopień doktora

ISO tys. rb., a majątek jej Wynosi obecnie
1.663 tys, rb.
O kursy kooperacyi w Warszawie
czynią się starania u władz. Kursy te
nosić będą imię ś. p. Stanisława Kierbe
dzia.
JVowy wynalazek powiększy bezpie
czeństwo kolejowe: jest to wagonik mały,
który biedź będzie przed pociągiem i sy
gnalizować stan drogi: wrazić zepsucia
toru, wagonik się rozbija, ąle zatrzymuje
automatycznie pociąg.
Aby ocalić Anfolna od bankructwa,
odbędzie się w Paryżu wieikie przedsta
wienie. na którem najtańsze miejsce kosz
tuje 500 franków.
Dla dokonania amlejelnej restauracji
starożytnego
kościoła warszawskiego
Panny Maryi magistrat organizuje specyainą komisyę.
Dla ocalenia starożytnej krakowskiej
kamienicy Krzysztofory pisma wzywa
ją Bank Krajowy, aby kupił ją dla swych
biur.
Akiów królów polskich, przechowy
wanych w Nowogródku, natarczywie do
pomina się Bibiioteka Rosyjska w Wil
nie. Magistrat nowogródzki odmówił te
mu dziwnemu domaganiu Się.
RÓŻNE.

Dziekan wydziału medycznego pras
kiego oznaimił, iż żydzi zagraniczni na
dal nie będą przyjmowani dia braku mieisca w audytoryach i klinikach.
Sienkiewiczowi zapisała ś. p. Wie
czorkowska 17 tys. rb. Ogłaszają o tern
egzekutorowie. aby zredukować przesad
ne pogłoski i ochronić spadkobiercę od
natrętnej żebraniny.
W odpowiedzi na zuchwałe napaści
niemców w śiąskim Bieisku młodzież urządziła burztiwe demonstracye przeciwniemieckie we Lwowie. Stanisławowie i
Przemyślu.
fnż. gauker ustępuję ze stanowiska
dyrektora kolei Wiedeńskiej. Na jego
miejsce Przychodzi inż. Knipper, pomoc
nik dyrektora kolei Ekateryńskiei.

raźliwych przenika do naszego ciała przez wszystkie wyżej wymienione zalety.—Dzię
niedostatecznie zdezynfekowaną jamę ki praktycznemu opakowaniu swemu jest
ustną. W ceiu należytego zapobieżenia on zabezpieczony od wszeikiego rodzaju
temu niepożądanemu stanowi rzeczy, zanieczyszczenia, czego nie zapewniają
naieży jaknajenergiczniej zalecać używa wszelkie inne pasty do zębów. Sarga
nie zawsze świeżego, nie uiegającego „Kałodont" odświeża jamę ustną, wzma
rozkładowi i działającego odkażająco cnia dziąsła i utrzymuje zęby w stanie
środka do czyszczenia zębów.—Taki śro białości, zdrowia i czystości. Dostać
dek do czyszczenia zębów, jak Sarga można we wszystkich aptekach, składach
„Kałodont", nie może być nigdy dość po aptecznych i perfumerjach.
ważnie zaleconym, gdyż łączy on w sobie
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Pensyonat Tow. Literałów i Dziennikarzy.

kresowych polskich „Nad Świsłoczą"
pragnie rozwijać sie zupełnie samodzieinie. na podstawie własnych dochodów.

Jubileusz pracy.

,,Ludwisin".

,,Nad Świsłoczą".

Na fatistem pobrzeżu Wisły, wśród
[asów i pó). bujnem zbożem porosłych,
w odiegłości dwóch wiorst od Jabłonny,
utworzyło Towarzystwo literatów i dzien
nikarzy poiskich pensyonat współdzieiczy,
gdzieby członkowie Tow. mogii wygod
nie wypocząć pó trudach zawodowej pra
cy. Dom jednopiętrowy składa się z 6
pokojów, wspóinej jadami i kuchni.

W Mińsku iitewskim począł wycho
dzić nowy tygodnik p. t, „Mad Swfsłocza" pod redakcya pana Włodzimierza
Dworżaęzka. Od iat wieiu była Mińszczyzna pozbawiona własnego organu,
to też nowemu pismu przypada ważna
roia, jako informatora społeczeństwa.
W przeciwieństwie do,wieiu innych pism

Handlowo^Przemysłowe

Ł. J. BORROW SRł
( „E L ! B O R " )

Długoietni Starszy Zgromadzenia ze
garmistrzów warszawsktch, p. Władysław
Orabau, w d. 28 z. m. święcił podwójny
jubiieusz, bo 50-iecie pracy zawodowej
i iat 40 istnie
nia jego firmy
najpierw w b.
pałacu hr. Za
mojskich, obec
nie zaś pod nr. 70
na Nowym Świę
cie. Sędziwy ju
bilat, jako cechmistrz i dzietny
przem ysłowiec
cieszy się ogóiną sympatya, ja
ko rodowi ty war
szawianin, ojciec
bowiem jego był
b u d o w n i czym
i o b y w ateiem
w arszaw sk im .
Władysław Grabau.
W niedzieię ubiegła w siedzibie własnej jubilata w
Skoiimowie zebrała sie iiczna drużyna
koiegów i subjektów zegarmistrzowskich,
w których imieniu uczcił sędziwego
cechmistrza serdecznem przemówieniem
starszy Zgromadzenia subjektów, p. Szcze
pan Pełka, składając w upominku koiosainych rozmiarów grupę fotograficzną w
gustownem obramowaniu.

ZARZĄD—BIURA—SKLEP

WARSZAWA—MAZOWIECKA

K a p ita ł z a k ła d o w y 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ru b li.

O d d z ia ły :
WARSZAWA ,
DĄBROWA GÓRNICZA
ŁODZ
CZĘSTOCHOWA
LUBLIN , ,
PIOTRKÓW
RADOM
WŁOCŁAWEK
CHARKÓW
MOSKWA
BIAŁYSTOK.

WĘG,BL
KOKS

WSZEKIE ARTYKUŁY TECHNICZNE
i MATERYŁY BUDOWLANE

ANTRACYT
ŻELA ZO
BEL KI
BLACHA
KOLEJKI WĄZKOTOROWE:
CEM EN T
Szyny, Tabor, Akcesorja, Kosztor,sy, Wykonanie robót.
N A R Z Ę D Z IA
SAMOCHODY OSOBOWE i CIĘŻAROWE „BERLIET".
M ETALE.

Kursy pedagogiczne dia kobiet,

B liższe inform acje i szczegóły w K ancelarji K ursów , W idok

n ie b e z p ie c z e ń s t w a , z a i e ż
n e od f e r m e n t a c y i w k is z k a c h
p o d c z a s ia t a . Podczas upałów let
nich zaburzenia narządu trawienia spo
tykają się niezmiernie często; powyższe
zaburzenia zaieżą od fermentacyi w. ki
szkach i wzmagają się równomiernie
z podniesieniem się ciepłoty powietrza.
Stąd oczywiście wypływa potrzeba
częstego opróżniania kiszek i odkażania
ich zawartości. Dla osiągnięcia powyż
szego ceiu najiepiej stosować Kaskarynę
(Cascoriwe Teprfmce) w iióści jednej
iub dwóch pigułek dziennie, która jest
najodpowiedniejsza dia tego rodzaju
przypadków i chętnie bywa przepisy
wana przez wszystkich iekarzy. Powyż
szy środek nietylko sprowadza wypróż
nienie, ate wzmaga Wydzieianie żółci,
która, jak wiadomo, znakomicie odkaża
zawartość kiszek.

16. T eł. 193-94.

Hparaty Fotograficzne
od rl). 2.50 do rt). 200 i wyżej poleca poMa firma

W A RSZA W SK I

SKŁA D

F O T O G R A F IC Z N Y
Mazowiecka g Tgi, 54-96.
Nauka bezpłatnie. Cenniki na żąd n e.

HCMHian
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11.

PRZEGLĄD SPORTOWY.
Po wystawie samochowej w Ptgrikoti.
Corso- kwiatowe zakończyło
dwutygodniową wystawę samocho
dową w Agrikoii. Starania Komitetu
organizacyjnego, prowadzone niezwykie energicznie, zwaiczyiy czę
ściowo trudności, jakie nastręczał
zwłaszcza bardzo krótki termin przy
gotowawczy. Wystawa została otwarta w zapowiedzianym czasie,
zgromadziła sporo materyału wysta
wowego i dała podobno wcaie niezły
finansowy rezuitat. Czy jednak speł
niła swe zadanie, czy przyniosła rów
nie korzystny wynik morainy?
Aby odpowiedzieć na te pytania,
zwróciliśmy się do bawiącego prze
jazdem w Warszawie wytrawnego
znawcy stosunków automobiiowych,
p.
Dutkiewicza z Pa
ryża, który z całą gotowością udzieiił nam szeregu informacyi i uwag
bardzo interesujących.
— Wystawa w Agrikoii — oświadcza p. Dutkiewicz — nie miała
tego powodzenia, na które zasługi
wały dobre chęci i goriiwa praca ko
mitetu organizacyjnego. Przyczyny
szukać naieży w tern, że urządzono
ją w_nieodpowiedniej porze roku, na
nieodpowiednim terenie i orzy nie
sprzyjających warunkach. Rozpatrz
my szczegółowo te przyczyny. Pora
była nieodpowiednia, bo ta publicz
ność miejska, którą najbardziej ob
chodzi, dział samochodowy, już daw
no opuściła Warszawę, obywatełstwo
ziemskie z powodu pitnych robót
roinych wsi opuszczać nie mogło, a
szerokie koła mieszkańców niewiełe
wiedziały o istnieniu wystawy. Stąd
słaba frekwencya.
Nieodpowiednie też było miej
sce, bo wystawa tego rodzaju winna
być łatwo dostępna, w śródmieściu,
winna, dzięki tanim opłatom za wej
ście. skupiać jaknajszerszą publiczność. Nie jest bowiem wystawa je
dynie składem towaru, aie przedewszystkiem być musi
środkiem
kształcącym pogtądowo. Liczyć tyiko na przybycie znawcy i kiienta jest
błędem, trzeba ściągnąć jaknajszersze tłumy. Niewątpliwie może być
Agrikoła miejscem miłego wypo
czynku w zacisze letniego wieczoru,
to jednak nie wystarcza. Istnieją zaś
w Warszawie gmachy, które, acz
kolwiek nie budowane na pomiesz
czenie wystaw, mogłyby doskonale
służyć do tego celu. Są pałace, mniej
lub więcej lodowe, są panoramy, któ
re mogłyby być widownią nietylko
zapasów atletycznych ale i zapasów
przemysłowych. Tymczasem urzą
dzono wystawę daleko od śródmieś
cia, na uboczu, w miejscu pozbawio-

nem dogodnych środków komunikacyi.
Mylne jest mniemanie, że ten,
kto chce kupić samochód, znajdzie i
Agrikolę. Znajdzie on równie łatwo
i Pola Elizejskie, ulicę pod Lipami,
lub Ringi wiedeńskie. Więc przedewszystkiem było celem wystawy za
znajomić z przemysłem samochodo
wym tych, którzy nie bywają za
granicą, a którzy jednak interesują
się już automobilizmem nawetbezchęci czy możności kupowania, chodzi
ło o rozbudzenie zajęcia nawet u
tych, którzy wcale jeszcze tej dzie
dziny nie znają. Trzeba było także
liczyć się z warunkami atmosferycz
nemu; deszcz tamował dostęp do pla
cu wystawowego, ale trudniej jesz
cze było zatamować dopływ wody
pod same koła wystawionych samo
chodów. Cóż pomoże piękny ogród,
muzyka i restauracya. jeżeli zimny
deszcz przemienia teren wystawowy
w jedno morze błota.
Nieodpowiednie były i inne wa
runki. Wysokie ceny za standy
(droższe, niż w Grand-Palais) nie po
zwoliły szerszemu kołu konstrukto
rów wziąć udziału W tym pokazie
przemysłowym. To też tylko pewna
liczba silniejszych, ą raczej odważ
niejszych firm uczestniczyła w wy
stawie. Jeżeli, mimo wszystko, gma
chy wystawy były zapełnione, to ra
czej dlatego, że są zbyt szczupłe na
wystawę międzynarodową, niż dla
tego, że okazów było zbyt dużo.
Przyczyniło się może i to również,
że okazy były bardzo „wystawowe"
i. że kiikadziesiąt bardzo do siebie
podobnych samochodów zajęło miej
sce. które by wystarczyło na więk
szą Ilość mniej inkrustowanych ka
ret, Skoro już o tern mowa, wspom
nieć też trzeba, że wystawa nie po
kazała nic nowego, nic szczególniej
odpowiedniego dla naszych dróg i
warunków. Raczej samochody „na
pokaz" niż „na użytek". 1 gdyby
chociaż było je komu pokazywać!
Zagraniczni konstruktorzy, z który
mi miałem sposobność rozmawiać,
dosyć smutnie byli usposobieni prze
biegiem wystawy. Dopiero corso
kwiatowe, niezupełnie zresztą szczę
śliwe, rozpogodziło nieco ich oblicza,
pozwoliło im zapomnieć na chwilę
o kiepskich transakcyach.
— Zatem chwila bieżąca
przerwałem memu informatorowi i
surowemu krytvkowi — przedstawia
się niekorzystnie. A przyszłość, czy
horoskopy jej nie brzmią pomyśl
niej?
— Owszem, istnieją wszelkie
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dane, .by samochód rozpowszechnił
się w naszym kraju. Aby jednak
przyspieszyć tę chwilę, trźęba za
cząć akcyę od samych początków,
trzeba kształcić odpowiednio szersze
koła. Tymczasem dziś pojęcie o automobilizmie bywa zupełnie mylne; ż
wyjątkiem kilku jednostek, wykształ
conych za granicą, nikt nie wie, cze
go można żądać od samochodu, co
trzeba mu dać wzamian. nikt nie
wczuwa się w mechanizm, by z mart
wej maszyny przemienić go w jak
by drgajaoy życiem i posłuszny, każ
demu życzeniu organizm.
Kwestya ceny? Zapewne, samo
chód jest kosztowny i kosztowny bę
dzie zawsze. Wprawdzie gdyby za
potrzebowanie było silniejsze^ uda
łoby się może wprowadzić na targ
maszyny nieco tańsze, ale tę taniość
trzebaby wyciągnąć nietyle z jakoś
ci mechanizmu, ile raczej z siły sa
mochodu. Rozpowszechnione mnie
manie; że tylko silne maszyny mo
gą przejść wszędzie, nie wydaje mi
się słuszne, bo sam doświadczyłem
niejednokrotnie, że nawet słabsza
maszyna, ale równocześnie lżejsza,
oddaje doskonałe usługi. A przytem
jeszcze jedno: Brak wykształconych
należycie
szoferów jest niemałą
przeszkodą w rozwoju autornobilizmu u nas. Zaradzić by można na to.
obchodząc sie zupełnie bez szofera.
A w tym wypadku znów również za
leca się maszyna mniejsza, lecz
sprawna, dobrei konstrukcyi. z reno
mowanych fabryk.
Samochody, budowane speęyalnie na zło drogi, mojem zdaniem,
faktycznie nie istnieją wcale. Jedynie
niektóre fabryki zagraniczne wyra
biają typ kolonialny o zaletach odpo
wiednich i dla nas. Oczywiście, miej
scowe siły handlowe mogłyby nakło
nić fabryki do konstruowania spećyalnych typów, dostosowanych, do
naszych warunków, ale to musiałoby znowu spowodować podwyższe
nie ceny, więc rezultat byłby proble
matyczny. Rozwiązaniem kwestyi
mogłaby być poniekąd fabrykacya
miejscowa. Niestety, ż innych punk
tów widzenia sprawa nie przedstawia
się tak łatwo. Trudno znaleźć na
miejscu dobry materyał. a jeszcze
trudniej wykwalifikowane śiły Tobocze, zwłaszcza robotników wykoń
czających. Gdyby jednak przystąpić
do dzieła z dużym kapitałem, gdyby
sprowadzić na początek majstrów z
za granicy, a przedewszystkiem nie
myśleć o konkurencyi z zagranicą
co dó tłoścf typów, lecz starać się je
dynie o najodpowiedniejszy dla nas
typ — to. jak sadze, fabrykacya kra
jowa mogłaby stanowczo liczyć na
znaczne powodzenie. Należyta prga-

nizacya handlowo-finansowa. obznajmiona z mieiscowemi stosunkami i
mogącą udzietać kredytu, przyczyni
łaby sie także niemało do poparcia
krajowei produkcyi i rozpowszechnie
nia samochodu. Nie zapominajmy, że
wiełe fabryk zagrancznych rozwinęło
się właśnie dzięki takiemu finansowa
niu przez banki, które gotówka wypła
cają fabryce naieżność. a potem same
ściagaja pieniądze od kłienta. Więc,
jak powtarzam, krajowy przemysł
automobiłowy mógłby przy sprzyja
jących okołicznościach mieć u nas
widoki pomyśtnego rozwoju.
W. R.

Wyścig cyktistów na przestrzeni Kraków—Lwów (325 kim.)

Nowe rekordy powietrzne.

Lwowianin p Oleksy przybywa do mety pierwszy po 18 s°dz. 48 mm biegu

Gustaw Basser.

Werner Landmann.

Dwaj lotnicy niemieccy stworzyii w
ostatnim czasie nowe rekordy czasowe
iotu bez przerwy. Gustaw Basser prze
był w powietrzu 18 godzin 12 min. W pa
rę dni później rekord ten został pobity
nowym rekordem lotnika Wernera Landmanna. który leciał bez przerwy 21 go
dzin 49 min. Lotnik zabrał w drogę 600
iitrów benzyny i zapas żywności na 24
godziny.

Kronika sportowa.
Afo/ch p:'fh: nożnej został rozegrany
w Warszawskiej Agricoii międży słynną
drużyną czeskiego kiubu „Sparta" a dru
żyną Warsz. Koła Sportowego. Czesi
okazaii się świetnie wytrenowanymi szer
mierzami. Wynik matchu 11:1.
WŻyścfg:. 'Podczas wiosennego sezo
nu Wyścigów konnych w Warszawie ro
zegrano 45 gonitw dżenteimenskich i 104
żokejskich na ogóiną sumę 139.000 rb.
Najwięcej wygraii E. i M. Łazarewowie,
bo 35.019 rb.; powyżej 10 tysięcy dorów
nała im tyiko stajnia L. Mantaszewa ż
sumą 15.213
Wyścigi w Łodzi zakończyły się w
ubiegłym tygodniu. Ogółem było 5 dni
wyścigów.
W Petersburgu nowy sezon wyści
gowy rozpoczął sie dn. 28 z. m.
JVa dorocznej Hcytccy: w Rapageół
zakupiono 35 roczniaków. Z przychów
ku po „Sac a papier" Władysława ks.
Lubomirskiego nabyło 6 roczniaków za
ogóiną sumę 158.000 koron.
Lotnik frnnens&t, Poiree, produkują
cy się „martwemi węzłami" na wzór
Pegouda. nie mogąc doczekać się wziotów w Warszawie, udał się aeropianem
do Łodzi, aby urządzić wzioty na torze
wyścigowym tamtejszym. .
Powerem z Warszawy do Paryża.
Kiiku członków W. T. C. wyrusza pod

kierunkiem kap. Zdzisława Budziszewskiego na rowerach z Warszawy do Pa
ryża wedie marszruty, opracowanej
przez redaktora ..Lotnika i Automobiiisty". p. Z. Dekiera. Droga wiedzie przez
Kutno, Poznań, Szwerin, Beriin, Lipsk,
Naumburg. Eisenach, Frankfurt, Moguncyę, Homburg, Metz i t. d.
Trójbój pływach: odbędzie się z inicyatywy Koła Sportowego w Warszawie,
dnia 15 b. m. dia członków Koła oraz
uczestników gier ruchowych.
W 2-ón:owych regałach na Wfśie,
pod Warszawą braii udział wiośiarze
warszawscy, kaiiscy, łomżyńscy, płoccy,
pułtuscy, włocławscy, krakowscy, po
znańscy, kijowscy i grodzieńscy.
Pałd samochodowy hrahowshj odbył
się w dn. 27 28 i 29 czerwca. Terenem
były najpiękniejsze okoiice kraju, Tatry
i Pieniny. Do startu w Krakowie stanę
ło 21 samochodów. Droga wiodła przez
Zakopane, gdzie Odbyło się wspóine śnia
danie i koiacya oo poWrocie z Morskiego
Oka, dąiej przez Czerwony Kiaszjor,
Szczawnicę. Nowy Sącz i Mszanę Doiną
z powrotem do Krakowa.

Z wystawy koni w Katiszu.

Rubin" 3-!etni ogier Jasno-kaszt
p. 8ergju8za Rybnikowa z Sarat (p.
koiskiego), nagrodzony na wystawie 100 rb.
Premium i kupiony za 1730 rb. przez p. Stan.
Wołowskiego dia stada rząd, w Janowie.
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Z iiteratury łowieckiej.
ST. ZABOROWSKi. „7ah łrahadar".
Dia inteiektuaiisty miejskiego . żyłka
myśiiwska" jest czającym sie jeszcze na
dnie duszy instynktem barbarzyńskim,
szczątkowym. Człowiek rozmiłowany w
poiowaniu wydaje mu sie istotą okrutna
i krwiożerczą; zapewne, iepiej, że mordu
je zwierzęta, niż iudzi. W rzeczywisto
ści zaś w każdvm szczerym, prawdziwie
..zapaionym" myśiiwym tkwi poeta. Za
zwyczaj nieuświadomiony, nie umiejący
sformułować tego kompieksu uczuć, któ
re namiętność łowiecka wywołują. Lecz
jeśii weźmie pióro do ręki, wnet płyną
gorące słowa, sławiące piękno przyrody.
Bo myśiiwstwo zbiiża człowieka do na
tury, zwiększa w nim zdoiność odczuwa
nia czaru i uroku, jakim tchnie odwiecz
ny ias, tajemniczy i majestatyczny, sze
roka równina, iękko szumiąca łanami zło
cistych zbóż, szmaragdowe łąki, poprzerzynane iśniącemi wstęgami rzek. — se
ledynowe świty i gasnące rumieńce zórz
wieczornych...
Jednym z tych myśiiwych-poetów,
umiejącym trafnie i maiownieżo przelać
na papier swoje wzruszenia, jest p. Sta
nisław Zaborowski. Jego opowiadanie
„Mój pierwszy jeień" naieży już do kiasycznych utworów naszej ubogiej iiteratury łowieckiej. Teraz skreśiił i wyda!
w ozdobnej broszurce Wrażenia z poiowań na głuszce. „Jak trubadur!" nosi
tytuł to wydawnictwo. Trubadurem staborów poleskich zowie świetny myśiiwy króla ptaków naszych; w jędrnej,
pięknej poiszczyźnie snuje szereg prze
dziwnych obrazów, kiedy z puszczy poteskiej ustępuje zima, kiedy czuć już cie
płe. miękkie. pierWsze tchnienie wiosny.
Wówczas to, przed wschodem słońca, w
gęstwinę czarnych świerków wydzwa
nia swą głuchą pieśń miłosną wspania
ły. króiewski ptak. He trudów, podstępów,
i wrażeń, zanim cenny wachiarz z ciemnoszafirowych piór stanie się łupem szczęśiiwego myśliwego! Te jedyne w swoim
rodzaju przeżycia rysują sie w opowieści
p. St. Zaborowskiego tak plastycznie, że
czyteinik przeżywa nieomal jego łowiec
kie niepokoje.-obawy, radości i zawody.
S. K.

