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.no Nr. ~5 ., -,Ziarna" dołącza się ella wszystkiclt PP. Prenumeratorów pi·erwsz.v dodatek bezpłatn.1/ p.t. .J.J8zanl~jmy zdrowie/" -- głó'l()ne zasady Ilygieny.J zebrane przez d/'o A.Ylanisława
Urbana.
Szanownych PP. Prenumeratorów, odbierających "Ziarno" pocztą, którzyby nie otrzymali tego dodatku
upraszamy o upominanie się o niego w urzędftch pocztowych, gdyi dodatek dofączony je t do w zystkich, be~
wyjątku , egzemplarzy.

Zdaleka
Pozar teatru w Sztutgardzie.
W Sztutgardzie spłonllł teatr królewski. Pożar wybuchł
o g. 12 w nocy z d. i 9 na 20 b. m., po przedstawieniu ~Meister
singerów" i ukazał się
najpierw w willzani~ dachowem. W przeclllgu
kilkunastu minut cała scena stała już w ogniu.
Pomimo nadzwyczajnych
wysiłk ów straży ogniowej, nie udało się gmachu uratować . O godz . 3
rano zawaliło się sklepienie widowni, o godz. 4
zajllł się budynek maszyn, o godz . 5 f o y e r
i mieszkania służby. Dopiero o godz . 7 rano pożar stłumiono. Cały gmach
zniszczony jest zupełnie.
Przez pewien czas niebezpieczeństwo

l

zblizka.
wicie z tego względu, że obie republiki nietylko ze sobll
wzajemnie, ale majll też jednocześnie do czynienia z powstaniem, każda u siebie, rządy zaś Sil tak lojalne. że każdy z nich
wspiera powstańców strony przeciwnej. Właściwie nawet
wojna od tego się rozpoczęła.

Trzy okręty powstańców
kolumbij~kich, na prędce
z cywilnych w wojenne
przeistoczone, wtargnęły
niespodzianie do zatoki
Panamskiej, i przydybały
tam dwa, podonnie jak
one "uwojennione" okręty
rządowe .
Pierwszll niemai ofiarą tej napaś ci
padł generał Albano. gubernator Panamy, który
zginllł od kuli , stoiąc na
pokładzie "Lantara'" . jed .
nego z okrętów rządo
wych. Bitwa była nierozstrLy gnięta .

groziło

Powstań

cy cofnę li się wpraw·
dzie o parę mil, ale nikt
ich nie o śmielił się zaczepiać w tym ruchu,
Teatr kr6l e""ski 137 ztut2"ardzle.
pomimo, że do d Nóch
stanowił własność pań
rządowych , w końcu bistwa, utrzymywany zaś
twy przybył jeszcze okręt trzeci. Pow odem tej bezradności
był z listy cywilnej króla. Gmach teatru ~owstał w r. 1811
br ł , zdaje się, pożar, który wybuchnllt na jednym z okrę
z części pałacu królewskiego i pomimo hczn~ch przebudotow rządowych, na tym właśnie, na którym zginął Albano.
wań i ulepszeń nie odpowiadał już wymaganIOm noweczesJak ~wykl~ ':' podobnych razach, rz ąd podejrzywa, że jakiś
nym. Z rekwizytów teatralnych uratowano ~ylko. małll CZIlS~kę.
garderoby sp'łonęły zupełnie, pozostały nietknięte natomiast zdrajca oglen podłoźył. ..Lantaro" poszedł w końcu na dno,
a .załogę r~tował krążownik północno-amerykański, który
.w całości drogocenne muzykalia teatralne.
zbllzka śledzl~ cały przebieg bitwy.
~zczęśhwszy wziął obrót zatarg między Chili a Argenpo~udniowej.
ty.ną, I to w chwili najmniej spodziewanej, w chwili praw Ameryce południuwej wre i. kipi ~iągle. Nigdy ~Ie zupełnego zerwania układów i odwołania posłów wzaniema tam chwili spokoju, który pozwo liłby Się. ten:~ wr~ą~ Jemnych. Jakoś w· decydującym momencie otrzeźwiały natkowi ustać i choć trochę wyklarować. WspomlOal~s~y J ~z gl~ oba rządy i cofnęły się przed krwawą rozprawIl, którą
o zapasach Venezueli z Kolumbią; trwajll, one po dZiś I .kon- mIały ze. sobą stoczyć o nieporozumienie, naprawdę krwi jerineca ich niepodobna przewid z ieć. Ciekawemi zaś są mlano- go człOWieka nie warte. Świadczy to dobrze o południowot eż pałacowi królewskiemu, połllczonemu z teatrem za pośrednictwem
ganku zakrytego. Teatr

Z Ameryki
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Ministrowie, senatorowie, członkowie kongresu są abpamerykańskich politykach, stwierdzając, żt: w nich budzi się
rzeni, że Roosevelt urzędnikami mianuje ludzi zdolnych i od ·
czasem sumienie.
•
Obie strony zrzekły się u'żywalności ,spornego tery~o powiednich, bez względu" do jakiego należą stronnictwa. Od
ryum i zgodziły się na pozostawienie go w stanie, w jakim , lat 80 nikt tak nie r~ądził w Unii; nic tedy dziwnego, że zawiedzeni w nadziejach kandydaci na posady rządowe , szeznajdował się we wrześniu 1898 r. Na jak długo P9kój
rzą wśród tłumó'w niechęć do oso,by prezydenta.
starczy, jest to pytanie, na które trudno dać odpowiedź.

Porządk i

w Watykanie.

Na wiosnę ~eszłego roku przystąpiono do porządko wa·
nia sal watykańskich. W owym największym na świecie pałacu jest, jak wiadomo, jedenaście tysięcy komnat i łatwo
można sobie wyobrazić, ile zachodu czasu i pieniędzy kosztuje przeprowadzenie takich generalnych porządków. Dość
powiedzieć, że ciągnęły się one przez ośm miesięcy i mimo
że były prowadzone dość oszczędnie pochłonęły milion z górą koron. Ale bo też przez czterysta lal przeszło kurz się
ukladał na ścianach i sklepieniach watykańskiego 'zamku.
Ostatnie wielkie "szorowanie" odbyło się za czasów SykstIl'
sa IV. Wskutek tego dziś w wielu pokojach nie można
już było pod warstwą kurzu rzeczywistej barwy ś.cian roz ·
różnić.

Do pracy nad uporządkowaniem olbrzymiego' labiryntu
pokoi powołano całą armię, złożoną z tysiąca mężczyzn
i pięciuset kobiet. Na placu świętego Piotra, kolumna ta,
uzbrojona w szczotki i wiechcie, wyglądała impónująco,
w pokojach pałacowych jednak rozproszyła się i przepadła
bez śladu. Wkrótce też zarząd Watykanu przekonał się, że
i ta liczba robotników jest niewystarczająca i powiększono
ją w dwójnasób. Nad tą armią ustanowiono 700 dozorców,
którzy mieli pilnować, aby niczego nie skradziono - mimo
to jednak wiele drobniejszych przedmiotów, między . nimi nawet dzieł sztu ki, przepadło.
W ciągu tygodnia zużywano ' na , czysz,cz:enLe ścian
i podwojów po 4,400 kilogramów 'sody. : rapety, których jest
w salonach watykańskich nL ' I1łniej ni .w:ięcej , ' tylIto 11,000
hektarów czyszczono chlebem, Początkowo ', sprowadz&no na
ten cel chleb z miasta, ale zaraz w pierwszym dniu porząd ·
ków okazało się to za drogie i Papież rozkazał zbudować
cały szereg pieców, w ' których wypiekano chleb własny.
Roboty, jakeśmy już zaznaczyli, trwały ośm miesięcy.
Ukończono je wreszcie przed Bożem Narodzeniem i dziś ca·
ły pałac watykański lśni i błyszczy, jak nowy.

Roosevelt i jego poddani.
Lud amerykański jest coraz bardziej niezadowolonym
z Roosevelta, uważając go za despotycznego tyrana. Codzien·
nie mnożą się oznaki niezadowolenia z prezyder:ta Roosevelta i niema dnia jednego, by dzienniki nie szydziły zjadliwie
z uporu i gburowatości naczelnika państwa.
Roosevelt, zdaniem niechętnych, dopuścił się ciężkiego,
nie do naprawienia błędu, wzywając generała Milesa do
Białego domu', by tamże wobec licznie zgromadzonej publiczności skarcić go za wzięcie w obronę admirała Schleya
przeciwko Samp~onowi. Prezydent postępuje z zasłużonymi
generałami tak, jak ojci<c z synem dziesięcioletnim, gdy go
puszcza samego w drogę. Ile to tam uwag i napomnień!
Wywołało to w całym kraju wielką niechęć. Naród uważa
go za despotycznego tyrana. Łatwo zrozumiemy ten nastrój ,
przypominając, iż Miles należy wraz z Deweyem do najwięk
szych ulubieńców mas. Niewątpliwie pośiada błędy, jak
każdy śmiertelnik, lecz jest dzielnym c.ficerem i bardzo po ·
rządnym człowiekiem.

Prezydent nie żyje też w zgodzie z ministrami i człon ·
kami kongresu. Ci starzy mężowie stanu, którzy tworzyli
otoczenie Mac·Kinleya, są nietylko niezadowoleni, ale wręcz
oburzeni na swego pana. Wpływowi senatorowie otwarcie
grożą przejściem do opozycyi.
Masy, przejęte fałszywym, źle zrozumianym duchem demokratycznym, czują się dotknięte, że Roosevelt nie chce być
lalą malowaną, lecz usiłuje sprawować władzę, którą mu
daje konstytucya, i wobec opornych nie waha się akcentować, że jest zwierzchnikiem. Władza musi istnieć w każ.
dem państwie, bez względu na formę rządu ; gdzie niema wła 
dzy, niema i państwa.

Głos

prezydenta.

Stary Kriiger nie zachwiał się jeszcze w swej wierze
w ostateczny tryumf sprawy boerskiej, a jak dawniej, tak
i dzisiaj n!ldzieje swe opiera z pQ,dziwienia godną stałością
na biblii. Swiadczą o tem następujące słowa, które powiedział niedawno publicznie:
"Do wojny zn'agliła nas Anglia,
gdyż postanowiła wydrzeć nam niepodległość i wolność.
Gdyby nie to, nigdybyśmy nie byli dobyli miecza. Dobyliśmy go, aby odeprzeć razy, a uczyniliśmy to z ufności~
w sprawiedliwość Boską. "Nie licz na książąt." O tych sło
wach pamiętałem zawsze, z wyjątkie~ chyba jednej chwili
w ciągu całej wojny. Ale przytem zawsze ufałem i ufam
'wciąż, że ten sam Bóg sprawiedliwy może do obojętnych
' mocarstw ' zawołać: "Powstrzymajcie te mordy" - a głos
ten poskutkuje. Wszystko jest w mocy Boskiej. Gdy Bóg
rozkaże, mocarstwa muszą go usłuchać ...
"Za interwencyę zawsze będziemy wdzięczni, albowiem
nie chodzi nam o korzyści, lecz jedynie o honorowy pokój.
A jeżeliby pośrednictwo skróciJ'o , wojnę choćby tylko o jeden dzień, to powitalibyśmy to z wdzięcznością w imieniu
tych. których cierpienia są niewymowne. Nie 'poczuwalibyśmy się jednak do wdzięczności za pośrednictwo, któreby
pomijało naszą niepodległość. Jak słychać, Anglia chce
zawrzeć pokój na warunkach: raz zdanie się na łaskę i riełaskę, potem rodzaj samorządu i t. d.
Ale na to nie zgo dzimy się nigdy, ' gdyż ' znaczyłoby to tyle, co założyć sobie
na szyję angielsk! stryczek. Anglia szydziłaby, z nas pierwsza: "Daliśmy : wam - auton9mi~" . więc , poruszajcie sobie ciałem, rękami i nogami, jak wam si~ę podoqa!.."

Rezygnacya z korony.
Dramat serbski, poczęty przed ,laty nieporozumieniami
małżeńskimi Milana i Natalii, następnie mezaljansem króla
Aleksandra z Dragll, zbliża się ku ' końcowi, a jako aktor,
mający skończyć ten akt ostatni pieczętujący na zawsze
dynastyę Obrenowiczów, wystąpił na widownię "Don Carlos"
serbski, książę Piotr Karageorgewicz. Nazwisko potomków
Jerzego Czarnego, związane jest tak ściśle z losami Serbii
począwszy od pogromu na Kosowem polu, aż po ostatni~
czasy, że miano czas do niego się przyzwyczaić ; kiedy więc
znikła z czasem nadzieja otrzymania 'nowej latorośli domu
Obrenowiczów, nic dziwnego, że nazwis){o księcia Piotra znowu wystąpiło na widownię. Przypuszczalnie widzą w nim
następcę tronu serbskiego.
,
Kwestya tego następstwa ostatnimi czasy przybrała for my wyraźniej':lze, a impuls do jej rozwiązania dał podobno
sam król Aleksander, który zdecydowany jest nawet do abdykacyi! maj~c ".dosyĆ ~{ł~potów i jako rządca kraju i jako
- małzonek. Kiedy WidZiał zupełną niemożność obsadze.
?ia.w przyszłości tr?nu przodków kuzynem pani Dragi, LunJewlczem, sam po~zlął myśl do lat trzech załatwić kwestyę
następstwa po sobie . . W Serbii jednak żyje się prędko ' jest
to wulkan; na którym dzieją się niespodzianki. Od rest~ura
cyi państwa serbskiego, jeden Miłosz zakończył życie w ko.
naku belgradzkim. zresztą żaden z książąt nie doczekał panowania po koniec życia. A zważyć trzeba, że atmosfera
polityczna w Serbii jest dziś krytyczniejszą, niż kiedykolwiek
dawniej. Pomiędzy królem a naj silniejszą partyą w kraju
panuje nieufność, kraj na drodze do bankructwa, a pomocnej
ręki dla upor.ządko~a~ia stosunków nikt nie ~yciąga. W wojsku ~re,. a n1e~rzYJactele d~~u Obrenowiczow, pod którymi
Serbta mgdy me była szczęsltwą, podają. sobie dłonie bratnie.
Czy wobec t~go wszystkiego mozn'i się dziwić, że
w kona~u belgradzktm powstała ostatnio myśl nie już uregulowanta następstwa tro !'lU , ale dobrowolnej likwidacyi czyli złożenia korony.
'
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P1SIOROWSKI.

Ostatnia obrona
P o wieść

z czas6w

Częstochowy.

historyczna

Ksi ę st-wa

W"arszawskiego.
Ci ąg

parsknęła śmiechem.
Ty śnisz! Sir Jnkóbl.. Cha!'. Cha! ..
cóż jemu z tej wiadomości..
stuszność Beatryczo! Daruj sir! .. Istotni!:'!..

n eiltrycza
-

Gaetrtno!

Wyborne!. . A
- Masz
Cóż wy macie do tego klasztoru! . Ruszajmy naprzód ...
ruszajmy! ..
~tuart ujął puJ ramię otuloną futrem Beatryczę
i powióut bocznem przejściem z alkierza do tylnej sieni
a ztąd na opustoszale ulice przedmieśr.ia. Hrabia z po·
kojową szli tuż za Stuartem.
.
Komendant rozglądał się niepewnie dookola, jakby
chcąc prtekonać się. czy nie zwrócił kto uwagi na tą
ni ez wyklą wycieczkę.
W pierwszej chwili zdawalo mu
się, że okolo stajen mignąl się wysmukty cień lecz
wpatrzywszy się uważniej nic podejrzanego nie dostrzegt
W oddali tylko slyszal miaro\ve kroki postawionego
z drugiej strony stajen szyldwacha.
- Lekkoduch Raczyński! -- mrukIłąl do siebie
kom endant - jemu powierzyć stanowisko! ..
- Mówisz cq?! - zagadnęta Beatrycza.
- Ticl Tn~ymaj się rume i ani slowa! ..
Hrabianka mocniej przytuliła się do komendanta.
Przejmujący ,riatr z deszczem ciał po twarzach
idąc ych, przej 1110 wal wskroś, nie przen iknioną ciemń rozście
la~ dokola. Mimo natężonej u wagi komendanta, nie
mogl ani kalnż blotnistych ominąć, ani tu i owdzie czy c haj ący~h wyboi a .,amieni okrążać . Beatrycza brnęła
w wodZIe, a potykU, się ZpoCM\tku żartując sobie z tej
wyprawy, lecz w końcl;. dąsając się i dokuczając Stuartowi. Komendant spoko.inie przyjmowat wymówki, lagodnie strofując żywo~ć hrabianki. Sir Jakób szedt
W gluchem mik.zeniu, ledwie czasem zachęrając Beatryczę uo wytrwania Inb R<1wolując piszczącą pannę. poko-

dalszy (5).

Nie koniec na temt Zobaczysz jutro!.. Nielada ob lę 
tu przetrwano szczęśliwic!..
- Ile pracy kosl:towalo to podziemie! ..
Komendant uniósl do góry kaganek, jakby chcąc
sir Jakóbowi, jaknajkorzystniej sprezentować korytarz. Hrabia z widocznem zajęciem rozglądal się w pod·
zi('miu, badał prawie każdy jego zalam, pilnie zwracał
uwagę na podnoszenie się chodnika ku górze i z Illim~
znawcy winszowal Stuartowi ukrytego p ołączenia z przed-

żenie

mieśp,iem.

-- Jakie to. uslugi może oddać w razie potrzeby!..
- Nieobliczonel Bo trzeba ci nadto wiedzieć, ż e
prócz mnie i przeora., bodaj nikt nie przypuszcza na-wetl. Tak dalece; iż moi pod,kolUelldni przekonaui są,
iż ja nocami wydostaję się furtk ą, lub tak potrafi\) sam
omylić czujność straży; ze mnie upilnować nie mogąl ..
- A!eż ten korytarz nie ma kOllca! - wmieszala
si ę Ueatrycza.
-- Jeszcze kwadra!1s drogi!
- :\o-no! dziwU · się hrabia.-Chdalbym bronie
fortecy, . mając taki chodni/d . Cliociaż, rozmaicie bywa... Jest . w tern złe i dobre!.. Chodnikiem można
przecież wyjść, ale i wejść!. Nieprzyjaciel, któryb y się
uo ni ego dostał... byłby panem fortecy!. .
Stuart roześmiał się szczrrze.
- Sir ' Jakóbie! Prz ecież to niemoiliwe prawie!
Tajemnica najglębs7.a! Ci, co nad tym chodnikiem pracowali, pomarli dawno! Powiem ci więcej - przed laty
w Częstochowie byli konfederaci barscy i czy uwierzysz, nie znali · tego chodnika wcale!.. Przeor ówczesny
nie rad byl, że sobie 1dasztor obrali za stanowisko,
obawiał się, aby dla cudami słynącego miejsca nie wy~llikly cięższe jeszcze przejśr.ia i, choć sprzyjał konfedejową·
Po kiikunastu lUinutach mę.c~ąeej o.r.ogi, Stnart ratym; choć wiele dobrego im świadczyl, dzięki temu
wszectr między oplotki opuszczonHgl)- domu i skręcił do wlaśnie -korytarzowi -jtc!~·ak slówhem o nim nie wspollapoly roz\\'alolll'j szopy. Tam wprowadziwszy Beatry- mniał, mając sobie za.leconem przez swego pl:flrzednil<a,
tylko wówczas rzecz wyjaśnić, gdyby klasztorowi grol:zę, skrzesil ognia, za'. alil lmganek i prowauzi! dalej
.
zita zagładal..
aż do schodów, wio'y(cych rio nizkiego kwadratowego
- Wię-c dzisiejszy przeor ...
loszku Zesl:ectr pi snrszy, a gdy już wszyscy na dole
się ~llaleźli, oclsuuąt ]irzystawione do ściany stare od-- Jl'St równie surowym.. aJe przypadek zrządrzwia . Ol:zom zdulllionej brabianki ul,azat sit< njzki dzil, że natrafiłem na wejście ... ou strony klasztoru ...
sklepiony moclIo utlrór.
Wobec tego ..
- No!., :Je tl-śmy na. miejscu!- oz\\'a1 się raźno
- Jest możli wem, że toż sa mo odkrycie może
Stu3rt.;- WeJscle III e bardzo wygodne, bo trzeba się zrobić nieprzyjaciel!.. A wtedy ...
sl:lIyl!lc... ale dalej chodnik s·ę rozszerza!.. Proszę na- KU7.ynie nie podobna!.. W ostatećzności moż
przóu! Muszę otlrul' zasUl;ąć!.. A teraz za mną!. .
na się bronić. . Patrz w tym korytarzu trzech ludzi
Komendant pewnym krokiem wszedł naprzód. jest w stanie stawić opór całemu oddziałowi !.. Lecz
Przez pewien czas szli \l'~zyscy w milczeniu jakby do tego nie przyjdzie!.. Nie tak łatwo trafić tu. jak
wsłuchnjąc się w odgłos wlasnych kroków. Si; Jakób się zdaje!.. Zresztą, widzisz w gIęLi te schody?!. Propienrszy przerwał milczenie:
wĄdz~ one wpro~t do mojej k wateryl..
- Pewno, pewno, masz r acyę!. .
- Wiesz kuzynie. nabferam szacunku dla waszE'j
fortBC',Y!. Z3pe\\'niano m~ie, że jest to sobie srabo, po
Stuart rad, że nareszcie udalo mu się przekonać niestaroswlecku ufortyfiko\yany klasztor. .. a tymczasem ten ufnego Sir Jakóba- przyśpieszyl kroku. Wspiął się szybkorytarz!..
ko po schodach i odsunął u szczytu ich wązką podłu 
- Hol Ho!-przerwat z zadowoleniem SttIart.- gowatą taflę . .. Strumif'ń światła wpadł do lochu. Bea-
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trycza była zmęczoną. Troskliwy komendant zbiegI
na dól, żeby jej podać ramię .
- Duszno tul - ozwała się cicho hrabianka.
- Wesprzej się na mnie! Jeszcze odrobinę wytr waIości!..

- Ach! Mieć taką ciemnicę pod mieszkaniem,
to musi być bardzo nieprzyjemne!..
- Dziecko! Nawet mi to przez myśl nie przej dzie! A cóż to szkodzi?.. Owszem rad jestem z tegol ..
- Ja się boj ę! .. Ta pustka ponura, te oślizgłe
ści any .. . te zręby bezksztaltne... A przytem, Gaetano .. .
śmiej się ze mniel.. Mam wrażenie, że tuż 7.a nami
ktoś idzie .. .
- Przywidzenie!.. Echo stąpań ...
- Być może... Jednak nie chcialabym drugi raz
hkiej podróży odbywać!. .
- U pierałaś się sama! .. Ale jesteśmy u celu! ..
Komendant ujął silniej rami ę Beatryczy i pomógł
jej wydostać się przez otwór do izby. A gdy za Beatr czą wszedl hrabia z pokojową i Stuart pochylU się,
aby płytę w podłodze zas unąć, zdawało mu się, że
u podnóża schodów rozlegl się jakiś szmer. Wraże
nie było tak silne, że komendant bez wahania ująl za
kaganek i zes7.edt do chodnika. Rozejrzał się uważnie,
le z nic podejrzanego nie dostrzegł. Dla upewnienia
się lepszego postąpi! parę kroków n:l przód, lecz naraz
luż przed sobą usłyszał przyśpieszone kroki czlowieka,
dążącego po omacku.
Stuart bez wahania jąl biedz w kierunku kro ków. Niespodziewany gość w lochu przerazi! komendanta. Za wszelką cenę chciał poznać go ·bliżej. Podciągnął temblak palasza, oslonil ręką plomień kaganka
i następował coraz szybcieJ. Kroki stawaly się coraz
wyraźniejszemi.
Snać
uciekający nieświadomy
byl
miejsca, komendant bowiem słyszał już teraz wyraźnie .
jak potyka! się co chwila a dy za! ciężko. Dwa razy w głębi chodnika dojrzał prawie cień uchodzącego.
Stuart jął biedz, ile mu sit starczyło, a kiedy tuż przert
sobą mial już ni eznanego mu gościa, zawfllaI o tro.
-- Stój - bo b ę d ę strzelal! ..
Uciekający nie uląkł się tej groźby -bo jeszcze
szybciej uciekal. Jeszcze jeden załam dzielił go od
wyj ścia, kom endant zrozumiał. że jeżeli tu, w choC\niku,
rozpr awić się nie zdoła z nieznajomym-ten dopadnie
do szopy a tam pierwszym klocem drzewa zatarasuje
mu drogę, a przynajmniej udaremni dalszy pości g .
Komendant wyciągnął krucicę ...
- J e zcze krok a trupem po!ożę!.. . lyszysz ...
odwodz ę kurki!!.

Na zawolani.e to - kroki nagle ucichly. Stuart
naprzód i zdumiał się. O dwa kroki przed
nim stal przytulony do muru porucznik Raczyński:
.
Komendant na widok bladej, ponuro skrZyWIOnej
twarzy RaczYIlskiego, nie wiedział sam, co powiedzieć .
Tego tu się najmniej spodziewał.
- Cóż tu acan robisz7!-zagadnąl po namyśle
Stuart.
.
- .Nic. komendanciel-odrzekł głucho porucznik. Przed dwoma godzinami uczyniłeś mi uwagę , że można
by mnie podejść ...
- Hola! Zapominasz poruczniku, że zadaleko
posuwasz swą gorliwość!.. Jeszcześ nie dorósł, aby śle··
dzić własnego naczelnika ...
- ' Ja też pana, panie komendancie nie śledziłem! ..
Tylko zobaczywszy zdaleka ?z~oro l~dzi ~unących 'pus~
kowi.em... poszedłem za mmll Am mI w gIOWI:-, ~18
było, że w ten srosób dowiem się o ukrytem przeJsclu,
otwartem dla osob wybranych\..
Stuart zagryzł do krwi wargI.
Jie
- Dosyć!.. Wywody zachowaj dla siebie!
acanowi mam zdawać sprawę !.. Wracaj do komendy!
A pamiętaj , żeby z u~t tW9ich. nik~ się o przej~?iu t.ef!l
nie dowiedziałl.. Posladles taJemmcę! Zapomll1J o mej,
mości poruczniku, abyś gorzko potem nie żałował!.:, .
. Raczyński sklonił się i powlókł ku WyJSCIU.
Stuart po szedł za nim, zasIonil otwór i wracał wzbu·
rzony.
Zachowanie si ę porucznika dziwnem mu się wydalo ' tromaczenie, że nie poznał go, podejrzanem.
Stua~t byl zly. Żalowal prawie, że nie mial dość sily, aby znieś ć wymówki Beatryczy, że ustąpi! . · Dzię
ki tej nieopatrzności pięć osób poznało chodnik ... o tamte cztery mni~j za! Najgorzej z Raczyńskim! Nie to ,
że wiedzial o przejściu-gorsze, że stał się świadkiem
pogwałcenia rozkazów, zabraniających wprowadzania
i wpUszczltDia kogokolwiek bądź do klasztoru poza godzinami, wyznaczonemi przez · marszałka!. . Raczyński
jest młodym oficerem, niedoświarlczonym a zapalczywym,
co będzie, jeżeli kiedykolwiek wytknie mu wprost
w oczy złamanie regulaminu!.. On, komendant, surowy, dbający o dobry pr
lad... dzisiaj jest w śmiesznem polożeniu zakoc
o młodzieniaszka, ryzyku jącego się dla gładkiego liczka na Bóg wie jakie przygody!. .
Atoli liczko Beatryczy bylo istotnie gladkie, tak
gładkie, że zanim Stuart do schodów dotarl-alteracya go odstąpila.
"' ~
Dalszy:ciąg nastąpi .

postąpi!
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Da,wny za,mek W Pinczowie.
--~~-.

sześć

Blizko
mil za Kielcami, na trakcie do Krakowa,
w pośród przyjemnej a żyznej okolicy, okolonej pasmem
gór w dolinie Nidy, rozci&ga się obecnifl miasto powiatowe Pillczów, dawniej Prędz iczów, u Długosza Pyandziczów.
ma.i&ce przeszło 7000 mieszkańców. Starodawna była to
siedziba Oleśnickich herb u Dębno. Zbigniew Oleśnicki. biskup krakowski a następnie kardynał (zmarł 1 kwietnia
1455 r.). sławny za Władysława Jagiełły, postanowił uczynić z tej mi ejs cowośai ś wietn& siedzibę dla swego brata
Jana Głowacz a, marszałka i wojewody sandomierskiego.
W tym celu poskupywał w ok r&g Pinczowa przyległe wio·
ski dla utworzenia klucza pinczowskiego, wcielił do tych
majętności w r. 1432 wie ś kościeln&, Wierciszów, z parafialnym kościołem, zbudowanym z kamienia ciosowego
podniósł go do stopnia kolpgiaty, zabezpieczywszy na dob rach swych fundusz najej utrzymanie. Z budllw&domu dla
niej rozpocz&ł na przy·
ległej do miasta górze bu·
dowę z ciosowego kamienia zamku, jednego na owe
czasy z naj wspanialszych
i naj okazalszych. Budowa
trwała lat trzydzieści. Licz. ni rzemieślnicy, architekci
i malarze wprowadzali w
wykonanie plany biskupa,
nieliczącego się z pieniędz
mi. W kilka lat po utwo ·
rzeniu kolegiaty, inna myśl
przyszła Oleśnickiemu.

Przewiduj&c, że nie wszyscy kanonicy mieszkać zechc& przy kolegiacie, tylko po swyoh parafiach, postanowił zamienić ją na
klasztor. W tym celu dawny kościół z gruntu przeb udował na obszerniejszy,
wybudował wielki klasztor
'i w r. 1436 osadził w nim
rozpowszechniających

się

nauki Zwingliusza, zbiegłemu z więzienia biskupiego w Lipowcu, osadzonemu tam za publiczne rozpowszechnianie
nauki kacerskiej. Ten tak umiał opanować umysłem Oleśnickiego, że w r. 1550 wyrugowano z~konnikó~ z.klasztoru i w niem Stankar, z przyzwaneml przez Siebie towarzyszami założył szkołę nowej sekty wraz ze zborem.
w'ślad z~ .'lzkoł& nowa sekta wystawiła sobie kilka kościo
łów a z większym napływem innowierców powstały liczne szkoły i gmachy publiczne. Tu 1 m~ia 1555 r. człon
kowie kalwińskiego wyznania odprawili pierwszy synod,
na' którym przyjęto hymny oraz formularze nabożeństwa
czeskiego i inne przepisy ich obowiązujące.
Z pośród gmachów miasta, wystawionych przez przybyszów, naj osobliwsza była łaźnia. 'Były tam marmurowe
pos&gi, z których woda lub napoje wytryskiwały, wykute
zaś z kamienia zwierzęta za dotknięciem wydawały w ł a
ściwe sobie głosy. Na ścianach i filarach poumieszczane
były modlitwy lub wiersze, opiewające użyteczność gmachu. Tu także w złotej Jagiellonów epoce znakomici
uczeni: Jan Łaski, Marcin Krowicki , Jerzy Blandrata,
Grzegorz Pauli, Stanisław Lutomirski, Jędrzej Trzeciecki,
Jakub Lubelczyk, Stanisław Sarnicki i inni, tworzyli tak
zwane .,Ateny Polskie." Z koła tego wyszło wiele dzieł
uczonych, które obecnie jeszcze w bibliotece Ossolińskich
podziw budz& swą nauk&,
i mrówcz& zaiste prac&.
Uczeni ci dokonali przekładu
Biblii kalwińskiej.
wydanej następnił:\ w Brześciu Litewskim, kosztem Mikołaja CzarnE\go Radziwiłła.
Z kilku odbytych w Piuczowie synodów, pamiętny
jest w r . 1558, na którym
naukę aryańsk&, po. wszechstronnem zasad jej przejrzeniu, uznano za błędną,
be zpodstawną, bE\zbożną

i wyznawców tejże nauki
ogłoszono jako heretyków.
Od r. 1559 do 1561 istniał
tu zakład drukarski pod za·
rz&dem Daniela z Łę czycy,
lecz już oko ło tego czasu '
miasto tutejsze poczęło być
ogniskiem aryanów, czyli
socynianów. Szkoły i koś
Dawny zamek w Pińczowie.

cioły kalwińskie zamieniły
się w aryańskie, na które
jak lud, tak i duchowień
stwo nieprzyjaźnie się zapatrywało. Zwłaszcza biskup
krakowski słowami prawdy gromił tych, którzy wyrze(Według sta:rego sz~ychu).

na ówczas Paulinów. Pierwszym przeorem był Mikołaj z Borzymowa;)ałożył on przy klasztorze sad obszerny i rozległe winnice, które przez kilka wieków słynęły na kr~j cały. Paulini bez przerwy kali się wiary praojców a przystępowali do odszczeprzetrwali tu do r. 1819, w którym zakon zniesiono pieńców. Socynianie widząc się' ze wszech stron krępowa
a kościół zamieniono na parafialny. W r . 1436 Pinczów był ni, przenieśli się w r. 1570 do Rakowa; tam czuli się wię
widowni& wypadku niezwykłego. Tu Oleśnicki konsekro- cei swobodni w rozpowszechnianiu swej nauki.
watna biskupa Mikołaja Chnęstowskiego, kanonika krakoZasłużony nasz badacz dziejów, Tadeusz Czacki, czywskiego,. popieranego przez panów z Małopolski, gdy tymcza- ni&C poszukiwania zabytków aryańskich w okolicach Pinsem kapItuła przemyska wybrała na swego biskupa rektor.a czowa, otworzył kilka grobowców i znalazł u każdego
lwowskiego, Orzka. Podobnież znowu w roku 146 1 od- ~marłego blaszkę kruszczową w ręku z napisem "Sciocui
b~ła si~ tu t~k~ s.ama kons.ekracya Jakuba Sienińskiego credidi," przy boku zaś butelkę szklaną, dobrze zatkana,
s~ostrzenca Olesmckiego, na bIskupa krakowskiego, a stało a w niej włożony opis życia umarłego.
SIę to za, wpływem magnat~w, wbrew woli króla. który
Piotr Myszkowski, biskup krakowski, przyjaciel wiesztę godno sć ofiarował JanOWI Gruszczyńskiemu. Kazimierz
~V widz&.c ze strony p.an?w ~ Małopolski nieposzanowanie cza naszego z Czarnolesia, nabywszy klucz pinczowski,
Jego woli. po porozumIenIU SIę z papieżem rozkazał Sie- ?statecznie wyrugował z miasta innowierców a synowiec
nińskiemu opuścić tery~ory~~ Polski i nd~ć się do prze- Jego Zygmunt przyjęty do herbu i familii od Wincentego
znacz.onego, mu .w Rzymie mle.l~ca. Gdy na kilkakrotne we- Gonzagi, ks. Mantuańskiego a od Klemensa VIll papieża
zwame krola me opuszc~ał Pmczowa, wojska królewskie mianowany margrabi& na Mirowie r. 1596 utworzył ordyobległy zu:m~~, p.o kilko~mowem .oblężeniu zdobyły go, lecz nacyę pinczowską, potwierdzoną uchwałą sejmu r. 1601.
w nim SI~mns~Iego me znale.zlOno, albowiem przebrany N~ mocy t~j uc~wały ordynacya obowiązaną była dostaratował SIę uCleczką. Tak Się zakończyła Sienińskiego WIĆ w czasie ,,:vJuy 50 konnych i 100 pieszych w pełnym
sprawa, która według ówczesnego historyka Długosza przy- ~y~szt~n!m wOJennym. Nowonabywca, po odnowieniu kos?lOła l. zamku, wystawił. w pośrodku rynku fontannę a nasporzyła wielu niechętnych królowi.
pIS umIeszczony na tabllCY marmuru głosił, że wodotrysk
. Za Zygmu~ta ~ugu,st~,. w czasie wojny religijnej fundowany został dla ozdoby i pożytku miasta. W r. 1637
w NIemczech, Mikołaj Olesmckl dał tu przytułek i udzielił córka cesarza Ferdynanda, jadąc z Krakowa do Warszaopieki uczonemu Franciszkowi Stankarowi, zwolennikowi wy dla zaślubienia Władysława IV, podejmowana była na

http://sbc.wbp.kielce.pl

8'

ZIARNO Nr. 5.

tutejszym zamku, z całą wspaniałością, która otaczającą zajmowały zamek i zrujnowały go. doszczętnie Ordynacya
nie była w możności doprowadzić go do jakiegokolwiek
świtę przyszłej królowej wprówadziła w podzi.w i zdustanu, a ponieważ gro ził zawaleniem, więc go w r. 1800
mienie.
rozebrano.
Po zgonie Władysława, kasztelana sandomierskiego,
Obecnie rezydencya ordynatów pinczowskich znajduostatniego z rodu Myszkowskich, zmar~ego. w r. 1727. ordy- je się w Chrobrzu, niedaleko od Wi ślicy.
nacya pinczowska według .porząd~u dZledzIc~n~go przeszł~
W. Idzikowski.
do rodziny hr. Wielopolskich, ktorzy, spełmaJąc warunkI
fundatorów, przyjęli ich tytuł, t. j. margrabiów Gonza·
ga Myszkowskich. Uchwała komtytucyi~a w roku 17.68
N owo przyswoj ony ptak leśny.
potwierdziła posiadacza ordynacyi w osobIe Karola z WIeWe ;.Francyi, bardziej jeszcze niż u nas, daje si~ colo polskich Myszkowskiego, chorą'!ego koronnego.
raz wi~ciej odczuwać
Pinczów posiada
brak ptactwa dzikieklasztor etatowy i
go podatnego do pokości ół reformatów,
lowańia . Myśliwi tak
wybudowany w r.1760
je tam wytępili, że
na p rzedmieściu Mirów zwanem, oraz
dziś, po wytłuczeniu
k~plic ę pod wezwanawet bocianów, nie
niem ś . Jadwigi, z ciomają do czego strze·
sowego kamienia,
lać. Doprowadza ich
kształtnej budowy.
to do rozpaczy. BoW pobliżu stał, dziś
gacze radzą sobie jak
jui ni eistniejący, zamogą i staraj1\ si~ w
mek; podajemy gosztuczny sposób mnoobok, podług ryżyć ptactwo, a nawet
sunku znajduj ącego
sprowadzają je ze
się w archiwum kastron dalekich i starapituły
krakowskiej ,
ją si~ przyswajać je
i w dziele Puffendorna miejscu.
fa, znanego historyoDo takich przyswograta szwedzkiego z
jonych
ptaków napierwszego najazdu
leży "Timanu" (R h i·
szwedów na Polskę.
r o c h e t u s r u f u s)
Z opisu tego towanależący do rodziny
rzysza Karola Gustachróścieli (R a 11 iwa, wid zi my,ż e zamek
w Pinczowie był to
d a e). Sprowadzono
gmach wielki i okago, do Francyi aż ' z
zały z czterech odArgentyny. Odznacza
. dzielnych budynków
!ii~ on nadzwyczajną
połącz o nych w całość,
płodnością; jedna pabronionych przez nara może mieć w ci ą
rożn e baszty oraz wiegu roku przeszło sto
że z Iicznemi strzelsztuk potomstwa.
nicami. Tenże pisze
Usposobienia łagodne
dalej; że "wojska
go, przyj~te zostały
szwedzkie pod osogościnnie przez "tubistem dowództwem
ziemców" i żyją z niekróla, otoczyło miami w najzupełniejszej
sto obwarowane muzgodzie, żywią si~
rem a pokilkunasLo- mrówkami, robakami
godzinnym szturmie
leśnemi i t. p.
l zburzeniu bram, zaMi~so tego nowojęło wraz z zamkiem,
.Timnnu· - nowo przyswojony ptak we Francyi.
przyswojonego ptaka
nad którym dowodzma być podobno nad two i bezpieczeństwo
powierzono Mikołajowi Gnoińskiemu, stronnikowi szwedów.
zwyczaj smaczne.
Oficerowie nasi zdumieni zostali na widok bogactw na•
gromadzonych po pokojach zamkowych, w postaci obral
zów na ścianach sal, oraz drogich makat, świecznik ów
szczerozłotych florenckiej roboty, chińskich wazonów, róż
II*
nych fIgurek, statuetek, a wszystko to ze złota lub kości
----r--.--słoniowej, roboty pie rwszorzędnych artystów włoskich,.
Objawy ruchu u roślin, jak np. heliotropizm, ruchy
~wierciadła weneckie w szczerozłotych ramach zdobiły
obrotowe liści, zwijanie się tychże z nadejściem zmro ściany od podłogi do sufitu. Pod zastawą stołową ze zło
ta i srebra, wydobytą z ukrycia, uginały się stoły, a przy ku, jak również wyżej wspomniany sen roślin, mają źró
winie istnej małmazyi w złotych i srebrnych puharach, dło · swe w zmianie światł a i wszechpotężnem prawie
czas nam mile schodził." Nie długo jednakże szwedzi walki tegoż z mrokiem.
upajali si ę tu złotym nektarem, gdyż w r . 1657 Jau KaLecz ruchy liści i organów kwiatowych u pewnych
zimierz przy p<,::nocy austryaków, po krwawej utarczce ·
roślin zdają się być niezupełnie zależnemi od wpływu
przepędził hordę Karola Gustawa a wraz z tąż h ordą zamek stracił wszystkie nagromadzone z kosztem i trudem światła. Znany z wrażliwości na wpływ światla Czuskarby. Karol XlI po bitwie pod Klisowem, bez oporu za- łek wstydliwy (Mimosa pudica) za najmniejszem pojął Pincz{)w i przeszło dwa tygodnie w zamku tutejszym
drażnieniem spowodowanem przez wiatr lub dotknięcie
przemieszkiwał.
Dziwiono się powszechnie, że zamiast skrzydełka owadu zmienia postać swych liści. W ten
ścigania pokonanych, wojsko swe rozło żył tu obozem.
Przez kilka lat z rzędu naprzemian różne wojska
*) Pt. Nr. 2. r . 1902.

lllCTh .

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZIARNO Nr ' a

lub inny sposób podrażniony listek przytula się trwożli
wie do naprzeciwległego, a wśl a d za nim następne jakby na pobudkę przed niebezpi eczeństwem, składają się
na sobie; przy silniejszem zaś podrażnieniu całe liście
z ogonkami chylą się ku ziemi i nadają roślinie pozór
uwi ędłej .
Po pewnym czasie, gdy przyczyna działać
przestanie, naprzód liś cie, a następnie cała roślina przytiera postać so-bie właściwą .
Za mimozą czuło ścią dotyku obdarzona jest grup a
ro ślin, zwanych owadożernemi, z powodu, że za dOlknię
ciem się do nich owadu zwijają swe listki tak szybko,
ż e tenże swą nieuw agę życiem musi przypłacić.
Li ście
rosiczki okrągło li tnej (Drosera r otundifolia) z którą moż
na się spotkać na bagniskach. ovatrzone są t. zw. mackami, składające mi się z cieniutkiego trzonka i główki,
wydzielającej lepką ciecz. Skoro owad siądzie na liściu,
macki nachylają się ku sobie i wydzi elają ciecz, która
ofierze uni emożliwia u cieczkę.
U rośliny amerykańskiej zw. żywoli stkiem lub muchołówką (Diondea muscipula) liść składa się z dwu poł ów, które gdy u czuj ą obecność owadu zamykają się na
sobie i chwytają tym sposobem skrzydlatego napastnika.
Każdy liść wzrastając ej w zbiornikach gnij~cej wody pęcherzówki (Utrieularia neglecta) opatrzony jest
pęcherzykiem z klapką w stanie zwykłym wzniesioną,
która za dotknięciem sk r zydełka owadu szybko się zamyka, przez co _owad staje się zdobyczą krwioż erczej
rośliny.

Opisane dotąd ruchy odbywają się bądź to z przyczyny światł a, bądź te ż zale ż ą od innych wpł.ywów
ubo cznych, spowodowanych dotykiem. Zadziwiające zjawisko przedstawia odkryta w 2-ej -p ołowie z~szłego stulecia w Bengalu ro ślina, zwana poruszlinem wokadlnikiem
(DesmódlUm gyrdus). Ma ona liście potrójne, z których
środkowy największy, boczne z aś małe i raczej przylistkami mogą być nazwane. Te są w ustawicznym ruchu i jakby na osiach swoich ogonków naprzemian podnoszą się i op adają.
I to zadziwiające zjawisko odbywa się za sprawą światła, ponieważ z nadejści e m mroku liść środkowy zwiesza się ku ziemi, jak gdyby sposobiąc się do snu, przylistki zaś zatrzymują się nad nim
w górze, jakby czuwały na straży. Szczególną tę rośli
nę oglądać można w wi ększych ogrodach botanicznych,
w europejskim jednak klimacie mimo troskliwej opieki
nie rozwija się snać należycie, gdyż ruchy jej odbywają się o wiele powolniej, niż to ma miejsce w przyrodzonych, ojczys~ch warunkach.
Niemniej zadziwiającem jest zachowanie się roślin w celu zawiązania kwiatów i wydania owoców.
Zajrzawszy okiem badacza w głąb korony kwiatu,
spostrzeżemy wiele organów całkiem odrębnego wyglą
du: są to pręciki i słupki, których istnienie jest po cząt.
kiem i końcem utrzymania bytu gatunku. Po środku
mieszczą się słupki w otoczeniu rzeszy pręcików, brzemiennych pyłkiem kwiatowym, który w miarę dojrzewania opada na znamię słupka i tym sposobem zawiązuje
owoc.
Cudowny ten systemat dla spełnienia swego celu
odbywa u niektórych ro ś lin ruchy, gwoli zbliżenia o;.-ganów obu płci. U pewnych ro-ślin nitki pr ęcikowe są
z gięte , w którem to położ eniu utrzymuj e je okrycie kwiatowe; z rozwini ęciem i ę kwiatu prostują się nagle i wyrzucają pyłek. M-a to miejsce w kwiatostanach morwy,
pokrzywy i niektórych innych.
W kwiecie ruty (Rutha graveolens) pręciki otaczające słupek nachylają się w. c~wi1i zapłodnienia ku słup
.-' kowi, gdy tymczasem w kwIecIe męczennicy (Passiflora)

rzecz ma

się

odwrotnie: szyjki

słupków nachylają się

ku

pr ęci kom.

U dzwonków (campanula) szyjki słupków kurczą
i wycią gają, a włoski jakiemi są pokryte, zabierają po drodze pyłek, któreo'o wypadnięcie zostalo tym
ruchem spowodowane.
Pręcik w kwiecie berberysu, czyli kwaśnicy, za najlżejsz em dotknięciem nachyla się ku słupkowi i tym
sposobem przyjmuj e do swego łona pyłek rozrodczy.
?odra ż nienie pręcików, j ak i n innych roślin, powoduj ą
pszczoły i inne owady;. uwijaj ące s i ę dokola kwiatów.
Wszystkie t e ruchy, jak się rzekło, m ają na celu
zapłodnienie kwiatów.
Przedziwnie odbywają się te
gody weselne u ro śliny wodnej, zwanej nurzańcem *)
(\"alisneria spiralis). Są to dwa rodzaje kwiatów: pr ę 
cikowe, czyli męskie i słupkowe żeńskie . Uba- zarówno
pod wodą są ukryte, męskie mają szypułki krótkie, ż e u
s,kie zaś na długich, wężykowato skr ęconych szypułkach
unoszą się w wodzi e.
Otóż gdy pyłek osobnika męskie
go dojrzeje, opuści pylnik i wypłynie ponad -powierzchnię wody, kwiatek słupkowy, czyli żeliski, niezwłocznie
rozkr ęca zwiniętą dotąd szyp ułk ę i wyłoniwszy się z wody chwyta ziarnka pyłku pływ ające po j ej powierzchni,
poczem napowrót ~anurza się w wodzie.
Kwiaty, za całą i stotę których uw ażać zwykliśmy
wytworne kszt ałty, woń i ubarwienie są narządami r ozrodczerni ro ś liny ; bez ich pomocy nie byłaby ona w stanie zapewnić bytu dalszym pokoleniom. W tym to wł a
śnie celu Opatrzność obdaT7.yła je ową p.rzemyślnością,
która graniczy z władzą właściwą zwierzętom-tym zaś
dała instynkt-ów zaczątek umysłu króla stworzeń-czło
wieka.
Waclaw Ta11Ski.
się

*)

Oglądać

ją

mo ż na

w jednej z sal Towarzystwa Ogro·

dniczego w Bag!lteli.

W

Nauczycielki.
zaszły

wychowaniu dzieci
pewne zmiany ku lepszemu. Od pewnego czasu dzieci przestały być zabawką dla swych rodziców, a zagadką dla samych siebie,
co na dobro nasze zapisać należy. Owe powierzchowne
wychowanie przez większą ilość rodziców już do przekwitłych kwi atów zaliczonem zostało. Powoli przyszliśmy
do zrozumienia, że nie samą nauką, nie samą zasadą
książkową kształcić należy, a le życie w ży cie prz el ać 
trzeba, serce kształcić ser cem, ducha duchem oświecać,
a wobec tej zmiany, tern baczniejsi rodzice być powinni
w wyborze nalIczycielki.
Ważną jest rz eczą, gdzie się dziecię wychowało,
pod czyjem okiem nastapił kierunek wychowania, czy
się nauczyło poszanowania, czy też lekceważenia obowiąz
ków.
Przyjmując nauczycielkę sentym e ntalną, zdenerwowaną, p atrzącą na ś wiat, jak na Golgotę cierpień bez
końc a, jak na strumień łez i żalów ludzkich, powinniśmy
spodziewać się, ż e zadręczy ona siebie, a serca swych
uczennic zHmjeni w krynic ę łez, z poza których dziecko
nigdy nie ujrzy wdzięku wsz echświata, ani dostrzeże
postępu ludzkości. Emancypantka najsmni enniej rozstroi
serca dzieci i nutą fałszywą zakłóci harmonię ich mło-
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dego życia. Lekkomyślna nauczy je patrz eć na życie,
jak na zab awKę, umysł skieruje ku błahostkom i nazwyczai do prz eś lizgiw au i a się po nad tern wszystkiem, co
zmusza do zastanowienia i odkrywa prawdy nieznane.
Wybór nasz padać p'bwinien na te kobiety, o których jesteśmy prz ekonani. ż e przedewszystkiem pilnie
ksz tatcić będą sw e uczennice na uczestniczki życia SI;Ołecznego, jego pracy, trudów i cierpień, bo skoro mło
dości ą silne', wycllowaniem usz lachetnione serce, zespoli
się z duchem dziejów ludzkich milością i wiarą . wówczas oswobodzi myśl swoją od wyobrażeli mętnych a ży
cie od samolubstwa.
Jak kwiat w pączku tęskni, by się rozwinąć i wonią odetchnąć, tak świadomą miło' cią rozjaśniona dusza,
tęskni do świat ł a i życia, a zawsze wznosi się nad
troski życia.
Nauczycielka wpoić winna w dziecko, że nauka
. i talent nie są . tylko środkami do zarobku i chleba,
a wdzięki - do zdobyćia karyery. Nauka bez zamiło
wania utrudzi, ale nie uzacni czIo\\ ieka. W dzięki, nieopromienione piękn em ducha - szybko przekwitną. Sama zaś nauczycielka stawać powinna do pracy z przekonaniem, że ,.0 ile ta praca zaważy zacnością, o tyle
tylko będzi e miłą i pożyteczną jej uczennicom.
Złych dzieci mało na świecie, a matki wyrodne
rzadkie są , jak słońca zaćmienie. Każda chciałaby dla swych
dzieci szczęścia, lecz w pojęciu jego zachodzi różnica.
Jedne matki patrzą na swe dzieci jak na' l,taszyny, którym do szczęścia złotej klatki potrzeba. lnlle - jak
na żyjącą literę w Boskim alfabecie, złożonym z wyrazów: prawda i milość. Bóg przemieszkuje, jakby w 'wią
tyni , w sercu każdego dziecka, a jeśli z niego ustąpić
musi, winne są temu: matka i nauczycielka, bo niE:ma
czlowi ka tak ubogiego w pojęcia, któryby nie · umiał
instynktem odróżnić anioła od złego ducha.
.
Gdy za' juź wybierzemy kierowniczkę dusz naszych
dzieci, przyjmiemy ją do domu - starajmy się ją ocenić l bądźmy względem niej wyrozumiali.
Może to wygnanka z krainy szczęścia, może sierota samotna, zwię
dła przedwcześnie nad pracą, a nigdy nie ooeniona. Niech
ją do
erca przytulą rodzice, niechaj ich dzieci otoczą
ją miłością. a w zbolałe serce w tąpi spokój i rozleje
miło' ć na
we uczennice. ' Pamiętajmy, że ten ciężki
kęs chleba przyjmują najczęściej sieroty i ubogich 10·
dziców córki. Ileż to łez ukrytych, ileż to żalów uciska
to biedne serce z łonem matczynem rozłączone, hy za
kęs chleba i odzież zdrowie i życie zaprzedać.
Pełno slyszymy skarg z ust matek, nauczycielek
i uczennic. Usuniemy te skargi wtedy ty1ko, gdy stosunki oprzemy na wzajemnym związku domowym.
Jeśli nie zapomnimy tej przestrogi, dość znajdzil'my nauczycielek wśród swoich. Nauczycielki zagraniczne
są dla nas szkodliwe, bo opieka i nauka ich jest sucha

i :chłodna.

Nauczycielstwo tylko dla ch leba- jest t~ar
auczanie z miłością jest kap ł aństw'em.
jest jakby krwią duchową, z l ożoną w ofierze dobru publicznemu.
Kończąc te przestrogi, przypominam matkom, aby
nauczyly się oceniać poświęcenie ~la u czycielek. r auczycielki zaś niechaj starają się zrozumieć młodociane serca i · umysły, a dzieci niech I okochają swą prz ewodn i czkę
- wówczas młode serca i umysły, kształcone w milości
i pl'll\vdzie, nie odpadną od ołtarza starej cnoty, jak
zwiędłe liście od drzewa wydanego burzom na igraszkę .
dą p ańszczyzną .

L eon.

~imewą nec ...

ID

~~C5"'o.....'-...

rlt~Noc. wkoło.
Cisza

Na niebios sklepienie
zwolna księżyc sre brnolicy,
I szarych łanów wysrebrza przestrzenie,
zadumy, ciszy i tęsknicy.
Wypłynął

.

~
Pełne

Wierzby nad rzeką chyłą się żałośnie,
W ciąż wichrów lotnych po~uszane mocą
A ocieniając mogiłę sierocą
Szepcą coś zcicha o minionej wiośnie.
Cienie się snują szare przez pól ciszę,
I drżą .w srebrzystej miesiąca poświacie,
Jakieś nieznane i mgliste postacie
Przychodzą modły tu sprawować mnisze.
Przez mgieł zasnute Ł-iałym zwojem łany
Idą powoli któż wie, w Jaką dro gę?
Spoglądam na nie cichy, zadumany
Smutny, że wstrzymać ich w drodze nie mogę.
A one idą w jakieś inne kraje,
Zwolna s i ę w borów zagłębiając ciemni ~ ...
Cipń padł na duszę. bo wciąż mi się zdaje,
Że to dni szczę';cia odchodzą odemnie ...
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Marzenia matki.
F a n t a z y a.
--s:l o~·

Dokończenie.

.

ewnego poranku jedna Z dwóch róż, jeszcze tkwiących
w kropielnicy. upadla na ziemię. Ożywiona przeczuciem wielkiej radoś6i, Marya uwinęła śliczną wiązan
kę z jaśminu, fijolków -i kon walii, a przyciskając do
lon a różę z podarowanego jej przez wróżkę bukietu,
'
ujrzała
się w przedsionku wspanialej świątym. Dla kogo to rozpostarto od przedsionka te drwany? - trle
kwiatów zieleni i świateł w kościele i ' ów tłum ciekawych ci~nący się do przybytku Bożego?
Z trudnością zdołała Marya przecisnąć się do wielkiego oItarza, gdzie syn jej, w bogatym uniformie puł
kownika, zawieszonym .or-derami, zamieniał pierścień ślub
ny z nadobną dziewicą, która jaśniała pięknością przy
jego boku. Pochyleni oboje przyjmowali błogosławień
stwo kapłana na przy szlą pielgrzymkę życia.
"Matko! Czemuż nie mogę w tak ważnej chwili
ucalować rąk twoich, - o, blogoslaw mi choć z oddali,
bo błogosławieństwo twoje wybłaga nam błogosławień
stwo niebios," - modliJ się w duszy Janek, a obecni
łączyli swe modły o szczęście młodej pary. Wzrok nowożeńca pełen zadowolenia i wewnętrznej radości spoczął na obliczu rozrzewnionej matki, ucho jego poslyszalo cichy szept: "blogoslawię cię z głębi serca drogi
synu, - pragnęlam widzieć cię powracająct'go do mnie,
ale sama widzę, że uboga moja chatka nie jest odpowiedniem miejscem dla twojej małżonki, przywykłej do
wygód, jakichbym jej dos.tarczyć nie byla w możności.
-2egnarrl cię więc mój synu drogi, moje ty szczęście,
moja jedyna radości na tym świecie .. ," i z westchnieniem smutku uścisn ęła raz jeszcze ukochanego Janka,
którego jej świat odbierał na dlugo, na dIugo-a może
i na zawsze!. ...
Z ciężkiem sercem wróciła do swej malej chatki,
a smutne myśli, jak kruki oblegly jej duszę i łza rzewna popłynęła po zmarszczonej twarzy staruszki!

•

..

J &.1\ Matejko.

Od tego dnia, niby czarnj grobowy całun, rozposię cień smutku w jej osieroconej duszy; - samotność dni starych zaciężyła jej okropnie. Ona tak marzyła o sprowadzeniu swego J anka, bodaj na ostatnie
dni starości; lżej-by jej bylo umierać z tą myślą, że spoj'
rzenie gasnącego wzroku spocznie na ukocbanych ry'sach, że powieki jej nie obca zamknie ręka! ...
Biedne, skołatane jej serce więdło z dniem każ 
dym i gdyby . nie ostatnia różyczka, dająca jej nadzieję
ujrzenia jeszcze po raz ostatni swego syna - bła~ ałab y
Stwórcy o przyśpieszenie połączenia jej ze zmarłym
małżonkiem ku któremu teraz wyrywała się jej dusza.
Pewn~j burzliwej nocy Marya powstała z lóżka,
by starannie pozamykać okna, któremi szalony wicher
szarpa!' ustawicznie. Zaświeciła świecę i pobiegła jak
zwykle najprędzej do kropielnicy. Ostatnia różyczka
upadla do jej stóp. Biedna wdowa podniosła kwiat
z ziemi z bijącem sercem, szybko ubi erać się poczęła,
przyciskając wonny kwiat do lona.
W tejże chwili ujrzała się przeniesioną na rozlegle pole. Bylo to pobojowisko zasIane rannymi, konającymi i trupami, a wszystko to w strasznym b~zla~zi,e
skladało się na jeden grozą przejmujący obraz cIerplell,
zniszczenia i śmierci. Zlowieszcze kruki, sploszone jej
obecnością, wzbiły się z przeraź!iwem krakaniem w po·
wietrze. Jęk i zalosne wolani e uderzyły jej ucho, a ser-o
ce ścisnęlo się strasznym niepokojem.
- Synu mój, synu drogi, gdzież jesteś,-zf).wolala
z placzem, starając się odnaleźć go wśród tego mnóstwa
ciał poleglycn i rannych, wijących się w kurczach
konania.
- "Matko moja" posłyszała nieopodal słabym
glosem wymówione słowa, i ujrzała broczące krwią ciaIn jej syna.
Przypadła doń, przyłożyła ucho do piersi j ego,
ale serce już bić przestalo.
- Dziecko moje. ukochane!.. ~ synu mój jedynyłkala naj wyższą przejęta rozpaczą. O, czemuż śniłam
o znikomej dla ciebie świetności i chwale. Czyż ona
dała nam szczęście? Czyż nie bylibyśmy szczęśliwsi,
gdyb)'ś wyrósł pod mojem okiem, a potem pojąwszy
równą sobie urodzeniem i stanowiskiem kobietę, cieszył
starl
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się gromadką dziatek, które ja-bym pieściła. i doglądala

w mej

Rtarości!...

Czyż nie tobie raczej należalo za!ll
niż mn ie widzieć cię teraz bez życia? Ze-

knąć mf powieki,
gnaj mi, żegnaj na zawsze. Czekaj na mnie
krainie, gdzie już nie rozłączymy się nigdy!...

*

*

'v lepszej

*

Błyskawica rozdarla oponę chmur czarnych. a piorun w oddali roztrzaskal stuletnią lipę.
Marya, budząc się z ciężkiego snu, jaki ją zmożyl, z przerażeniem rozglądafa się naokolo, nie mogąc
sobie zdać sprawy, gdzie jest i co się z nią dzieje.
Wtem oko jej padIo na rumianą twarzyczl\ę malpgo
cherubinka, który przebudzony łoskotem piorunu, wyciągnął swe różowe rączęta ku matce.
- Gdzież ja bylam, o Bożel?-zapytała zdziwiona,
spoglądając na obok stojącą kolyskę, na robotę, która
z jej kolan zsunęla się na ziemię. - A więc to byl sen
tylko - marzenie!? '0 Matko Najświętsza. Dziękuj ę Ci
stokrotnie za tę przestrogę, jaką mi we śnie dałaś. A okrywając pocalunkami twarzyczkę Janka, zawolala, peł
na radości:

Przebacz mi Ojcze niebieski pychę macierzyńską,
Ty wiesz lepiej, ąo jest naszem dobrem, k ieruj więc
losem dziecka mojego według swej woli. Nie żądam
dlań żadnych zaszczytów, bogactwa, ni slawy,-niech tylko
nie schodzi z prawej drogi, jaką postępować kazałeś
a b ędę szczęśliwą, choćby w wieśnia'czej chodził siermię
dze a za pożywienie mial tylko kawałek czarnego ra
zowego chleba, byle umiał nań uczci wie zapracować !
Uciekając przed ulewą, jaka rozpoczynała się od
wi elki ch kropli deszczu , schroniła się Marya do swej
maleńkiej chatki, której jednak nie zamieniłaby na marmurowe pałace, gdyby jej przyszło zamieszkać w rozłąc7.eniu z ukochanym Jankiem
Odtąd już nigdy nie modliła się o bogactwo, zaszczyty i chwalę dla niego, bo niezawsze one są zdolne
zapewnić szczęście w życiu ludzki em! ..

N a t u r a I i s t a.
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że

mogła

być użytą skutecznie do celów łowieckich,
kultury wytrzebił lasy, wytępił w nich grubego
zwierza lub zmu .o ił go do wędrowania dalej, w mniej
zaludnione i bezpieczniejsze okolice. Łowy na ·drobną
zwierzynę i ptactwo za mało przedstawiały uroku dla
śmiałego 10wca, z wyjątkiem tylko "łowów z sokoly"
na czaple, jako wielkopallskiej rozrywki, w której wykwntnei towarzystwo na rączych koniach pędziło, śle
dząc w powietrzu lot śmiałego sokola, bijącego 'na
czalJ l ę, usiłującą bronić się przeciw jego szponom szybkim lotem i groźnym dziObem. Jeśli rzadki już zwierz
drapieżny nie przedstawiał dostatecznego zasobu dla
pełnych wzru<;zeń łowów, to płowa zwierzyna, a mianowicie zdobny wspaniałym' wieńcem jelell, stał się
przedmiotem monarszych łowów, urządzanych z zachowaniem przepisów najściślejs7,ej etykiety. Zgromadzeni
na mocy monarszego wezwania bogato postrojeni panowie 'a niekiedy i śmielsze panie, dosiadali dzielnych
wierzchowców, starsze lub słabsze osoby zajmowały
miejsca w powozach, zgraja myśliwców pod ,wodzą
łowczego rozsforywała psy w miejscu, gdzie si ę znajdo,
wała o. toja wprzód już otropionego jelenia, odzywały
się rogi i okrzyki myśliwskie, zmie~zane z graniem ogą~
r ów ścigających jelenia, a całe grono ucze~ tników tei
zabawy pędziło konno i w powozach po przecinających
się w różnych kierunkach ulicach i drogach lasu, czyli
raczej parku, w miarę tego, dokąd ścigall'J jeleJl się
udawał.
Jeśli zziajany pogonią zwierz rzucaŁ. ~ię no
wody i przepływał na przeciwny brzeg rzeki lub staW I' ,
oznajmiało właściwe hasło rogów i okrzyk: cer- val'eau! (cerf va a reau). Podobnież każdy obrót zwierzll,
każda zachęta skierowana do psów, każde ostrzeżenie
dla myśliwych miały ' oddzielne wyrazy w łowieckim
języku, które każdy powinien był znać i rozumieć. Wreszcie zmęczony jeleń, widząc, że napróżno szuka f.atunku w ucieczce, stawił czoło psiarni, broniąc _ się od napaści wieńcem (rogami), i zadając nil-bezpieczne nieraz
ciosy przedniemi racicami. Była to chwila stano,wcza.
Wódz polowania zsiadał z konia i, upatrzywszy stosowną chwilę , zadawał ostateczny śmiertelny cios kordelasem zgonionemu zwierzowi. Często monarcha w drodze łaski ustępował tego, nieraz nie.bezpieczeilstwem
grożącego zaszczytu, którejkolwiek z obecnych znakomitości, gdy był przekonany ojej odwadze i zręczności.
Brzmiał okr!'i!yk "hallali! " i hasła rogów, oznaczające koniec polowania. Wszyscy uczestnicy starali się dobiedz
do miejsca, aby być świadkami tej końcowej sceny ło
wieckiego dramatu. Nie jeden niefortunny jeździec nagle i niespodziewanie rozstał się z niesfornym rumakiem podrażnionym graniem ogarów, dźwiękiem rogów
i krzykami dojeżdżaczy; nie jeden przedzierając się
przez krzaki postradał galonowany kapelusz i pudrowaną perukę; nie jedna dama ze strachu zemdlała, ale
łowy odbyly się prawidłowo i tradycyi etykiety S i ało się
zadość.
'rakiemi były gonne łowy (chasse a courre)
w wielkim stylu na dworze królów francu skich, aż do
czasu wielkiej rewolucyi, która sprowadziła ich zagładę.
W Anglii, miejscowe obyczaje inny gonnym ło
wom nadaly kierunek.
Zwierzem ' ściganem l rzez llmi ej ę tnie wytworzoną
rasę ogarów, n,ie tak powolnych w gonitwie jak dawna
rasa ogarów S-go Hub ' rta, lub rasy francuzkie, ani
znowu tail: szybkich j ak charty, gdyż tu nie chodzi
o schwytanie \V krótkim czasie gonionego zwierza, którym tu jest lis, ale o zm!i)czenie go, czyli sforsowanie
wytrwałym pościgiem, aż go psy pochwycą i uduszą.
Ogon lisa uczepiony u siodła, stanowi trofea jeźdźca,
Post ę p
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W ieraz w kniei, wśród jesiennej szarugi, zmokły
]
i zziębnięty, stojąc na stanowisku ze strzelbą w ręku,
gdy równie jak ja zmokłe i zziębnięte ogary gonić
!lie chciały, czy nie mogły, zadawalem sobie pytanie,
!}O tak miłego upatrują lud7.iska, i ja z nimi, w tej tak
~wanej rozrywce i co ich skłauia do narażania się na
chłód i słotę w jesieni, na trzaskający mróz w zimie,
aby ~ylko znaleźć sposobność dania strzału do przemykającego zająca lub lisa, albo niekiedy do zwinnego
kozia, lub też w wyjątkowych wypadkach do wspaniałego mieszkańca podmokłych puszcz, znikającego już
stopniowo przed postępem kultury łosia, albo wreszcie
do zamieszkujących do niedawna puszcze nasze takich
mocarzy, jak d /ik lub niedźwiedź ,
Czasu na rozmyślan~a było dosyć, to też i odpowiedź na tak sformułowane pytanie, jasno zarysowała
się w umyśle:
Łowy w zaczątkach społeczeńfltw były
konieczną potrzebą, jednym z nif'zliczonych objawów
odwiecznej walki o byt, ciągnącej się przez całe dzieje
l\ld~kości z nieubłaganą logiką..
Człowiek słaby, nagi
i głodny, musiał otoczyć troskliwą. ' opieką najbliż
szą. swoją rodzinę,
zdobyć dla siebie i dla niej pożywienie i okrycie na ciało.
Pozbawiony przyrodzonej
broni, pod względem fizycznej siły i szybkości biegu
znacznie upośledzony w porównaniu ze zwierzętami, które musiał zwalczać dla dopięcia swego celu, to jest
utrzymania ' własnego i swoich najbliższych życia, musiał wytężyć wszystkie bardzo ograniczone władze umysłowe, aby zdobyć i udosko nalić potrzebny do tego oręż,
wyn agradzający mu bezbronność rąk jego, wreszcie zwycięskó zapanować nad instynktem zachowawczym i śmia
ło stawić czoło stokroć od siebie silniejszemu zwierzowi
l eśnemu.
Nieustraszony zatem, zręczny a szczęśliwy
łow iec stawał się opatrzn ością rodziny, bohaterem wśród
swoich, a czyny jego pieśń ludowa przekazywała następnym pokoleniom.
Z postępęm czasów, gdy na miejsce lJierwotnego
łowiectwa ·wyętą.piło pasterstwo, a to znOWll musiało
ustąpić na drugi plan przed rodzącem się rolnictwem,
jako pierwszym przebłyskiem prawdziwej cywilizacyi,
łowy przestały być konieczną. i nieodzowną formą zaczepnej walki o byt, lecz zachowaly znatlzenie walki
ochronnej, broniącej trzody, i zasiewy od napaści drapieżny ch i szkodliwych zwier7.ąt i ptaków. Innę gospo darskie żajęcia pochłaniały cały czas człowieka, mniej
go zatem mógł poświęcić na łowy. Usiłował przeto
ulep szać swój oręż, poznawać obyczaje i sposób życia
dzikich zwierząt, z którenu lJragną.ł lub musiał występo
wać do walki, a sława biegłego łowca zyskiwała mu
ogólny poklask i budziła chęć współubiegania się w innych. Dało to początek sztuce łowieckiej, której z zapałem się oddawali monarchowie i możni świeccy i duchowni panowie, a prawo łowów zaczęło stanowić część
regaliów panującego lub przywilej dostępny dla najmoż
niejszych lub najzasłużeńszych. Łowiectwo zaliczono do
najszlachetniejszych 7.ajęć, jako objaw sil y, zręczności
i nieustraszonej odwagi . . Zaist,e nie małej odwagi potrzeba
było, aby uzbrojonemu w łuk i strzały, w oszczep i kordelas, potykać się z leśnym tureJn i żubrem, łosiem, niedź
wiedziem i dzikiem. W połowie dopiero XVIII stulecia broń palna doszła do takiego stopnia udoskonalenia,
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który pierwszy dotarl do miejsca w cbwili gdy psy wreszcie scbwytały lisa. Nawet je 'li cbytry zwierz potrafi
przy końcu polowania · znaleźć norę, w której może bezI iecznie ukryć się przed poś ci giem, tern lepiej, gdyż
można będzie gonie go powtórnie; psy są zmęczone, ko. nie również, ' jeźdzcy niemniej. J akiż jest właściwie
cel tej rozrywki? Oto uży cie gwałtown ego ruchu na
świeżem IJowietrzu, wykazanie wytrzymało ści i dzielności koni . i śmiałości j eźdźców przy br,miu !Jrzeszkód,
' któremi całe pole popisu jest najeżone. A I,rzeszkody to nie lada, o którycb te, jakie widujemy na
Mokotowski em polu w czasie wyści<2;ów, w tak ,zwanych
"steeple chase'ach,· sl abe tylko -dać mogą pojęcie,
Są to żywopłoty,
mocne baryery, rowy, wały
odarniowane, mll ry z cegły lub z kamieni. Jeżdzcy podążając za psami, ścigaj ącemi lisa, prz ebywaj ą te roz liczne przeszkody, z których nie jedne grożą I,rawdziwem niebezpieczellstwem, tak dla konia, jak dla czło
wieka. Ale bo to też koń nielada i r ównego mu nie
znajdzie na całym świecie. KOll myśliwski czyli .hunter" angielski, jest to koń pół krwi, nie tak szybki jak kOll
krwi pełnej, składający egzamim z szybkości na wyści
gach, ale rosły, p otę żn ej budowy, o stalowych mięśniach
i ścięgnacb, mogący bez wysiłlw pędzić galO pem po
nierównym, czasem twardym i kamienistym, to znowu
ciężkim, rozmokłym i lepkim gruncie, i w bi eg u tym
śmiało przesadzać wsz elki ę przeszkody, o których wspomnieliśmy wyżej.
Na pierwszy rzut oka, p odług' naszych Ul"obionych przez tradycyę pojęć, k o ń taki pod
wzglęJem barmonii i estetyki kształtów przedstawia dużo do życz enia, lecz nieuprzedzony sędzia nie zawaha
się uzn ać wysokie jego zalety.
•Iaki z nicb da się wyciągnąć praktyczny u żytek,
to już kwestya, której przesądzać nie będziemy. Anglicy pracując wytrwale przez dwa przeszło wieki uksztal.Cili w miarę swycb pojęć i potrzeb, nie oglądając się
na koszta, jakie za sobą ta rozrywka p ociągu; ale też
"Geldbaba stać na to."
Łow cy francuscy dawnej daty, z lekce ważeniem
odzywali się o angielskich gonnych ~owach, których
przedmiotem był marny lis, pogardliwie zwany .cucbnącym zwierzem· (bete puante) w łowieckim języ
ku, w przeciwstawieniu do "szlachetnej" zwierzyny, jaką
był jeleń.
le głosy te zamikły już w mogil e idzi iaj
wszelki sport, na sposób angielski praktykowany, zdobywa sobie z każdym dniem ("oraz liczniejszych zwolenników na stałym l ądzie EuroVY. We Francyi łowy takie z powodu rozdrobnienia wJ asności ziem b ej, są niemożliwe; podobnież si ę dzieje w południowycl! i środ
kowych Niemczech; ale za to w p ółnocnych, od Prus
\\ schodnich aż do Hanoweru coraz bardziej w c hoAzą
w użycie, a przeważny w nich udział hiorą wojskowi,
gdyż po· cig taki za zwierzem, którym bywa albo hodowany w parku daniel, albo żywcęm zlowiony dzik, albo
lis, lub wreszcie marny zając, uważany jest ze stanowiska militarnego. które w naszycb czasacb \Jrzoduje
wszelkim innym, za, doskonalą praktyczną szkołę do
wyrobienia konia i j eźdźca w polu i obznajmienia ich
ze wszelkiemi możli wemi warunkami gruntu i atmosfery, czego ujeżdzalnia, plac mustry i obowiązkowa przejażcUka po drogach dać nie są w stanie.
Angielska
moda narz uciła i tym sportowym ćwiczeniom czerwone
fl'aki i innę obowiązkowę szczegóły ubrania jeźdźca
i osiodłania konia.
Łowieckie basła, dźwi ~ki rogów, szalony galop,
czę sto po rozmiękłej ziemi w skutek lis topadowej słoty,
dodają życia tej "rozrywce," a przyprawą jej jako ostry

sos, stanowią
• . (}""częste ni es zczęś liwe wypadki z je :~ dź
eami i końmi p~źy braniu przeszkód lub przębywaniu
miej sc haO'nistycb.
U nas, również z powodu rozdrobnienia własności
ziemskiej i wysokiego opodatkowania ogarów, których do
takich łowów potrzeba co najmniej kilkunastu sfór, sport
ten nie ma racyi bytu. M ajętni posiadacze wielkich
IJrZestrzeni ziemi w południowo zachodnich g ub erni!łcb
zaczęli go od lat kilku uprawiać z zamiłowaniem, chociaż gonionym zwierzem jest tam tylko zając.
Zamiast
angielskich ogarów-lisiarzy ("fax Iwunds") używane s·ą
tam do tego celu również angielskie nbi g le " (beag'es)
i r,barriers. " Zr esztą cały pościg odbywa się vodług
prawideł angielskich.
Obszerne równiny, llleprzecięte
iadnemi p oważniejsze mi przeszkodami, dobrze się nadają do pościg u, lecz odbiel'ilją mu ową silnią dziaJają
('ą podnietę, jaką są przeszkody do przebycia, chyba, ż ę
na drodze pościgu trafi się jar glQboki, którą go ani okrą
żyć, ani wprost przebyć nie m ożna .
Radzą zatem sobie jeźdzcy jak mogą, pilnując się, aby nie skr ęcić karku, albo koniom i sobie nię polamać nóg, bo doprawdy nie warto.
R.

Z tęki

t~tr1ka.
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Do sławy idzie się pałacami, do majątku rynkiem, :a do
pustynią .
Talenty potrzebują opiekunów; cnota zginęłaby, gdyby

miała.

Dzień jeden wart trzy dla tego, kto robi każdą rzecz
w swoim czasie .
Lepsze są bogactwa po ubóstwie, niż ubóstwo po bo .
gactwie.
. K!o bierze od innych, żeby budować, buduje, żeby
sprzedac.
Ci książęta największe zwycięstwa odnoszą, z którymi
nikt nie śmie prowadzić wojny.
Zamiataj śnieg pod swemi drzwiami, nie troszcząc się
O drzwi sąsiada.
Najlepiej ustlzeżesz tajemnicy, gdy jej nie powiesz.
Kto cię obmawia potajemnie, lęka s i ę ciebie· a kto cię
chwali w oczy, pogardza tobą.
'
Malować tygrysa jest to malować jego skórę' znać człowieka - jest to znać twarz jego, nie serce.
'

http://sbc.wbp.kielce.pl

StanlsłalllT Eełza.

a f r V ~ . a ń s ~ i e j.
r;--

.

~~
f"\
_~ G
.)~.
f"I

'--'"

imgad pOlvstat jak powiedzieliśmy, w cieniu obozu w Lambezie, zawdzięcza mu swoje istnienie.
Pozostaje więc do niego IV takim stosunku, jak
dziecko do swojego rodzica_ Tylko, że gdy rodzic
w siedzibie swojej urządzit życie w surowy sposób, zastosowal je do swoich zajęć, mających jedyny cel na widoku:
bronienie zbrojną ręką wielkości i powagi pallstwa, któ remu slużbę zaprzysiągl, dziecko, do miasta, w którem si ę
roz,iadło, wniosło kulturę i ogfadę Rzymu, stworzyło
sobie w nim świat, będący miniaturą tego, jaki tam
nad wybrzeżami Tybrn ku zdumieniu barbarzyńców się

l.

rozpościera!.

W Rzymie staly świątynie i teatra, hale targowe
i imponujące rozmiarami termy, jego place i dorrlów .przedsionki zapełnione były posągami z białego jak śnieg
marmuru,-i tu mamy to wszystko skupione na niewielkiej przestrzeni, dające przecież obraz wewnętrzne go urządzenia miast potężnego Imperium, kto wie, czy
od rzymskiego nie dokładniejszy.
Kto wie, bo stary Rz'ym padl i uległ przeinaczeniu, bo na miejscu gdzie się wznosiI, powstały nowe
dzielnice i nowe gmachy, bo tu i owdzie tylko sterczą
w nim do góry ruiny Forum, luków, świątyń i paŁaców, bo niby pole poryte przez stada kretów, poprze-

'--...../

Ciąg

dalszy.

cinaly go w różnych kierunkach ulice nowe . o tramwajowych szynach i elektrycznych latarniach.
A Timgadu, kiedy opustoszal, żadne miasto nie
zastąpil(;l, gdy mury jego w części się rozpadły a w części przysypane zostały ziemią; na ich miejscu nikt 'się
o wzniesienie nowych nie pokusił. i kiedy w nim -ży
cie . zamarło, wszystko co żyIo dokoła odbiegło precz
od niego jak od trupa.
Więc skoro nadeszli tu po sholdowaniu Algieryi
inni ludzie, skoro po wiekach zaniedbania przypomnieli
sobie o tern mieście i zabrali się do odkopywania go
z jego grobu, w którym spokojnie przeleżał kilkanaście
długich wieków, odkryli szkielet przedziwnie zachowany, calokształt pelny i zamknięty zupełnie w sobie,
nie przeinaczony w kolei dlugich czasów, wolny od
przymieszki późniejszych glów i rąk późniejszych.
l pod tym względem jedna tylko Pompeja porównanie z nim wytrzymuje, jedna ona uchowała się tak
jak on w stanie. w jakim zamarła. Jedna ona, a jeŻAli o różnicę chodzi, to różnica pomiędzy nimi jest ta
tylko, że ją uchroniJa od zatrati dla nauki,-lawa, jego barbarzyństwo obsiadujących te afrykańskie okolice,
ludów.
I to co gdzieindziej niesie śmierć, tu przyniosIo

Ruiny Kapitolu w Timgadzie_
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Trajana w Timgadzie.

zyCIe, i jak.o Pompei takiej jaką jest Llziś, niktby nie
slyszal, gdyby nie huragan Wezuwjusza, Timgad oto·
czony dokoła cywili7.owanym ludem, nie byłby dzisiej'zym Timgadem. Mielibyśmy na jego miejscu coś w rodzaJu Batny teraźniejszej, z re ztkami tu i owdzie zaled wie dostrzegalnych murów; tak, mamy gród starego
świata, rzucony cudem jakimś w świat nowy i prawią
cy nam o tym świecie baśń ciekawszą od tej, jaką nam
k ięgi prawią,
Wysiadamy z naszego powozu i wstępujemy w progi miasta.
Kiedy opuściwszy Batnę dojeżdżaliśmy do Lambezy, nic nie wskazywaIo nam z daleka, że przybliżamy
się do historycznego miejsca, gdzie przed wiekami miała. siedzibę główną wojskowa potęga, trzymająca calą
północną Afrykę w niewoli. Widniały mury "Praetorium," w dalszej i bliższej od nich odległości snuli
się ludzie z oskardami i łopatami, jak gdyby poszuk]ljący czegoś w ziemI, z czarnej tej ziemi powierzchni
tu i owdzie wychodzily, niby dla zaczerpnięcia powietrza, jakichś zatraconych budowli szczątki.
Nadto 11ic. To samo, co gdzieniegdzie w połud
niowej Francyi, co w niezlic7.onych miejscach Włoch,
co przecież wszędzie świadczyć moglo jedynie o tern,
że tam noga rzymska kiedyś przeszła, nie o tern przecież, że stanąwszy w nich sUnie, budzila na przestrzeni
setek dokola mil paniczny strach.
.
I trzeba dopiero wiedzieć, gd:de się jest, aby i te·
mu "Praetorjum", i tym szczątkom nadać wfaściwe znac~enie, by zrozumieć, że są one marnym śladem tytanIcznych kroków, ledwo dostrzegalnym cieniem czegoś
o kolosalnych ongi rozmiarach.
Inna rzecz z Timgadem.

Podchodzi się ku niemu, po spozyciu w nędznym
nad opis zajeździe posilku, jaki się z sobą z Batny
przywiozło, i widzi się przed sobą coś wielkiego.
Przedewszystkiem rozleglą bardzo puestrzeń.
Przestrzeń, zapełnioną lasem koLumn, nslaną ruinami wspaniałych dziś jeszcze murów.
Z początku nie może się zorjentować co to jest,
cmentarz pełen pamiątek, czy jakieś miasto o gmachach, z których pożar lub trzęsienie ziemi uniosly
precz dachy.
Nie może się zorjentować, ale się widzi, że to co jest,
jest nie fragmentem le(lz calością.
Całością nad werężoną, uszkodzoną tu i owdzie,
nie pozbawioną przecież łączności między swojemi czę 
ściami , logicznego pomiędzy niemi, że się tak wyrażę
związku .

A widząc to, myśli się o tern, co się widziało niegdyś w tym rodzaju na zerokim świecie, który uprawiał cywilizacyjny plug Rzymu-przypomina się ruiny
Italii, Galii, Istryi, staje na myśli Kartagina, tam na
północy nieopodal Tunisu!
I pyta się samego siebie, jest-że to tu, podobne
do tego wszystkiego-tam, i odpowiada się samemu sobie na to zapytanie, że nie, że choć szczegóły są tam
i tu takie same, przecież z ogółem takim nie spotkalo
się dotąd.

. I przychodzi dopiero na myśl Pompeja, i z nią
dopIero upatruje się podobieństwo, a upatrzywszy je,
zgadza się już zupełnie z tymi wszystkimi, którzy Timgad Pompeją Afrykańską nazwali.
~atem wrażenie ogólne, jest wrażeniem czegoś
wspamalego i wielkiego, czegoś jak gdyby zmartwjch-
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wstalego z wiekowej śmierci, by wspominać o życiu,
które śmierć niby szron kwiat, zważyla.
A szcllególy?
Rozejrzyjmy się w nich uważnie, wejdźmy IV progi świątyń, amfiteatrów, łaźni i hall targowych, a uzu·
pelnimy sobie obraz, jaki IV ogólnych zarysach mamy
już przed naszemi oczami.
Tu na prawo stoi luk tryumfalny.
Stoi dumny swoją pięknością.
Piękno' cią l odpornością, jaką niszczącej potędze
czasu przeci wstawil.
Bo nie są to mury wyniosłe co prawda i spojone
z sobą jak w "Praetorium", z których przecież niby
ze szkieletu dusza uleciala, rdzą. czasu tu i owdzie sto czone i jak szkielet ukazujące wiele miejsc pustych które zanim zgnily, wypelnialo cialo,- jestto gmach skoń
czony i zachowany przedziwnie od zniszczenia, i to za·
eholl'ilny tak przedzi:'Illie, że nie wielkiej potrzebaby
mularskiej pracy, aby go oczom dzisiejszym ukazać
IV takim samym co do joty ksztalcie; w jakim się przed·
stawia! oczom dawniejszym.
O trzech szerokich drzw;ach, podparty czterema
prze~li cz nemj korynckiemi kolumnami, o wielkim luku
śmiało okalającym jego środkową szeroką bramę, tuż
przy rzymskiej drodze unosi się on śmiało ku górze,
zwracając na siebie przedewszystkiem każdego oczy.
. Ale nie unosi się jak "Praetorium" w Lambezie,
sam,- sąsiaduje z budowlami innemi, stanowi jak gdyby konieczne ich uzupelnienie. A stanowiąc ich uzupełnienie jest ich zarazem dziś jak przed wiekami
ozdobą, świadczy, że ten Rzymianin gdziekolwiek osiada!, jakiekolwiek kraje w trzech r.zęściach świata pod
swoje władztwo zagarnial, wszędzie myślał nie tylko
o po~ytku, o tern co ciału pokarm daje, lecz pelną gar·

-~~

gadi" zatoi.l;l .. cesarz Trajan, syn boskiego . Nertcy,
ojciec ojczyzny, kiedy byt po raz trzeci 7consnlem, 1lrzy
pomocy trzeciej L egii", tej Legii, która w Lambezie sta-

la na
tem

straży wielkości

W razach wypadkowej śmierci, gdy ta zaskoczy nieszczę.
śliwego na ulicy, w kąpieli lub hotelu, odbywa si~ sprawdzen~e tożs,!lmoś~i; przeszukuje się więc kieszenie denata, a gdy
n.le znajdą SIę dowod~, mogące naprowadzić na ślad, jak

SI ę zmarły nazywał, probuje się innego środka: czy kto zwłok
nie rozpozna i nie wskaże prawdziwego imienia i nazwiska.
J ak podobne rozpoznawanie traktowane jest w sposób niedokładny, niech za dowód posłuży fakt, że w tygodniu ubiegłym przy wypa,dk.u ~agł~j śmierci mężczyzny na ulicy, zmarłego o?d?rzono .Imlemem 1 nazwiskięm osoby żyjącej, rodzina ktorej narazoną została w pierwszej chwili na szalony
przestrach !..
,
Urzą~zenie w~s~awiania,"ciał osób znalezionych bez żyCIa, na, ",zor ,paryskle~ ,,~or,gl usunęłoby podobne pomyłki:
z pu bltczn o ścl, , oglądaHcej CIało, znalazłby się napt:wr:.o ktoś
zn ający za życia nieboszczyka.
'

Nowe instytucye.
Na polu pro~ektowania i zakła?ania nowych instytuc'yj
panPje u - nas obecme ruch ożywilJny; po-

i honoru Rzymu.

Działo się to więc w roku setnym naszej
tysiąc 0 3 1łJSet lat temu,..
Tysiąc ośmset, a kiedy się tu jest i na

ery, za-

to co tu
jest spogląda, zdaje się, iż w tern mieście nie dalej,
jak kilkaset lat jeszcze pulsowało pełne życie . I po dzi w przejmujfl większy nawet niż IV tej tam italskiej
Pompei, bo się wie, że tu jak tam klosz lawy nie pokryl wszystkiego, że popiół Wezuwiusza nie był tym
konserwatorem , który je bronU, od zlych ludzi i bezlitosnego czasu.
Łuk tryumfalny ja.k powiedzieli' my sąsiadujtJ z budowlami innemi.
w najbliższem jego ąsiedztwie stoją : Halle targowe i kapitol, zanim zatem puścimy się IV głąb miasta, zajrzyjmy do tych dwóch budowli.
Halle targowe nieled wie że trącają o jego progi,
i są osobliwością bodaj czy nie najciekawszą w Tirngadzie.
Dalszy

Z I A R Nr K A.

Sprawdzanie t oż s am oś ci,

s połecznych

SClą sial ziarna piękna, kult ideału, unoszącego duszę,
z grubej materyi tego świata w światy podnioślejsze
i czystsże, szerzył dokola siebie.
Ten luk tryumfalny, tak piękny i wzniosly, ma
jeszcze inną wartość.
. Jest on naj starszym i naj wiarogodniejszym kronikarzem Timgadu.
U stóp jego znaleziono niedawno kamienny napis,
z którego dowiedziano się, iż miasto to, dawne" Tamn -

ciąg

nastajli,

~~-

wstają więc przytułki i kasy
pomocy, kasy pogrzebowe
i towarzystwa wzajemnego kredytu. Obecnie znowu do ży
cia powołane zostały dwie poważne instytucye: towarzystwo
ochrony kobiet i kasa pomocy dla kobiet, pracujących fizycznie; pien~ sze ma 1)a celu moralne i materyalne wspieranie
kobiet, druga-niesienie pomocy materyalnej.
Podobnego rodzaju in'icyatywy sI\, wielce chwalebne
i dają doskonałe świadectwa żywotności naszego społeczeń
stwa i krzewiącej się w niem rnHości bliźniego; ale niedość
jest instytucyę założyć, trzeba ją jeszcze popierać, a to zależy nie od samych tylko założycieli, ale i od ogółu: niechŻl:: pamięta on o tem! .. .

Dobre interesa.
Na Warsz awę baczną zwracają uwagę kapitaliści zagrar:.iczni, śledząc jej potrzeby. Dzięki temu belgowie zało.
żyli nam tramwaje, "międzynarodowcy" -:- telefony, niemcy
u~ządzą nam elekt~yczność, a gaz spoczyvya w rękach poczCIwych dessauczykow. Ale tego wszystkiego nie dość jeszcze:
oto świeżo zgłosili się anglicy, belgowie ' i szkoci zarzucając
Warszawę całą siecią propozycyj; mamy zatem kosztem
40,000,000 rubli uzyskać z ich ręki rzeźnię centralną, flotyl-
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do wywozu mię sa za granicę, tramwaje ele~t ryczne
na Po wiślu i magazyny tranzytowe! ..
S r uch aj ąc tego wszystkiego, kapitaliści nasi kręcą z ~?
dziwem głowam i i, wyrz e kając na ~ciężkie czasy," "zastoI "
unieruchomienie kapitałów, pytają z podziwem:
- Jak można tyle ryzykować?
A no, widocznie można, gdy się ma dobry węch i czuje dobre interesy zdala.
na
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ZIARNO Nr 5.
Wiśle

może odwoływanie się do roparcia publiczności wyrobów
swojskich , o ile nie bę dą .one ró~nej dob.ro~i, jak zagran~czn~,
i o ile przemysrowcy Ole wpoją w SIebIe prze~on~nta , ze
słowność w wykonaniu, to pierwsza zaleta pOCIąg aj ąca do
zawarcia umowy.

Pod

płaszczykiem niewinności.

Podobno w Warszawie ma

Nie

tędy d~oga! ..

powstać

towarzystwo, ma·
Gazety ~~os.zą si.ę
nad tym projektem: co do mnie wyznam szczerze, IZ Ole WIdzę w tem nic ani "wielkiego" ani "bu~zl\ceg? n~ pr~yszło.ść
nadzieje." Hazard u nas, biorąc na ogot, ob.1awla SIę w Je ·
dnej tylko formie, a nazwa jej nt~talizator"; z .ty~ ~Ie da
sobie rady żadne towarzystwo "antltotallzatorow!czoW -na
tę bydrę potrzeba czego innego.
Hazard~I , . upra.wla~e.g o 'przez
pewne jednootki ze "śmie tan ki towarzyskleJ~, rowOlez zadne
stowarzyszenie antihazardowe nie powstrzyma.
.
Ale jest inne złe, kto wie, czy .nie g orsz~. od to~ahzato
ra i wszelkich hazardów i to właśnte złe tęPIC nalezy, tembardzi ej , że k ryj-ąc się pod sukienką niewinnośc i, ~'cjska się
wszęd z ie . Złem owem są gry, tak zwane komersYJne, . zw~a
szeza wint i preferans. Uprawiany u nas hazard, W~ICZ~JąC
nawet totalizatora, nie wywołuje tej krzywdy straszneJ, Jaką
si eje "niewinny" wincik.
. ' .
Spojrzyjmy na okoro: mężczyźni. kobIety, ba-dZIecI
nawet, nie znają dziś innej rozrywki nad winta. ~ ?r~feransa .
Jeżeliby ktoś chciał wyszukać jakąś cechę, odrozOlaJącą nas
od innych społecz ~ ństw Europy, nazwałby nas napewno
sp o łeczeństwem "rozwintowanem" .
.
..
A czy państwo zdajecie sobie sprawę. Jak ten mewln.
ny wint człowieka ogłupia, czyn ią: go bezmyślnym!. .
A czy wiecie państwo ile ten "niewinny" wint kradnie
czasu. któryby na lepsze zużytkowac możn a.! ..
Nie żądam, aby czas, zmarnowany przy zieloqy m stoliku. obracać na jakieś rozprawy uczone; studya filozoficzne-:Broń Boże!.. Rozrywka jest niezbędnie potr zebną.
Ale n ~e
zapominajcie państwo , ze g ra w karty zostara specyalnle
wynalezioną d la rozerwania szaleńca-idyo~y.
.
Przecież rozmaitych gier, zabaw-mamy tysiące.
Nawet owo osIo wione cenzurowanew bez porównania jest mą·
drz ejsze, . niż wint lub preferans ...

jące na celu zwalczanie gry hazardowej .

Od pewnego czasu dużo mówi się i pisze o wyzwoleniu naszego handlu z pod "opre<;syi te'! tońs~iej~ - . czyli
prośc iej mówiąc: o wyrugowaniu towarow niemIeckIch ze
sklepów. Rzecz w zasadzie bardzo piękna . NIestety ~upey ,
zmuszeni pod naciskiem opinii do zerwa nia z nie~caml, wysilają swe mózgi nad wyszukiwaniem innych źrodel :ta graf.licznych , z których by można było czerpać lak samo, jal< dotychczas z niemieckich. Za c zynają się więc . pojawiać w.sklepach wyroby francuskie, włos k ie, portugalskIe, szwedzkIe Bóg wie jakie - tylko nie polskie, nie krajowe . Zd awało
by si ę, że kup.:y wydali formalną wojnę wszystkiemu, co nie
jest wyrobem zagranicznym. A jednak jest to objaw zupeł·
nie naturalny chociaż niewesoły: oto niemal cały n:lsz han ·
deI ż yje, że się tak wyrazić można "n a kredyt," i dla tego
to niemcy tak łatwo wcisnęli s ię w każdą szczelinkę naszego
hand lu . . Jeśli zapytamy naszego fabrykanta, gdzie przeważnie
thywa swój towar, ni ewą tpliwie usłyszymy orlpowiedź: "d o
•
Cesarst wa, na Wschód. u
Nasi kupcy. pomimo że otrzymują zapł a tę gotowką:
ż"dają od dosla wców kredytu co lJajmniej półro c znego, nasI
zaś fabrykanci takiego kredytu i na ~akich warunkach jak
zagranica, w żaden sposób dać nie mogą. Zląd t e ż u nas
istnieje objaw niezwy i< ły : swojski handel nietylko nie popie
ra s wojskiego przemysłu jak to być powi nno, ale przeciwnie,
jest niej ako jego wrogiem.
W tych warunkach o rozwoju należytym ani naszego
przemysłu, ani wogó le do.broby tu, mowy być nie moż e. Handel, oparly wyłącznie na kredycie, podstawy ma gliniane;
prz emy sł znajduje przeciwn ika tam, gdzie powinien znaleśc
poparcie. Nie będąc ani kupcem, ani wogóle han:ilowcem,
nie wiem, jakie są, lub mogą być sposoby na przeciwdziała·
nie temu stanowi rzeczy. Wiem tylko, że do pożądanej
równowagi pomiędzy handlem a przemysłem nie tędy wie·
dzie droga.

Organmistrze.
Zew sząd rozl egają się nawoływania do popierania prze ·
llIyslu swojskiego, fabryk i zakładów krajowych. Zupel ny
to słll sz:ne i tak należało czynić odda'" ma, lecz kto wie, czy
nie g o rę cej należałoby nawoływać krajowe zakła dy i fabryki
do tego, aby zrozumi ały swój własny interes tak, jak go rozumi eć powinny.
_
W irte resie przemys~owea leży, aby wyroby swoje
udos konalał, aby je czynił trwałymi, aby im nadawał wygllld estetyczny, jeżeli nie artystyczny, aby się starał o nada[1ie mu możliwie najniiszej ceny i aby wykonał zamówienie
na czas ściśle oznaczony. Tymczasem praktyka dowodzi, że
wię kszość p rzemysłowców naszych stale o tych zasadach za ·
pom ina. Nic t ~ż dziwnego . że publicznóść szuka wyrobów
tam gdzie przemysłowcy starają się uczyr.ić zadość słusznym
w)'maganiom odbiorców.
Pomiędzy innemi, nawoływano, a':Jy nie zwracać się
za grllnicę po kosztowne organy dla kościołów . O ile nam
wiadomo, jest to prawie niemożliwe. Wiemy o faktach, że
orga nmistrze krajlJwi nie tylko budują organy lkhe i nietrwałe, ale potrafią pobrać wysokie zadatki i nie wykonać zamówienia w ciągu lat kilku, gdy zobowiązali się wykonać w cią
gu roku. Inni porozpoczynali roboty, wzięli pieniądze i tych
robót nie kończą. Jeszcze inni niby dają gwa rllncyę na lat
ki lka, ale gdy po otrżymaniu zapłaty organy się za rok zepsują. o poprawieniu niema mowy, Płock, Pułtusk, Lublin mogłyby wiele o tern powiedzieć.
Przypominamy też p.p. organmistrzom, że nic nie po-

Kredyt.
Narzekamy, że przemysłowcy nie chcą udzielać kredytu w.Jaściciel om do,nów lub posiadłości ziemskich . Na usprawiedliwienie obwinionych, przytaczamy fakt z bardzo niedalekiej przeszłości. Oto jeden z posildaczy wi~kszego majątku w jednem z powiatów gub. warszawskiej zgłosit się
do przemysłowca w Warszawie i ob stalo~at roboty, koszt
_
których wynosU ogóCem z górą 3,000 rllb ł i. .
Roboty były już na uko ńcz eniu, gdy właścici~1 ma·
. jątku, przejeżd !ając przez Wa rs zawę , wstąpił do znajomego
przemysłowc a , tłom ac ząc się. że mało . wziął z sobą pientę
dzy na niezbędne interesy, prosił o pożyczenie 1,500 rb. na
dni kilka. Przemysłowiec, wiedząc, że ma do czynienia
z człowiekiem , noszącym uczciwe dotąd nazwisko i właści ·
cielem dóbr ziemski~h, oslatni grosz oddał w zaufaniu.
Po kilku tygodninch, roboty były ju ż dawno ukończo
ne, obywatel jednak ani rachunku za też roboty nie regulo wał, ani drugu nie zwracał.
Wybrał się przeto ów przemy'
słowiec do obywatela i tu dowiedziat się, że ten majątek
sprzedał i wy , echał na mieszkanie do Warszawy.
Po wielu poszukiwaniach udało się go odnaleść, mieszkającego jakoby przy zamożnej siostrze, lecz ta nawet ?o
mieszkania przemysłowca wFuścić nie chciała. A faktow
takich jest liczba spora. Czy więc wobec tego możemy na·
rzekać na przemysłowców? .
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Ryby-potwory.

Obecny szyk w

W pobliżu południowych wysepek
archipelagu !iw. Barbary istnieją, w gh;binie morskiej ryby-potwory, które mieszkańcy tych wysepek nazywają M o l a
M o I a , przyrodnicy zaś O r t h a g 0r i s c u s. Ryby M o l a ·M o I a są, bardzo
dziwaczne: pokryte grubą" twardą, i tłu
stą, skórą" nie mają, ogonów; natomiast
posiadają, dwie niezwykłe pletwy, umieszczone jedna blizko drvgiej. Jedna pletwa
umieszczona jest na grzbiecie; jest ona
długa, gruba, jakby pokryta tłuszczem,
na kvńcu rozdwaja !; i ę na dwie szpiczaste
części.
Druga zaś pletwa" pod wzglę
dem grubości, połysl<u i wielkości podob:1a do pierwszej. znajjując ~ j się z boku, cokolwiek niżej niż pierwsza. Te
wielkie pletwy czynią, ryby M o l a·M oI a niezgrabnemi i ocię.żałemi. Pływa
ją. zwykle na powierzchni wody; zaczepiol1e, i kryją, się pod
wodę, a za parę miout znowu o kilkadziesią.t kroków dalej wy·

Paryżu.

Spacerowe laski dla dam rozpowszech ·
niają, się tak samo prędko. jak moda,
nakazująca
urzl\dzać salony w stylu
Ludwika XVI. Młode damy, zwiedzają,ce
codzień
wystawę,
rozmawiają,

o kwestyach społecznych, znają, niemieckich kapelmistrzów i amerykańskich rysowników. Angielskie S h a k e h a n d s
rozdziela się wysoko do góry podnie·
sioną, rękll z miłym uśmieszkiem.
Białt> włosy j rude powi~ki należą, także
do szyku. Uchodzi również wykpiwać
muzykę »naszych ojców," drżeć przy
Wagnerze, interesować się młodymi
i usiłować rozumi r ć 13ethovena. To samo mniej więcej stosuje się do malarstwa.
Potrz~ba koniecz nie być w Bayreuth
a potem ..(lie chcieć chodzić do żadnej.
opery. Wyjeżdża się najpierw do Holandyi, a następnego roku do Niemiec.

lat, następstwo
wypadnie w ten sposób: Leon XIII, Papież, ma lat 91; Chrystyan IX, król duń
ski, 83; Oskar, król szwedzki, 72; Franci3zek Józef, cesarz Austryi. 7 ! ; Leopold
lU, król belgijski, 66; Loubet, prezydent
republiki francuskiej, 63; Carlos I, król
portugalskI, 62; Karol I, król rumuński,
62; Mikołaj I, ksią,żę czarnogórski, 60;
Abdul Hamid, sułtan, 59; MeneHk II,
cesarz Abisyński, 59; Jerzy I, król grecki, 56; Mussuhito, cesarz japoński, 49;
Muzaffer Eddin, szach perski, 48; Wilhelm II, cesarz niemiecki, 42; Ferdynand I, ksią.żę bulgarski" 40; Mikołaj
II, Cesarz rosyjski, 33, Wiktor Emanuel
lI, król włoski, 31; Kwang-su, cesarz
chiński, 29; Aleksander, król serbski 25;
Wilhelmina, królowa holenderska, 21,
Alfons XlII. król hiszpański, 15.

Wesele "Iektryczne.
Nie Ameryka, ale
Marsylia ukrywa w swoich murach,
falami morza Śródziemnego pieszczonych, młodą, parę, któ'
ra wpadła na pomysł użycia do ślubu
naj współcześniej szego
ze środków komunikacyjnych: tramwaju
elektrycznego. Przyozdobiony w sposób
iście rozrzutny kwieciem i zielenią, przedstawiał nowiuteńki wagon
tramwajowy · z wesołą., świą.tecznie ubra·
ną. gromadką. gości weselnych oryginalny widok. Na wszystkich
ulicach, któremi pę·
dził wagon weselny,
witały go grzmiącemi
oklaskami tłumy przechodniów. Po daniu
ślubu przez: mera, zajęto znowu miejsca
w rydwanie elek~rycznym i popędzono
do Prado na śniadanie weselne.
piękna

pływają..

W czasie letnich upaniezliczo,ne mnóstwo tych ryb wypływa
na powierzchnię wody i leniwie grzeje się
na słońcu. Nad niemi zaś unoszą, się tysią,ce
ptaków mor·
skich, siadają. na
grzbietach tych potworów i przelatują.
z miejsca na miejsce
z przeraźliwym krzy·
kiem. Najśmielsze
z tych ptaków są. kormorany: bez najmniej"
szej obawy siadają. na
grzbietach M o l aM o l a, te zaś zachowują, się jakby zupełnie nie czuły obecności na sobie niedelikatnych. sl\siadów, którzy spokojnie wypoczywaJą, na ruchomej grzędzie. Kor.
morany, siedzą,c na wystają,cych z wody. pzbie~aćh M o. ! a - M o l a, czyszczl\
dZIObkami swe plorka, potem odlatują.
wzbijajll ~ię . wysok? poj obłoki, jakby
skowronki, 1 szybkIm lotem powracają.
nato samo miejsce.
Rybacy utrzymują" że kormorany tę
pill robactwo drobne, wiecznie łażą,ce
po skórze M o l a . M o l a.
Mięso tych potworów morskich jest
niemożliwe do jedzenia: składa się ono
z twardych mięśni włóknistych, t~udnych
nawet do żuch. Dzieci rybaków krają,
je na cienkie pasy, suszą. na słońcu ,
przez co staje się ono elastyczncm niby
guma.

Biorąc porzą,dek według

łów

Ryba-potW'6r: .Mola-Mola.•

Od l listopada do 1 lipca nosi się po
południu cylinder, a przed południem
okrą,gły kapelusz; od l lipca nosi się
stale okrl\gły kapelusz, słomiany tylko
w czasie wyją,tkowego upału ; pilśniowe
kapelusze nie są. modne. Specyalność
towarzystwa paryskiego, polegają,ca na
nienazywaniu rzeczy właśdwemi mianami, polega teraz na tem, że kłamcę nazywa się" blagierem," żonę, zdradzającą.
męża "flirtują,cą.," a impertynencyę "niedelikatnością.. "

Wiek

panująC.fch.

~ pomiędzy 25 bard~iej znanych pa"..UJllcyC?, naj starszym jest Papież Leon
XII, naJ młodszym jest król hiszpańsk i.
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Śmietana i kobiety.
pożywienia wpływa na umysł.
Wychodzą,~ z tej zasady, amerykanka

Rodzaj

miss Gracya Dodge, wszczyna kampanię przeciwko śmietanie, dowodzą.c, że
kobiety pod względem umysłowym stoją. niżej od mężczyzn dlatego tylko, że
jedzą za dużo ciast i potraw, w które
wchodzi śmietana. Ztąd wniosek, że
sprawa emancypacyi kobiet zostanie rozstrzygniętą. z chwilą, gdy zupy zabielnae,
leguminy i ciastka z kremem będą wyłą.czone z jadłospisów. Warto spróbować ...
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Pomnik Szopena.
Ko mitet budowy pomnika S zopena w Warszawie, zatwierdzony przez Jego Eksc. warszawskiego generał-guberna·
tora, ma przed sobą dwa główne zadania: wybó~ artystyrzeźbiarza i wybór miejsca pod pomnik .
Co do pierwszego
'nie powzięto jeszcze żadnej decyzyi. Wiadomo tylko, że p.
Cypryan Godebski złożył swą ofertę.
.
Gdzie ma stanąć pomnik twórcy MarRza załobnego?
Sprawa ta była przedmiotem obrad kom~tetu, który zwra~ał
się do i nżynieryi miejskiej z pr o śbą o szkicowe plany placow,
odpowiednich na ten cel. Inżynierya. wskazała jako odpo·
wiednie: plac Teatralny, plac Wareckl, skwer na Krakow·
skiem·Pr zedmieściu wprost placu Saskiego, plac Bankowy
i zakończenie górnej ulicy Karowej.
W spomniano także o p o myśle, który podsuwany był
przed
ykonaniem pomnika Mickiewicza, miano~icie, żeby
go umie ścić w półko lu, odci ętem z ogrodu Saskiego u wy.lotu ul. Marszałkowskiej . Jest jeszcze jeden plac, za kto·
rym przemawiaćby mogły dość poważne motywy, mianowicie trój kąt około Filharmonii, zamknięty ul. Zgoda, Jasną
i Sienną" na którym obecnie wznoszą się, przeznaczone do
zburzenia, zabudowania b. prosektoryum i Domu wychowawczego. Plac ten jest własn o ścią miasta.
"Gazeta Polska" proponuje plac Teatralny przed leo
wem sk rzydłem gmachu teatru Wielkiego. Jest tam skwer
w tej chwili pusty, który na?aje się ~o postawie~ia P?mnika.
Ko mitet budowy pommka Chopina zebrał Się dma 20-go
b. m. Przed rozpoczęciem obrad, dr. Henryk Dobrzycki,
w imieniu Sekcyi Chopina, istnieją,cej pr:z:y warszawskiem
Towarzystwie muzycznem, jako jej przewodniczący, wyraził
. g orące p odziękowanie i uznanie dla ini<::yatorów projektu, hr.
Brochockich, których zabiegom i staraniom z awdzięczać należ y uzyskanie zezwolenia władzr ~y~szej i wprowadzenie
pięknej myśli na drogę urzeczywlstmema.
Na prezesa komitetu wybrano hr. Dienheim·Brochockie go na wiceprezesa Maurycego hr. Zamoyskiego, na skarbnika' Feliksa hr. Czackiego, na sekretarza Maryana Gawalewicza' osoby wymienione ~aszczytny mandat przyjęły. Z kolei 'obradowano nad sposobem zbierania składek w warunkach przez ' władzę zastrzeżonych i nad orgar.izacyą biura,
dla którego pomieszczenia ordynat hr. Zamoyski ofiarował
lokal w swoim pałacu przy ulicy Senatorskiej.
Na załatwieniu tych przedwstępnych punktów porząd
ku dzien nego, oraz drobniejszych spraw natury formalnej,
ograniczo no obrady inauguracyjnego posiedzenia, po którem
komitet będzie mógł rozpocząć swoją dzi9.łalność prawo·
mocną,.

Kwestya zasadnicza konkursu artystycznego, wyboru
miejsca pod pomnik i t. p. odłożono na później, ~ gdy odpowiednie dane i poglądy osób kompetentnych należycie roz·
w ażone będą·

Nowa instytucya.
Warszawie tworzy się obecnie nowa instytucya.
J est nią, "Kasa organistów." Projekt ustawy nowej instytucyi opracował ks. dr. Teofil Kowalski, redaktor Ś p i e w u
K oś c i e l n e g o. Celem kasy, według tego projektu, jest
udziela ie wsparć i pożyczek tak członkom, jak ich rodzinom.
Wpisowe ma wynosić 3 lub 5 rb., składka miesięczn!l 25
i 50 ko p. Członkiem honorowym może zostać ten, kto wpła
ci jednorazowo 50 lub 100 rb ., lub ' kogo zaproponuje zarząd .
Członkowie rzeczywiści są obowiązani starać się żyć po chrze·
ś cijańsku (pod grozą wykreślenia), kształcić się w muzyce
(pod grozą utraty praw do wsparć i pożyczek). Kapitał zatworzyć się będzie z wkładów członków opiekunów
paso
i czło nków honorowych. z ofiar, z dochodów z koncertów,

z zaplsow i t. d.; kapitał ob rot~w~ zaś z procentów. od ka -_
pitału zapasowego, ze składek m i esięc z nych I z wpływow nadzwyczajnych! Z kapitału obrotowego wydawane będą pożyczki i wsparcia jeąn o ra z o we lub st~łe czł o nkom, ich rodzinom, dzieciom i wdowom po organistach. Z tego funduszu udzielane będą także wsparcia dla zdolniejszych dzieci
organistów, celem kształcenia się w muzyce. Pożyczki bę
dą wyd awane za poręczeniem wekslowem.
Kasa może posiadać o ddziały swoje w każdem mieście biskupiem, ale kierownictwo wszystkich spoczywać będzie w rękach jednego
zarządu, wybieranego przez .zgromadzenie ogólne.

Nowa

s zkoła rzemieślnic z a

Towarzystwo wzajemnej pomocy pracowników handlowych i przemysł o wych miasta Warszawy zaktada szkołę
handlowo· rzemieślniczą z warsztatami, mającą na celu kształ 
cenie młodzieży wybitnie w kierunku rzemieś ln iczym. podług
programu, złożonego z nauk teoretycznych i ćwiczeń w praktyce. Teorya obejmuje religię , j~zykj nowoż ytne, ge o grafię
historyę , mechanikę, nauki przyrodnicze,
wszystkie działy
nauki rysunków, buchalteryę, planirnetryę , solidometryę, towaroznawstwo, hygienę, ratownictwo, znajomość prawa, gimnastykę, śpiew, muzykę; praktyka-streszczać się będzie w pra·
cy przy warsztacie, a następnie u majstra.
Pochłonięcie tak szerokiego bądź co bądź programu
wymagać
będzie s i e d e m l a t
pracy ucznia i sporych
kosztów ze strony rodziców, lecz zastępowi rzemieślników przysporzy ludzi inteligentnych_

Odnowienie pomnika Czarnieckiego.
Zarząd miasta Tykocina przeestawił rzą10wi gubernialnemu kosztorys na odnowienie pomnika Czarnieckiego
i ogrodżenie tegoż, razem za sumę 800 rb . Zaznaczyć należy , że buława oryginalna, jaką trzymał hetman na pomniku pierwotnym, dawno zaginęła. Obecni> buława nie jest
odpowiednia w stosunku do wielkości pomnika i fundamen.
tu. Mocno zruifiowany ten pomnik wymagał dawno naprawy.

Niezwykła

zima..

Do rzadkich zjawisk w naszym klimacie można zaliczyć obecną zimę , bez śniegu i mrozu. Ktoś w dniu l5-m
b. m. przejeżdżając pod Bodzentynem , w gub. Kieleckiej, widział chłopków orzących pole pod jare zasiewy.
W Warsza wie ' znów można zauważyć bujn ą wegetacyę. Trawy
w Ogrodzie Saskim i na skwerach są zupełnie zielone i soczyste. W razie ukazania się słońca, trawa niewątpliwie
zaczęłaby rosnąć, ziemia bowiem jest niezwykle ciepłą i bardzo wilgotną. Niektóre }uzewy, jak np. "śniegułka," zaczynają pączkować i to tak znacznie, że pączki już dzisiaj dają
się z pomocą paznogci rozbierać na oddzielne listki. Powiadają, że na wypadek zawitania nagłego i silniejszego mrozu,
szkody w plantacyach wynikłyby znaczne. Ogrodnik:owi,
p. F. Ciszkicwiczowi z okolic Lublina, nadesłano jako "curiosum" gałązkę bzu z rozwiniętemi liśćmi, przed kilku dniami zerwaną w ogrodzie wiejskim.

Polacy na

obczyźnie .

Wiedeński dziennik urzędowy ogłosił nadanie krzyża
komandorskiego orderu Franciszka Józefa p. AleKsandrowi
Dzierżan o wskie mu, który pod nazwiskiem Walberga-Beya
sprawuje wysoki urząd w Kairze. Walberg-Bey jest szefem europejskiego departamentu w egipskiem mioisteryum
wyznań i oświaty. Aleksander Dzierżanowski urodził się
w r. 1826 w Aix w Prowancyi i spędził młodość:.:a granicą.
Wróciwszy do Galicyi był przez jakiś czas właścicielem dóbr
ziemskich; niepowodzenia majątkowe skłoniły go do wyjazdu.
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W 1846 został mianowany nauczycielem religU i mo·
w szkole powiatowej w Rawie, w 1847 przeniesiostracyjny Egiptu. Niepospolite wykształcenie i dos~onałą ny na: takąż posadę do szkoły powiatowej I przy ulicy
Długiej, gdzie pozostawał do 1849 roku. W tym. ~oku kaznajomość języków zdobyły Dzierżanowskiemu wysokIe :stanowisko na którem rządowi egipskiemu oddał znaczne usłu pituła metropolitalna udzieliła mu prezentę na wlkaryusza
przy kościele św. Jana w Warszawie, gdzie pozostawał ~ o
gi, orga~izując rozwój szkolnictwa europejs~i~go w pańs~wie
1856 r., nadto_ zasiadał w konsystorzu przy roztrząsan IU
Kedywa. Austro-węgierski pełnomocny mInister w KaIrze,
hr. Załuski, zawarł podczas swego urzędqwania w Egipcie spraw małżeńskich': W 1856 r. otrzymał probostwo w Dą ·
browkach, na którem pozostawał do 1875 r. W dniu 2-im
serdeczne stosunki przyjaźni z rodakiem w rządzie egipskim
i jego to przedstawieniom zawdzięcza Walberg· B~y-Dzier czerwca r. 1875 został proboszczem i dziekanem w Łęczycy ,
w dniu 22-im czerwca 1885 r. proboszczem prepozytem kożanowski wysokie odznaczenie, jakie otrzymał obecme od celegiaty łowickiej, a w rok potem prałatem tejże kolegiaty ,
sarza Franciszka Józefa.
gdzie do ostatniej chwili pozostawał, ciesząc się wielką miłością księży i parafian swoich.
Szkoła sztuk pięknych.
Przystępny dla każdego, łagodny w obejścill, gorliwie
Warszawa zyskała pożądaną od dawna szkołę sztuk pracował nad umoralnieniem ludu. W ostatnich czasach zapięknych.
Założycielami tej szkoły są: Adam ordynat hr.
niemógł
ciężko .
Przybył dó Warszawy i tu w szpitalu
Krasiński. Maurycy hr. Zamoyski, p. Stanisław Rotwaod, dr.
Dzieciątka Jezus poddał się ciężkiej operacyi narośli.
Zno
Teodor Dunin, p. Mathias Berson i mecenas Lucyan Wrot- sił cierpienia mężnie ; miłujący go łowiczanie dowiadywali
nowski.
.
się codziennie o stan jego zdrowia, ciesząc się nadzieją, ż e
Dla ' wiadomości czytelników podajemy tu w streszcze- rychło zobaczą go w murach swojego miasta. Niestety śmierć
niu zasadnicze punkty ustawy.
.
nieubłagana przecięta pasmo żywota wzorowego kapłana.
Szkoła ta mieć będzie na celu kształcenie arlystow:
- We Lwowie zmarła Ś. p. Aniela z Kamińskich
malarzy, rzeibiarzy ' i rysowników dla potrzeb artystycznych- Aszpergerowa, znakomita artystka dramatyczna. Z nazwiskiem
i dzieł artystyczno przemysłowych. Żarządzać szkołą będzie jej związana jest niemal cała historya teatru polskiego w wiespecyalny komitet opiekuńczy, na czele którego stać będzie ku ubiegłym. Z rówieśników jej nie pozostał już nikt przy
prezes mianowany przez generał-gubernatora warszawskiego . życiu .
Szkoła utrzymywać si~ będzie z opłat, za naukę wnoUrodzona w dniu 29 listopada 1816 roku w Warszaszonych, ofiar od instytucyj . i osób prywatnych, składek wie, od naj wcześniejszej młodości znalazła się w atmosferze
członków założycieli, protektorów i członków rzeczywistych.
artystycznej. Ojciec jej sam kierował pierwszemi krokami
Członkami założycielami mogą być osoby składające jednocórki, która też po otrzymaniu wykształcenia w ówczesnej
razowo nie mniej niż 1,000 rub.; protektorami - rub. 500 szkole dramtycznej, wystąpiła na scenie warszawskiej jako
, i członkami rzeczywistymi -opłacający corocznie nie mniej niż panna KalJ1ińska. Powodzenie zdobyła odrazu.
rub. 10.
W Warszawie przebywała od r. 1836 do 1840. WyWykłady dzielić się będą na ogólne i specyalne. W klaszedłszy za mąż za tenora, Wojciecha Aszpergera, przeniosach ogólnych wykładane będą: rysunki, malowanie, rzeźba sła się do Lwowa, zkąd udała się na sceny: wileńską, kraz natury i kompozycya. Z klas ogólnych uczeń przechodzić kowską i poznańską. Najświetniejszy to okres w życiu ar b,ędzie do klas artystycznych.
ty'stki. Do najlepszych jej ról należała wdowa w "BalladyDo szkoły przyjmowane będą w charakterze uczmow nie" i matka w "Uryelu Acosta." Z chwilą objęcia przez
osoby płci obojga, bez różnicy pochodzenia, wieku, wyzna- ś. p. Stanisława Dobrzańskiego dyrekcyi teatru lwowskiego ,
nia i przygotowania naukowego. Przyjmowanie uczniów Ś. p. Aniela Aszpergerowa powróciła do Lwowa i tu nowe
trwać będzie cały rok.
Opłatę wnosić będzie trzeba z góry
święciła tryumfy do chwili. gdy wiek podeszły zniewolił
półrocznie lub kwartalnie; wysokość jej jednak ustanowioną
artystkę do opuszczenia ukochanej sceny.
będzie dopiero przez radę pedagogiczną.
Zwolnionych od
W r. 1884 obchodzono we Lwowie uroczyście jubiopłaty będzie mogło być tylko 30 procent ogólnej liczby
leusz 50-letniej pracy ś. p. Aszpergerowej, a serdeczność teuczniów.
gą obchodu świadczyła o wielkiem uznaniu i sympatyi, jaką
umiała sobie zjednać sędziwa artystka.
Osiadł

w Kairze gdzie niebawem

zwrócił

na siebie

uwagę

władz miejscowy~h. organizujących wówcz.as ustrój admini-

Z

żałobnej

karty . .

ralności

•

Dnia 21 stycznia w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie zmarł ś. p. ks. Stefan Łasicki, proboszcz i dziekan
łowicki . Urodzony we wsi Skarzynie, w pow. płockim, dnia
22-go grudnia 1820 r. z Tomasza i Franciszki z Fijałkow ·
skkh, małżonków Łasickich , od lat dziecięcych kształcił się
w szkole prywatnej ks. karmelitów, a w 1840 r. uzyskał
świadectwo z ukończenia szkoły obwodowej w Pułtusku.
W tymże roku wstąpił do seminaryum metropolitalnego
św. Jana w Warszawie.
Po przebyciu 2-ch lat ówczesna
władza seminaryum wysłała go do b. Akad emii duchownej
w Warszawie; w roku IS45 dnia 6-go lipca wyświęcony
został na kapłana. Po ukończeniu kursów Akademii w 1846
r. i po zdaniu egzaminu otrzymał stopień kandydata św.
Teologii.

Treść

"Woda

oblęgorska."

VV Oblęgorku, ofiarowanym niedawno Sienkiewiczowi,
wytrysnęło źródło wody mineralnej. Źródło jest obfite i Sil'
czy wodę przeźroczystą, smaczną i zdrową, IV rodzaju czeSkiego ~Giesshiiblera" lub kaukazkiego "Narzana." Wodę tę
przywieziono już do Warszawy, a jedno z biur technicznych,
przeprowadziwszy analizę chemiczną, przekonało się, że "woda oblęgorska," jak łą nazwano, doskonale nadaje się do
używania, jako strawny i zdrowy napój alkaliczny. "Woda
oblęgorska" czerpana jest już w butelki i ma być niebawem
zaprowadzona w handlu na próbę, czy publiczności naszej
przypadnie do smaku. "Kuryer Warszawski" proponuje, aby
dla nadania wodzie pociągającej samą nazwą przynęty, nazwać nowe źródło w Oblęgorku "źródłem Zagłoby."

ąUIlleru:

Artykuły. Zdalek.\ l zblizka. Ostatnia obrona Często <lhowy. Dawny zamek w Pinczowie. Nowo przyswojony ptak leśny.
Ruchy i czułość roślin. Nauczycielki. W zimową noc. Marzenia matki. Polowanie "Par force." Z teki tetryka. W Pom.
pei afry kańskiej. Ziarnka. Rozmaitości. Z chwili bieżącej .
lIustracye. Figlarka. Dawny za.mek w Pmczowie. "Timanu" nowo pr:.:yswojolly ptak we Francyi. Śmierć Leszka Czarnego.
Naturahsta. Ową. widoki z Pompei a frykańskiej. Ryba potwór "Mola· Mola."
Okładka: Ofiary. Z przemysłu i handlu. Szachy. Łamigł ó wka. Humorystyka. Odpowiedzi od Redakcyi .

Za Red aktora Dyonizy Zaborski.
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