Fabryka mebli giętych „Feliksów” - a B r . RosanwassBPfr"

najnowsze moflele. Wyrób wytworny.

W arszaw a, O grodow a 62. T el. 79-90.

D A D D I T ” fabryka Armatur
„ D flD D I I
i Odlewnia Metali

Cholewiński i Dobrowolski Inż.

Ceny najnlłsze. Cenniki gratis i franco.

Warszawa, Mokotów m j n i 01
ul. Kazimierowska 19,

Wykonywa wszelkiego rodzaju armaturę, oraz następujące stopy metalowe: mosiądz czerwony na armaturę, mosiądz, bronz i fosforbronz
d-ra Kflntzel’a, metale odporne na działanie kwasów i na wodę morską, bronz na wysokie ciśnienie do 500 atmosfer, mosiądz paten
towany do rur bez szwu, bronz krzemionkowy, bronz niklowy i stal fosforbronzowa na przegrzaną parę, metal okrętowy „Sterrow",
metal , Delta" i .Durabel*, tombak, aluminjum, najsilber, spoiwo wszelkich gatunków, przeciwkwaśny bronz manganowy na wysokie
ciśnienie i przegrzaną parę, fosforbabbity. REZERWUARKI do W. C. patent oyet. „KRES’’

B iu ro In stalacyjn o -tech n iczn e
......
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W A RSZAW A = = = = =

ul. Ordynacka Na 9.
Kanalizacya. W odociągi.

C entralne ogrzew anie.

W entylacja.

Telefon Na 65-55*

O św ietlenie gazowe. Budowa stacyi biologicznych, patentow anych własnego system u.

SKŁAD NACZYN KUCHENNYCH
o galanteryjnych i sprzętów

K a rn a w a ł 1911
FRAKI
S M O K IN G I
SURDUTY

gospodarskich.

Warszawa, Marszałkowska Ul. Tei. 90-55
Sprzedaż za gotówkę i na raty.

gotowe w n a jw y k w in tn ie js z e m wykończeniu

Leopold ){och

Zivnostenska Jan ka
YY
♦y
«

M io d o w a

W Krakowie, Rynek 17.

'

PROJEKTUJE I WYKONYWA WSZELKIE KONSTRUKCYE
ZELAZNO-BETONOWE I BETONOWE
W arszawa, Ś-to Krzyska Jfe 30. Telefon 94-18.

KUPUJE, SPRZEDAJE i ZALICZKUJE PAPIERY WARTOŚCIOWE.

♦ Schowki bezpieczeństwa (Safe dep<)t). ♦

Zow.yikc. J. JOH N w £odzi

Każdy może fotografować!

Tipaittiy

°d

2

S e n a t o r s k ie j.

BOBROWSKI,
KOŁUDZKI
&
S-ka
BIURO TECHNICZNE

KUPUJE I SPRZEDAJE RUBLE, MARKU
FRANKI i wszelkie inne obce waluty. ::::::

♦ ♦

ró g

kop. 5 0 do rb. 2 0 0

w y r a b ia w 3 -c h o d d zieln ych fa b ry k a c h i
I. P ę d n ie (Transmisye). Ha W y g ia d z ia rh i (Kalandry) i wal
ce dę nich. III. O ry g in a ln e k o t ły S tre b la do ogrzewań.

T-w a KODAK i inne

ERNEST NEUMANN

Biuro Warszawskie, Marszałkowska 148.

Skład przyborów fotograficznych
W a r s z a w a , M a z o w i e c k a 6 , tel. 54-96.
= = = = =

Fabryka

CENNIK NA ŻĄDANIE. = = = = = = = =

T o w a r z y s t w o A k c y jn e

B = POLAKIEWICZ

Papierosy:
„OBSTALUNKOWE” ) , ,
8 „M 1“ 1
..E G IP S K IE ”
| 10k” 8 J « U “ 1 6k”
Poleca

g

Przedsięb. budowli Betonowych, Żelazobetonowych ł Inżyniersk

KAROL F. FISER

Siuro nyelioracyi rolnych
Inż.: S. Turczynowicz, A. Ponikowski,

W. Trojanowski i E. Ostrowski
W a r s z a w a , A l. J e r o z o lim s k ie 7 6 . T e l. 115-02.

Warszawa, Mazowiecka 10.
Kompletne urządzenia biurowe.

Oddział: Mińsk Litew ski, H otel „Garni”.

A M E R Y K A Ń SK I SYSTEM .

biur?e'chn^ n
ceJN0‘

Odd. na Król. Polskie: Ł ó d ź , Z a k ą t n a 8 7 .

MEDALE ZŁOTE: LUBLIN 1908. WARSZAWA 1910.

$r. Więckowski i S-ka O P IT Z i S-ka

W a rs z a w a , M o ko to w sk a 29 .

T e l. 53 -56 .

Fabryka wyrobów
M ETALOW YCH

W a rs z a w a , M o k o tó w T e l. 17-17.
K a n a liz a c ja i W o d o c ią g i. Urządzanie kąpieli, łaźni parowych i zakładów
wodoleczniczych. B u d o w a s a m o d z ia ła ją c y c h a p a r a tó w do biologiczne
NACZYNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO I MLECZARSKIE
go oczyszczania ścieków i t. p.
OGRZEW ANIA CENTRALNE I W BN TY LA C Y A w sselkicb systemów. oraz poleca PARNIK ,WAR* i NOWY ,W AR“ do paszy dla bydła,
PROJEKTY I KOSZTORYSY.
—
C e n y f a b r y c z n e . . ...........
I

APTEKA

Ceny znacznie zniżone!
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Poleca:

N ajnow sze specyfiki krajowe i zagraniczne. W ody mineralne
św ieżego czerpania.
Wyrabia: Środki opatrunkow e w yjałow ione w szk le i pergam inie, oraz
płyny w yjałow ione do podskórnych w strzykiw ań.
Masę do posadzek „LUNA”, Cukierki Eacaliptnsow o-m entolow e.
R eprezentacya w yrobów F. Ad. R ichtera
A nalizy fizjo lo g iczn e i bakteryologiczne

Warszawa, JNs 18 Nowy-Świat Jfc18, i
Telefon N° 41-11.

Z A K Ł A D Y M E C H A N IC Z N E

PIE R W SZA
PIEKARNIA
, V,N ow y-Ś w iat N° 8 , te l. 7 7 -00 .
W olska M 3 0 , to l. 88-77.

£. Plagę i I. £aśkiewicz
- - w L U B L IN IE .
-■ — .
Kotły parowe wysokiego ciśnienie.
Kompletne instalacye: gorzelni, rektyfikacyi,
krochmalni, syropiarni, drożdżowni i suszarni kartofli.

P o le e a z n a n e z e s w e j d o b r o c i p i e e z y w a

EDW ARD GUNDELACH.

BIURO W ŁASNE w W A R S Z A W I E , J E R O Z O L IM S K A J\5 58.

Biuro Jahołkowskiej

Biuro nauczycieisKie

K a r p iń s k ie j

Dział pedaaogiczny: nau czycielk i,
n au czyciele, francuzki, niem ki, an
gielki, bony polki. Dział roiny: oficyaliści rolni, gospodynie w iejsk ie. Dział
handlowy: H andlow czynie, handlow cy.

i£

W a r s z a w a , M o n iu s z k i 7
poleca: n au czycielk i, freblów ki,
bony, sprow adza francuzki, niem 
ki, angielki.

Warszawa, Chmielna 36. tel. 28-56.
*
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Stefana MICHELISK

w W arszaw ie, M okotow ska 43. Tel. 97-97.

ULEPSZONYCH GRAMOFONÓW i PŁYT

U w a g a : W ielki w ybór p łyt Gramofonowych
Ostatnie nowościl

re —
►.» jte
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3
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1 Laboratoryum Farmaceutyczne

POLECA

flazeta jlarobowa
wychodząc dopiero w ieczorem ,
jest w możności zam ieścić w iado
m ości o w szvstkiem , co stało się
na św ie c ie do godziny 5-e’ po poł.,
tern samem w ięc swoim czytelnikom
zamiejscowym przynosi najwczećn ej
zupełny obraz całodzien. wydarzeń.
„Gazeta Narodowa” zam ieszcza
stale dwa feljeto n y p o w ieścio w e
a trzeci okolicznościow y.
Przedpłata na „Gazetę Narodową”
w znosi z przt syłką pocztową:
m iesięcznie 2 koron 50 hal.
kwartalnie 7
„ 50 „
półrocznie 15
„
Prenum eratorowie „Gazety Naro
dow ej” m o g ą po bardzo zniżonej
cenie otrzymywać „Tygodnik mód
i p o w ieści”, jako też warszaw ski
tygodnik „Ziarno” z 12 tomikami
rocznej prem ii.
Administracya „Gazety Narodowej” :

g&a

Lwów, ul. Karola Ludwika N? 3.

Skład fabr. Mebli giętych
B ra c i

THONET

W A R SZA W A ,

Kupuję Brylanty

Marszałkowska 141, tel. 20-29.
Kompletne urządzenie apartamentów,
will, teatrów, zakładów gastronomi
cznych, klubów, etc. etc. W ielki
w ybór gotow ych Jadalni, Sypialni,
Salonów i t. p. na składzie.

H E N R Y K J U W IL f R
N ow y-S »*at 59. l-sze piętro front

Sprzeda ę B iżuterye i srebra okazyj
nie. K ontentuje się małym zyskiem
bo w m ieszkaniu, tel. 55-28.
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B IU R O U R Z Ą D Z E Ń E L E K T R Y C Z N Y C H

o

E le k t r y c z n e o ś w ie t le n ie , e le k t r y c z n e p r z e n o ś n ie s i ł y , połączenia
z siecią miejską. Iastalacye telefoniczne i sygnalizacyjne. D źw igi e le 
ktryczne osobow e i tow arow e. Rem onty, rew izye, stały dozór techniczny.
D ostaw a w szelk ich artykułów wchodzących w zakres pow yższych urządzeń
elektrycznych.
K O SZTO RYSY I CENNIKI NA ŻĄDANIE.
W y łą c z n a s p r z e d a ż wyrobów Zakładów Elektrycznyrh Regina w K olonii.
Najtrwalsze żarówki m etalow e J o t a dające 70'/o oszczędności. Najekonom iczniejsze lampy łukow e H e lja i R e g in a .
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W a rs z a w a , M o k o to w s k a 3 9 .

T e l. 5 9 -4 6 .
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M OTORY N A GAZ S SA N Y
zuiycie Antracytu 0,38 do 0,48 kg. na konla-godzlng.

Inż. Szymon LAND AU

W a rs z a w a ,

S m o ln a 3 6 .

PRZEGRZEWACZE, ODTŁUSZCZNIKI O NIEZW YKŁEJ DZIAŁALNOŚCI

T e l e f o n 1 0 9 -1 7 .

B iuro w ykonywa:

Jsneralna Reprezentacja zakładów budowy maszyn FRANCO TOSI w Legnane

INSTA LA C Y E elektryczne w całkowitym zak resie.

B U D O W A tartaków, fabryk przem ysłu w łók n istego.
NAJEKONOMICZNIEJSZE TURBINY PAROW E. PRECYZYJNE MASZY
NY PAROW E od najm niejszych do naiw iększych.
T U R B IN Y w odne. P O M P Y .

KOKS
od 5-eiu korey (30-tu pudów)

do centralnego ogrzewania
od 30-łu pudów.

Młyny.

Dostawa >o okładów

ANTRACYT ARNOLDA ORYNGA
od 30-tu pudów.
Składy: Towarowa 21.

H

Tel. 7-7017-60

Magazyn konfekcyi damskiej
LEONA GRABOWSKIEGO.
Kraków, Rynek gł. 4, tel. 990.

NOWOWYBUDOWANA, z komfortem urzą
dzona wspaniała sala restauracyjna w Ho
telu Pollera w Krakowie.
Dom bankowy, Plac Zielony, dom Hersego

KANTOR ,.ŚWIATA” w ŁODZI: Biuro dzienników i ogłoszeń „PROMIEŃ”, ul. Piotrkowska81.

CO MÓWI PIEŚŃ?

KAZIMIERZ JASIŃSKI.
Załatwia wszelkie czynności bankierskie na
najdogodniejszych warunkach.

Bank dla Handlu i Przemysłu
w Warszawie Bielańska 5.
Dział towarowy
Pożyczki zabezpieczone towarami oraz
frachtami. Kupno i sprzedaż towarów
z polecenia osób trzecich.

Dział bankowy
Przyjmowanie kapitałów do oprocento
wania. Przekazy, inkaso, dyskonto.

I POLSKIE

BIURO LEŚNE. Załatwia |
■ wszelkie czynności w zakres leśnictwa
| wchodzące.
Żórawia 22. Tel. 90-90.

MEBLE
Z a łą s k i i S -k a

Warseawa, ul. Erywańska Nfi 2.
Telefonu JG 16-39.

Biuro melioracyi rolnych
Inż. St. Otmianowskiego
Warezawa, Czysta 6. — Wilno W. Pohulanka 21.

Referencye z Kraju i W. Ks. Poznańskiego.
DO CZARNEJ KAWY TYLKO

LIKIER,,

Vichy-Curaęao“

przygotowany na solach kuracyjnych Vichy.

(Szkice z życia i literatury rosyjskiej)
. pieśni, zdające jeden z bohaterów ostatniej po
się wyciem ra wieści Arcybaszewa „U kresu“—
czej, aniżeli śpie Czy wierzycie naprawdę, że można
wem, przeciągłe, bawić się wieczyście walką wza
b e z n a d z ie jn e , jemną, wieczyście odmieniać swo
nieludzkie, na- je drobnostkowe rządy, wieczyście
wetw swym bez malować obrazki, leczyć chorych,
kresnym smutku. pisać książczyny, rzeźbić posążki,
Zna je lud ro budować teatrzyki, kochać się, orać
syjski, dźwięczą ziemię, ubijać cegiełki... wieczyście
zdawna nutą po żyć i żyć!.. Wszak przedewszystnurą w jego poezyi, obok piosenek kiem to jest nudne i głupie... Na
hulaszczych i zbójeckich, i zdaje stąpi czas, gdy opustoszeje wresz
się, jakgdyby dusza tego ludu, jak cie pole działalności ludzkiej... Lu
jego bałałajka, miała tylko trzy dzie zaczną dla rozrywki strzelać
struny, brzmiące kolejno weselem się wzajemnie, będą zbiorowo to
pijackiem, rozpasaniem brutalnem pić się, wieszać, rzucać ze skał
i żalem rozpacznym. Piśmienni w przepaście. Matki będą z nie
ctwo zna je także, ale otacza dla chęcią poczynać i żywić niemowlę
użytku warstw wykształceńszych ta, nikomu niepotrzebne, nikogo
mgłą dociekań psychologicznych, nie obchodzące... żadna nie uwie
analizy niszczycielskiej i nastroju rzy w jakieś losy niezwykłe i pięk
szczególnego, ochrzczonego mia ne swego dziecka... ujrzy w koleb
nem „nytjo“, nie dającem się prze ce tylko przyszłe nieszczęścia, mę
tłumaczyć i oznaczającem jakieś ki, zidyocenie, zwyrodnienie. Apa
gnuśne tęsknoty i rozżalenia, roz tycznie wyrzeknie się porodzeń,
lewne i rozkładowe w swej istocie. albo opuści zrodzone dzieci tam,
Literatura nadobna w roku gdzie na świat przyszły"...
ubiegłym wydała szereg dzieł wy
Ponury Naumow głosi te za
bitnych, bodaj nawet arcydzieł, sady wobec licznego zgromadzenia,
znaczonych nazwiskami Gorkiego, które nic przeciwstawić im nie mo
Bunina, Arcybaszewa, A. N. Toł że, oprócz jakiejś manekinowej żą
stoja, Remizowa, Censkiego, oraz dzy użycia i oprócz doktryn sokilku innych pisarzy, a przez wszyst cyalistycznych młodego studenta,
kie te utwory snuje się nić czarna które zresztą utknęły mu w gardle,
jakiejś—nie żałoby już, ale zrozpa- odczuł bowiem, że są czysto książ
czenia, poza którem nie świta ża kowe, że „niema w nich żyjącego
dna gwiazda, zwiastująca odrodze ciała ludzkiego“.
Arcybaszew ujął tu niewątpli
nie, żaden promień wiary i nadziei.
Od czasu tylko do czasu owiewa wie znamienne rysy stanu obecne
te cmentarne karty jakieś ciepło go swego społeczeństwa. Zawie
serdeczne, jakiś czas słodkiego dzione w swoich ułudach, zwątpi
smutku, czyniąc wrażenie spojrzeń ło już nawet o sobie, o swych
gasnących oczów, lub blasków go zdolnościach do odczucia wartości
rących, słonecznych na krzyżach i szczęścia życia, zobojętniało na
mogilnych. Pięknością cmentarza wszystko, dobrze wiedząc, że dzi
siejsze objawy rzekomego wzrostu
piękne są te utwory.
„Wszystko znuży ludzi—mówi patryotyzmu, są tylko następstwem
1

COGNAC

t REMY MARTIN u
PRAW DZIW E SODEŃSKIE MINERALNE PASTYLKI

FĄY’A

PRZECIW KASZLOWI I CHRYPCE.
ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH APTE
KACH I SKŁADACH APTECZNYCH.

BAZAR KRAJOWY
W KRAKOWIE
rzeźby zakopiańskie.

KRAJOWA o
FABRYKA o
TYTUNIOWA

poleca:

„UNION

® Kołoflziejskiego i Filipowskiego w Warszawie ©
POLECA P A P IE R O S Y :

FURORA
100
BAJECZNE ,
ERA
.

szt. rb.
1.— | W pudełkach
. » — .60 i poioo,25iio
. . — .60 J
s**uk.

Skład główny: Nowy-Świat 31. Tel. 5-33.

DOM BANKOWY
BR. POPŁAWSKI, Czysta 8, róg W ierzbow ej.
Załatwia najkorzystniej wszelkie
operacye bankierskie. Tel. 655.
■■

■

■

■—

elektryzacyi ustroju, od którego
odleciał już duch wiary, nadziei
i miłości. Zestawiając teorye Naumowa z zarazą samobójstw, za
bierającą tyle ofiar, zwłaszcza
wśród młodzieży, z obojętnością
ogółu nawet na klęski żywiołowe,
w rodzaju trzęsienia ziemi w Siedmiorzeczu, z zimnem jakiemś rozpasaniem moralnem i powszechnem,
o którem wymownie świadczą bez
wstydnie mnożące się jego przy
bytki, z jurgieltnictwem politycznem, z je m en fiche'\zmzvn. rozma
itych „działaczy11 społecznych, z
bezskutecznemi usiłowaniami dziel
niejszych jednostek, dążących do
otrząśnienia społeczeństwa z apatyi, do przebudzenia w niem twór
czych pierwiastków żywotnych —
trzeba dojść do wniosku, że po
wieść „U kresu“ odzwierciedliła
smutną rzeczywistość.
Jeżeli daje się w tej rzeczy
wistości zauważyć promień jaśniej
szy, to chyba w zakresie sztuki,
która już tyle razy w dziejach świa
ta była kwiatem na bagniskach
i ruinach. W dziale Arcybaszewa
jej przedstawicielem jest malarz
Michajłow, tworzący arcydzieła
człowiek-samiec, niezdolny zdawać
sobie sprawy z nieszlachetności
swoich czynów. Bez żadnego wy
rzutu sumienia opuszcza nieszczę
śliwą Nelly, gdy miała zostać ma
tką, zdobywa niemal przemocą na
iwną kupiecką córkę, Lizę, która
go za to po rękach całuje, a drwią
cą potrosze z jego miłosnych za
kusów artystkę, zmusza szpicrutą

do rzucania się w fale szalu. Ta
kim jest artysta, don Juan swoisty,
rosyjski, bez cienia pogoni za ide
ałem, za wieczystą kobiecością, za
osiągnięciem w miłości dla kobie
ty niedostępnych wyżyn uczucia.
Życie dla sztuki jest cierpie
niem. Wie o tern Michajłow, do
znawał dreszczu tworzenia. Gdy
razu pewnego stworzył obraz „bia
łego, zimnego łabędzia, płynącego
nad zimną i ciemną głębią“, omal
nie pomięszały mu się zmysły. Po
tem wszakże powstało w nim uczu
cie zazdrości do obrazu. Wszak
ten istnieć -będzie, zawieszony w
muzeum, gdy ciało jego twórcy
w proch się obróci. O to ciało
i jego chucie chodzi artyście przedewszystkiem. Gdy mu dr. Arnoldi łagodne z powodu opuszczo
nej Nelly czyni wyrzuty, Michaj
łow odpowiada:
— Wiedziała co ją czekało...
Chcę poprostu żyć! Dlaczego mam
dla niej czynić z siebie ofiarę?...
Kobiet dużo, a wszystkie są ładne.
Pragnę wszystkich kobiet, a nie
jednej. Poco mam się dręczyć,
poco udawać i uszukiwać kogoś.
Chciała jakiejś miłości wieczystej,
ja zaś nie mam żadnej tego rodza
ju chęci i... rozeszliśmy się!..
Tylko tyle. Żadnych obowiąz
ków, żadnych skrępowań, żadnej
odpowiedzialności. Trochę poezyi
na wstępie, trochę szału nakrótko,
a potem niech się dzieje co chce,
byle można było znów zacząć od
wstępu. W końcu „kres“, czyli
śmierć ze zgrzytaniem zębów, że
się było tylko jakiemś narzędziem
dla tworzenia dzieł, które twórcę
przeżyją...
Na tle ponurem śmierci prze
suwa się przez powieść szereg in
nych postaci bezdennie smutnych,
wijących się w nieubłaganej sieci
czasu, w świadomem i nieświadomem wyczekiwaniu „kresu“. Umie
ra bezmyślnie, tknięty paraliżem
mózgu stary profesor, niegdyś wy
bitna siła naukowa, umiera dziecko
a!koholicznych rodziców, rozpacza
jących jakoś po zwierzęcemu nad
drobnemi zwłokami, z krzykiem
rozpacznym wydaje tchnienie osta
tnie młoda artystka, której choro
ba kazała powrócić do cichego do
mu rodzinnego i która w ostatnich
chwilach pokochała wreszcie z ca
łą czystością odrodzonego serca
starego lekarza-samotnika, idącego
przez życie ze smutkiem bezna
dziejnym w daszy, ale ze współ
czuciem szczerem dla ludzkich nędz
i rozpaczy. Gdy pogrzebano już
zwłoki biednej suchotnicy, gdy
odeszli wszyscy, stary dr. Arnoldi
pozostał, jak chciała umarła, sam
jeden przy jej mogile, aż spadły
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cienie wieczorne, widma snuć się
zaczęły pomiędzy krzyżami i chło
dny powiew wiatru zaszeleścił
wśród drzew...
W pojedynku ginie zuchwały,
czelny adjutant, o drapieżnym uś
miechu i zimnym ócz połysku, strze
lec doskonały. Ginie z własnej
woli, chybia bowiem umyślnie prze
ciwnika, którym jest przemysłowiec
Arbuzów, opilca i hulaka, ujmują
cy się za nieszczęśliwą Nelly, z po
wodu niewłaściwego odezwania się
o niej młodego oficera. Kocha tę
opuszczoną dziewczynę, pomimo jej
romansu z Michajłowem, z którym
zresztą jest w przyjaźni, którego
zaprasza w klubie do wypitki i z
którym przy jednym biesiaduje sto
le. Nelly także żywi uczucie głęb
sze dla Arbuzowa, idzie w nocy
przed pojedynkiem do owego adjutanta, żądającego, by mu uległa, ale
spostrzegającego się, że ta drżąca
istota jest w przededniu macie
rzyństwa i obiecującego jej, że
strzeli w powietrze. Arbuzów wy
chodzi cało z pojedynku, dowie
dziawszy się tylko, że zastrzelił
człowieka, który mu na chwilę
przedtem darował życie. Sam zre
sztą nie wie co czyni, ani dlacze
go źyje, cierpi, a przedewszystkiem
korzysta ze swego stanowiska mi
lionera,by poniewierać zresztą, przypochlebiających się mu ludzi, jak
tego o. Mikołaja, któremu każę pod
groźbą nahajki, wysiąść daleko w
polu z powozu i powracać pieszo
do miasta, jak swoich sług, dla
których nie ma innych wyrazów,
oprócz grubiańskich wymyślari.
Miłość jego dla Nelly ma swoiste
znamiona:
— Wiesz ty, co to miłość?—
mówi do oficera Krauzego, spokoj
nego niemca, rozważającego sy
stematycznie wypadki płynącego
dokoła dziwnego życia — miłość
znaczy, żeś rozum postradał, że
serce boli, że zazdrościsz, niena
widzisz, pogardzasz, a żyć bez niej
nie możesz... Będziesz pił, ugrzęzniesz w rozpuście, będziesz drę
czył prostytutki, a potem umyjesz
się, uczeszesz, przyjdziesz czyś
ciutki i cichy i będziesz w jej oczy
spoglądał jak pies... Będziesz ją
bił i udręczał, a potem płakał z ża
lu i całował każdy siniec"...
Krauze wzdrygnął się, dając
mimowolny wyraz obrzydzeniu, ale
niezrażony tern Arbuzów spojrzał
z politowaniem na „biednego niem
ca, nie rozumiejącego co to jest
„szczęście"... Rozpasanie w życiu,
przerażenie wobec śmierci, albo
wyczerpanie przedwczesne i igra
nie ze śmiercią—oto treść lśniące
go się częstokroć kruszcem szcze
rej poezyi utworu Arcybaszewa.

Uzupełnia go inny, odmienny
zarówno co do treści, jak co do
metody pisania, utwór Remizowa
„Krestowyja siestry“. Dziwny l i 
twor: pogmatwany, wymęczony ja 
kiś, o wyszukanych zwrotach, roz
myślnie zawikłanym stylu, a pomi
mo to jeden z najpiękniejszych
kwiatów równianki literackiej mi
nionego roku. Kwiat zatruty, jak
inne w tej równiance, wobec któ
rej jeden z publicystów, co to chcieliby ukryć przed światem rdzeń
spróchniałą życia społecznego, wo
ła rozpaczliwie: „Nie tykajcie tych
kwiatów, nie upajajcie się ich wo
nią, nie wierzcie pieśniarzom wa
szym!.?*
Bohaterem powieści, o dziwnej
nazwie, jest niejaki Marakulin, usu
nięty bez istotnego przewinienia
z posady urzędnik prywatny, źyjący z dnia na dzień, zamieszkały
w pokoiku, wynajętym u jakiejś
staruszki, która co lata pielgrzy
muje do rozmaitych monasterów,
na zimę zaś powraca do stolicy,
by przypominać sobie używane
i bezmyślne zresztą wyrazy jakichś
wędrownych „starców**, i czernic,
albo „dla Chrystusa obłąkańców**,
w rodzaju naprzykład: „okręty pożeglują, dużo okrętów—hen daleko“, i rozpłakać się nad temi wy
razami. Inną rozrywką staruszki
jest słuchanie tłómaczeń snów przez
kucharkę Akumównę, która w do
datku z kart wróżyć umie i jest
„bogumiłą**, bo ma serce „knutami biczowane**.
W innych pokojach sąsiadują
z Marakulinem dwie panienki, obie
noszące imię Wiery: jedna, uczę
szczająca na wyższe kursy, marzycielka, pomna zasłyszanych od mat
ki w zakątku prowincyonalnym pra
starych pieśni i legend, druga, pra
gnąca zostać „wielką aktorką**,
ucząca się w pierwszych miesią
cach pobytuw stolicy, w szkole dra
matycznej, ale wkrótce obierająca
inną drogę dojścia do celu i na
tej drodze staczająca się w prze
paść. Dalej, w innem mieszkaniu
„artyści**: clown cyrkowy i baletnik, dalej stary sknera i rozpu
stnik, wyzyskujący wszelką nędzę
i otaczający się w święta śpiewa
jącymi pieśni nabożne włóczącymi
się od domu do domu „mnichami*’
i „mniszkami**. Dalej jeszcze szew
cy i krawcy, piekarze, łaziebni,
szwaczki, praczki, konduktorzy, ma
szyniści, technicy, mechanicy, maj
strowie ze swojemi rodzinami,
nędznym dobytkiem, narzędziami
i robactwem domowem, dziewczę
ta uliczne, służba bez posad—sło
wem, jakieś pandemonium, którem
jest wielki dom petersburski, mający
od frontu kilka „pańskich** lokali.

W tem Otoczeniu mijają dni
Marakulina, toczy się życie tragicz
nie bezmyślnie, które raz jeden
tylko przerywa dziwne zdarzenie.
Bohater powieści był synem urzęd
nika fabryki Płotnikowych, zamłodu zaprzyjaźnionym ze swoim
rówieśnikiem, synem właściciela
przedsiębiorstwa. Minęły lata, mło
dy Płotnikow odziedziczył olbrzy
mią fortunę, ale rozpił się do tego
stopnia że tygodniami był bez pa
mięci. Przypomniał sobie, że m ógł
by go uleczyć Marakulin i zawe
zwał towarzysza młodzieńczych lat
do siebie do Moskwy. Marakulin
pojechał.
Wprowadzono go wprost do
gabinetu Płotnikowa. Tu, po je
dnej stronie wisiały obrazy: „świę
ta Ruś“ Nesterowa i inne, po dru
giej zaś stały klatki z małpami.
I tu i tam stały, leżały i świeciły
szkłem potłuczonem niezliczone bu
telki, sam zaś gospodarz, miodem
osmarowany, siedział ponury i mil
czący w pozie pokutnego mnicha.
Na widok Marakulina przemówił:
rozległy się ohydne wyrazy wymyślań, których powtórzyć w dru
ku niemożna, i ucieszona, że syn
„po ludzku** mówić zaczął, matka
Płotnikowa upadła do nóg Marakulinowi, dziękując mu, że uzdro
wił „chorego**.
Powróciwszy z Moskwy, zapra
gnął bohater powieści ulżyć loso
wi wszystkich swoich sąsiadów.
Napisze do Płotnikowa, otrzyma
odeń tysiąc rubli, i wszyscy wyru
szą do Paryża. Tam wszyscy się
odrodzą, wszystkim uśmiechnie się
życie, tam daleko, w błogosławio
nym kraju słońca, wesela, szczę
ścia...
I nie będzie już słychać po
świstu złowróżbnego dokoła, i oczy
ludzkie przestaną być „obłąkanemi oczyma włóczęgowskiej, świę
tej Rusi** i nie trzeba będzie pra
gnąć i szukać w dziennikach wie
ści o mordach, pożarach, powo
dziach, trzęsieniach ziemi, by prze
raziły tych, co gwiżdżą na wszystko.
Ale w odpowiedzi na list, Pło
tnikow przysłał... dwudziestopięciorublówkę. Prysły marzenia. Ma
rakulin wałęsał się długo po uli
cach, oddał banknot jakiejś śpie
waczce ulicznej, wracał do domu,
śnił sny, co czyjąś śmierć prze
powiadały, i w końcu, w pomięszaniu zupełnem, wśród majaczeń
pogmatwanych zbłąkany, rzucił się
z okna swego pokoju na bruk
dziedzińca...
Na tle opowiadania mnóstwo
postaci, a wszystkie niepewne sie
bie, „pogwałcone**, niezdolne na
wet mogiły sobie usypać, „a tylko
w chwilach rozpacznych płonące
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na złożonym własnemi rękami stośie“. Dziwna powieść, jakaś pieśń
zgrzytliwa o rozkładzie serc, któ
re wszakże kochać chciały, i umy
słów, łamiących się w zapasach
z własną siłą, o pragnieniach roz
lewnych, snach, przywidzeniach
i dziedzicznych kajdanach, wrosłych w zgrzybiałe od młodości
istoty ludzkie, o tej „Świętej Rusi**,
błędnem spojrzeniem rozglądają
cej się dokoła, wystraszonej i po
kornej...
Petersburg.

BK. KlltyłoWski.

Rzeźba Stwosza,
ofiarowana Muzeum Narodowe
mu przez mieszczanina krakow
skiego.
Niezwykły i wspaniały dar otrzy
mało Muzeum narodowe w Krakowie,
bo—dzieło Wita Stwosza. Jestto mi
strzowska płaskorzeźba w kamieniu,
dużych rozmiarów, przedstawiająca sce
nę pojmania Chrystusa na Górze Oliw
nej. Przed wiekami, jak wnosić moż
na ze starych zapisków, była ona osa
dzona w murze, który okrążał cmen
tarz, znajdujący się niegdyś przy koś
ciele Maryackim w Krakowie. Z cza
sem, gdy cmentarz skasowano, prze
niesiono rzeźbę Stwoszowską na fron
tową ścianę jednego z sąsiednich do
mów, na której, wmurowana, przetrwa
ła do naszych czasów, opisywana
wielokrotnie przez historyków sztuki
i zaliczona do klejnotów artystycz
nych Krakowa. Ponieważ znajdowała
się na prywatnej posiadłości, właści
cielem jej był każdoczesny właści
ciel domu. Tym sposobem los wspa
niałego zabytku nie był zabezpieczo
ny i ustawicznie wisiała nad nim gro
za bezpowrotnej utraty. Wystarczyło,
aby którykolwiek z czasowych właści
cieli skromnej kamieniczki przy Ma
ryackim kościele zdecydował się wy
stawić płaskorzeźbę na sprzedaż. Wo
bec olbrzymiej ceny, jaką musiałoby
osiągnąć dzieło Stwosza, utrzymałaby
się przy przetargu niezawodnie jakaś
zasobna, obca instytucya i Kraków był
by na zawsze pozbawiony jednego
z najcenniejszych swych zabytków.
Temu niebezpieczeństwu położył kres
bezprzykładnie wspaniałomyślny czyn
obecnego właściciela domu, mieszczą
cego arcydzieło Stwosza, kupca kra
kowskiego, p. Ludwika Halskiego, któ
ry ofiarował płaskorzeźbę na wieczy
stą własność Muzeum narodowemu.
Jest to dar prawdziwie monarszy, któ
ry niewygasłą chlubą otoczy po wszyst
kie czasy imię szlachetnego mieszcza
nina krakowskiego. Ponieważ wpływy
atmosferyczne oddziaływały niekorzyst
nie na odkryte na powietrzu dzieło
Stwosza, wyjęto je, z zachowaniem

Dar Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Wit Stwosz.

największych ostrożności, i przeniesio
no do Muzeum narodowego, na miej
scu zaś, gdzie rzeźba była wmurowa
na, zostanie osadzona jej wierna kopia,
dzięki czemu nadal zachowany zosta
nie pejzażowy motyw, jaki opodal
kościoła Maryackiego od wielu wieków
tworzył mur starej kamieniczki z „Chry
stusem w Ogrójcu". Muzeum narodo
we zaś zyskało bezcenny wprost klej
not, dzięki wspaniałej ofiarności skrom
nego mieszczanina, który zasłużył so
bie na hołd całej Polski.
Kraków.

Stos.

U siostry
p. Curie-Skłodowskiej.
Niewiele osób wie zapewne o tern,
że w Warszawie mieszka stale rodzo
na siostra słynnej naszej rodaczki, pani
Curie-Skłodowskiej, którą kilka dni te
mu tak zaszczytne spotkały niepowo
dzenia.

Pojmanie Chrystusa na górze Oliwnej.

Pani Szalayowa, żona znanego
przemysłowca warszawskiego, utrzymu
je z swą siostrą stosunki bardzo ser
deczne i prawie co roku spędza wakacye w Sceaux, w owym małym
domku, który od lat wielu stał się sie
dzibą jednego z najwyższych i naj
szlachetniejszych duchów kobiecych.
Kiedy miałem sposobność rozma
wiać po raz pierwszy z p. Szalayową,
uderzyło mnie przedewszystkiem nad
zwyczajne jej podobieństwo do siostry.
Jest to twarz, która, w kontraście do
niemal zupełnie siwych włosów, nace
chowana jest wyrazem młodzieńczej
prawie siły. Uderza w niej ta sama,
szlachetna energia, którą tak znakomi
cie w swym rysunku uwydatnił Anto
ni Kamiński. I nie są to bynajmniej
twarze, któreby traciły przy tern coś
kolwiek ze swych wdzięków i zalet
czysto kobiecych — bo ta szlachetna
energia, z nich widniejąca, to energia
naprawdę kobieca, której nie trzeba
wcale podtrzymywać, ani krótko obcię
te mi włosami, ani reformowaną suknią.
A zresztą, te rysy oryginalne żło
bił mistrz wielki, zwany życiem.
— My wszystkie—mówiła mi pani
Szalayowa—od lat najmłodszych idzie
my przez życie same, z trudem toru
jąc sobie drogę. Mogłyśmy tedy wy
robić sobie trochę tej energii, którą
pan spostrzega w mej twarzy. t I dziś
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wszystkie pracujemy samodzielnie. Ja
prowadzę wielką szkołę w Warszawie,
a moja trzecia siostra, dr. Dłuska, wraz
z mężem, zarządza sanatoryum w Za
kopanem.
Spytałem p. Szalayową o stosu
nek p. Curie-Skłodowskiej do kraju.
— Moja siostra interesuje się Pol
ską i jej sprawami bardzo żywo. Nie
zdarza się nigdy, aby kiedykolwiek
odmówiła komuś, kto zwraca się do
niej z prośbą o pomoc w naszych spra
wach. Oczywiście, jej pomoc materyalna w takich wypadkach nie może prze
kraczać skromnych granic. Moja sio
stra bowiem ma dzisiaj tylko to, co
sama zarobi, a przytem musi dokładać
jeszcze ze swoich funduszów do laboratoryum. Naturalnie, trudno zaprzeczyć,
że długi pobyt w Paryżu uczynił dla
niej Francyę drugą ojczyzną. Pomimo
to jednak nie zapomniała nigdy o swej
pierwszej ojczyźnie. Jej mąż był tyl
ko człowiekiem nauki i musiał być ko
smopolitą, ale pod jej wpływem nau
czył się nawet mówić i pisać po pol
sku. W ostatnich latach swego życia
korespondował ze mną tylko po pol
sku, a kiedyśmy się widywali zagrani
cą, prosił zawsze, aby z nim po pol
sku rozmawiać.
— A dzieci?
— Dzieci mówią po polsku do
skonale. Od lat sześciu mają tylko
polskie nauczycielki. Starsza, Irena, ma
nawet niedługo do nas przyjechać, aby
poznać nasze stosunki, a zwłaszcza
zwyczaje ludowe.
— P. Curie-Skłodowska jest do
brą matką?
— Ach, może za dobrą nawet. Po
święca swoim córkom za wiele czasu;
interesuje się nawet' ich najdrobniejszemi sprawami. Zresztą, po śmierci
ukochanego męża, nie pozostało jej nic
więcej, prócz dzieci i nauki.
— Gzy wie pani coś o stanowi
sku siostry pani na temat jej starań
o palmę akademicką?
— Co do tego siostra moja nie
miała nigdy najmniejszych złudzeń.
Starała się o ten zaszczyt, bo żądano
tego od niej. Wiedziała jednak, że,
jako kobieta, nie otrzyma go, przynaj
mniej teraz. A zresztą moja siostra,
jest już członkiem trzech europejskich
akademii...
Dees.

Pani Curie-Skłodowska przed domkiem swym
w Sceaux, z dwoma córkami, Ewą i Ireną.

Pani Curie-Skłodowska w swem łaboratoryum (ul. Cuvier) przy pracy. Rys. A. Kamieńskiego.

Jedyny w swoim rodzaju rysunek, dokonany z natury przez znanego artystę, Antoniego Kamieńskiego, w r. 1905 w Paryżu.
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Wśród „gburów” zachodniopruskich.
Budowa społeczna warstwy ludo
wej wiejskiej jest w zaborze pruskim
wogóle, a szczególności w Prusiech
królewskich, zupełnie odmienną, niż
w reszcie Polski. Inną jest także no
menklatura jej poszczególnych uwarstwowień. Sam spód zajmuje liczna
klasa „chłopów", która to nazwa ozna
cza w Prusiech królewskich robotni
ka rolnego, pozbawionego własności
ziemskiej. O stopień wyżej znajduje
się „chałupnik", małorolny gospodarz,
posiadający około dziesięciu mórg zie
mi. W przeciwieństwie do „chłopa",
stanowi żywioł osiadły, jakkolwiek,
niezadowolony ze swej niewielkiej po
siadłości, wychodzi często na obczy
znę za zarobkiem, który umożliwia mu
rozszerzenie gospodarstwa. Po nad
nim znajduje się warstwa większych
gospodarzy, zwanych tu „gburami",
która, ze względu na posiadany obszar
ziemi i stopę życiową, nie ma wogóle
odpowiednika w innych dzielnicach
Polski. Do pewnego stopnia tylko od
powiada jej zamożniejszy „gospodarz"
w niektórych okolicach Księstwa, mia
nowicie na Kujawach.
„Gbur" zachodniopruski jest, uży
wając naszej terminologii, bogatym
chłopem. Jednakże różnice majątkowe
są jeszcze i w łonie samej tej warstwy
bardzo znaczne. Gburem jest chłopgospodarz, posiadający kilkadziesiąt,
sto, dwieście, ale także osiemset, ty
siąc, a nawet parę tysięcy mórg ziemi.
Stanowi on fenomen na tle ogólno
polskich stosunków.
Jego stopa życiowa wskazuje na
poziom kulturalny, jakiego napróżno
szukalibyśmy u nas gdziekolwiek
w warstwie ludowej. Sięga on znacz
nie powyżej tego ideału, jaki dla za
możniejszego chłopa w Królestwie
i w Galicyi przedstawia mieszkanie,
złożone z paru pokoików i sym
boliczne firanki w oknach. Nawet
dla poznaniaków, przywykłych wi
dzieć na wsi dobrobyt o wiele więk
szy, niż we wschodnich dzielnicach
Polski, bywa skala życiowa gbura zachodniopruskiego czemś zgoła nieoczekiwanem. Jeden z dziennikarzy w Po
znaniu opowiadał mi:
— Przed rokiem byłem zaproszo
ny na wiec do wsi gburskiej pod Gru
dziądzem. Uprzedzono mnie, że na
dworcu kolejowym oczekiwać będą na
mnie konie gospodarza, u którego
miałem stanąć gościną. Napróżno oglą
dałem się za niemi, wysiadłszy z wagodu. Stał tylko jakiś próżny powóz,
ze stangretem na koźle. Oczywiście
ruszyłem do wsi piechotą. Równo
cześnie ruszył i stangret, jadąc noga
za nogą i oglądając mnie badawczo.
Po chwili zagadnął do mnie. Okazało
się, że ekwipaż należał właśnie do
gbura, u którego miałem zagościć.
W całem uwarstwowieniu ludowem
w Prusiech królewskich odbywa się
ciągły proces przeistaczania się, z tendencyą ku górze. Pracowity i inteli
gentny „chłop" bezrolny dorabia się
i zamienia się często w „chałupnika"

kilkumorgowego, ten ostatni, przy oszczędności, wzorowem gospodarstwie
i zarobkach, zdobytych na obczyźnie,
staje się „gburem", który, nie wyłamu
jąc się już ze swej warstwy, osiąga
nieraz zamożność dostatniego, a nawet
bogategojziemianina, Faktycznie wcho
dzi w szeregi wielko-ziemiańskie. Czę
sto kupuje nawet majątki t. zw. ry
cerskie.
Są to zjawiska wyjątkowe, lecz
charakteryzują dobrze stosunki. Jako
na niezwykły wypadek, wskazano mi
na wzbogacenie się gburskiej rodziny
Wojnowskich w Lisewie. Przed laty
dwudziestu posiadali Wojnowscy go
spodarstwo dwustomorgowe. Obecnie
dwaj bracia, wraz z dziećmi, gospoda
rzą na majątku, który obejmuje około
14.000 mórg ziemi. Gdzieindziej dzie
je się to samo na mniejszą skalę, a tysiącmorgowi gburzy nie należą bynaj
mniej do rzadkości. Położeniem towarzyskiem, kulturą i aspiracyami pozostają jednak te szczyty tak samo
w obrębie warstwy ludowej, jak w in
nych stronach kraju każdy zamożniej
szy chłop-gospodarz.
W pewnych okolicach istnieją
gburzy szlacheccy, odpowiadający na
szym „zaściankom" litewskim i podlas
kim. Na pograniczu Pomorza, mię
dzy Chojnicami a Kościerzyną, siedzą
gęsto herbowne rody gburskie Lipiń
skich, Bekowskich, Łąckich, Kiedrowskich, Ossowskich, Prądzyńskich. Po
siadają po kilkaset i tysiąc mórg zie
mi—lichej, bo piaszczystej. Cechuje
ich niezwykle wysoki poziom etyczny,
objawiający się, między innemi, zupeł
nym brakiem wypadków kradzieży,
i pewna duma szlachecka, która spra
wia, że, nawet w ciężkiej biedzie, gburszlachcic nie idzie w służbę. Jednak
że typem gbura, zwłaszcza w połud
niowych stronach Prus królewskich,
jest gospodarz, odpowiadający nasze
mu pojęciu chłopa.
Jak każdy chłop bogaty, jest gbur
w swoich pojęciach społecznych zde
cydowanym zachowawcą. Odznacza go
głęboka religijność i przywiązanie do
katolicyzmu. Przeważnie posiadł już
żywe poczucie narodowe; znikomą
mniejszość stanowią ci, co uważają
się tylko za „katolików". _ycie upły
wa mu w wytężonej pracy na roli, dla
tego stopień wykształcenia i kultura
umysłowa nie idą tar w parze z zamożnoźcia. która osiąga nieraz tak wy
soki stopień. Do wyjątków należą
gburzy, którzy ukończyli średnią szko
łę, częściej spotyka się takich, co prze
brnęli połowę gimnazyum, a najczęś
ciej ograniczają się do wykształcenia
elementarnego. Oświata stoi jednak
naogół wysoko w tej warstwie licznej
i dostatniej. W każdym prawie domu
spotyka się popularną książkę i pismo
polskie, którem zwykle bywa rozpo
wszechniona w tych stronach ogromnie
„Gazeta grudziądzka", „Pielgrzym"
z Pelplina, lub wreszcie któreś z ludo
wych pism poznańskich. Z reguły jest
gbur znakomitym gospodarzem-rolni
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kiem. Zwykłe zjawisko stanowią w go
spodarstwie jego maszyny, zastępujące
pracę rąk ludzkich, jak siewnikl, lokomobile do młócenia, żniwiarki. Dość
często wspiera go w pracy przygoto
wanie naukowe, zdobyte w średniej
szkole agronomicznej, a reszty dopeł
nia osobista zapobiegliwość, sprawność
i pracowitość, oraz tradycya bardzo wy
sokiej kultury ziemi. Zewnętrzne ce
chy ludowe, tak charakterystycznie
wyróżniające naszego chłopa z innych
dzielnic, starły się tu prawie bez śla
du. W typowym stroju miejskim spo
tykamy gbura, pracującego w polu i za
siadającego przy stole rodzinnym.
W piękny, jesienny dzień wy
brałem się końmi w okolicę Grudzią
dza, zamieszkaną przez gburów pol
skich. Droga, przecinająca szary, płasski krajobraz, wiodła do Okonina, pierw
szej wsi, o godzinę odległej od miasta.
Moi towarzysze, mówiący wyborną
polszczyzną o charakterystycznem zachodniopruskiem zacięciu, są w całem
tego słowa znaczeniu „tutejszymi ludź
mi". Sami pochodzą z grudziądzkich
gburów, Mają tu krewniaków i przy
jaciół, znają dziesiątki rodzin, umieją
opowiedzieć mnóstwo rysów, znamio
nujących ten lud silny i żywotny.
U wstępu do wsi spotykamy sta
ry, piękny kościół, ocieniony drzewami,
pamiętający może jesżcze krzyżackie
czasy. W kościele, do którego wstę
pujemy na chwilę, mają gburzy okopińscy swe stałe miejsca, zarezerwo
wane w ławach. Tu i owdzie leżą
otwarte polskie książki do nabożeń
stwa. Zapytuję, czy nie ma w parafii
niemców.
— Niema! Tu szeroko wokół sami
polacy.
Wieś w niczem nie przypomina
naszego zwykłego wiejskiego pejzażu.
Zrozumiałe to wobec ogromnej rozle
głości gospodarstw tutejszych. Zaled
wie parę domostw tuli się razem w po
bliżu kościoła: gospoda, sklepy i kilku
rzemieślników. Zresztą wsrzystko roz
strzelone; każde gospodarstwo gbur
skie stanowi osobny folwark, z którego
ledwie widać zabudowania najbliższego
sąsiada.
W Okoninie mieszkają średnio za
możni gburay. Zanim otwarły się przed
nami wrota pierwszego domostwa, sły
szę nazwiska, z nieodzownem objaśnie
niem ilości posiadanej ziemi.
— Tomaszewski... ma sto mórg.
Kwiatkowski... sto pięćdziesiąt. Droz
dowski... trzysta. Ten wykupił niemca. KHński... pięćset. Ten, którego
mijamy, to Goerke, a właściwie Jerka.
Był zwykłym chłopem bezrolnym, ale
oszczędzał na zarobkach, był w Ame
ryce i teraz jest gburem na stu mor
gach. Z niczego się dorobił, jak nie
jeden w tych stronach.
Zawinęliśmy do domu pana Jana
Kitzermanna. Naturalnie, nazwisko nie
mieckie nasuwa tu wątpliwości naro
dowościowe. Nic to. Ten gbur o niemieckiem nazwisku jest wybornym po
lakiem. Pokazuje z zadowoleniem piękkne swe gospodarskie obejście, na
które składa się skromny, ale porząd
ny dom mieszkalny, stodoły, gumna,
stajnie. Na dziedzińcu widzimy wy-

poczywające m aszyny
rolnicze, inne huczą właś
nie w pobliskich zabu
dowaniach. Zewsząd wy
gląda dobrobyt.
Poznaję panią Jano
wą Kitzermannową. Miła
gosposia n azy w a się
z domu G utm anów na.
Ale i to nic nie znaczy.
Jest córką szczerego,pol
skiego gbura i zaledwie
parę niezbędnych słów
rozumie po niemiecku.
Oto gromadka dziatwy,
która po mieczu i po
kądzieli dziedziczy nie
mieckie nazwiska:
— Bronisław... Zy
gmunt... Władysław...
O siło przemożna
ziemi polskiejl Jak tru
dno przeciw tobie coś
poradzić, nawet tu, w sta
rych, krzyżackich dzier- .
źawach, na których zno
wu od stu lat pracuje z zaciekłym roz
pędem niemiecka machina państwowa!...
W schludnem mieszkaniu zjawia
się na stole śniadanie, złożone z Chle
ba, masła, szynki, owoców i butelki
wina. Cały nasz ceremoniał gościn
nych zaproszeń powtarza się, jakby
się było, nie na przeoranych pługiem
niemieckim kresach, lecz o sto mil
stąd na wschodzie.
Za Okoninem rozciąga się sąsied
nia, wielka wieś gburska, Plenięta. Tu
mieszka zaledwie dziesięciu gburów,
którzy posiadają razem przeszło 4000
mórg ziemi. Pan Paszota jest boga
tym gburem... i pan Heese... Zresztą
zamożni są wszyscy.
Jesteśmy w przelotnej gościnie
u p. Władysława Lipskiego, który jest
gburem na 500 morgach, (z tych 175
wykupionych od niemca). Zupełnie,
jak w naszym ziemiańskim dworze
średniej miary. Za obszernym domem
mieszkalnym, któremu ganek nadaje
jeszcze więcej charakteru szlacheckie
go dworku, rozciąga się spory sad.
Od frontu wielki dziedziniec, który
okrążają wspaniałe, murowane zabudo
wania gospodarskie. Wszystko tu jest
o jedną skalę wyższe, niż u sąsiada
w Okoninie. Mieszkanie składa się
z kilku pokojów, bardzo dostatnio
umeblowanych. Łączy je z Grudzią
dzem—telefon, którym uprzedzono p.
Lipskiego o naszem przybyciu. Jest
salonik przyjęć, z którego, po niedłu
giej wstępnej rozmowie, trzeba przejść
do jadalni na podwieczorkową kawę
z domowemi ciastami, gdyż gościnny
akord polski odzywa się i tu nieu
chronnie.
Słysząc dokoła siebie piękne, jak
by z herbarza wyjęte nazwiska, nie
mogłem oprzeć się wrażeniu, że to
przecież jakaś okolica, zasiedziała przez
średnią szlachtę. I p. Lipski nosi tak
że dobre szlacheckie nazwisko. Zapy
tuję go oględnie, czy, mimo swego
gburstwa, nie pochodzi „ze szlachty".
. — Nie, my nie jesteśmy szla
checkiego pochodzenia...
A więc przecież tylko bogaci chłopi!
Nieprawdopodobnego tego „chłoRok VI.
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Gbur polski, wzbiw
szy się na wyższy szcze
bel k u ltu raln y , nieu
c h ro n n ie spotyka się
z niemczyzną. Chroni go
od niej rolniczy, więc
przeważnie domowy tryb
życia, lecz ochrona ta
jest jednoznaczna z za
tamowaniem wszelkiego
dopływu potrzeb ducho
wych wyższego rzędu.
Gdyż dopływ ten może
być w obecnych stosun
kach albo niemiecki, albo
żaden.
Przebicie tego muru,
odgradzającego od Pol
ski jednę z najcenniej
szych i najżywotniej
szych warstw naszego
n aro d u , mogłoby być
dziełem tylko niezmier
nie dobrej woli i subtel
G opodarstw o „g b u ra ” zachodniopruskiego.
nych zabiegów — innej
dzielnicy. O kilkanaście
godzin
drogi
stąd leży mytyczna dla
pa“ polskiego mam przed oczyma.
Odziany w zwykły strój miejski, zachodniopruskiego chłopa Warszawa.
o spracowanych rękach, lecz prawie Ze zwierzeń jednego z najgorliwszych
wytwornej postaci, wyraża się najlep działaczy na polskiem Pomorzu wiemy,
szą polszczyzną, mówi swobodnie i mą że pierwszy raz uderzyło w nim serce
drze, jak człowiek o szerszym hory polaka pod warszawskim pomnikiem
zoncie. Ma wyższe potrzeby życiowe Mickiewicza i na widok wielkiego, pol
i może je zaspokajać. Dla młodszych skiego miasta, którego nigdy w życiu
dzieci trzyma w domu guwernera, nie oglądał. Jeden dzień wrażeń zapa
starsze posyła do gimnazyum w Pel lił ogień, który już nie miał zgasnąć.
Podczas mojej wycieczki zachoplinie. Rozmawia z własnego mieszka
nia przez telefon z sąsiedniem miastem. dniopruskiej powiedziano mi:
I prowadzi wielkie, postępowe gospodar
— Gdyby, co roku, kilku, kilkuna
stwo na przestrzeni pięciuset mórg ziemi! stu naszych gburów mogło jeden
Warstwa ta mogłaby z powodze dzień przeżyć w Warszawie, gdyby
niem zastąpić z czasem zdziesiątkowa w wyobraźni ich utkwiło wspomnienie
ne w Prusiech królewskich szlacheckie szerokiego życia polskiego ze swym
ziemiaristwo, któremu dorównywa już zewnętrznym blaskiem, mam wrażenie,
prawie siłą gospodarczą, a które prze że całą naszą dzielnicę zbliżyłoby to
rosła uzdolnieniem do życia. Do speł do Polski, a potem do źiódeł narodo
nienia tej misyi brakuje jej przecież wej kultury, skuteczniej, niż długie
niezbędnego warunku, jakim jest silne lata pracy. Przyjechaliby chętnie; są
i żywe poczucie wspólności z cało bogaci; stać ich na to. Cóz byłoby,
ścią narodowych interesów. Jeśli o- gdyby tymi gośćmi zajął się jakiś
świecony gbur zachodniopruski myśli wielki pan polski, o świetnem imieniu!
nawet najszczerzej po polsku, to ho Zobaczyliby w Polsce to, czego dziś
ryzont jego nie przestaje być i wtedy dojrzeć nie mogą, co zasłania im
lokalnym. Nie można się temu dzi blask niemieckiej kultury, zaglądający
wić. Należy raczej podziwiać nie im w oczy wszędzie, dokądkolwiek
zmierną narodową odporność tego dziel ruszą się, opuściwszy domową za
nego elementu, który, pod względem grodę.
narodowo kulturalnym, żyje, jak wyspa,
Zdaje się, że w tym prostym po
odcięta od wszystkich
większych myśle tkwi dużo trafności. Kordon
graniczny nie jest ostatecznie nie do
ognisk polskiego ruchu.
Tuż za plecami jego bije od za przekroczenia, nawet w wypadku bar
chodu wielka germańska fala, niosąca dzo prawdopodobnych szykan. A wnio
z sobą obfite zaspokojenie wszelkich słoby to z pewnością ożywczy czyn
wyższych wymagań życiowych. Na nik narodowy w życie najwybitniejszej
własnej jego ziemi promieniuje niem dziś polskiej warstwy Prus Królew
czyzna silnie, z niemieckiego od wie skich, gdyby Warszawa mogła stać się
ków Gdańska. Drugie jej ognisko dla niej choćby w słabem przybliże
tworzy również od wieków zniemczo niu tern, czem Kraków jest od wielu
ny Grudziądz, w którym życie polskie lat dla sąsiedniego kląska.
zaczyna dopiero bić słabem tętnem,
A. Chołoniewski.
a w którem skrystalizowała się cała
zaczepna moc germańskiej kultury.
Zwaliska krzyżackiego zamku, górują
ce nad miastem, nie stały się przez
wyrok dziejowy tylko martwą pamiątką
przeszłości; one są symbolem siły
wciąż czynnej i żywej, chłonącej i niesycie głodnej. Do Poznania — za da
leko już stąd.
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Arcydzieło, uszkodzone przez zemstę.

Jakiś kucharz okrętowy, wypędzony za lenistwo ze służby, postanowił się zemścić na
całej ludzkości i porżnął słynne arcydzieło wielkiego malarza holenderskiego, nazwane
„Ronde de nuit“. Obraz ten stanowi problemat dla historyków malarstwa, ponieważ nie
ustają spory o to, co on właściwie przedstawia? Zręczni restauratorowie starych obrazów
w Amsterdamie zreparowali^uszkodzenie, podobno w sposób doskonały.

Nostitz i RogińskiP
Uczestnik powstania 1863 r.,
J ó z e f Długosz z Dasz owa w Kijowszczyżnie, nadsyła nam garść
następujących wspomnień.

Jeśli wolno, pragnęlibyśmy uzu
pełnić barwną a ciepłem uczucia owia
ną opowieść A. Chołoniewskiego,
o zmaganiu się w r. 63 oddziału Ro
gińskiego z kolumną Nostitza. Uwy
datniony w tej opowieści szlachetny
charakter „Iwana Grygoryewicza", nie
może być zaliczony na dobro altruiz
mu duszy rosyjskiej, bo ród Nostitzów, w licznych swych rozgałęzie
niach, pochodzi z staroszlacheckiego
pnia Łużyckiego, obdarzonego tytułem
hrabiowskim w r. 1711. (Jerzy-Zygmunt von Nostitz, polski i elektorskoSaski radca tajny i poseł w Anglii).
Wskazując na pochodzenie, nie ujmu
jemy przez to blasku aureoli, która
opromienia tego jenerała rosyjskiego
w dziejach naszego powstania. Wiele
bowiem było jenerałów pochodzenia
nie-rosyjskiego, walczących z powsta
niem, (Kriidener—niemiec, Kostanda—
grek, Czengiery—węgier i t. d.), wsze
lako żaden z nich nie pozostawił po
sobie wspomnienia najsłabszego altru
izmu.
O ile znamy całokształt ówcze
snych wypadków, wyprawa Rogińskie
go wydaje się nam bezcelową, jak
w ogóle bezcelowym był ruch sił
podlaskich, dążących po bitwie Wę*) Notatka do artykułu w „Świecie"
48.

growskiej za Bug, ku Siemiatyczom,
gdyż ruch ten nie wynikał z potrzeby
wsparcia oddziałów Grodzieńskich lub
Poleskich, których tam wcale ani
w lutym, ani w marcu jeszcze nie by
ło. Grodzieńskie bowiem stanęło do
apelu dopiero 24 kwietnia, po przyby
ciu z Paryża Onufrego Duchyńskiego.
Ruch więc ten był samorzutny, był
wyrazem prądu, który wówczas odczu
wany był powszechnie, a streszczał
się w słowach: „na Litwę"! Po krwa
wej bitwie pod Siemiatyczami 6 lute
go, szczupłe siły podlaskie, liczące
już tylko sześciuset ludzi, znalazły
się w puszczy Białowieskiej, w części,
zwanej „strażą Stołpowiską". Tu za
szła niezgoda między wodzami: jedni
chcieli wracać do Kongresówki, dru
dzy — iść naprzód. Z powodu tej
niezgody, tak często, niestety, zacho
dzącej między dowódcami oddziałów,
w innych wypadkach, przy innych oko
licznościach, oddzielił się Lewando
wski z Szaniawskim i zwrócił się do
Kongresówki, a Rogiński z Rylskim
w 149 ludzi przeszedł ze straży Stołpowiskiej do straży Królowo-Mostowskiej. W samym Królowym-Moście,
na nieprzygotowany do odporu, spo
czywający ten oddział, słusznie na
zwany oddziałem „straceńców", napadł niespodzianie Nostitz i zadał
mu ciężką klęskę. Część straceńców
spaliła się w zabudowaniach leśni
czego, podpalonych przez Brucknera,
część poległa, część wzięto do nie
woli, a reszta ocalała w ucieczce,
formując się na nowo w szczupły już
hufczyk, 85 ludzi liczący.
Z tym to hufczykiem Rogiński przez
Szereszewo, na furmankach tam wzię
8

tych, dotarł 13-go lutego do Prużan, napadł na koszary inwalidów,
zabrał im broń i amunicyę, a z Kasy
powiatowej pieniądze i podążył dalej,
w kierunku południowo - wschodnim.
O trzy mile od Prużan, z hufczyka
tego, wydziela Rylski, wierny dotąd
towarzysz Rogińskiego, 38 ludzi i ru
sza z nimi w kierunku zachodnim,
prąc przez powiaty Prużański i Brze
ski, w nadziei dostania się za Bug.
Nadzieja zawiodła. Za Rzeczycą, nie
daleko wsi Czemery, w lesie, formują
cym trójkąt, opartym o rzekę Leśnę,
po której płynęła kra, stanął Rylski
dla wypoczynku i pożywienia. Tutaj
powtórzyła się akcya Królowo-Mostowska. Na śpiących „straceńców"
napadła siła przemożna i zniosła ich
prawie doszczętnie. Rogiński zaś, opu
szczony przez Rylskiego, parł przez
powiaty Prużański, Słoniński i Piński,
aż ku Horyniowi, w nadziei, że przez
błota i moczary pińskie, przedrze się
na Wołyń. Doścignięty w Horkach,
stoczył bój ostatni, rozpaczliwy, świe
tnie skreślony w opowieści Chołoniew
skiego. Dnia 3 marca już był w wię
zach niewoli.
Pochód ten, zakończony na Hor
kach, nasuwa szereg uwag: 1) że Ro
giński nie znalazł poparcia na miejscu,
bo Polesie nie było gotowe do ruchu;
2) że od Siemiatycz pochód się za
czynał niezgodą wodzów, rozdziałem
sił, klęską w Królowym-Moście, co na
ogóle gnębiące czyniło wrażenie; w lu
dzie zaś wiejskim pozostał zaczyn nie
przyjazny, dający się uczuć i później,
gdy działał tam Traugut, znawca tego
terenu; 3) że nawet świetny indywidua
lizm wodza, jaki cechował Rogińskie
go, wzięty sam przez się, nie wystar
cza do pokonania trudności w oto
czeniu obojętnem i 4) że siły podla
skie, bezcelowo rzucone za Bug na
początku lutego, zmarniały, podczas
gdy w końcu kwietnia byłyby wsparły
tworzące się tam oddziały.
_______
Długosz.

M. Konopnicka.

E. Orzeszkowa.

Z korespondencyi
Elizy Orzeszkowej.
Orzeszkowa o Konopnickiej.
Olbrzymia, dziesiątki lat obejmu
jąca korespondencya autorki „Nad Nie
mnem" niepospolitą odznacza się war
tością, jako materyał do historyi ubie
głej epoki.
Pułkownik Zygmunt Miłkowski
(T. T. Jeż) użyczył mi łaskawie niemiernie cennego zbioru listów Orzesz
kowej, obejmującego lata 1876—1888,

a mającego nieocenione znaczenie, przedewszystkiem dla poznania dróg twór
czości i ujęcia genezy szeregu jej po
wieści, po wtóre dla dokładnego poznaj mienia się z tak interesującą epoką
popowstaniową. Sędziwy autor „Usko
ków" od lat wielu, jak wiadomo, wie
dzie tułaczy żywot po za granicami
kraju. Nie mogąc utrzymywać osobi
stego kontaktu ze światem literackim
w Polsce, ożywioną prowadzi korespondencyę, będącą idealnym łączni
kiem z tymi, którzy, jak on, dla chwa
ły polskiego słowa niezmordowanie
od półwiecza pracują. Nieznająca go
wówczas jeszcze osobiście Orzeszko
wa, w szeregu cennych listów, skrzęt
nie notuje wszystko, cokolwiek w tym,
poczynającym się włąśnie okresie na
rodowego odrodzenia, na uwagę zasłu
guje. Uczucie troski miłującej, serdecz
ną nutą zabrzmiało w rozmowie Jeża
z Orzeszkową, w tej dziwnej rozmo
wie ludzi, którzy nie widzieli się ni
gdy, a których jednak łączy tyle dro
gich i nierozerwalnych „spójni". (Sło
wa listu Orzeszkowej). Bije z tych
kartek pożółkłych dusza ogromnie wraż
liwa i szczera, żyje w nich niestru
dzona, o dobrą przyszłość walcząca
bojownica, zahartowana w bólu pogo
dną rezygnacyą cierpienia. Korespondencya Orzeszkowej to jeszcze posia
da znaczenie, iż, jak zaznacza w niej
autorka, z jedynym podówczas Jeżem
tak szeroko o sprawach, żywo oboje
zajmujących, rozprawiała.
Zamierzając wydać cały zbiór—na
tern miejscu podaję kilka tylko cieka
wych wynurzeń Orzeszkowej, a prze
de wszy stkiem głos jej o poczynają
cej właśnie literacką karyerę — Maryi
Konopnickiej.
„Zbieram wszystko po drodze do
listu mego i to chcę w nim przesłać
i owo i tamto, potem wiele zgubi się
w drodze, wiele się w liście nie zam
knie, nie zmieści, lecz stanowi to w nie
jednej chwili ciemnej promień słonecz
ny, w niejednym dniu zniechęcenia
uśmiech zachęty... Jedną z rzeczy,
o której napisać panu myślałam, jest
to: że dostałam dla wydawnictwa me
go *) coś bardzo pięknego i niepospo
litego dziś, bo śliczną poezyę. Praw
da, że w czasach naszych to kruk bia
ły? Czy zauważył pan w pismach dro
bne utwory Maryi Konopnickiej? Zda
niem mojem, jest to wielki poetyczny
talent, wsparty bardzo pięknym i pięk
nie wykształconym umysłem. Kono
pnicką znam oddawna, bo byłyśmy
koleżankami na pensyi pp. Sakramentek w Warszawie. Dzieckiem obiecy
wała wiele, potem zagrzebała się na
wsi, miała 6-ro dzieci, gospodarstwo
i t. d. Nakoniec, w trzydziestym któ
rymś roku życia pisać zaczęła. Poezya trysnęła z niej, jak źródło jakieś,
którego nie znała sama, lecz które bez
jej wiedzy kipiało w jej piersi i, zam
knięte, wykolejało jej życie. Indywi
dualność to niepospolita: rozumna,
dzielna, a dziwnie natchniona; natchnie
nie to odzwierciadla się w każdym po
stępku jej i słowie, w każdym niemal

ruchu i geście; posiada ją całą, przy
oblekła ją wyrazem takim, że, pomimo,
iż piękną nie jest, pośród stu kobiet
oko wyróżnić ją i zatrzymać się na
niej musi. Otóż, napisała i przysłała
mi trylogię, trzy poematy, stanowiące
jedność. Tytuły ich: Hypatya, Wesaliusz i Galileusz. Historya to męczeristw, poniesionych za wolność my
śli i sumienia. Nie przeczytałam jesz
cze wszystkiego, bo sama nie mogę *),
a nie było jakoś nikogo, kto by mi
mógł i umiał przeczytać. Przebiegłam
tylko kilkanaście ustępów—prześliczne.
Silne, oryginalne, wyniosłe. Scena nau
czania przez Hypatyę młodzieży ale
ksandryjskiej i wyparcie się Galileusza
wobec zgromadzonego kolegium—dorównywują najznakomitszym znanym
mi tworom poezyi... Jeżeli całość jest
taka, jak te ustępy,' nabędę koniecznie
rzecz całą i będzie to prawdziwym,
a pysznym kwiatem, rzuconym na po
ważne tło całej seryi".
Tak mówiła Orzeszkowa-artystka.
Stojąc jednakże na czele wydawnic
twa, mającego tak różnorodne cele,
a nadewszystko ten, aby książką pol
ską możliwie szerokie koła poruszyć,
nie mogła nie mieć skrupułów, czy
wydaniem „wolnomyślnych” F ra g 
mentów nie odstraszy wielu. „Nie
pamiętam, czy pisałam panu, że Jenike
śliczne utwory te odrzucił, motywując
wyrok tern, że, jakkolwiek są one bar
dzo pięknemi, leez wznoszą nowe
sztandary, a on nie ma śmiałości z nowemi sztandarami stawać wobec swo
ich prenumeratorów". „Są to —raz
jeszcze, po przeczytaniu, stwierdza
Orzeszkowa — prawdziwe arcydzieła
poezyj, ale też zarazem i—herezyi"
„...rzecz piękną i postępową wydać,
skoro mi w ręce wpadła, uważam so
bie za powinność; z drugiej strony
przecież jaskrawa niereligijność rzeczy
tej, może w opinii publicznej zachwiać
całem przedsięwzięciem mojem.“ Zwra
ca się tedy o radę do Jeża: „Co czy
nić? Zuchwałą być, czy ostrożną”?
Najwidoczniej radził Jeż być „zu
chwałą", skoro w trzecim z kolei li
ście z dn. 21 października 1879 r. do
nosi Orzeszkowa: „Hypatyę, Wesaliusza i Galileusza—nabyłam. Wydam
je, albo przy końcu pierwszej seryi na
kładów, albo po za seryą".
„Uszczęśliwiona jestem — pisze
w tymże liście autorka „Nizin"—że sza
nowny pan podziela zdanie moje o poezyach Konopnickiej. Pozwoliłam sobie
zakomunikować jej ustępy listów pana,
tyczące się jej talentu. Dla rozpoczy
nającej będzie to potężnem wzmocnie
niem i bodźcem. Za ustęp o niej,
w „Nowinach", serdecznie dziękuję.
Sprawi on jej pewnie wielką radość,
jako pochodzący od pana. Zasługuje
ona na to ze wszech miar; oprócz ta
lentu tej siły i wartości, posiada cha
rakter skromny, prosty, szczerze i głę
boko dobry. Jest całkiem a całkiem
kobietą niepospolitą, dość zresztą nie
szczęśliwą, jakkolwiek cierpień jej oso
bistych, które przebywała i przebywa,

*) Orzeszkowa, jak wiadomo, zało
żyła w Wilnie księgarnię wydawniczą.

*) Lekarze, cierpiącej w owym cza
sie na oczy, wzbraniali czytania i pisania.
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nie znać ani w utworach jej, ani w roz
mowie, ani w powierzchowności. Charakterystycznemi cechami jej są: pro
stota i spokój".
Po upływie kilku miesięcy zale
dwie—w liście z 25 marca 1880 r., wy
rażać poczyna Orzeszkowa pewne oba
wy o te drogi, któremi jakoby talent
wielkiej poetki kroczyć poczynał. „Ko
nopnicka szybko idzie naprzód, staje
się popularną, sławioną, wielbioną, ale
ja się o nią trochę lękam. Pomimo
swoich lat trzydziestu kilku i sześcior
ga swoich dzieci, jest to organizacya
zupełnie młodzieńcza, miękka i gięt
ka, wskutek zapewne poetyckiej swej
wrażliwości, naiwna nieco, bo ze świa
ta nie znająca nic prawie, prócz wio
ski, w której dotąd żyła. Łatwo jej
jeszcze uledz wpływom i zejść z dro
gi tej, którą iść zaczęła, więc z dobrej;
a wpływy, któremi znalazłam ją oto
czoną, nie są najlepsze. Wziąłją w opie
kę swoją Pług, przebywa u niej często,
i kto wie, czy w poezyach jej nie za
brzmią wkrótce dzwonki mszalne i nie
zapachną wonie kadzielnic. Mówiłam
z nią o tern. Broni się jeszcze, ale
zręcznie osaczona, może nie obroni się
zupełnie".
Pozytywizm, jako społeczny pro
gram, mieścił w sobie odnowicielskie
hasło, w każdej nieomal dziedzinie
obalający dawne powagi, naojstrzej
może starł się z wierzeniami religijnemi, przeciwstawiając im przyrodni
czy i materyalistyczny sposób myśle
nia. Płynęło stąd bezwzględne, wrogie
nawet rozpołowienie na zaciekle wal
czące ze sobą obozy.
Orzeszkowa
zbyt wysoko ceniła ten niezwykły ta
lent, zbyt wiele obiecywać sobie mo
gła po nowej pieśniarce, aby nie uczuwać żalu na widok uległości Kono
pnickiej tym, których wszak ona, jako
z szeregu „walczących o rozum", zwal
czać była powinna.
To rzekome odstąpienie sztandaru
przez Konopnicką sądzi jednak pobła
żliwie: „ma sześcioro dzieci, potrzebu
je chleba i zresztą to nowsze głupie,
wychowanie kobiece tłomaczy wiele...
jeżeli kogo... to ją uniewinnić się go
dzi". Refleksye owe nawiedziły Orzesz
kową pod wpływem widomej skruchy
autorki „fragmentów". „Konopnicką—
donosi Jeżowi—wyspowiadano. Scena
odbyła się w kościele Kapucynów,
w obecności Unickiej i Pługa, wystę
pujących w roli niby rodziców chrzest
nych... Autorka „fragmentów" płakała
tak, że aż serce bolało na nią patrzeć.
Nie ze skruchy to było jednak—dodaje
Orzeszkowa—lecz z bardzo zrozumia
łego żalu nad sobą". Nie wierzyła
więc Orzeszkowa w „nawrócenie się"
Konopnickiej: tłomaczyła to życiowym
kompromisem.
W ładysław K łyszewski.

Nowe św iątynie w K rólestw ie.

W dniu 7 września 19'0 r. odbyło się
w Dołhobyczowie, ziemi Chełmskiej, pow.
Hrubieszowskiego, założenie, fundamentów
pod kościół z fundacyi rodziny Świeżawskich, a głównie Stefana i Kazimiery Świeżawskich, właścicieli Dołhobyczowa.
Nowobudujący się kościół zaprojekto
wany jest w stylu gotyckim, osnutym na
motywach krakowskich, z cegły i kamie
nia, według projektu architekta Wiesława
Kononowicza z Warszawy.
Roboty murarskie wykonywa przed
siębiorca, Stefan Czuprykowski z Warszawy.

Odnawianie świątyń.
W związku z artykułem zna
nego artysty-malarza, Franciszka
Siedleckiego, poświęconego ma
larstwu religijnemu, który pomie
ściliśmy w ostatnim zeszycie „Świa
ta", zależy zaznaczyć—iź w tej
samej sprawie zabrał głos „Kuryer
Warszawski".
Sprawa odhawiania kościołów wiąże
się z konieczną potrzebą jednoczesnego
zadośćuczynienia wymaganiom artystycz
nym i estetycznym malarstwa, rzeźby i bu
downictwa.
Uczucie religijne musi się tu łączyć
z warunkami sztuki: dobry smak zaś wi
nien odgrywać w tej mierze rolę pierwszo
rzędną. Tymczasem bardzo często dzieje
się u nas zupełnie inaczej, a względy ar
tystyczne zwykle stoją na ostatnim planie,
spekulacya daje się we znaki, z krzywdą
doniosłej sprawy.
Handel przedmiotami wzrósł na tem
tle spekulacyjnem, rzeczy kościelne i dewocyjne są importowane przeważnie z za
granicy i służą za wzory do reprodukcyi,
jakkolwiek nie posiadają pod tym wzglę
dem odpowiednich warunków. Zwłaszcza
figury Świętych są roboty niemieckiej, z na
szym smakiem nie mającej nic wspólnego,
a często nawet nas drażniącej.
W wielu świątyniach spotykamy jedna
kowe odlewy gipsowe takich figur, co po
ciąga za sobą banalny szablon istotnej
tandety.
Duchowieństwo wielkomiejskie, uświa
domione należycie, czujne już jest w znacz
nej mierze na te wymagania artystyczne;

chodzi o to, aby i duchowieństwo prowincyonale uświadomiło się należycie i nie
dopuszczało do świątyń karykatur.
Odlewnie warszawskie powinny ukrócić
fabrykacyę tych figur, będących zaprzecze
niem estetyki i smaku.
Wszyscy powinni dążyć do rozwinię
cia swojskiej sztuki kościelnej. Mamy wielu
adeptów i artystów takiej sztuki, którzy
by się chętnie poświęcili pracy na tem
polu, -gdyby mogli liczyć na poparcie ogółu
duchowieństwa. Szybko rozwinęłaby się
u nas rodzima twórczość artystyczna o cha
rakterze religijnym, tvlko trzeba działać
w tym kierunku energicznie.
Towarzystwo opieki nad zabytkami
sztuki może coś uczynić pod tym wzglę
dem, ale nie jest w możności zadość uczy
nić wszystkim potrzebom, bo wpływu ta
kiego nie posiada.
Byłoby rzeczą nader pożądaną, aby
roztoczyć kontrolę nad handlem, przed
miotami kościelnemi i w len sposob prze
ciwdziałać napływowi tandety zagranicznej
i kopiowaniu jej na polskiej glebie.
Są ludzie, którzyby bezinteresownie,
z największą chęcią, dzielili się swem do
świadczeniem i wykształceniem fachowem;
należy się tylko do nich zwrócić i prosić
o radę.
W kościele św. Krzyża odnowiono
niedawno, w bocznym ołtarzu z Najświęt
szym Sakramentem, obraz olejny pędzla
Rafała Hadziewicza z 1872 r. Restaurował
go artysta-malarz Józef Janowski.
Ten przykład winien mieć naśladow
ców—i będzie ich miał niewątpliwia.
W r. b. odbędzie się w Krakowie wy
stawa polskiej sztuki kościelnej; wystawa
ta wiele może nauczyć i zwracamy na nią
uwagę rządców świątyń naszych.
Na wystawie będą uwzględnione dzieła
kultu religijnego, projekty dekoracvi i wi
trażów kościelnych, grafika, modlitewniki,
rzeźby figuralne, ołtarze, ogrójce, stacye,
krucyfiksy, przedmioty z zakresu snycer
stwa, wyroby metalowe (kielichy, monstrancye), wota, różańce i t. d.
Wszystko to odbije się niewątpliwie
bardzo dodatnio na sztuce kościelnej i od
działa w sposób pomyślny na podwyższe
nie jej poziomu u nas.

Rozumne te słowa nie powin
ny zostać bez echa.
Gord.
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra
kowie, zokazyi wystawy kościelnej w r. 1911,
ogłoszą następujące konkursy.
1) Z zakresu malarstwa na obraz oł
tarzowy Serca Jezusowego, wielkości do
wolnej, wykonany techniką trwałą. Za dzie
ła najlepsze wyznaczone są dwie nagrody:
1000 i 250 koron. 2) Z zakresu rzeźby na
posąg Najświętszej Panny „Immaculata*, ceiem uzyskania rzeźby dla nabożeństw ma
jowych. Wykonana w dowolnym materyale
winna robić wrażenie naturalnej wielkości.
Nagrody i warunki, jak przy I-ej. 3) Na
religjjny obraz ścienny, na temat dowolny,
poleca się uwzględnieniu cudowne obrazy
w Polsce, oraz ŚŚ Patronów polskich. Na
groda 400 koron.
Termin nadsyłaniaprac konkursowych—
15 października 1911 r.

List Tołstoja do dzieci.
„Światek dziecięcy”, doskonale re
dagowane przez p. J. Chrząszczewską pi
smo dla młodszej dziatwy, którą „Przy
jaciel Dzieci” dodaje bezpłatnie swym
prenumeratorom, zamieściło interesują
cy list zmarłego niedawno wielkiego
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pisarza rosyjskiego.
stępuje:

Brzmi on, jak na

Radzę ci, dziecko drogie, abyś całe
życie twoje, począwszy od dnia dzisiejsze
go, aż do śmierci, uczył się najpilniej je
dnej rzeczy. Oto: jak być dobrym. Ale
dobrym dla wszystkich: dla twej wycho
wawczyni, dla mamy, dla ojca, dla rodzeń
stwa swego, dla stróża — dla wszystkich.
I nie myśl, że ta nauka jest łatwą.
Trzeba uczyć się jej tak samo, jak czyta
nia, pisania, gry na skrzypcach, lub na for
tepianie. Tylko, widzisz dziecko, każda
z tych nauk ma swój koniec, a nauka do
broci końca niema.
I najważniejsze. Żadna z nauk nie da
ci takiego szczęścia, jak ta właśnie—a im
dłużej będziesz się uczył, tem większą ra
dość i wesołość odczujesz w duszy, tem
więcej wszyscy w około kochać cię będą.
Więc proszę cię, dziecko drogie, uczyń
tak.
W każdej chwili swego życia pamię
taj, że trzeba być dobrym.
Lew Tołstoj.

i* Miecz. Brzeziński.
Umarł- człowiek dzielny i zasłużo
ny. Jeden z tych, którzy najpierwsi
zrozumieli potrzebę oświaty ludowej
i którzy tej sprawie poświęcili życie
całe. Brzeziński miłość swoją dla ludu
opierał na znajomości ludu. Co roku
jeździł w okolice Nałęczowa i tam
wchodził w stosunki osobiste z chło
pami, którzy okazywali mu zupełne
zaufanie i odkrywali przed nim dusze
do gruntu. Wiele ciemnego tam wi
dział nasz działacz, ale i wiele moc
nego, zdrowe
go i dzielnego.
Wykształcenie
przyrodnicze i
dar pisania po
pularnie, uczy
n iły z n ie g o
pierw szorzęd
nego autora lu
dowego. Przez
czas d łu ż sz y
prowadził „Zo
rzę" i umiał roz
powszechnić ją
wśród lu d u ;
pseudonim em
jego był: Wiktor M ie czysła w B rzeziński.
Olszewski. Mie
czysław Brzeziński ur. się w Warszawie
w 1858. Umiera więc w wieku, w któ
rym mógłby być najpożyteczniejszym
społeczeństwu przez zdobyte doświad
czenie. Z prac jego zanotujmy: „Opo
wiadanie o ciekawych i pożytecznych
rzeczach", „O wnętrzu ziemi", Przy
gody myśliwca" „Pogadanki o owa
dach" „Bajki i bajki" „Jak jest zbu
dowane ciało człowieka?" „Z dziedziny
przyrody i przemysłu". Ci, co znają
jego płodną i szlachetną działalność,
chcą uczcić pamięć wyjątkowego u nas
człowieka. Powstały projekty: utwo
rzenia wydawnictwa ludowego jego
imienia i wykupienia praw autorskich
na rzecz pozostałej rodziny..

Trzęsienie ziemi w Turkiestanie.

Najszersza szczelina.

Dom pochłonięty przez ziemię.

Spękana droga.

Nad trupem dziecka.

Katastrofa_w_Wiernym.
Od początku bieżącego roku są obszary Turkiestanu widownią
ciągłych katastrof trzęsienia ziemi. Niszcząca siła przyrody zwaliła
w gruzy wiele domów mieszkalnych, grzebiąc niejednokrotnie mie
szkańców pod gruzami; tu i owdzie potworzyły się głębokie roz
padliny skorupy ziemskiej, w których zapadły się nawet niektóre
budynki. Przyczyną trzęsień ziemi, nawiedzających często okolice

Co nam dadzą wielcy
ludzie w r. 1911?
Niezwykła ankieta.
Znany dziennik tryesteński „Piccolo
della Sera* zwrócił się do szeregu najwy
bitniejszych osób z dziedziny sztuki, lite
ratury i nauki z zapytaniem, jakie mają
plany i projekty działania na rok bieżący.
Z odpowiedzi na ankietę, jakie zostały ogło
szone w jednym z ostatnich numerów pi
sma, wiele zasługuje na powtórzenie. Za
pytywani mówią więc, co następuje:
Edm und Rostand'. Na razie mam tyl
ko bardzo nieokreślone projekty.
Mauricę Maeterlincłr. Pracuję nad studyum o „Śmierci*, które wypełni spory
tom. Lecz terminu ukończenia przewidzieć
nie mogę.
M aksym Gorkij'. Przygotownję kroni
kę małomiasteczkową p. t. „Okurow* i no
wą powieść „Czysta miłość*.
G. H. Wells'. VI roku 1911 ogłoszę
wielką powieść: „Nowy Macchiavelli*, trak
tującą o socyalnem i politycznem życiu
Anglii. Potem chcę pracować nad powie

turkiestańskie, jest budowa geologiczna terenu, powodująca prze
suwanie się wewnętrznych warstw skorupy ziemskiej. Podczas obe
cnej katastrofy najwięcej ucierpiało miasto Wiernyj. Czytelnikom
naszym możemy podać reprodukcye kilku fotografii—pierwszych,
jakie wogóle nadeszły do Europy, a które zostały sporządzone
już w kilka godzin po pierwszem wstrząśnieniu ziemi. Przedsta
wiają one lepiej, niż słowa, zniszczenie, spowodowane katastofą.

ścią, której tematem będzie krytyka poży
cia małżeńskiego w Wielkiej Brytanii.
Gyp. Co napiszę w r. 1911? Obawiam
się, że nie wiele. Prawdopodobnie skoń
czę „Wspomnienia małej dziewczynki". Co
dalej?—nie wiem.
Jules Claretie. „Administracyjnie" zajmę się nową pracą Bernsteina: „Apres
moi" i nowym Donnay’em: „Le menage de
Moliere". „Osobiście" będę pisał „Pamięt
niki". Czy to nie wystarczy?
S ir Arthur Gonan Doyle. Na razie tru
dno mi określić projekty na rok bieżący.
Czy napiszę nowe przygody Sherlocka Hol
mesa? Kto wie?
Victor Marguerite. Kończę dramat
trzyaktowy: „Szkoła szczęścia*. Potem
chcę pisać powieść p. t,: „Niema nic sil
niejszego od miłości".
Frłderic Masson. Pracuję nad ukoń
czeniem dzieła: „Rodzina Napoleona", któ
remu do końca braknie jeszcze trzy tomy.
Czy jednak wogóle zdołam je kiedyś skoń
czyć?
A da Negri. Nie myślę jeszcze o no
wych publikacyach. I sądzę, że dzieła
sztuki nie można wiązać z żadnym ter
minem.
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Maksymilian Harden\ Kalendarz nie
ma żadnego wpływu na moję wolę i za
miary. Będę dalej bronił z całych sił po
litycznych i kulturalnych interesów Niemiec.
P r o f Paweł Ehrlich. Bieżące prace
absorbują mnie tak bardzo, że doprawdy
nie mogę myśleć o nowych planach.
Jules Massenet. Około kwietnia wy
stawię w paryskiej operze komicznej dra
mat muzyczny „Teresa", nrpisany do libret
ta J. Clarettie’ego.
F ranz Lehar. Pracuję z niezwykłym
pośpiechem nad dwiema operetkami trzechaktowemi: „Eva" i „Nareszcie sami".
Camille Saint-Saens. Przygotowuję
czteroaktowa operę „Dejanira", która w mar
cu ukaże się w teatrze w Monte Carlo,
a potem w operze paryskiej.
Henry Fartnan. Pragnę skonstruować
dwupłaszczyznowiec, gwarantujący możli
wie największe bezpieczeństwo dla lotnika.
Bardzo żywo zajmuje mnie problem szyb
kości i zwiększenie rezerwoarów benzyny
w aeroplanie.
Tak brzmią najwybitniejsze odpowie
dzi na ankietę. Równie ciekawem jednak
byłoby sprawdzić* z końcem roku, czy
i o ile zapowiedzi zostały wypełnione.

Piewca Bohemy.
W Murgerowską rocznicę zgonu.
Ostatniego stycznia 1861 roku po
suwał się przez ulice Paryża niezwykle
długi i wspaniały pochód pogrzebo
wy. Dążył na cmentarz, wyruszywszy
z lecznicy dra Dubois. Przechodnie
spotykający go w drodze i nie wiedzą
cy, czyje to zwłoki są odprowadzane
na wieczny spoczynek, musieli niewąt
pliwie przystawać i zapytywać ze zdzi
wieniem:—„Komuż to oddaje się hołd
tak wspaniały?" — Istotnie w orszaku
żałobnym szli najznamienitsi mężowie
ówczesnej Francyi: Barriere, SainteBeuve, T heop h il G autier,
Thierry, Labiche, Ponsard,
Jan in , a obok
przedstawiciele
w inisteryów i
w ładz rząd o mych i m iej
skich, za nimi
zaś n ie p rz e li
czony tłum lu
dzi, wszelkich
stanów i zawo
dów. To HenHenryk Murger.
ryk Murger Opuszczał bohćmę, przenosząc się do grobu na cmen
tarzu Montmartre. Pogrzeb niedawno
zamianowanego kawalera legii honoro
wej odbywał się na koszt rządu, rów
nocześnie płynęły już liczne składki, za
które wzniesiono później na grobie
wspaniały pomnik z białego marmuru.
Przepych i dostojność, jakiemi
otoczono Murgera po śmierci, nie by
ły jego udziałem za życia, które całe
niemal spędził w niedostatku, nieraz
w nędzy takiej, że brakowało wprost
środków na kawałek chleba. Syn sa
baudzkiego krawca i consierge'a, który
przeniósł się do Paryża i tam się ożinił, zawdzięczał Henryk Murger wy
kształcenie niemal wyłącznie przypad
kowi, w części zaś staraniom matki,
która pragnęła synowi zapewnić los
lepszy, niż żmudną, rzemieślniczą pra
cę. Dzięki protekcyi akademika, pana
de Jouy, młody chłopiec, po ukończe
niu szkół początkowych, otrzymał miej
sce pisarza u ajenta rosyjskiego dyplo
matycznego, hr. Tołstoja, z płacą mie
sięczną 40 franków. To był pierwszy
szczebel jego karyery, z którego jed
nak spadł niebawem. Rozmiłowany
w literaturze, czytający wszystko, co
mu wpadło w rękę, uwielbiający poe
tów francuskich, zbliżył się niebawem
nazbyt ku mieszkańcom Quartier Latin,
studentom, artystom i literatom. Co
raz więcej czasu spędzał w ich towa
rzystwie, coraz później wracał do do
mu, coraz burzliwszy prowadził żywot.
A gdy wreszcie zakochał się w ubo
giej dziewczynie, Mariette la Lyonnaise,
i uwiódł ją, ojciec jego, dbający o opi
nię obywatel, zamknął pewnego dnia
drzwi przed synem.
Murger znalazł się dosłownie na
bruku, bez środków do życia. I z tym
dniem rozpoczął się żywot cygański,

który później sam opisywał tak wspaniałemi barwami w swych utworach,
rozpoczęła się ta „Boheme", która też
od niego wzięła nazwę. W niezwykłem kółku wodopijów" (buveurs
cTeau) staczano najdziksze walki w dys
putach o literaturze i sztuce, przez
dnie całe żywiono się czasem suchym
Chlebem, by później, w chwilach przy
pływu mamony, szaleć i budzić zdu
mienie i oburzenie filistrów i burżujów.
Ileż razy członkowie zacnej kompanii
chodzili bez butów po swych izdeb
kach, lub nie opuszczali łóżek przez
dnie całe, gdyż zabrakło opału. Ileż
razy zbierali się w mieszkaniu Murge
ra, w małym pokoiku, gdzie można
było tylko „idealnie" siedzieć i gdzie
roślejszy człowiek zawadzał głową
o powałę.
A przecież wrzało tam bujne, we
sołe życie w tych mansardach, nieraz
rozświecały je czułe spojrzenia Mimi,
lub srebrzysty, dźwięczący śmiech
Musete’y.
Cierpiano nędzę z humorem, wy
dzierano życiu jego rozkosze, kpiono
z jego przeciwności. Trzeba czytać
korespondencyę Murgera z jego przy
jaciółmi z Bohćmy, aby zdać sobie
sprawę i z nędzy, jaką znosić musieli
i radości życia, jaka ich ożywiała.
Wśród tego życia, pełnego fantazyi,
Murger nie przestawał pracować. Pisał
utwory "wierszem i prozą, był współ
pracownikiem rozmaitych pism, reda
gował nawet fachowe pismo kapelusznicze, owego Castora, o którym wspo
mina w „Cyganeryi". Po wydaniu
„Scen z życia Bohćmy", los jego po
prawił się nieco. Honoraryum było
wprawdzie niewielkie (wydawca Levy
zarobił około miliona), ale wraz z niem
przyszło uznanie, łatwość zbytu i za
robkowania.
Jednak młodzieńczy tryb życia
nie pozostał bez wpływu na zdrowie.
Nie pomógł nawet dłuższy pobyt na
wsi, gdzie Murger chciał pokrzepić
nadwątlone siły.
— ^ołądek mój — powiedział kie
dyś sam do przyjaciół—jest niby skó
ra kobzy, na której grano zadługo.
W młodym stosunkowo wieku, bo
w 39 roku życia, śmierć stanęła u ło
ża pisarza. Murger pracował do ostat
niej chwili. W łóżku pisał ostatnie
wiersze, między innemi „Testament"
w którym zdaje już sobie sprawę ze
swego stanu, bo mówi:
Je suis un moribond;
Comme un oiseau blesse, qui f a it
'son dernier bond,
Mon coeur ne pal pite, qu'd peine.
Je suis fin i, finil...

Ale i wtedy jeszcze nie stracił
humoru, który był mu wiernym towa
rzyszem przez całe życie. Gdy leka
rze oświadczyli mu, że musi być prze
wieziony do zakładu dra Dubois, od
powiedział im tragicznym żartem:
— Do szpitala Dubois?... du bois...
Drzewa, z którego robią się trumny?
Niepomylił się Murger; opuścił za
kład Dubois, w niewiele dni później,
w trumnie.
• J•

Paryż.
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Laureaci
konkursu ^teatralnego.
Konkurs, ogłoszony przez dyrekcyę teatrów warszawskich, został rozstrzynięty. Po długiej i żmudnej pra
cy, sędziowie ogłosili wyrok. Pierw
sza nagroda (rb. 1000) przyznana zo
stała p. Stefanowi Kiedrzyńskiemu za
sztukę trzyaktową „Dzisiejsi"; drugą
(rb. 500) nagrodę otrzymał p. Czesław
Halicz za sztukę trzyaktową „Sąd";
trzecią wreszcie (rb. 300) zdobył p. Tade
usz Konczyński za czteroaktową sztukę
p. t. „Straceńcy"; prócz tego aeropagsę
dziowski odznaczył jeszcze dwa utwo
ry: „Bohater" p. J. Szeligi i „Wielkie
go króla" p. Amelii Hertzówny.
Trzeba zaznaczyć, że, w stosunku
do ostatniego konkursu dramatycznego
im. Słowackiego, proces konkursu dyrekcyi teatrów warszawskich dotychczas
miał przebieg łagodny. Wyrok przyjęty
został życzliwie. Przyczyną tego za
pewne jest, że laueraci są przeważnie
autorami młodymi, mało dotąd szerszej
publiczności znanymi. Wyjątek stano
wi tylko p. Tadeusz Konczyński, któ
ry należy już do nieco starszego po
kolenia dramaturgów. W tern zachowa
niu się opinii publicznej możnaby do
patrzyć się instyktownego odczucia, iż
konkursy winny mieć na celu wynaj
dywanie talentów nowych, nie zaś po
budzanie po twórczego współzawod
nictwa pisarzów o wyrobionych nazwiskach.j
P. Stefan Kiedrzyński wystawił
już parę jednoaktówek w teatrach ama
torskich i trzy większe sztuki: „Chi
merę", „Karzełki" i „Wolną kobietę"
w Teatrze małym. Z utworów tych
widniał niewątpliwy talent. Tkwiły
w nich jednak również poważne błędy
i braki. Cóż w tern dziwnego! Lau
reat ma obecnie 23 lata! Na karb mło
dego wieku należy także postawić za
palczywą bezwględność, jaką nieraz
objawiał tak w krytykach literackich,
jak w artykułach polemicznych. Wo
jowniczość jest naturalną nutą młodego,
burzącego się temperamentu. A tylko
redakcye pewnych czasopism warszaw
skich winić należy, iż dzieła krytyki li
terackiej oddają w ręce młodziutkich,
próbujących swoich sił pisarzów. P.
Kiedrzyński miał za sobą przynajmniej
talent.
Często bywa gorzej.
Teraz, gdy pod świetnemi auspicyami zdobywa głośne imię, gdy nie
bawem (oby jak najpóźniej!) stanie się,
zwykłą koleją losu polskich autorów,
przedmiotem [napaści i paszkwilów,
zrozumie zapewne, jak oględnym trze
ba być w ferowaniu wyróków. Niech
że—za doznane rozkosze tryumfu—
jak najmniej spotka go goryczy. I niech
to pierwsze, piękne zwycięstwo zachę
ci go do usilnej i wytrwałej pracy,
która jedynie prowadzi do rzetelnych
i pewnych sukcesów.
Pod pseudonimem Czesława Ha
licza kryje się pani Czesława Rosenblattowa, która dotychczas dała się
poznać z interesujących nowel, druko
wanych w „Gazecie Nowej". W tea-

Laureaci konkursu teatralnego.

Stefan Kiedrzyński-.

Czesława Rosenblattowa.

trze siła zgoła nowa i rokująca bardzo
piękną przyszłość.
P. Tadeusz Konczyński dobrze
jest znany, jako autor dramatyczny.
W najbliższym czasie Teatr Wielki
wystawia jego tragedyę p, t. „Demostenes“.
P. Jerzy Małyszew, prezes teatrów
warszawskich, ma prawo być zadowonym z wyników zainicyowanego przez
się konkursu. Ma jednocześnie prawo
do wyrazów wdzięczności za szlachet
ną myśl i umiejętne jej przeprowa
dzenie.
S. K.

Tadeusz Konczyński.

„Kawaler z różą".
(Komedya muzyczna Ryszarda Straussa).

Jeden z najwybitniejszych współczes
nych poetów niemieckich, Hugo v. Hofmannsthal, i najgłośniejszy z współczes
nych kompozytorów niemieckich, Ryszard
Strauss, złożyli się wspólnie na stworze
nie komedyi muzycznej, p. t. „Kawaler
z różą“. Treść zaczerpnięta jest z czasów
panowania Maryi Teresy, przedstawia zaś
losy młodego hrabicza, Oktawiana Rofrano,
który w podwójnej roli, rzekomej pokojów
ki księżnej Werdenberg i kawalera, niosą
cego zaręczynową, srebrną różę bogatej,

Premium_artystycżne.
Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w War
szawie postanowiło dać członkom swoim,
jako premium w roku bieżącym i przysz
łym, 2 zeszyty wspaniałego cyklu Matejkowskiego: .Dzieje cywilizacyi w Polsce*.
Obrazy wykonane będą w reprodukcyi jednotonowej na wytwornym papierze w wiel
kości 50X38 cm,; każdy obraz poprzedzony
będzie objaśniającym tekstem pióra Matej
ki. Towarzystwo uzyskało pozwolenie na
reprodukcyę od właścicielki obrazów, hr.
Andrzejowej Potockiej i od sukcesorów
zmarłego mistrza.

Z uniwersytetu lwowskiego.
Znany chlubnie
geograf i podró
żnik polski, dr.
E u g e n iu sz Ro
mer, mianowany
został zwyczaj
nym profesorem
geografii na uni
wersytecie lwow
skim. Prof. Ro
mer wrócił przed
kilku tygodniami
z podróży nau
kowej po Syberyi wschodniej.
Na wstępnym wy
kładzie zgotowa
Prof. Romer.
ła mu młodzież
akademicka szczerą i gorącą owacyę.

30-lecie publicysty.

Z Filharmonii i Opery.
Adaś Gelbtrunk,
małoletni pianista, niezwykle utalentowany,
który występował w Filharmonii z niezwykłem powodzeniem. Adaś jest uczniem prof.
Libermana.

Róża Benzeffowa,
uczenica prof. Udcera, pianistka, która wy
kazała poważne zalety wirtuozowskie na
koncercie w Fiiharmonii dn. 29 stycznia.

Otto Marzak,
wyborny tenor opery czeskiej (Narodne Divadlo), zbierał gorące oklaski w War
szawie, w roli Lenskiego w .Eugeniuszu
Onieginie* Czajkowskiego.

mieszczańskiej córce, odbija baronowi Ochsowi jego narzeczoną i sam ją zaślubia.
Scena w sypialni księżnej, gdzie Oktawian
przebiera się za pokojówkę, nie chcąc kom
promitować dostojnej damy, schadzka ba
rona Ochsa z rzekomą pokojówką i zde
maskowanie niewiernego narzeczonego, są
pełne humoru o wykwintnym charakterze.
Na tem tle rozsnuł Strauss muzykę o nie
zmiernie barwnej, niejednokrotnie grotes
kowej instrumentacyi. pełną życia, werwy
i humoru. Już uwertura do pierwszego
aktu wprowadza słuchacza w wesoły nastrój,
niektóre ustępy w tempie walca z aktu
drugiego staną się zapewne, dzięki swej
melodyjności, tak popularne, jak melodye
taneczne imienników współczesnego kom
pozytora, Jana i Józefa Straussów. Przed
stawieniu w operze drezdeńskiej, gdzie
dzieło po raz pierwszy wystawiono w dniu
26 stycznia, nadano niezwykle stylową sza
tę zewnętrzną. Znany artysta wiedeński,
profesor Alfred Roller, przygotował pełne
humoru projekty kostyumów i dekoracyi,
tak że opera sprawiała wrażenie jakiejś
barwnej maskarady z przed lat wielu.

Scena aktu I-go. Kawaler z ~ ró ią (panna v. d.
Oslen), i Marszałkowa (panna Sietns).

W tych dniach grono przyjaciół i zna
jomych obchodziło 30-fecie pracy publicy
stycznej p. Ed- ,
warda Dutlinge- H
ra. Jubilat, liczą
cy obecnie 51 lat,
ro z p o c z ą ł swe
współpracownictwo w 1881 roku
w ówczesnej .Ga
zecie handlowej*,
a następnie pisał
do .Kuryera Cod z ie n n e g o * ,
.Przeglądu Ty
g o d n io w e g o *
.Głosu*, .Izrae
lity*, .Gazety lo
sowań*, .Nowej
Gazety*, .KuryEdward Dutlinger.
era Porannego*,
.Kuryera Warszawskiego* i t. d. Obecnie
redaguje .Bibliotekę handlową*. W licznych
swych artykułach i pracach ekonomicznych,
społecznych, a także literackich, stał zaw
sze na gruncie szczerze asymilacyjnym, żąda
jąc od swych współwyznawców, t. j. ży
dów polskich, umiłowania tradycyi i języka
narodu, z którym ich losy i dzieje związały, n.
r

Ofiary, złożone w adm. „Świata .

Adaś Gelbtrunk.

Róża Benzeffowa.

O tto Marzak.
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Dla Henia i Sylwika.
Zebrane przez Janinę Machnicką rb. 5.
Do uznania redakcyi dla biednych.
Administracya rb. 1.85.

Zabawy zimowe w polskich Tatrach.

Narciarze zakopiańscy, którzy w schronisku na hali Pysznej spędzili
noc Sylwestrową.

Zimowe sporty
w Zakopanem.
Śnieg?... Narciarze zakopiańscy ruszyli
się do sezonowego życia! W połowie gru
dnia zakopiański Oddział narciarzy Tatrzań
skiego Towarzystwa otworzył pierwsze w Ta
trach i wogóle w Polsce schronisko nar
ciarskie na hali Pysznej (około 1350 mtr.
nad poziomem morza), na końcu doliny Ko
ścieliskiej. Schronisko stanowi na razie je
dna izba, dobrze zaopatrzona na zimę, ma
jąca piec żelazny, zapas drzewa opałowego,
posłania i najniezbędniejsze sprzęty. Noco
wać może wygodnie sześć osób. Droga, od
hali Smytniej do hali Pysznej i do schro
niska, wyznaczona została należycie czer
woną farbą i drogowskazami. Schronisko
leży już obok wspaniałych terenów nar
ciarskich i frekwencya nocujących w niem
przeszła wszelkie oczekiwania: w ciągu
pierwszego miesiąca nocowało w niem już
około czterdziestu osób. Między innemi,
grupa krakowskich i zakopiańskich narcia
rzy spędziła tu noc Sylwestrową, a naza
jutrz zrobiła niezmiernie zajmującą wyciecz
kę na przełęcz pyszniańską. W bieżącym
sezonie, podobnie jak za lat poprzednich,
zakopiański Oddział narciarzy Towarzystwa
Tatrzańskiego urządził podczas świąt Bo
żego Narodzenia doroczny kurs jazdy na
nartach, czwarty z kolei. Kurs prowadzili
znakomici narciarze: Maryusz Zaruski i S.
Zdyb. Uczestników było 44, w tem osiem
pań. Po skończonym kursie odbyła się w y
cieczka na halę Kondratową (około 1350
mtr. nad poziomem morza), w której wzię
ło udział czterdzieści osób. Na prze
łęcz pod Kopą Kondratową (1895 mtr.) wy
szły 23 osoby, w tem dwie panie. W ogóle
ożywił się ruch narciarski znacznie w po
równaniu z zimą ubiegłą.
Zakopane.

sra

Zych.

Karnawałowe kazanie
o zazdrości.
Jedna z uroczych adwokatek przysię
głych paryskich, panna Helena Miropolska,
(jeżeli się nie mylę, warszawianka) wypo
wiada szereg uwag luźnych o zazdrości. Do
świadczenie na tem polu pięknej kobiety,
połączone z doświadczeniem wytrawnego
adwokata, któremu nic nie jest obcem, co
pachnie kryminałem, powinno wydać owoce
rozmyślań bardzo soczyste. Osądźcie sami:
Zazdrość jest potrzebną. Zazdrość jest
dobroczynną. Zazdrość jest wychowaw
czynią. Słusznie powiedział Goethe, że

W ycieczka narciarzy na przełęcz pod Kopą K ondratow ą w Tatrach,

nie ma nic nieznośniejszego nad długi sze
reg pięknych dni życia. Jeżeli kobieta zaz
drości, to dowód, że kocha. Bądźcie więc
zadowoleni, mężowie. No i kochankowie.
Przytem zazdrość wychowuje wam panią
waszego serca lepiej, niż jakakolwiek^szkoła, czyni ją mądrą, i jaką mądrą?! Znam ogra
niczone istoty, z których zazdrość uczyniła
prawdziwych Szerloków Holmesów. Wy
starcza im najdrobniejszy ślad jakiś, aby
drogą genialnych dedukcyi odtworzyć całą
rzeczywistość.
Czegóż chcecie więcej?!
Wszak Szerlock Holmes jest najgenialniej
szym mężem naszej epoki.
Czy są jednak kobiety nie zazdrosne?

taka zazdrość nie ma nigdy dość odwagi,
aby zrobić wymówkę i niem a nigdy poczucia,
że wierność należy się jej, jako prawo.
Tylko, czy to jest jeszcze zazdrość?..
Mówią ludzie, że zazdrość dowodzi
jedynie miłości—własnej. Wątpię. W mo
ich oczach kobieta zazdrosna przedstawia
się jako zadziwiająco skromna i nieznająca
swojej wartości.
Zazdrość jest jeszcze systemem stra
tegicznym w walce o miłość, którą wypró
bował Don Juan, rodzaj wielkiej kokoty:
piękną damę się naprzód rozpala, potem
się ją zaniedbuje i zwraca afekty do innej.
Skutek pouczy.
Sposób to zresztą stary i znany. Bourget, a może inny humorysta, nazwał tę meto
dę tu szem szkockim-, gorąco-zimno-reakcyą.
P ary ż
W.

Ochrona przed starością.

Helena M iropolska.

Są. Ale strzeżcie się takich. Albo są
to kokietki wyrafinowane, jak koronka,
a zimne jak mróz. Albo mają one dyabelnie brzydkiego męża, lub beznadziejnie smut
nego kochanka.
Czyście zauważyli, iż niema miłości
głębszej i pewniejszej, aniżeli pomiędzy
dwiema istotami, całkowicie zmaltretowanemi przez los?! Najpotężniejszą miłością,
jaką zdarzyło mi się spotkać, był zwią
zek pewnego kulawego z p e w n ą ■garbatą.
Mówią, że kobieta zazdrosna jest ko
bietą niezręczną, która ryzykuje swoje
szczęście?! Nie wierzcie temu, panie. Grze-,
bałam się w statystyce: dla osiemdziesięciu
na sto mężów i siedemdziesięciu kochan
ków zazdrość kobiety jest początkiem m ą
drości?..
Przytem, niesłusznie panowie robicie,
zbyt głośno się skarżąc na zazdrość pań.
To was trochę drażni, prawda, ale, w grun
cie rzeczy, jakże wam pochlebia?
Znam formy zazdrości, które są naj
piękniejszym hołdem, o jakim może ma
rzyć mężczyzna: to miłosny niepokój, pe
łen dyskrecyi, nigdy nie wyrażany wprost;
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Na bardzo interesującym temacie „Jak
należy urządzić sobie życie codzienne, aby
długo pozostać młodym" osnuł d-r Włady
sław Chodecki odczyt, w ygłoszony na po
siedzeniu wydziału hygieny życia codzien
nego, Towarzystwa Hygienicznego. Opiera
jąc się na bogatym mat ery ale własnych do
świadczeń i spostrzeżeń, prelegent przed
stawił sposoby ochrony przed starością
i przed głów ną chorobą starości: zwapnia
niem żył. Zalecał umiarkowane przyjmowa
nie pokarmów mięsnych i stworzenie pod
stawy odżywiania z produktów roślinnych,
mówił o złym w pływ ie nadmiernego uży
wania alkoholu i szkodliwości tytoniu, do
wodził niezwykłego znaczenia wycieczek
górskich, zreasumował zaś swe wywody
w stwierdzeniu, że racyonalny tryb życia
może zapewnić człowiekowi młodość i rzeżkość na długie lata.
S.

Czterdziestoletni jubileusz.
P. Wacław Kozłowski, zarządzający
oddziałem konduktorskim kolei
Warsz. - W iedeń
skiej, obchodził
niedawno 20 let
ni jubileusz pra
cy na jednej i
tej samej kolei.
Koledzy wręczy
li jubilatowi, obok serdecznego
życzenia, upomi
nek w sumie 310
rs., które on prze
znaczył na rzecz
pomocy szkolnej
„Jedność*.

Od pewnego czasu w czasopismach
dość często spotyka się notatki, dotyczące
nowej gałęzi przemysłu. Chodzi o stoso
wanie cnłodu do przechowywania i prze
wozu produktów, łatwo ulegających zepsu
ciu, jak mięso, zwierzyna, jaja, owoce, mle
ko, sery i t. p. Stąd nowy przemysł nosi

miano chłodnictw a. Stosowanie chłodu by
wa dwojakie: cnłód naturainy, otrzymywa
ny przy pomocy lodu i chłoa sztuczny, wy
twarzany przez specyalne maszyny, działa
jący pizy pomocy amoniaku, eteru siarczanego, kwasu węglowego i t. p. produktów.
Działanie maszyn opane jest na zasadzie
znanego prawa fizycznego, iż płyn, prze
twarzając się w gaz, powoduje obniżenie
tem peiatury siodowiska, w którem praca
się odbywa, czyli pochłania ciepło atmo
sfery. Wiemy np., że, jeśli na dłoń nalać ete
ru—na miejscu, z ktorego płyn się ulatnia,
uczuwamy wrażenie chłodu, w kiajach po
łudniowych, do przechowywania wody uży
wa się naczyn porowatych, przez które
płyn przecieka. Dzięki zaznaczonemu wy
żej zjawisku przez to przesiąkanie wody i ulatniame jej, obniża się temperatura i woda
ocnładza się.
Do przechowywania produktów, ulega
jących łatwemu zepsuciu, lód był używany
od bardzo dawna. Od połowy zeszłego stu
lecia zaczęto również stosować lód do prze
wożenia tych produktów w t. zw. wagonach-lodowniach. System ten jednak ma tę
ujemną stronę, iż stosowanie go jest mo
żliwe w tych tylko krajach, guzie lodu jest
poddostatkiem. W Stanach zjednoczonych
Ameryki Północnej, gdzie .obhtosć jezior
zapewnia znaczną ilość lodu, stosowanie
go w przemyśle doszło do kolosalnych roz
miarów.
Lod kraje się przy pomocy
samochodów parowych,
następnie roz
dziela się go na bloki, przy pomocy pił pa
rowych i wreszcie elewatory parowe prze
wożą bloki, do olbrzymich lodowni, skąd
pociągi rozwożą lód po całej Ameryce.
W tycnże lodowniach zamraża się i prze
chowuje ogromne ilości ryb, rozwożone
następnie po Ameryce i do Łuropy.
V/ ostatnich latach, dzięki wynalazkom
Picteta i Lindego (wynalazców maszyn
ostudzających), zaczęto do ostudzania skła
dów stosować lód sztuczny. Sztuczne chło
dzenia na mniejszą skalę są również sto
sowane do ochładzania wagonów i okrę
tów, przewożących łatwo psujące się to 
wary. Wytężona praca w tym kierunku
osiągnęła tryumfy niebywałe. Udało się
zwalczyć różnicę klimatów, pór roau, prze
strzeni — stało się możhwe przewożenie
wszelkich produktów z najdalszych krań
ców świata do wszystkich krajów. Już obenie naprzykład mieszkaniec gorącej Hisz
panii może spożywać kawior z nad Wołgi
w stanie zupełnie świeżym i po cenie me
wiele co wyższej od cen w miejscu produkcyi. Jest to bardzo proste: przy prze
wozie produktów, tak łatwo się psujących,
jak np. kawior czy ostrygi — mieszkańcy
krajów odleglejszych muszą płacić za te
produkty ceny bardzo wysokie, z powodu
psucia się podczas przewozu znacznej czę
ści danego towaru. Przewożenie w wagonach-chłodniach psucie się zmiejsza do mi
nimum. W krajach, gdzie chłodnictwo za
stosowano już na szeroką skalę — odrazu
dało się uczuć obniżenie cen produktów,
zarówno pierwszej potrzeby, jak wyszuka-

„ L a Vascongada”, tow. mleczarskie w Buenos
Ayres. Przyjmowanie mleka z pociągów do
chłodni.

Sztuczna chłodnia. Oddział przechowywania
zwierzyny. W składach takich zwierzyna nie
psuje się przez pół roku.

Projekt.kolei W arszawa—Radom.

Ważna ta linia, opracowana już tech
nicznie przez wydział inżynierski i tech
niczny kolei wiedeńskiej, ma niebawem
wejść w okres rozpoczęcia budo wy. Projekto
wana linia będzie miała długości 98 wiorst.
Od stacyi Radom, kolei nadwiślańskiej,
skieruje się na t. zw. Wydmy Firleyowskie
i dalej przez Wolę, w pobliżu Jedlińska,
przejdzie rzekę Radomkę, potem przez
grunta Jedlanki i Bobrka dojdzie do Pilicy,
którą przejdzie między Białobrzegami i Szczy
tami, wchodząc tu w gub. warszawską. Da
lej na Grójec—Tarczyn, dojdzie do Prusz
kowa, skąd, pomiędzy torami kolei Wie
deńskiej i Kaliskiej, podąży do Warszawy,
rozdzieliwszy się przy pomniku wzięcia
Warszawy pod wsią Szczęśliwicami na dwie
odnogi: pierwsza przetnie przedmieście je
rozolimskie i złączy się z torami dworca
kaliskiego; druga dojdzie po nasypie do
mostu, wzniesionego nad stacyą wiedeńską,
aby utworzyć komunikacyę ze st. towaro
wą kaliską i warsztatami na Czystem.
Zarząd kolei Wiedeńskiej, budując n o 
wą linię, oszczędza przeszło milion rubli,
z powodu posiadania już gotowych urzą
dzeń, stacyi i torów. Jednocześnie odzy
skuje kolej Wiedeńska część przewozu
węgla z Zagłębia, straconą przez wybudo
wanie przed 27 laty kolei IwangrodzkoDąbrowskiej.
n.

Chłodnictwo.
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nych. Dziś np. mieszkaniec Londynu spoźy*
wa tanie mięso z wołów i baranów argen
tyńskich, albo świeże owoce z Kanady
i posiada te produkty w dostatecznej ilo
ści i po cenie dostępnej z krajów, gdzie
produkeya jest większa od spożycia. Przy
przewozie mięsa w wagonach-chlodniach
zyskuje się znaczną oszczędność na kosz
tach transportu dzięki temu, iż zamiast prze
wozu całych sztuk bydła do rzeźni, prze
wozi się tylko części jadalne. Różnica cen
przewozu wyraża się tu w stosunku 5 do 2.
U nas chłodnictwo staw ia’ dopiero
pierwsze kroki, ale ponieważ już istnieje
Towarzystwo, celem rozwijania owej gałęzi
przemysłu, możemy mieć nadzieję, że na
dejdzie niebawem chwila, kiedy będziemy
w pełni korzystać z dobrych skutków sto
sowania sztucznego chłodu.
Co za tem idzie, doczekamy się demokratyzacyi wszelkich produktów spożyw 
czych. Te produkty, które dziś są dla wie
lu niedostępne wskutek wysokich cen, prze
staną być rzadkością i będą w powszechnem użyciu. A stanieją przedewszystkiem
artykuły pierwszej potrzeby, co dla nas
rzedstawia doniosłość olbrzymią.
Rysunki nasze przedstawiają stosow a
nie chłodu w niektórych gałęziach prze
mysłu. Życzyć tylko należy, byśmy mogli
dojść do tych świetnych rezultatów, jakie
w chłodnictwie osiągnęły już Ameryka,
Australia i niektóre kraje Europy zachodniej.
_________ fan C zem piński.

Składana’ drabina długości 26. metrów.

Do walki z pożarem,
Paryska straż ogniowa odbyła w tych
dniach interesującą próbę z nowym apara
tem ratunkowym, mogącym oddać dosko
nałe usługi przy pożarach. Jest to olbrzy
mia, składana drabina, która, rozsunięta zu
pełnie, dosięga wysokości dwudziestu sze
ściu metrów, przewyższa więc najwyższe
gmachy Paryża.
Nowością powinna się zainteresować
także Warszawa. W ostatnim czasie powstaje w naszem mieście coraz więcej
wielopiętrowych gmachów, budowa nowych
jest zamierzona w najbliższej przyszłości.
Na wypadek pożaru mieszkańcom najwyż
szych pięter zagrozić może bardzo poważ
ne niebezpieczeństwo. Nowa drabina, za
stosowana obecnie przez straż ogniową
paryską, pozwala wynieść cało przez okna
wszystkich zagrożonych.

Zjazd rzemieślników w Petersburgu,

Fot. MaryancrFuks*.

A w ia to r S o m m er przewiózł aeropla
nem 5 pasażerów z Douzy do Romilly
i z powrotem Niezwykły rekord.
K onkurs a w ia tyczn y o nagrodę Gordon-Benneta odbędzie się w roku bieżą
cym w Anglii koło Londynu.
Z ŻYCIA.
Ostrzeżenie p rze d M achojskim nade
słał, jak się okazało, Sieroszewski, i on
wprowadził w błąd d-ra Dłuskiego w Za
kopanem.
W sprawie R y d z y n y zbiera się sąd
obywatelski w Poznaniu, a Krakowska Ra
da miejska wybrała specyalną komisyę.
N a g ra n ic y w Podw ołoczyskach do
szło do krwawego konfliktu między austryacką żandarmeryą i rosyjską strażą gra
niczną.
Proces M oabicki zakończył się skaza
niem kilkunastu obwinionych. Dostało się
i policyi w wyrokach trybunału.
D żu m a w Chinach i M andżuryi gro
zi wprost wyludnieniem całych obszarów.
Rozpoczęto walkę z zarazą.
S k a za n y c h anarchistów japońskich stra
cono w Tokio, wśród nich dziennikarza,
Kotoku i jego żonę.

D e le g a ci rzem ieślników z K ró le s tw a P olskiego:
1) K arol Pom iński, 2) Jan R udnicki 3) Jul.
P uchalski 4) P io tr N akonieczny, 5) K. M iniew ski, w szyscy z W arszaw y. 6) T e o d o r S z y b iłło
z Ł odzi, 7) G u sta w M ichael z K a lis z a 8) St. LipczyńsKi, p rezes Zw . Rzem. C hrz. w K ró le s 
tw ie Polskiem , 9) W. Szym ański, p o d s ta rs z y ce ch u ślu sa rskie g o i 10) O żgow ski z C z ę s to c h o 
wy; o s ta tn i dw aj o d p ro w a d za li d e le g a cyę na d w o rze c.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

Ja )
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POLITYKA.
W iedeńskie Koło Polskie przyrzekło bar. Bienerthowi poparcie, jeżeli on
poprze budowę kanałów. Jak ty mnie,
tak ja tobie. W parlamencie poseł Kozło
wski zapewnił, że w Kole zgoda panuje
zupełna.
N a spis ludności w A u s tr y i odzywa
ją się liczne skargi. Nawet niemowlętom
czeskim kazano mówić po niemiecku.
Cesarz W ilhelm obchodził uroczyście
urodziny. Nadał z tej okazyi liczne od
znaczenia, lecz milczał, jak ryba.
K onstylucyą alzacką zajął się parla
ment niemiecki. Alzatczycy nie chcą być
własnością króla pruskiego, a i socyaliści
protestują przeciw projektowi.
Z a m ia r obwarowania d is s in g e n wy
wołał burzę w dyplom acyi. i prasie. Lecz
Holandya nie przestraszyła się gróźb
i protestów. Czuje za sobą Niemcy.
U ro jen ia m orskie przyspieszają Francya, Austrya i Włochy, - choć zapewniają
ciągle o pokoju. W każdym razie jest on
kosztowny.
R z ą d grecki z obawy powrotu stratokracyi zaaresztował b. ministra wojny Lapatkiottsa. Kto się raz sparzy, na zimne
dmucha.
A rabia grozi oderwaniem od Turcyi.
Szeik Idriss zgromadził 60,000 wojska
i chce utworzyć odrębne państwo.
P olitykę za g ra n ic zn ą Ja p o n ii oma
wiał parlament tokijski, stwierdzając zgo
dę ze wszystkimi. Jej się boją, nie ona.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
N uncyuszem w W iedniu został za
mianowany monsignor Alessandro Bavona,
arcybiskup Petropolisu.
P rzeciw p rzysięd ze antim odernistycznej rośnie w Niemczech wrzenie. Pisma
żądają większej energii od rządu
SPRAWY SPOŁECZNE.
A n kieta żyd o w ska obradowała we
Lwowie, celem polepszenia doli żydów.
Uchwalono szereg rezolucyi.

Z PRASY.
„K uryer P o ra n n y" umieścił list gru
py młodzieży polskiej, studyującej na uni
wersytecie warszawskim. Sprawa bojkotu
tej uczelni wchodzi na porządek dzienny.
W.S8
ZAKŁADY GRAFICZNE

U staw y im ig ra cyjn e w Stan. Zjedn.
będą zaostrzone większą odpowiedzialno
ścią Towarzystw okrętowych.
NAUKA i WYNALAZKI.
N a uniwersytecie Jagiellońskim roz
poczęli studenci strejk. Z powodu zaburzeń
i napaści na gmach, uniwersytet zamknięto.
K onkurs na pracę .Stosunek państwa
do narodowości w teoryi i praktyce**1*ogło
siło warszawskie Tow. prawnicze z nagro
dą 300 rb.
Uniwersytet lw ow ski święcił 20 stycz
nia jubileusz 250-letniego istnienia. Wła
ściwa uroczystość odbędzie się później.
In s ty tu t antropologiczny, międzynaro
dowy, założył ks. Monaco w Paryżu. Mała
pociecha dla tych, co się zgrali.
S zó stą A kadem ię w P a r y żu zapro
jektowano dla kobiet. Ale to pewnie nie
zaspokoi ich ambicyi.
Północno-A m erykańska w ypraw a do
bieguna południow ego wyruszy w lipcu pod
wodzą Harry’ego Witney’a.
Nowe m ateryały wybuchowe „mortite‘- i „satanite" silniejsze od wszystkich
istniejących, wynalazł Adam Cramer z No
wej Zelandyi.
LITERATURA I SZTUKA.
„ D iu ży n a śpiewacza" Tow. prac
handl. w Warszawie ogłasza konkurs na
pieśń chóralną męską do słów Z. Dębickie
go „Siew wiosenny * z nagrodą 60 rb. i ter
minem 15 marca r. b.
K rakow ska cenzura zakazała wysta
wienia ,,Virago‘* Feldmanna i „Dni nasze
go żywota** Andrejewa. Chyba pomoże
interpelacya w parlamencie.
W7 wiedeńskiej w ystaw ie Tow. ,H a genbund* biorą z polaków udział malarze:
Sichulski i Uziembło.
R ysu n ek Rafaela, szkic do obrazu,
znaleziono w Bernie Morawsk'm. Trzeba
jednak stwierdzić jeszcze autentyczność.
N ieznane a u to g ra fy i listy P u szk in a
odkrył w Paryżu dyrektor petersburskiej
Akademii handlowej Fomin.
SPORT.
Przepłynęła D u n a j mimo kry i lodowa
tej temperatury znana sportsmanka rumuńska.
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KUSZE DO DRUKU NA METALACH JEDNO I WIELOBARWNE
WYKWINTNE DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE. KSIĄŻKI.
KATALOGI. PROSPEKTY. ILUSTRACJE WIELOBARWNE
CHRO MOLITOGRAFJĄ I DRUKIEM TRÓJBARWNYM
PLAKATY. ETYKIETY. POCZTÓWKL TABLICE NAUKOWE
POCZTÓWKI I GRAW1URY BROMO
ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNE OBRAZO*' WNĘTRZ FABRYCZNYCH l W1POK0W

SPROSTOWANIE.
W nr. 4 „Świata** w nekrologu ś. p.
d-ra Józefa Rogalewicza mylnie wydruko
wano nazwisko, co niniejszem prostujemy.

Z kroniki towarzyskiej.
W grudniu roku ubiegłego w kościele
św. Teresy w Wilnie ks. kanonik Wołodźko pobłogosław ił związek małżeński p.
Konstantego Rękowsk''ego, członka redakcyi wileńskiego „Gońca Codziennego** z pan
ną Maryą Wendorffówną.

Konstanty i Marya z W endorffów Bukowscy

Karna'* ał w Paryżu.

Nowa figura kotylionowa.

A ranżerow ie w ielkich balów z roku na rok g otu ją dla uczestników zabaw nowe niespodzianki i urozmaicenia. O sta tn ią z nowości paryskich
je s t w prow adzenie p iłki nożnej (fo otb a lu), jako je d ne j z fig u r do kotyliona. O czywiście, p iłki znajdują się na uwięzi w rękach dam, aby w a l
czący o tan ie c nie zapalali się zbytnio do zapasów.

Dama z arystokracyi angielskiej,
jako tancerka.
Nie pierwszy to raz pani z wielkiego
świata pojawia się na scenie tingel-tanglu.
W pamięci zostały występy księżnej Pignatelli. Widzimy w cyrku i w kabarecie
autentyczne hrabiny i baronowe. Teraz licz-

bę ich powiększyła lady Constance Ste
ward-Richardson, osoba z najlepszego to
warzystwa londyńskiego, która pozazdrośściła wawrzynów Izadorze Duucan i popi
suje się publicznie, jako tancerka bosonoga.
L f

Na balu.

roku życia nie różniła się niczem od ró
wieśniczek, potem, po przebyciu ciężkiej
choroby, rozpoczęła się zupełna zmiana
normalnego dotąd procesu rozwojowego.
Jadwisia jest umysłowo bardzo rozwinięta,
przez rok chodziła do szkoły w Poznańskiem. Potem rodzice zatrzymali ją w do
mu, aby nie narażać jej na szyderstwo to
warzyszek szkolnych.

— Młody Iksberg trzyma wciąż ręce w kieszeniach.
— Dobrze, że w swoich. Ojciec jego trzym ał ręce
zawsze w cudzych kieszeniach.

Dziewczynka-brodacz.

Lady C onstance S tew ard-R ichardson.

Niezwykłą sensacyę budzi w Wiedniu
młoda, sześcioletnia dziewczynka, pocho
dząca z W. Ks Poznańskiego, Jadwiga Ko
sińska. Główka, pokryta jasnemi włosami,
jest na twarzy czarno owłosiona; dziewczy
na ma dużą brodę i wąsy. Górna część
ciała jest wybitnie męskiej budowy, dol
na ma miękie linie kobiece. Do trzeciego
17

Jadwiga Kosińska.

Spętana moda wprawdzie już zbrzydła,
Lecz coraz droższe są damskie szaty,
Złote i srebrne na nich świecidła,
Perły, cekiny, hafty i kwiaty.
Wszystko to prawdę stwierdza pocichu,
Że nic nie można u nas... bez szychu.

Humor i satyra.
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Styczeń, gdy swoje ukazał lice,
Przeniósł nas myślą w odległe czasy,
Bo zapomnianą wskrzesił rocznicę,
Dwieście pięćsetną rocznicę prasy.’
Lat ćwierć tysiąca temu, więc wtedy
„Merkuryusz Polski" miał lata chude
I przez rok cały zaznawszy biedy,
Po roku wreszcie zamknął swą budę,
A swym następcom, jako puściznę,
Przekazał kozę, oraz goliznę.

Widocznie ludzie płacić są w stanie,
Chociaż się skarżą, że los ich chlasta,
A niezadługo nasi ziemianie
Świeży grosz rzucą na rynek miasta.
Przez okulary patrzą różowe,
Myśli przyjemną przybrały formę,
Bo Towarzystwo ich Kredytowe
Ma im podwyższyć pożyczek normę.
Gdy się pożyczką wzmocni ich kasa,
Wspomną, jak było... za króla Sasa.

Był to prognostyk widać fatalny,
Bo do tej pory (każdy człek przyzna)
Dmie w prasę polską, niby wiatr halny,
Jeśli nie koza, no, to golizna.
G 3 g5 Pismom nie lepiej idzie, lecz gorzej,
cd QCC3 Wydawca rzadko który ma żniwa,
N L
•
R choć się liczba ludności mnoży,
J3 t5 Lecz czytelników pism nie przybywa,
L<3XJ't_3 Bo przez niezwykłą u nas oględność
w ta gs Od pism zaczyna każdy oszczędność.
aa
a
O
Za to nie może człek być oszczędnym,
Kiedy kupuje żonie odzienie;
m-^ (D C\2
Suknie, towarem co są niezbędnym,
GJ Om
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Mocarstwa mają wygląd ponury,
Bo w polityce warzy się kasza;
Coraz się jakieś zbierają chmury,
Lecz dyplomacya wciąż je rozprasza.
Dziś nowy kłopot mają z Flesyngą,
Z której Holandya chcó mieć twierdz
płoty,
Niemiec ją ł brzęczeć już szabli klingą,
Anglik wskazuje palcem dreadnoughty.
Łatwo spaść może grom z chmur osłony
I nie pomogą piorunochrony.

Już policyjna bezsilna miotła,
By opanować wewnętrzne wrzenie.
Zwykli nad sobą mieć ciężką łapę
.M ichałki" gniewne podnoszą twarze,
Więc trzeba będzie otworzyć klapę,
Ażeby z kotła dać ujście... parze.
Energię ludu najlepiej przecie,
Wyładowywać na cudzym grzbiecie.
Choć wielkim głosem grzmią hakatyści,
Że polską ziemię zabrać należy,
Rząd w wywłaszczeniu wielkich korzyści
Widać nie widzi, niezbyt w nie wierzy.
Z hrabiowskiej ręki dostał Rydzynę.
Wielki szmat ziemi polskiej posiada, :
Więc teraz robi poczciwą minę
I wywłaszczenia prawo odkłada,
Szepcąc: Polacy, wracam wam życie,
Może wy sami się wywłaszczycie*.
Dość smutnych rzeczyl Teraz karnawał,
Smucić się przeto nie mamy racyi;
Lepiej, by świat nam rajem się zdawał,
Chociaż w chwilowej imaginacyi.
Tranzakcye teraz robią się ważne,
Kieruje niemi Hymen-gospodarz,
Popyt na panny młode, posażne,
Za to młodzieży niewielka podaż.
Adieu. Już kończę satyry kłucie,
Jutro spotkamy się na Reducie.

Niemcy są teraz rodzajem kotła,
W którym się coraz wzmaga ciśnienie;

Centralnego Laborat. Chemicznego

uznano za najlepszy ze śro d ków chroniących skó
rę rąk i tw a rz y od opierzchania.

^KALODOKT

G R O N K IE W IC Z
Kaucyonowany Dom Komisowy 19° rzędu
z praw em d ziałan ia na całe Cesarstwo.
K ró lew sk a N° 5, te l. 17-58, Warszawa.
T r a n z a k c y e ró ż n e : K upno i S p rzed aż Nie
ru chom ości i R uchom ości M iejskich, W iej
sk ich , F a b ry c z n y c h . D zierżaw y, L okata ka
p ita łó w , W y n ajem lo k a li. R e k o m e n d a c y a
osób z W ysokiem i śre d n ie m w ykształceniem
w sz e lk ic h gałęzi, p ra c y , ja k a tylko istnieje
o ra z F a rm a c e u tó w , L e k a rz y , a tak że Fachow 
ców , Służbę dom ow ą. R o b o tn ik ó w sezonowvch i sta ły c h . R o ln y c h i F abrycznych.
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Tel. 93-52
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G. GERLACH

60-29.

W a rs za w a ,

MARCZEWSKA P8 L.
----------- w Warszawie, ul. Czysta 8. Tel. 20-82. _

Maison de Modes G.

C z y s ta

Afa 4 .

MARCHOWIECKI

W arszaw a, K rakow skie-P rzedm ieście 23.

Zakład 0 ^ » . izerskiego
Pensyonat dla stałych chorych. K ąpiele m ine
ralne, św ie tln e , kw asow ęglow e. Leczenie
prom ieniam i Roentgena, lampą Finsena, Ra
dium. Termoterapia. Arsonwalizacya. Prze
nośny aparat Roentgena. Elektroliza. Praco
w nia analityczna. Choroby skóry, w łosów .
Kosmetyka lekarska. Choroby w eneryczne
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Sir Charles Dilke.
Przywódca liberałów angielskich i je 
den z twórców angielskiej idei imperyalistycznej, sir Char
les W e 'n tw o rth
Dilke, zmarł w
tych dniach w
Londynie. Uro
dzony w r,.1843,
jako syn i wnuk
znanych polity
ków, po odbyciu
studyów w Cam
bridge i dłuższej
podróży po ko
loniach angiel
skiej, w c z e ś n ie
już wstąpił na
arenę polityczną.
Szybko kroczył
po szczeblach kaSir C harlesD ilke.
ryery, w gabine
cie Gladstone’ao bjął tekę administracyi lokalnej. Rozgłośny
i skandaliczny proces rozwodowy zmusił
go do wycofania się z życia politycznego;
dopiero w kilkanaście lat później wszedł
do parlamentu. Wielkie jego dzieło .P ro 
blemy większej Brytanii" stało się niejako
linią wytyczną imperyalizmu angielskiego.

Szampańskarewolucya.
Popularny przed laty w Warszawie
prezes teatrów zwykł był mawiać, że mo
że jest dużo lepszych win od szampana,
ale szampan najlepiej smakuje. Aforyzm
prosty i trafny. Ale dzięki tej właściwości
znów, która zawsze tylko z zabawą i śmie
chem kojarzy się w wyobraźni, stało się
wino szampańskie przyczyną dość smut
nych zaburzeń. Albowiem coraz więcej
ludzi pragnie spijać szampana. I wcale im
się
dziwić nie można. Hygieniści utrzymują wprawdzie, że lepiej jest pić
przefiltrowaną wodę, niż najlepsze „grands
crus", no, ale gdyby człowiek miał dwa
życia, toby mógł jedno całkowicie hygienie
poświęcać.
W tern sęk tylko, że nie dla wszyst
kich tego dobrego wina starcza. Szampa
nia, przy najlepszych zbiorach, może w y
produkować rocznie około 40 milionów
butelek wina, strzela ich zaś rocznie z hu
kiem na różnych punktach ziemskiego glo
bu, około 100 milionów. Aby niedobór
pokryć, wynalazł geniusz ludzki „tańsze ‘
gatunki szampana.
Ongi szampana pijali tylko możni te 
go świata. Pono w roku 1397 król Karol
VI, podejmując w Reims czeskiego króla
Wacława, ugościł go szampanem. Dzielni
nasi pobratymcy tak w tym napoju za
smakowali, że, według słów ówczesnych
kronikarzy, „panowie i ich dworzanie przez
miesiąc byli pijani." Od tej pory datuje się
światowa sława szampana.
Ale, jak się rzekło, nie starczy szla
chetnego nektaru na w szystkie gardła.
Wielu fabrykantów więc z Reims i Epernay—tych światowych centrów szampana,
poczęło sprowadzać do Szampanii wino
z najrozmaitszych okolic Francyi, nawet
z Niemiec, z prowincyi nadreńskich, wino
to „szampanizowano" na miejscu i rozsyła
no w świat, jako produkt oryginalny.
Miejscową ludność, żyjącą prawie wy
łącznie z uprawy wina, kontrabanda owa od
dawna już doprowadzała do rozpaczy. W ostatnich latach przytem jedna za drugą szły
klęski nieurodzaju. Niektórzy, biedniejsi
właściciele winnic, musieli wreszcie nie
wdzięczne pola porzucać i emigrować,
albo szukać służby u fabrykantów. Z ro
ku na rok winobrania stawały się coraz

cichsze i smutniejsze. Nad pogodą Szampa
nii, które tyle uśmiechu złotego na świat
cały rozsyła, zawisła klęska nędzy.
Rząd wydał wprawdzie niedawno pra
wo, ochraniające pochodzenie win, ale i ono
nie wiele pomogło. Bo jedną z kięsk
Szampanii jest także szarańcza tandety
niemieckiej, coraz szersze zakreślająca krę
gi po świecie. Niemcy poczęli w ykupy
w ać certyfikaty pochodzenia, aby się mieć
czem legitymować przed Ameryką, coraz
liczniej otwierają nawet fikcyjne firmy
w Reims i Epernay. Jest to jedna jeszcze
ze zdobyczy ostatniej wojny. Podobno
w r. 1871 podczas inwazyi pruskiej wielu
właścicieli winnic w Szampanii porobiło
znaczne majątki, wysprzedając oficerom
wszystkie swe zapasy. Od tego czasu
wielki naród począł się rozsmakowywać
w szampanie. Ale począł go też i pod
rabiać.
Rok zeszły był dla Szampanii strasz
ny, Cały zbiór przepadł. I to przebrało
miarę rozgoryczenia. W zburzony tłum po
czął burzyć składy... Szampan polał się
strumieniami. Do przelewu krwi na szczę
ście nie doszło.
Za to mieszkańcy paru wiosek nad
brzegami Marny mieli połów niezwykły.
W yszedłszy rankiem nad rzekę, ujrzeli
wśród fal całe stada butelek połyskujących
złotemi główkami w słońcu. Kto żyw,
rzucił się na połów tych ryb niezwykłych.
I do południa wszyscy byli pijani i szczę
śliwi. Taka jest filozofia niedoli ludzkiej.
Paryż.
Pertinax.

Nowy Kaznodzieja.
Fryderyk Brauer,
nowo wybrany ka
znodzieja z b o ru
ewang.-bapty sty
cznego w Warszawie(Grzybowska 54). Nowy
duchowny ma lat
57, kształcił się
g r u n t o w n i e za
granicą, a jego
w spółw yznaw cy
zyskują duchow
nego, pełnego do
brych chęci, nau
ki i wiary w sie
n.
Fryderyk Brauer. bie.

f

Wacław Nałkowski.

Ubył nauce polskiej uczony wysokiej
miary, prawdziwy europejczyk, który tern
się jeszcze odznaczał, że stosował zawsze
samodzielnie metody i myśli, pogardzając
niewolniczą za
leżnością,choćby
od n ajlep szy ch
wzorów. To też
w geografii pol
skiej imię Nał
k o w s k i e g o po
długie lata będzie
n i e w ą t p l iw ie
brzmieć jako sym
bol nowych dróg
w ysiłków .
Jeśli zaś mo
wa o społecznej
działalności zmar
łego, trzeba pod
nieść p r z e d ewszystkiem nieWacław Nałkowski, zwykłą, w sto
sunkach naszych
wyjątkową, czystość charakteru i etykę my
19

ślenia. To był naprawdę człowiek, który
żadnych nie znał kompromisów. Jego
tem peram ent młodzieńczy, sąd ostry i bezwględny, radykalizm silny, uczyniły mu wie
lu w iogów i często namiętną sprowadzały
walkę. Ale w tej walce Wacław Nałkowski
jakże godnym był przeciwnikiem! Budził
też powszechny szacunek u. wszystkich, _a
sprawy, które poruszał, zyskiwały zawsze
na jego współudziale, nawet w opinii ludzi
wręcz odmiennych przekonań.
Nałkowski urodził się w Nowodworze na
Podlasiu, gimnazyum ukończył w Lublinie,
następnie kształcił się w szkole inżynieryi
w Petersburgu i uniwersytecie krakowskim,
gdzie studyował nauki matematyczne, szcze
gólnie mające zwiążek z geografią, w koń
cu w Lipsku, gdzie pracował pod kierun
kiem dwóch głośnych koryfeuszów nauki:
Crednera i Richthoffena.
Po przybyciu do Warszawy poświęcił
się zawodowi nauczycielskiemu, budząc
swemi Wykładami powszechne zaintere
sowanie
Pisywał ciągle, stylistycznie znakomi
te artykuły na łamach pism postępowych:
„Przeglądu Tygodniowego", „Głosu", „Spo
łeczeństw a", „Praw dy/, i t. d.
Przytem nie porzucał nigdy poważnej
pracy naukowej i stworzył szereg dzieł
doniosłego znaczenia. Do ważniejszych
należą: „Uwagi krytyczne do mapy poglą
dowej Królestwa Polskiego J. Wójcickiej",
„Geograficzny rzut oka na dawną Polskę",
„Zarys geografii powszechnej rozumowej",
której wyszły dwa wydania, „Szkice geo
graficzne", „W schodnia granica Europy",
„O geograficznych błędach, na których
opierają się historyozoficzne poglądy prof.
Duchińskiego", „Afganisian, zarys porównawczo-geograficzny" i t. d.
Umarł nagle, przeżywszy lat 58; osie
rocił żonę i dwie cóiki, z których jedna,
Zofia Rygier-Nałkowska, jest znaną powie
ściopisarką.
_________
Dees.

Dwaj muzycy nagle zmarli.
Dwaj wybitni muzycy, a zarazem pro
fesorowie warszawskiego instytutu muzy
cznego, zmarli prawie równocześnie. P erwszym jest ś. p. Marek Zawirski, który
zmarł w sile wieku, osierociwszy żonę i 7
dzieci. B ył synem nauczyciela i sam ukoń
czył w r. 1877 seminaryum nauczycielskie,
ale w net porzucił ten zawód i poświęcił
się muzyce. Skończywszy przed 25 laty
konserwatoryum, do końca życia był na
uczycielem gry fortepianowej, a przez lat
10 członkiem rady pedagogicznej w insty
tucie muzycznym.

Marek Zawirski.

Emil S tiller.

Dzień przed nim, d. 23 stycznia, zmarł
również w sile wieku ś. p. Emil Stiller,
zasłużony profesor gry na skrzypcach w in
stytucie muzycznym.
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Wnętrze składu automobilów przy ul. Marszałkowskiej

154.

Varsovie-ftutomobil.
W narożnym doinu ulic Królew
skiej i Marszałkowskiej, należącym do
sukcesorek ś. p. Jana Blocha, a obec
nie przerobionym dla celów handlo
wych, otwarty został wielki magazyn
automobilów, którego właścicielem jest
p. Klemens Starzyński, fachowo wy
kształcony i powszechnie znany właś
ciciel fabryki powozów, pod firmą: W.
Romanowski. Przemysłowiec ten, w sa
mem zaraniu powstania przemysłu au
tomobilowego, przewidział już jego
przyszłość u nas, gdyż przed kilkunas
tu laty, jako pierwszy, zmontował w fa
bryce swojej, z części sprowadzonych,
dwa samochodowe omnibusy, wybudo
wawszy do nich u siebie karoserye.
Stopniowy i systematyczuy rozwój tech
niczny, postawił warsztaty p. Starzyń
skiego w zdolności, nie tylko najsze
rzej pojętej reparacyi automobilów, lecz
nawet aeroplanów.
Publiczność nasza dowie się nie
zawodnie z radością o tej wyjątkowej
przedsiębiorczości polskiego przemy
słowca.
P. Klemens Starzyński magazyn
automobilów urządził z komfortem,
jakiego ten nowy artykuł wymaga.
W obszernej hali mieścić się może
szesnaście automobilów, wystawionych
na pokaz publiczności w modelach
dwóch pierwszorzędnych fabryk fran
cuskich. Po za tern pan Starzyń
ski posiada większą ilość maszyn
przewozowych na składzie, w specyalnym garage’u, przy-1fabryce powozów
przy ulicy Królewskiej nr. 23.

„Varsovie—Automobile” reprezen
tuje zaszczytnie u nas znane marki
francuskie:
1- o Societe Lorraine de Dietrich
w Louneville i Argenteuil.
2- 0 Societe Peugeot.
Obie te firmy pracują oddawna dla
rynku Królestwa i Cesarstwa, gdzie
warunki są specyalne i wymagają też
specyalnych
właściwości konstrukcyi. Zimy u nas są mroźne, a drogi
wyboiste. Automobile, sprowadzone
z Francyi,. muszą mieć więc inną wy
trzymałość, aniżeli te, które wysyłane
są do Paryża i miast południowych.
Fabryka Lotaryńskiego towarzystwa na
miejscu tu u nas te warunki odmienne
w doświadczalny sposób zbadała. Bu
duje też automobile, których praktyczność zdała egzamin niejednokrotnie.
Połowa automobilów, będących w uży
ciu w naszym kraju, pochodzi z fa
bryki Lotaryńskiej. Automobile te za
kupione zostały w pewnej ilości w ro
ku 1902 przez rosyjskie ministeryum
wojny i odbyły kampanię mandżur
ską, gdzie niektóre z nich stały się
łupem Japończyków, te jednak, które
wróciły z pola bitwy, pomimo trudów
poniesionych, do dnia dzisiejszego są
w użyciu. Najlepsze to świadectwo
ich trwałości.
P. Starzyński jednak nie jest zwyk
łym pośrednikiem pomiędzy pierwszorzędnemi fabrykami francuskiemi a kli
entelą polską. Sprowadza on jedynie
to, czego naśladować nie można: a więc
20
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mechanizm, koła, gumy, motory i spe
cyalne części składowe, gdyż przemysł
francuski metalurgiczny, zrobił tak ol
brzymie postępy, że o dorównaniu mu
niema mowy. Ale wszystkie części po
wozowe, a więc to, co jest w automo
bilu robotą stolarza, tapicera, lakier
nika i t. p., wykonywane jest w fabryce p.
Starzyńskiego. A jak jest wykonywa
ne? Proszę obejrzeć w magazynie
Varsovie—Automobile. Niedarmo p.
Starzyński został za umiejętność swo
ją nagradzany złotemi medalami na
wielkich wystawach wszechświatowych.
— Dzięki temu—mówił nam—mo
gę sprzedawać automobile taniej o ca
łą różnicę cła, pobieranego za karoseryę na komorze.
A to cło wynosi paręset rubli.
Nowy magazyn Varsovie-Automo
bile stanie się niezawodnie środowi
skiem ożywionem ostatnich postępów,
jakie mechanika w niesłycnanych swo
ich wynalazkach czyni bezustanku.
Właściciel tego wykwintnego magazy
nu zaopatrzył go we wszystkie uten
sylia, jakie do automobilowego użytku
i automobilowego sportu są potrzeb
ne. Pan Starzyński robi rocznie kilka
razy wycieczki do Paryża, aby stam
tąd przywozić wszystko, co jest nowem a praktycznem lub eleganckiem.
Wprowadził on też do swego maga
zynu różne artykuły sportowe pierw
szych marek: do gimnastyki, do scatingowania i t. p. W magazynie Varsovie-Automobile nasze miasto po
zyskało cząsteczkę najprawdziwszej
i najwykwintniejszej Europy.

Anłony^

S. p. Konrad Unruh.

NEKROLOGIA.

Ś. p., Feliksa z Nowickich
Wartołowska.
W dniu 22 stycznia, po długich i cięż
kich cierpieniach,
zmarła ś. p. Feli
ksa z Nowickich
W a r to ło w s k a ,
wdowa po ś.p.JuliuszUi przeżyw73 lata. Śmierć ta
dotyka boleśnie
redaktora i wy
dawcę „Gońca",
p. Zygm. M ako
wieckiego, gdyż
zmarła była mat
ką żony jego, Zo
fii, oraz s y n a
zmarłej, admini
stratora .Gońca",
p. Stefana Wartolowskiego..

S. p. Jadwiga z Norejków
Markiewiczowa,
żona znanego przemysłowca i fachowego
ogrodnika, zmarła w Kijowie 28 listopada
(11 grudnia) po
IMi I 91 długiej i upartej
chorobie, pozostawiając w niei u tu lo n y m żalu
męża i przyjac i ó ł. Ś m i e r ć ,
przecięła pasmo
jej młodego ży
cia w samym roz
kwicie niepospo
litych cnót i za
let serca i duszy.
Była ona praw
dziwym aniołem
opiekuńczym nie
szczęśliwych i sie
rot i ś w ie c iła ,
jak gwiazda u domowego ogniska, posługując
się dewizą—być srogą dla siebie,, a wyro
zumiałą na błędy innych i taką przeszła do
pamięci swych bliskich. Ś. p. Markiewiczowa
urodziła się naZmujdzi w m. Kułwie, Kow.
gub., wykształcenie otrzymała w Warszawie.
Umarła w 36-ym roku życia.
Cicho, Jak anioł, przeszła przez życie
Cichem,, lecz trwałem też będzie wspomnie
niem,
Bo wzniosłe cnoty w codziennym bycie
Lubią otaczać się od wzroku cieniem.
Grób swój znać ony znamieniem krzyża
Nie zwieńczy sławy pomnikiem,
Lecz to, co z niebem człowieka zbliża,
Będzie jej wzoru wynikiem.
1 choć do smutnych swoich nie wróci,
Wzniesie ich wiele ku sobie,
Do pięknych czynów hasło ocuci,
Do wieńca wspomnień—na grobie...
Więc w świat wieczności, o duchu biały,
Nieś wiązkę wspomnień świetlanych,
Nieś łzy, co z ziemią cię pożegnały—
Wdzięcznych serc bólem złamanych...
W hołdzie cnót-^-żalu nad skonem
/ z Litwy—rodaków tw ych gronem...
■Rodaczka.
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dla przyjezdnych.

Na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w y
darzył się niedawno tragiczny wypadek.
Oto instruktor wydziału mechanicznego
kolei W.-W. p. Konrad Unruh, wyskoczyw
szy z pociągu na terytoryum stacyi tow a
rowej, upadł tak nieszczęśliwie, iz w sku
tek odniesionych obrażeń wkrótce zmarł.
Ś. p. Konrad Unruh na kolei Warsz.Wied.pracowałlat dwad z ie ś c ia kilka,
ciesząc się ogól
ną sympatyą ko
legów i pracow
ników. Zmarły,
poza pracą zawo
dową,brał czynny
udział w życiu
s p o łe c z n e m na
szerszym terenie,
zyskując w s z ę 
dzie, ze względu
na zalety swego
charakteru, sza
cunek i poważa
nie, to też tragi
czny zgon zasłużonego działacza wywołał
szczery żal w szerokich kołach jego znajo
mych i przyjaciół..

D-ra meB. Zygmunta Lessing
Ordynatora kliniki dyagnostyczno-te
rapeutycznej Uniwersytet* W arazaws
Choroby w ew nętrzne, apecyalnit
nerwowe. (Elektryzacya, kąpiele ele
ktryczne, massaż wibracyjny 1ręcuy).
Marszałkowska Ni 148 m. 8. Tel. M -tt

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ś. p. Stan.
Kuczborski.

Ś. p. Alfons Pilaski.
Gdy ś. p. Alfons około roku 1880
przeniósł się do Królestwa, kupiwszy do
bra Czernice w ziemi Wieluńskiej, odzna
czał się jako wzorowy gospodarz i chętny
do służby publicznej obywatel, tak że
w krótkim czasie, w nowem zupełnie oto
czeniu, wybrany został na delegata do
Tow. Kred. Ziem, i reprezentanta guberni
KaliskiejwWarsz.
Tow. Ubezp.
Ostatnie parę
lat pracowitego
życia przebył w
mieście Wieluniu,
biorąc w pode
szłym już wieku,
czynny udział w
każdej pracy kul
turalnej jako pre
zes straży ognio
wej i członek za
rządu Tow. Wzaj.
Kredytu.
W dzień pogrzebulicznie ze
brane ziemiaństwo, mieszczaństwo i w łoś
cianie, by uczcić zasługi ś. p. Alfonsa, po
niosło na barkach ciało do, o parę wiorst
od mieszkania odległego miejsca wieczne
go spoczynku.
Ś. p. Dr. Alfons Pilaski, zmarły dnia
1-go Grudnia w mieście Wieluniu, pocho
dził z staroszlacheckiej rodziny, zamieszka
łej na Litwie, która za czasów reformacyi
przyjęła wiarę Kalwińską. Represye za
panowania Zygmunta 111-go spowodowały
opuszczenie stron rodzinnych i szukanie
nowej siedziby w Prusach Królewskich,
a na początku XIX wieku w W. X. Poznańskiem.
Ś, p. Alfons był synem posła Juliusza,

B lizko dw orca
k o le i W arszaw sk o-W ied eń sk iej.
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Treść J\Ts 5 „Świata” .
Co mówi pieśń? Dk. Kutyłowski.
Rzeźba Stwosza. (Z i ilustr.) Stos.
U siostry p. Curie-Skłodowskiej. (Z 2 tl.) Dees.
Wśród „gburów ” zachodniopruskich. (Z i u.)
A . Chołoniewski.

Nostitz i Rogiński. Długosz.
7. korespondencyi Elizy Orzeszkowej. (Z 2 il.)
W ładysław Kłyszewski.

Nowe świątynie w Królestwie. (Z i ilustr.)
Odnawianie świątyń. Gord.
List Tołstoja do dzieci.
Miecz. Brzeziński. (Z i ilustr.)
Katastrofa w Wiernym, (z 4 i.ustr.l
Co nam dadzą wielcy ludzie w r. 1911?
Piewca Bohómy. (Z i uu»tr.) W . J.
Laureaci konkursu teatralnego. (Z 3 il.„ S. K.
Premium artystyczne.
Z Filharmonii. Z 3 ,1.)
, Kawaler z różą” (Z 1 ilustr.)
Z uniwersytetu lwowskiego. (Z l ilustr.)
SO-lecie publicysty. t Z in . i
Projekt kolei Warszawa—Radom. (Z lii. ) n.
Chłodnictwo. (Z 2ilustr.) Jan Czempiński.
Do walki z pożarem. (A l u.»
Zimowe sporty w Zakopanem. (Z 2 ilustr.) Zych.
Karnawałowe kazanie o zazdrości. tZ i i i . ; w.
Ochrona przed starością.
C zterdziestoletni Jubileusz. Z1 ilustr.)
Najważniejsze wypadki minionego tygodnia.
Z kroniki towarzyskiej. (Z i ilustr.)
Dama z arysto»racyi angielskiej jako tancer
ka. (Z l ilustr.)
Dziewczynka-brodacz. (Z l ilustr.)
Humor i satyra. Krogulec.
Varsovie—Automobil. (Z 2 Ilustr.) Antony.
Sir Charles Dilke. (Z i ilustr.)
Szampańska rowolucya. Pertinax,
Nowy kaznodzieja. (Z i ilustr.)
Wacław Nałkowski. (Z i ilustr.) Dees.
Dwaj muzycy nagle zmarii. (Z 2 ilustr.)
Nekrologia. (Z 6 ilustr.;

ODDZIELNE ILUSTRACYE.
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Arcydzieło uszkodzone przez zemstę.
Zjazd rzemieślników w Petersburgu.
Karnawał w Paryżu.
Na balu.

N o w o ś ć ! P okoje gościn n e w p iw n icy urządzont
na sposób zagraniczny. .......... : Ceny niskie.

obecnie M a z o w ie c k a JV° 2 0 (r ó g H r . B e r g a )
Poleca: Narzędzia chirurgiczne i weterynaryjne: Przyrządy szpital
ne, Bandaże przepuklinowe, Pończochy gumowe—angielskie, Trąbki słu
chowe, Termometry. Wyroby stalowe ostre w wyborowych gatunkach.
fabryczne — n izk le .

N
P
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W numerze po
przednim zamie
ściliśmy już ne
krolog ś. p. Sta
n is ła w a Kuczborskiego, tutaj
uzupełniamy go
podobizną zmar
łego.

Alfons MANN
Ceny
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Odpowiedzi Redakcyi.

BUR EKPRESS’

Gabinet Elektroleczniczy

którego Wielkopolska bez przerwy, od po
czątku Konstytucyi w Prusiech, przez 30
lat wysyłała do sejmu berlińskiego, jako
obrońcę praw narodowych. Ukończywszy
uniwersytet berliński z dyplomem doktora
obojga praw, pracował w sądownictwie.
Wypadki jednak roku 1863 zmusiły go
przenieść swą działalność do majątku ro
dzinnego, Zieleniec, w powiecie Wrzesiń
skim.
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CAMPEADOR

PARFUM ULTRA-PERSISTANT

ED.HNAUD
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18 .

PLACE VENDÓME

PARIS .

K. TERLECKI
18 m . 6.

Lekarz-denf. W id o k
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Szczoteczki do zębów Olz Fr. Zielińskiego.
SY STEM U

D r. goWJlam
asyst. azp. chor, wenerycznych I skAry.
H e n a to rn k * 2 t .
t e le fo n I5B-S5.

ZIARNA VICHY

GRAINS deVICHY]

M il jo n y w u ż y c iu w K r a ju , C e s a r s t w ie i Z a g r a n ic ą .

centrum miasta.

2 jKosty umy za 5 r b. 25 k.
W celu ro z p o w sz e c h n ien 'a w ysyłam y
za 5 rb . 25 kop. co n a stę p u je : 2 sztu 
czki na kostyum y je s ie n n e lu b zim o
w e; 1) 4’/, arsz. n a cały m ęski g a rn i
t u r fra n c u sk . szew io tu nadzw yczaj
trw a łe g o i p ra k ty c z n e g o w m odny
d eseń z w ełn . m a te ry a łu ; 2) 8 a rsz.
m a te ry a łu „A nglej1* na cały dam ski kosty u m nadzw yczaj m odny i ła d n y w e ł
n ia n y m a te ry a ł. T ak ież 2 sztu czk i
z le p sz e g o m a te ry a łu za 6 r b . 25 k.
P rz e sy łk a 55 k. na S y b e ry ę 1.15 kop.
P rz y zam ów ieniu 2 lu b w ięcej sz tu 
czek p rz e s y łk a n a nasz koszt. W y 
syłam y pocztą za zaliczen iem b ez za
d a tk u z gw arancyą. W ra z ie jeżeli
się nie p o d o b a przyjm ujem y nap o w ró t.
A d reso w ać: m. Łódź X° 6—J , fab ry k a
su k ie n n o -w e łn ia n e j m an u fak tu ry .

J ):£ 8 w a r8

LECZĄ

ZAPARCIE'
l-2w ieei. przed jedt.
wszysuaptekaehj
.Pudełko 0,80kop
U znane z a n a jle p sz e p rzez w s z y s tk ie p o w a g i L e k a r s k o -D e n ty s ty c z n e .

S p r z e d a ż g łó w n a w Sktauzle

Żądać: w. A p te k a c h , S kład ach a p teczn y ch , P e rfu m e ry jn y c h i F ry z y e rsk ic h .

Tow.

Przy kupnie prosimy zwracać uwagę na naszą firmą wybitą na
każdej szczotce, gdyż pojawiły się w handlu nieudolne falsyfikaty.

F a b r y k a : X ffoda. N r , 6.

Baisa.n
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Akc. L udw ik S p iess i Sya.

T e ł. 2 6 5 -0 4 .

T O L E D O ” d-ra frankoni
do w c ie r a n ia

przeciw ła m a n iu w k o ś c ia c h , r e u 
m a ty z m o w i, p o d a g r z e i n e w r a lg ii.

Sachs

U ozw ol. p rz e z Z arząd Głown. In sp ek to ra L e k a rs.

Do nabycia w Aptekach Skład, aptecznych.

Prawdziwy tylko z obok zamieszczoną marką fabrycz.
Składy w Warszawie: L. S p i e s s i S y n , H e n ry k W e lt.
P rz e d sta w ic ie l na K ró l. P o lsk ie :
K O C ” i B O B W Ą N . C H M IE L N A J 6 18.

Choroby skórne i weneryczne.

Krucza M 47A

HOTEL BAZAR —POZnań w

do 10*/, ra n o i od 4-ej do 6-ej po poŁ

Towarzystwo Międzynarodowe „Szkoły języków Berlitza ’

Na Karnawał ■* Kursy Berlitza I
MAGAZYN BŁAW ATNY

gracia Ciechanów
~

PO LECA

(ję z y k i n o w o ż y tn e )
Plac Teatralny 9. Telefon 94-95.

JWTarszałkowsJra 2Vz*. 111.
M n \ A / n i n jedwabi, gaz, — .

GERNIAHOREE E

YELOURÓW , W EŁN i t. p.

PARIS

POM PEI A

JOZEF j/lĄG E r
fj Artystyczne y/yroby
'JDfaterowane •i sre b rn e 8*tPr
FfiBJYKA.
Ij/lAGAiyNY

I ^ArSZA^A
/

E lektoralną/

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ » e x x x x

llr z c le się na S a m o u c z k a R euaanera w dom u, przed szk o lą
w sz k o le i po s z k o le , bo
e
te n stał się ju ż potrzebnym , pomocnym i uży-

OWn*fill UVz^V*»
d£*70

tecznym dla każdego, bez
Vz
j zdolności um ysłow ych,
nauczyć się sarn b ez p o m o c y n a u c zy 
c ie la czytać, pisać i rozm aw iać: po n ie m iec k u , fr a n
sk u , rusku i po p o lsk u bardzo łatw o , p rę d k o i grun
tem tanim kosztem . A lbow iem , nie po trzeb u jąc płacić z
dza się znaczną sumę pieniędzy, a w y d atek , zrobiony
zw raca się z ty s ią c z n y m p rocen tem każdem u posia
nika, k tó ry ma zatem w yższą w a rto ść , niż złoto. K ażdy uczeń, z najsłabszem
naw et uzdolnieniem um ysłow em , pragnący się uczyć jednego z powyższych
języków poza szk o łą, albo przygotow ać się do egzam inu w szkole publicznej,
lub do po p raw ien ia sobie złych stopni podczas n a u k i szkolnej, a najczęściej
jeszcze po ukończeniu tejże nauki w szk o le, ucieka się o pom oc i ratunek do
■inmouezka. Szczególniej z a ś, chcąc się nauczyć rozm aw iać, lub czytać
książki w obcym języ k u , trz e b a rozpoczynać na now o naukę praktyczno-konw ersacyjną, p rz y pomocy S a m o u czk a . K onw ersacya bowiem stanow i kwintesencyę z nauki języków now ożytnych, a tej nie uczą ani w szk o le, ani pry
watnie z innych podręczników . O koło 6 0 0 .0 0 0 z w o le n n ik ó w m etody nau
czania R eu ssn era i 2,000 jego uczniów oso b isty ch , d ają rękojm ię o nad
zw yczajnej łatw ości, praktyczności i użyteczności jeg o S a m o u c z k ó w , ist
n ie ją c y c h od 1SSÓ r., k tórych ceny są stosunkow o nizkie, np. kop 5, 13,
34, 40, 75, 80, 1 20, 1.40, 1.60. S a m o u c z k i R eu ssn era są do nabycia we
w szvstkich k sięgarniach. N akład a u to ra . 7.1i»r» A. W arszaw a

S

M POMPY

W szystkim Jtatkom,

= =

O piekunkom , W ychow aw czyniom
polecam y

S

T ajem n ica p ię k n o śc i, o pięk n y m z a p a c h u , n ie w id o czne n a tw a rz y , d o b rz e p rz y le g a ją do sk ó ry ,
n ie sz k o d liw e i a b so lu tn ie h y g ie n ic z n e .
W y staw a P o w szech n a w P a ry ż u 1900: Medal Złoty.
MIGNO f-BOUCHER, P e rfu m e r., 19 r- Vivienne w Paryżu.

L.T• PIVER
* . - i'-' iii ii
. “•iż"; •■

ST U D Z IE N N E i A R T E Z Y JS K IE
DO CELÓW RO LN ICZY CH
i PR ZEM Y SŁO W Y C H .

S ik a w k i p o ż a r n e . _____

N arzędzia i P rz y rz ą d y dla S traży O gniow ych.
W o dociągi pn eu m aty czn e,

„Najnowszy Lekarz Daniowy",D-ra Mullera

p o le c a

k tó ry z a w ie ra ty sią c e r a d iw s k a z ó w e k i o b jaśn io n y je s t rysunkam i.
C ena 61 kop.
w K s ię g a rn i P o p u la rn e j,
W arszaw a, Ś to K rz y sk a 43.
Żądać w e w szyst. k sięg arn iach .

K R A JO W A F A B R Y K A

Stanisław Zrębicki i Sk2
Warszawa, Sienna tfa 39.

Tel. 10-30.

NA KARNAWAŁ ~uoa 5. SATALKKl
K o szu le fr a k o w e ,

Od 30-tu la t S zkoły B erlitza
(320 ro z rz u c o n y c h w całym
św ięcie) sp e c y a liz n ją się w
n a u c z a n iu j ę z y k ó w n o w o 
ż y t n y c h o ra z korespondencyi h a n d l. w tychże językach.
O t w a r t e p r z e z c a łe la to .
L ek cy a p ró b n a bezpłatnie.
P ro s p e k ty g ra tis. K ancelarya
o tw arta od g. 9 r a n o d o 10 w.

K r a w a ty ,

K a m iz e lk i,

R ę k a w ic z k i i inne artykuły mody.

MARSZAŁKOWSKA Ne 181.
32

Tel. 51-92.

