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Z I A R N 0.---PISMO TYGODNIOWE

ILU~TROWANE.

Z dniem 20 Czerwca r. b. Redakcja i Administracja "Ziarna" przeniesione zostały
na ulicę Nowy Świat Nr. 70. Telefon Nr. 27-73.
Do dzisiejszego numeru "Ziarna"

dołącza się

dodatek

bezpłatny

miesiąc wrzesień

za

"Z RRmny CUDÓti}" według h. Jacolliot'a.
Dodatek ten

dołącza się

do wszystkich bez
Z

wyjątku

egzemplarzy "Ziarna".

c~"SZSl"ili bieżącej.

Na mogiłę Deotymy.

nlejsze piętno wytłoczyły na myślach,
w poetyckiej oprawie utworów jej

D eotyma żyć przestała, śmierć jej
po ziemi polskiej rozchodzi s i ę echami smutnemi, które będą przeciągłe.
Na świeżą mogiłę rozgłośnej w Ojczyźnie pieśniarki najpiękniejsze kwiaty żalu, będące wymownym hoł
dem czci dla Deotymy, rzuciła
h oj ną a
serdeczną dłonią,
wspólniczki myśli i uczuć Eliza Orzeszkowa.
Pozwolimy tu sobie bodaj
kilka najważniejszych ustępów
p r zytoczyć ze słów naszej naj·
wię kszej powieściopisarki o ży
ciu i dziełach znakomitej poetki, wypowiedzianych pod pierWszem wrażeni&p1 zgonu:
Od wczesnej młodości, od
dzieciństwa niemal Deotyma
mi eszkała w .lesie" poetyckich marzeń. Podziwi ali i wielbili ją znakomicr mężowie z
przedpowstaniowych czasów:
Kremer, Kaczkowski,- Mońiu
szko, Odyniec i innI. Talent
jej przecież zajaśniał śWIatłem
pełne m vi porze późniejszej,
w porze nocnej, w porze, gdy
dla narodu Idącego przez nPusz czę życia II ponurą i głuchą,
takie jak ona, duchy były
Wszystkiem: w ciemnościach
gwiazdami, w topieli upokorzenia
- chluba.1 wśród dzwo- '
•
now pogrzebowych - głośną

zamkniętych.

Była mistrzynią

w tworzeniu dla
opraw, jakby z marmuru kutych, doskonale w linjach swych regularnych, okrytych ornamentyką bogatą, lecz powściągliwą.
Forma jej
myśli

nasistką

polską

ną.zwaćby ją

można.

Ta parnasowa wysokość i
erudycja, ta marmurowosc
kształtów, ten brak w wierszu giętkości, różnobrzmienno
śCi, kameleonowego kaprysu
poetyckiego - i jeszcze, na.
harfie jej, tak skądinąd silnej
w brzmieniu, słabość struny
liry czne j, stały się przyczyną
dysproprocjl, która pomiędzy
wielkością jej talentu, a jego
popul arnością zachodziła.
Tu
znowu podobieństwo z francuskim Parnasem, który jak
wiadomo, tylko do duchów mieszkających na szczytach przenikał.

Nie należy jednak ze sła
bości
pierwiastku lirycznego
wyprowadzać wniosku o lekceważeniu

czy pomijaniu uWysoko poetka ceniła tę sprężynę ludzkiego ży
cia, którą jest serce.
l to także czuła poetka, że
sprężyną życia ludzkiego .bę
dąc, serce bywa również raną
ludzkiej piersi.
Nie władnąc, lub w słabjm
stopniu władnąc liryką, ta kobieta
dzierżyła w dłoni siłę, która na przestrzeni historji, nielicznym tylko dło
niom męskim dostała się w udziale.
Dzierżyła ona rzadką I zarazem wielką siłę epicką, piękne już jej próby
objawiały się u początku cyklu, nazwaczucia.

Poetka i improwizatorka

PUlsacją życia.

Twórczość jej przypadła na
~zień feralny, ale ona potra!tła przerobić go na to święto,
'!' które m duch twórczy przed wlelKlem nieszczęściem przyklęka i królewskiemi pieśniami krew z poranionych stóp jego obmywa.
Kochała Boga i prawa' Jego, ko~h.~ła Ojczyznę, i dwa te kochania,
sClsle z sobą sprzęgnięte , naj wyraź-

me, a z pierwszym więcej jesz~ze, niż
z drugim. Tak jak Leconte de LilIe,
posługiwała się zgromadzoną w pewn'ych dziedzinach erudycją i, jak on,
zakuwała ją w wiersz dźwięczny, wytworny, lecz regule podległy i w bogactwie swem tak na wodzy trzyGdyby
many, że prawie surowy.
nie pewne różnice, ze sposJbów myślenia f temperamentów rasowych pochodzące, par-

DEOTYMA
ś.

Ur.

1/8

p. Jadwiga

Łuszczewska.

1834; zm. 23/9 1908 w Warszawie.

utworów jest nawskroś oryginalną:
żadne echo naśladownictwa w niej
nie pobrzmiewa. Jeżeli łączą ją podobieństwa z jakąkolwiek grupą poetów, to chyba tylko z parnasistami
fra ncuskimi, jakim . był naprzykład
Leconte de Lilie lub Sul1y Prudhom-

http://sbc.wbp.kielce.pl/

o

ZIARNO

2

nego "Polska w pieśni", lecz jako
twór doskonały i wspaniały wykwitł
z niej poemat epiczny: "Sobieski pod
Wiedniem".
Rzecz to jest w możliwych przyczynach swych zajmująca, że oprócz
"Wojny Chocimskiej", którą pomimo
wielu jej piękności, za coś tylko nakształt
epopei poczytywać można,
literatura polska przez trzysta lat ża
dnego rzetelnie epicznego dzieła nie
posiadała , a w czwartej dopiero secinie lat swego istnienia, aż trzy
Są niemi: »Pan Taich posiadła.
deusz ", "Pan Balcer w Brazylji" i
"Sobieski pod Wiedniem " . Epopea
szlachecka, epopea ćhłopska i epopea
rycerska. Na samym szczycie twórczości poetyckiej, którym niewątpli
wie jest epika, bogactwo to niezwy· '
kłe, którego narody inne zazdrościć
nam mogą. I na to jeszcze uwagę
zwracam, że z trzech dzieł w tym
rodzaju
naj bezsprzeczni ej męskim
stworzonych, dwa wyszły z pod piór

zawiera w sobie rzeczy nie ważne,
ale rzadkie, delikatne, sllbtelne i przez
samą robotę swą ciekawe.
U nas,
nie wiem dla czego, przeszła prawie
niepostrzeżenie.
Może przyczyna w
tem, żeśmy zbyt ubodzy i skłopota
ni, aby tworzyć zapotrzebowanie dla
przedmiotów tak zbytkownych.
A teraz jeszcze to, że zmarła poetka z wielką powagą utrzymywała
w literaturze polskiej dobre jej tradycje, to jest: czystość myśli, skromność i wzniosłość słowa, tkliwą dbałość o sumienie, o interes, o losy
społeczeństwa rodzinnego. Nie należała ona do tych, którzy mniemają,
że wszelkie narody tej ziemi s'.:worzonemi zostały-dla sztuki, ale do
tych, którzy sztukę poczytują za najdostojniejszą z pomiędzy wszystkich,
ale i najbardziej odpowiedzi alną sługę
narodów.

niewieścich.

Powieść, jako rodzaj mieszany, z
wielu dziedzin twórczych pierwiastki
swe czerpie: główną przecież dziedzin'ą, jakby rodzinnym krajem jej, jest
epika. Nic więc dziwnego, że twórczyni "Sobieskiego pod Wiedniem" i
na szlaki powieściopisarskie nieraz
wstępowała.
Zdawna znanemi są ogółowi jej "Branki z Jasyru", powieść
pełna wstrząsających lub. malowniczych epizodów i której tylko zbytnią przewlekłość i zbytnie przełado
wanie szczegółami zarzucić by moż
na. Gdyby ręka umiejętna i upoważniona odjęła jej trochę erudycji i
trochę - stronic, utwór ten mógłby
stać się w rodzaju swym doskonałym
i w rękach publiczności czytającej z
korzyścią niemałą wiele Innych zastą
pić.

Ale co jest w dziedzinie powieścio
wej, zdaniem mojem,-l"isze wreszcie
Eliza Orzeszkowa-.wprost· ,prześlicz
ne, to, "Panienka z Okienka "" historja nieduża, na tle życia starego
Gdańska osnuta, pełna artystycznego
wdzięku, finezji I poezji. Jest to ze
swym starym Gdańskiem, ze swemi
starem! obyczajami, ubiorami, wnę
trzami serc i domostw, prawdziwe
arcydzieło starożytnej sztuki jubilerskiej. Przypomina te złotnicze klejnoty z głębokich wieków średnich, z
epoki , Quatro Centa, wyrzeźbione,
wycyzelowane, wypieszczone, misterne, które w wielkich muzeach albo
w skarbonach wielkich świątyń europejskich oglądać można. W każdej
z ·literatur zachodnich "Panienka z
Okienka " wybiegłaby na czoło tej
gałęzi twórczości powieściowej, która

twórca i

Erazm Majewski,
polskiego Muzeum Przedhistorycznego w Warszawie.
założyciel

Dzieło

jednego

męża.

niedzieli ubiegłej Warszawa - a
kraj nasz cały-ma nową, pięk
ną i wielkiego znaczenia kulturalnego instytucję: Muzeum przedhistoryczne. Jak wszystkie niemal poważne
i doniosłe muzea, stworzyła je energia,inicjatywa i zamiłowanie jednego męża.
Tym mężem jest Erazm Majewski,
uszony archeolog i etnograf, redaktor
"Swiatowida" .
,Latami całem,i zbierał , wyszukiwał,
gromadził, rozkopywał, kupował, wymieniał najrozmaitsze kamyki, sko-

Od

z

nią
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rupy, drewienka, bronzy, przez rdzę
zjedzone do połowy.
I nagromadziły się tych drobiazgów, których znaczenie umyka przed
okiem profana, - wielkie skarby.
I kiedy sięgały "osiemnastu tysię
cy okazów", p. Erazm Majewski uznał za grzech przechowywanie ich
w zamknięciu prywatnem-i oto powstało Muzeum przedhistoryczne w
Warszawie.
Otwarto je uroczyście w niedzielę.
Warszawski "pałac sztuki" dał znów
temu muzeum-jak poprzednio zbiorom Chojnowskiego-schronienie przyzwoite w wysokim stopniu, w sali
ogromnej, ozdobionej bardzo okazale
piękną grupą »Lelum I Polelum " pani Stabrowskiej i szeregiem obrazów,
ppczerpn-iętych ze zbiorów Towarzystwa Zaćhęty. Sala mieści się mię
dzy muzeum Bersona i muzeum Cho] ,
nackiego,-co razem stanowi zespół
muzealny, do którego bez żenady
można wprowadzić każdego cudzoziemca.
Uroczystość otwarcia zgromadziła
sporo osób zaproszonych, pomię-dz y
którymi niemało rozradowanych si ę
poczuło śzczerze z tego klejnotu Warszawy. Krótko przemówił na począ
tek p. Juljusz Herman.
Następnie przemawiał członek komitetu T. Z. Szt. pięknych, p. Ksawery Chamiec. Mowa p. Chamca była kulminacyjnym punktem niezwykłej uroczystości.
Wyłożył on obrazowo historję, powstania muzeum, '.V
którego dotyćhczasowym rozwoju zaznaczyły się dwa okresy. Pierwszy
okres datuje się z przed lat 19, gdy
Erazm Majewski powziął myśl zapoczątkowania zbiorów, a jako człowie k
nauki, do badań zdawna przyzwyczajony ścisłych, ograniczył się na
wstępie 'do powiatu stopnickiego w
ziemi kieleckiej.
Nauka polska posiada tylko dwa
muzea podobne: w Krakowie, przy
Altademji Jagielońskiej, i w Poznaniu, przy Towarzystwie naukowem.
Odtąd i Królestwo zyskuje taką instytucję już dzisiaj w ' chwili otwarcia,
nie biedniejszą od siostrzyc zakordonowych. ' Niejed'en uczony zachodnioeuropejsKi 'Zwracał się do zbioróW
Erazma Majewskiego po rozwiąza
nie przedhistorycznych iagadnień, zaś
obecnie i tutejszy badacz polski 0sięga możność tę samą.

Na zakończenie inauguracji wyrzekł

ki~ka słów skromnych sam właściciel

i pfiarodawca,

prosząc

zebranych o
na rzecz muzeum
w Warszawie i na prowincji, skąd wiele
cennych okazów winno znaleźć się w
muzeum centralnem w Warszawie.

łaskawą agitację
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p ol o w a n ie

n akr a b y

d r z e w n e.

Czytelnikowi europejskiemu dziwnem wydawać się może 'polowanie ~a. kraby, . urządzane na lądzie, w naszej
bowiem części świata skorupiaki te żyją tylko w wodach I to przewazme morskIch. W Austral]i jednak' istnieje gatunek krabów, przeoywających w lasach a nawet łażących po drzewach. Ulubionem ich pożywieniem sl\
k~kosy, dlatego też najchętniej p~zebyv:aJą ~ koronach palm k~koso~y~h. Krajowcy nadzwyczaj lubią delikatne
mIęso tego kraba, więc też chętnIe nan poluJą; w tym celu 0:Wljalą pI~n palmy trawą; gdy krab pod wieczór
schodzi z palmy, potyka się o z3porę i s~a~a,. wówczas pol~Jący . zablJ~lą go ?derzeniem siekiery kamiennej.
Krab drzewny dochodzi nieraz do kilkudzIesIęcIu funtów wagI. MIęso Jego upIeczone na ro.zpalonych kamieniach, jest ulubionym przysmakiem krajowców australijskich.
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Walka z pijaństwem w Szwacji.

o

ile mądrem było i jest zawsze stawianie dróg otworem dla przedsiębiorczości i konkurencji wolnej w zakresie zdrowej i pożytecznej pracy ludzkiej, o tyle zastosowanie mętody tej do wszystkich gałęzi przemysłu
mija się z celem, są bowiem "bl'anże" pewne, wzbogacające mniejszość kosztem zdrowia i kieszeni więk
szości.
Do takich, tolerowanych niesłusznie przez dłu
gie lata od,nóg przemys łu; należała, bez kwe8tji, sprzedaż napojólw wyskokowych, którą uprawiał sobie każdy, kto chciał, gdzie chciał i kiedy, wolny od kontroli wszel~kiej niemal i odpowiedtialności moralnej.
Z panując Ij wśród ' mas namiętności ku wódce korzystali więc ,larga ~anu" ludzie źli i niesumienni. uła
twiaj ąc pijaństwo obfItą alkoholu podażą w gęsto rozsianych szynkach i knajpa ch i na tranzakcji takiej robili interesy całkiem niezłe, co wielu, i u nas zresztą,
pamięta_ Na nieprawidłowość stosunków owych społeczeństwa zwróciły uwagę dość późno, bo w drugiej
zaledwie p' łowie wieku zeszłego, odkąd też datuje się
wydawanie praw i ! prze pi ów, ograniczających swobodę handlowania WÓdką aż do zupełnego zniesienia jej
przez monopole różne. Najenergiczniej do reform na
polu tem wzięły się ludy skandynawskie; naj wcześniej,
bo już w • 1865 podjęto walkę zorganizowaną z pijaństwem w mieście Gotenburg, skąd system cały prowadzenia y,ralki tej znanym jest w Szwecji pod nazwą
metody goteL1burs~iej.
Punkty wytyczne, na których metoda owa stale
opiera się, są następujące:
a) Handel napojami wyskokowymi nie powinien
dawać sprzedającemu osobiście zysku żadnego.
b) Sprzedaż wódkL na kredyt nie ma miejscf!.
c) qenę potraw w zakładach Towarzystwa Trzeź
wości zredukować : należy do minimum.
Wprowadzeniem w życie zasad powyższych zaję
ły się w tjzwecji i Norwegji stowarzyszenia prywatne,
popierane przez rząd, który sam jednak w działalno 
ści towarzystw bezpośredniego udziału nie 'brał.
Stowarzyszenia trzeźwości powstawały zwolna w różnych
miejscach półwyspu, borykając się zrazu z trudnościa
mi wielu, aż, wreszcie, przeprowadzenie w parlamencie odpowiedniej przeciw pijaństwu ustawy w r. 1905
popchnęło rzecz całą na tory szersze i ludziom dobrej
woli ułatwiło
akcję.
I
Za warunek niezbędny do powodzenia sprawy
uznano uprzywilejowanie zakładów, w których trunki
pod kontrolą to warzy twa sprzedaje się, z ujmą dla
szynków dawniejszych, choć monopolu na wódkę
w śCislem , słowa znaczeniu w zwecji niema. Dopóki,
rozumowano słusznie, obok racjonalnie prowadzonych
przedsiębiorstw, istnieć będą knajpy, na rozpajaniu

Z Berlina.
We

wrześniII,

J eśli wierzyć zapewnieniom dyplomacyi europejskiej. najbardziej wypie zczonem jej dziecięciem - istnym Belljaminkiem, ku któremu
zwrócone są jej wszystkie myśli i
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tłumu byt swój opierające, dotąd nie osięgnie się wyników rzeczowych, bo jeżeli do zakładów trzeźwości
pójdą "nil. wódkę" ludzie umiarkowani i rozsądni, dla
których, mówiąc właściwie, kuratorjum jest rzeczą zbyteczną, za to masy całe pociągną do szynczków, gdzie
można pić bez miary. Tym ostatnim należało wi<;c
utrudnić egzystencję jak najwięcej, co też uskuteczniono prawnie w r. 1905, wydając po za tem szereg
odpowiednic h zarządzeń, dotyczących organizacji zakładów, utrzymywanych przez towarzystwa trzeźwości.
Mocą zarządzeń tych osobiste rachuby na więk
szy zysk finansowy wyłącza się tu zupełnie. Akcjonarjusze zadawalniać się muszą odsetką niewielką 5%-od ulokowanych w przedsiębiorstwie kapitałów
swych, przewyżkę zysku obraca się na dobro gminy
lub miasta. Na Towarzystwie spoczywa obowiązek
starannego wyboru pracowników i wypłacanie tymże
pensji, zabezpieczającej byt należycie, od sumienności
bowiem ludzi tych i przejęcia się ideją zależy, oczywiści~, bardzo wiele.
Interes obliczony jest głównie na zbyt potraw
gorących, sprzedaż trunków stoi na drugiem miejscu
i dlatego w zakładach, o których mowa, nie pyta się
gościa, jaką "będzie pil wódeczkę", lecz przedewszystkiem, co jeść będzie. Ilość sprzedawanych napojów
wyskokowych ograniczoną jest ściśle i zależy od okoliczności różnych, więc od tego np., czy gość ów je,
czy pić chce tylko, przyczem po przekroczeniu normy
pewnej tenże nie może dostać spirytualij więcej, choć
by nie zdradzał wcale objawów upicia się. Osobom
zbyt młodym wódki nie sprzedaje się.

Towarzystwa, rzecz prosta, dbają również o czywygodne pomieszczenie i wentylację zakładów,
przyczem wszystkie wydatki te z dochodów znacznych
mogą być zaspokojone bez trudności.
Że na drodze zrzeszonej pracy takiej ku umoralnieniu i podźwignięciu dobrobytu klas pracujących
zdziałano w Szwecji daleko więcej, niż gdzieindziej
przez strajki i knowania socjalistyczne, fakty uczą
o tern wymownie. Zamożność warstw rqbotniczych
w kraju tym wzrasta stale, upada pijaństwo, spokój
i ład wewnętrzny nie pozostawia do życzenia nic zgoła, oświata stoi wysoko.
Liczba szynków i piwiarni zmniejsza się z rokiem każdym i ze 193 notowanych dawniej w Sztokholmie spadła do 30. Gdy w r. 1877 i 7 (początek
istnienia stowarzyszeń trzeźwości) ilość spożywanego
wyskoku dochodziła w krajach skandynawskich do
26 1 / 2 litra na głowę, po latach dziesięciu spadła już
do 15 1/ 2 , dziś wynosi mniej jeszcze i stopniowo obniża się bez przerwy_ Inicjatywa prywatna zdziałała
tu więcej, niż w państwach innych monopole rządowe.
stoŚĆ,

zabiegi, jest... pokój. W sZyRtkie
tak niezwykle liczne w roku bieżącym zjazdy monarchów i ministrów kończyły się obustronnemi zapewnieniami o "trwałości pokoju
europejskiego U , o "najszczerszych
dążeniach pokojowych" i t. p. Sło
wem, według brzmienia toastów monarszych i urzędowych enuricyacyi,
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Dr. K Niedzielski.
jedynie dla

"utrwalenia<l

pokoju

składał wizyty dworowi król Edward,
popłynął do Anglii Fallieres. odbywał swe zwykłe wędrówki Wil-

helm II, a w końcu jeździli po
świecie i spotkali się umyślnie lub
"przypadkowo" bar. Achrenthal, Tittoni, i sam "mistrz u... ekspropriacyjny, p. Biilow. Obecnie nad tym
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13enjaminkiem, którym tak się opiekuje tylu znakomitych ludzi-radzi w
llerlinie międzyparlamentarna konerencja pokojowa. Udzielił jej swe,,0 błogosław i eństwa cesarz Wilhelm,
i ks. Biilow powitał przybyłych na
:aradę płomiennem przemówieniem, w
!,tórem zapewniał, że Prusy "pragtlą pokoju, opartego na prawie i
;;p ra wiedliwości" .
Pokój, prawo, sprawiedliwość!
Ale tu właśnie "Benjaminek" dyplomacyi europejskiej otrzymał cios
uajdotkliwszy. Ekspropriatorzy, mający niebawem przystąpić do gral,ieży ziemi poJskiej - prześladow
\'Y dziatwy poznańskiej, katowanej
I.l\ pacierz polski wodzowie zagrażającej całemu światu buty pruskiej - w roli apostołów pokoju,
lll'awa i sprawiedliwości! Zaiste
nadzwyczajnego widowiska dostal'czyJa światu berlińska konferencja
po kojowa. I to może będzie iedy ny m widomym rezultatem jej "pracy" . Obecnie bowiem pokój europe jski jest dzieckiem bardzo kapryś
nem i wymagającem. Nie wystarcz ają mu toasty monarsze, wymuszenia pokojowe dyplomatów i konf~re ncje parlamentarnych czy też
~leparlamentarnych działaczy.
Po ·
ząda on olbrzymich, milionowych
armii, potężnych armat pancernych
I.wyciąga już swe drapieżne dło
?Ie .do flotylli napowietrznych. BenJammek europejski drwi sobie z
p.l~to nicznych zapewnień dyploma
CJ I - pożera on owoce pracy na:odów, żyje ich kosztem, nakłada
Jąc n~ !lie coraz większe ciężary.
D~w~leJ wystarczały mu miliony,
~ZIŚ I miliardów za mało. Apetyt
Jego ~~iąż wzrasta. Szybki postęp
tech~lkl militarnej wróży, że ten
z\H'oJ ny pokój może już rychło za prowadzI rywalizujące państ~va do
Wrót bankructwa.
;
w To
. . też zapewnienia pokoJ' owe,
k.Y ple,,:ywane na różne nuty przez
lerowlllków polityki europejskiej,
zwla ~cza takich, jak pruscy apostołowie .prawa i sprawiedliwości"
brzmią gorzką ironią. Bo cóż jest
;.~rta trwałość takiego pokoju? Bez
~ e,,: może on spowodować klęski
r WOle straszne jak wojna. Jest
o~ właściwie ciągłą wojną ekonomIczną, rujnującą i niweczącą tak~~~o .zaksoby pracy lLldzkiej i kulb't Y' Ja krwawe starcia na polu
i ew....
AlllSzczycle
'
. lsk
Wc'
a 'lego SI'ł a
pe·Ir .wzra~ta .. Benjaminek eurow; h t~ pohtykl wymaga wciąż nore ~a e~~tomb, nowych ofiar, któ nej g~azaJą. równowadze spolecz.
o tez zapewnienia o jego

5
"trwałości" nie są bynajmniej pocieszające. Mając takich opiekunów

że działalność u rzędn ik ów nie może
być jednolitą i solidarną, a z drugiej strony celowa, gdyż w takieh
warunkach wszelkie lepsze zywioły
pośród urzędników starają się o tl),
aby ze wschodu powrócić jak naj -

i protektorów, jak Wilhelm II i
Biilow, zamienia się on w potwornego wampira, groźnego dla całej
ludzko ści...
I na to nie pomogą
konferencje pokojowe, a tembar- rychlej na zachód Prus.
dziej takie, na których w roli apoCzy wobec tego wszystkiego jest
stoła ,. pokuju, prawa i sprawiedlizwrot możliwy ? Zapytuje autor arwości" występują - wodzowie roztykułu. Jedynym sposobem na
hojów hakatystycznych! Pl)d ich to, aby wykazać agraryuszom niemieckim, że nietylko w interesie
opieką pokój, ów Benjaminek współ
czesnej polityki europejskiej - bę niemczyzny, ale i w ich osobisdzi~
zawsze wymagającym coraz tym leży uprzemysłowienie .kresó w
wschodnich "j drugim środkiem bycięższych ofiar i groźnym dla ludów Molochem ...
łoby uzdrowienie stosunków p oś ród
urzędników i przeniesip.nie jak najPojawił się w "Berliner Tageblatt" artykuł, który żywe w całej więksżej liczby urzędników z pne prasie niemieckiej wywołał poru- mysłowego zachodu na wsch ód
Prus.
szenie.
Autor, znający widocznie dokład
O ile to wszystko zostanie wynie stosunki w Prusach wschodnich, pełnione, kończy autor artykulu
przypomina na wstępie, jak w imię bardzo optymistycznie, zakwitnie na
interesu niemczyzny wydano hasło całym wschodzie Prus przemysł,
uprzemysłowienie "kresów wschodwzrośnie dobrobyt a wszystko
nich", jak rząd się tern przejął. to na pomyślnoś ć niemczyzny.
Mimo to wszelkie usiłowania spełz
Artykuł "BerlinerTageblatt "spotły na niczem, a niejedno przedsię
kał się z energiczną repliką przebiorstwo runęło sromotnie. W na- dewszystkiem w dwóch organach
stępstwie tego doszukuje się opinniemieckich, wychodzących na kreja publiczna powodów tego niepo- sach: w "Posaner Zeitung" i " Po ·
wodzenia i jako jeden z nich wska- sener Tageblatt". Co do widoków
zuje na to, że na wschodzie Prus uprzemysłowienia, dwa te pisma
niema ani węgla. ani kruszców-te- różnią się jednak w zdaniu. Gdy
gOi co jest podstawą przemysłu.
"Posener Tageblatt" uważa uprzeAutor artykułu zaprzecza jednak mysłowienie kresów wschodnich za
słuszności tego mniemania stanowniemożliwe z powodu braku węgla
czo, a wskazuje na inne, jego zda- i surowca, to • Posener Zeitnng",
wyliczając cały szereg przedsię
niem, jedyne powody.
Stan urzędniczy, mianowicie ta biorstw ~przemysłowych, które pojego część, która odgrywa w ad- wstały w ostatnich czasach, nie traministracyi kierowniczą rolę, więc ci nadziei, że z czasem podniesie
wszys.cy wyżsi urzędnicy, są na się i rozwinie przemysł we wschowsch odzie albo sami, albo z pocho- dnich dzielnicach państwa pruskiedzenia agraryuszami lub związani go . Oba natomiast pisma, zarówno
w jaki bądż sposób z kołami, ag- konserwatywny " Posener TageraryuszÓw -junkrów. Ta część spo- blatt I( jak i rzekomo wolnomyślna
łe czeństwa niemieckiego jest myl"Posener Zeitung" występuję enernego zdauia, że rozwój przemysłu gicznie w obronie urzędników pań
na wschodzie szkodziłby interesom stwowych, którym autor artykułu
rolnietwa. Agraryusze zatem para- "Berliner TageblllW I zarzucił nieliżują za pośrednictwem wpływo
chęć do uprzemysłowienia i tendenwych urzędników wolę i usiłowa  cye agrarne.
nia centralnego rządu, unicestwiają
~~a p~sma wzmiankowane zapepolitykę uprzemysłowienia
kraju, wmaJą, ze właśnie w urzędnikach
któraby niemczyźnie, a także rol- p~ństwowych myśl uprzemysłowie
nictwu niemieckiemu przyniosła ol- Dl~ w~chodnich kres ów znajduje
brzymie korzyści.
naJgorbwszych zwolenników. Żadne
Dalej, zdaniem autora artykułu, jednak z tych pism nie p ołożyło
należytego nacisku na fakt doslaparaliżuje wszelkie w tym wzglę 
dzie idące usiłowania i ta okolicz- tecz.nie. stwierdzony, że upf'tlemysłowIeme, zadekretowane z g6ry,
ność, że stań urzędniczy na wschodzie wykazuje jeszcze inne braki. żadną miarą pożądanych wydać nie
moźe owoców i pozostanie zawsze
Pochodząc przeważnie ze sfer iunkierskich, wnoszą urzędnicy, właś wytwornym sztucznym i suchotniczym.
ciwą tym sferom, ka towość do
stanu urzędniczego. To powoduje,
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cale zło żon ez 10 sztuk z których cztery p ołożył trupem na miej scu. Niesz cz ęśc ie ch ciało, by pi ąty lew
zran iony przez niego uk rył się w wysokie trawy. Nieostrożny myś li wy pomimo przestróg swych lud7i, poszedł za zwierzęciem w najwięk szy gąszcz. Wtem nagle L;nalażł się o par ę zaledwie kroków od ranionegIl
lwa i nie zdołał j eszcze zorjentować się w sytuacji,
gdy rozjuszone zwi erzę rz u ciło się na niego, zadając
mu straszne rany.
Czarni ochłonąwszy z przerażenia, punieśli go
do Bambou-Creek, zkąd odesł ano go do szpitala w Beirze, gdzie zmarł po trzydniowych męczarniach ...
Po czterogodzinnym marszu pośró d gęstych
traw doszliśmy do "tendo" , ciągnącego się wzdlu ż
Sungue. Rzeka Sungue jest dalszym ciągiem mnóstwa mniejszych i większych rzek, z których najważ
niejszą jest M'sikatsi. P rzed nami, jak 9kiem sięgną ć
horyzont cały, aż ciemny był od zwierzyny. Znajdowały
się tam stada gn u, złożon e z 4 do 5,000 sztuk około
1.500 żeber od 900 do 1,100 antylop różnego gatunku, a cała ta zwierzyna, rozpierzchłe po t~j olbrzymiej równinie, tworzyła bardzo malowniczy widok. p o
drodze, dla wypróbowania Mauserowskiej broni niedawno kupionej, zabiłe m
świ nię' murzyńską poczem rozłożyliśmy nasz
obóz na prawym brzegu Sungue. Pod cieniem ogromnego drzewa wyznaczyłem miejsce na namiot, ' na mieszkanie dla ludzi, na su-o
szarnie skór, hlk ró wnież na kuchnię, rozka·

wielką trudnością, nazajutrz zaś
w dalszą drogę, co okazało się
jednak niewykonalnem.
Z powodu bowiem wczorajszego upadku nie mogłem
wcale poruszać pra'Yem ramieniem, tak że chcąc niechcąc musiałem powrócić do Guengere nie mogąc
w tych warnnkach odbywać dalszej podróży. Przez
trzy tygodnie leczyć się musiałem, zaraz jednak po
wyzdrowieniu wznowiłem nanowo dawne swe projekty
myśliwskie, opusciwszy wraz z żoną Guengere na całe trzy miesiące; udałem się na • tendosy·, czyli inaczej mówiąc do krainy lwów.
Tendo nazywana bywa ogromna równina zalewana podczas okresów deszczowych na której w
czasie zimy, podczas,
gdy wszystko spalone
jest od słońca, trawy
rosnąć zaczynają w miarę jak woda ustępuje.
Trawy tych olbrzymich równia są krótkie, mieszane z ostami.
N a około tych niezmiezując całą tą przestrze ń
rzonych przestrzeni cią-:
otoczyć pości nanemi
gną się lasy, złożone po
drzewami cierniowemi
większej części z najrozmaitszych gatunków
czterometrowej wysokości i bardzo gęstemi.
drzew mimozy, i z palm,
Bubalis-ltmatus odmia na antylopy l gatunku Bu/Jatis Lichtensteinii
pomiędzy któremi rosną
Wchodziło się poprzez
zostawiony otwór, kt óogromne trawy. Te to
lasy kładą tamę dalszym rozlewom, które są następstwem ry zagradzało się całym drzewem akacji. Jest to
wylewu mnóstwa strumieni i rzek, st>ływa:jących na te ostrożność, którą zachowuje każdy myśliwy przebyniziny. Zwierzęta, łakome na ;ak obtite pastwisko, wający czas jakiś w okolicach, nawiedzanych przez
zbierają się na tych stepach, Clągnacych się od Zam- lwy.
Po skończonej pracy rozpłaciłem się z tragarza mi,
bezi, aż do Pungue wzdłuż rzeki Uremy. Lwy, które
odsyłając ich z powrotem, razem z żołnierzem policji
towarzyszą stadom zwierząt w tych ich wędrówkach,
znajdują się tam także w bardzo dużej ilości.
krajowej, Który nam w tej podróży towarzyszył: ZoPrzebywszy bez postoju wsie Bue-Mana, Ganda stawiłem przy sobie jedynie 10 czarnych.
Po południu w pobliżu domu, zabiłem jedną ani Csikari doszliśmy na nocleg do wsi Czitengo, gdzie
stanęliśmy u syna Czitengo. Zmarły niedawno Czitentylopę z gatunkn kobus ellipsipry111n1łS i jednego gnu.
go był starszym dowódcą wspomnianego przezemnie Połowę tego ostatniego zostawiłem jako przynętę·
dawnej Manoel'a-Antoni6 Gm'eia; rabunkiem zebrał du- W nocy słyszeliśmy poryki lwów, dobiegają~e nas ze
ży majątek, a mając 30 żon 'rychło doczekał się 100
wszystkich stron. Z uwagą wsłuchiwałem się w te gło
dzieci. To też wieś odpowiednio rozszerzyć się musiała. sy, aby wymiarkować mniej więcej kierunek, w którym
W czasie mojego pobytu, była ona jeszcze w ża się ' oddalą·
łobie po zmarłym patryarsze. Pogrzebany on został
Lwy w zimie na tendosach inny mają rozkład za·
w swym ulubionym szałatiie, zaszezyt przynależny je- j~ć i spoczynku, aniżeli w lasach. ·.Wieczorem wy·
dynie naczelnikom. Po ceremonjach pogrzebowych, . chodzą one ze swoich legowisk, gdzie spędzają dzień
cały, odpoczywając w cieniu. Po zaspokojeniu p~a
domek caly został otoczony palisadą.
We wsi tej zgodziłem dwóch synów tego glo'ne- gnjenia, ścigają całemi gromadami stada antylop, dZIego w swoim czasie człowieka, Dzaoki Makirza. Pier- ląc się następnie zdobytym łupem. Nasyciwszy nalewszy z nich służył już za przewodnika wielu myśli  życie żołądki swoje mięsem o świcie idą pić znowu
wym. Z jennym z' nich upolował on dwa nosorożce, poczem, głosząc zwycięstwo potężnymi rykami powraostatnio zaś oył świadkiem tragicz'nego wypadku. Pan cają przed skwarem do swoich leśnych legowisk.
Znając ich zwyczaje najłatwiej upoll)wać je spo·
jego, jaki' Francuz, kolonista, przybył w te strony na
polowanie na lwy. Pewnego ' dnia spotkał on st1l.do sobem nas~ępującym. PrzedewBzystkiem trzeba wy_
z

chciałem odjeżdżać
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p atrzyć ulubione przez zwierzęta miejscowości, w któ·
rych zwykle zaspakajają pragnienie. Rozpoznawszy,
zaś przez dochodzące ryki, kierunek miejsca w którym lwy urząJzają sobie zazwyczaj biesiadę, położyć
po między te mi dwoma miejscami jakie zabite zvvierzę, rozprówszy mu brzuch aby więcej woni z siebie wydzielało. Jedyną trudnością jest zabicie zwierzęcia akurat
tam gdzie się pragnie położyć je jako przynętę.
Potrzeba również aby przynęta znajd(\wała się
mniei więcej o jakie 100 metrów od jednego z rowów,
których głębokość dochodzi nieraz do 2 metrów, Stano wią one rodzaj rezerwoarów na wodę podczas okresó w deszczowych. Niemi to dojść można, na żą ianą
od zwierza odległość, nie będąc przez niego dostrzeżo nym.

W końcu trzeba S!ę strzedz aby zwierzę nie zwę
szy ło obecności strzelca, czego uniknąć łatwo, z powodu że wiab' w tej porze roku wieje prawie zawsze

tek, bijących się między sobą o kości. W przyzwoitej odległości trzy szakale oczekiwaly końca tej uczty.
Jednym strzałem zmierzonym w kark, położyłem
na miejscu jedną z lwic. Na odgłos strzału cała kompania powstała przerażona chcąc sprawdzić, z której
strony zaszedł ją tak niespodziewany atak, nie przydało się jej to jednak na wiele, gdyż strzelając, ukryłem się aby nie być przez lwy dostrzeżonym. Drugą
kulą polożyłem trupem drugą lwicę, znajdującą się nieopodal poprzednio zabitej. 'l'ym razem jednak dostrzegły mnie dwa lwy i lwica, które też nie tracąc
czasu rzuciły się do ucieczki; pozostała zaś lwica, ze
swojemi małemi lwiątkami nie dostrzegłszy mnie widać rzuciła się wraz z niemi w moją stronę.
Wyprostowałem się nagle, lwica zaś spostrzegł
szy nieprzyjaciela, przywarowała do ziemi po chwili
jednak rycząc strasznie, rzuciła się do ataku, a małe
tuż za nią.
Jednym strzałem skierowanym w piersi,
położyłem trupem
rozwścieczone zwierzę.
Lwiątka
mrucząc, pokazując kły zatrzymały sie przy niej. Korzystając z chwili posłałem im dwie kule kładąc obudwóch braci trupem na miejscu. Acz ieszcze nie dorosłe nie były do pogardzenia, mierzyły bowiem po 2/7
metra długości.
Było już blizko południe, kiedy skończyliśmy nareszcie naszą robotę, W drodze do obozu, zobaczyłem całe chmary sęp ó w, ciągnących w stronę, gdzie
zginęła zraniona wczoraj lwica udałem się coprędzej
na miejsce, i odnalazłem zwierzę, które już nie żyło .
' ępy nie miały czasu uszkodzić jeszcze skóry zdą
żywszy mu wydziobać, dopiero jedno oko. Lwica ta
mierzyła 2 metry 80.
W kilka dni potem, niedaleko miejsca, gdzie nie·
dawno zabiłem pięć lwów, znalazłem znowu przy zastawionej przynęcie dwóch samców i jedną samicę. Zbliży
wszy się na odległość 40 metrów dałem stl'zal do lwa, który padł ugodzony w kark, drugim pociskiem raniłem
lwicę, druzgocząc jej łopatki. Trzeci zaś był na tyle nieostrożnym, że zatrzymał się, chcąc . sprawdzić co
się stało z jego towarzyszami. Drogo też przypłacił
tą swoją troskliwość, w tej samej bowiem chwili został dosięgnięty kulą, która złamawszy mu krzyż położyła go trupem na miejscu .
Dwa te lwy mierzyły 3 metry 09 i 3 metry 05.
Lwica zaś miała 2 metry 77.
Aż do dnia 27, pomimo, że słyszałem ryki, i że
ludzie moi widzieli parę razy lwy chodzące zaspakajać pragnienie, szczęście jakoś nie uśmiechnęło mi się
ani razu. Dopiero tego właśnie dnia upolowałem antylopę położywszy ją jako przynęt<t. Doszedłszy do
~~ejsca, w którem ją zo~tawiłe,m, a ,nie spostrzegłszy
1eJ, wyszedłem z ukrYCIa, zaCIekaWIOny tern wielce.
Wtem nagle ryk straszny rozległ się tuż przy mnie
i w tej samej. chwili ujrzałem pędzącego z krzakó~
wprost na mme ogromn'ego lwa. Miałem zaledwie czas
wystrzelić ~ierz~c w piersi zwierza, ąle szybkość strzału
nie pozwolIła mI dobrze wycelować bo ta kula złama
ła mu tyl~o ł?patkę ~ nadwyrężyła płuco. Lew upadł,
podnósł . Się J.ednak.l wydając straszne ryki , wpadł
w krzaki, zamm zdązyłem strzelić powtórnie. Posław
szy po posiłki, sam usiadłem, by przeczekać mgłę dosyć gęstą.
.
Uzbl'?iwsz~ s~oich służących rozpoczęliśmy obla~ę składaJącą SIę przeszło z 60 ludzi. Posuwaliśmy

zrana w jednym kierunku.
O świ cie, udałem się na miejsce zastawionej
p r zyn~ty ujrzałem jednak tym razem tylko dwie hyeny, które z przyjemnością na tamtem świat wysłałem:
po śniadaniu ruszyłem na polowanie do lasu. Na wstę
pie zaraz spotkałem stado antylop nowego gatunku,
z którego zabiłem dwóch przepysznych samców. Śli
czna ta antylopa aepyceros melampus jest wielkości
łani i żyje tylko na równinach. Sierść jej na grzbiecie płowa pod brzuchem biała, jest prześliczna. Samiec jedynie nosi rogi bardzo rozwinięte.
Udało mi się zabić piękną odmianę antylopy bubalis Lichtensteinii jak również gnu i antylopę kobus
elhpiPrymnus. Gnu zostawiłem na noc jako przynętę,
rano zaś zbliżając się poprzez mgłę, do zasadzki usły
s załem wyjące w pobliżu szakale.
- Ostrożnie,-powiedział do mnie-Diaaki, szaka·
"le wyją, lwy muszą więc być przy zostawionej przyn ęcie. Zbliżywszy się cicho ujl'załem, o jakie 60 metrów na miejscu położonego gnu, dwie duże 1wice.
Jedna zdawał się drzema~, leżąc w pozycji niedbałej,
dr~ga zaś siedząc lizała sobie łapę-zmierzyłem się do
teJ ostatniej celując w sam środek karku, jest to boWiem podług mnie najpewniejsze miejsce, w które mierzy ć należy z odległości mniej więcej 100 . metrów.
Tym razem mierzyłem celnie gdyż lwica padła
b.ez ruchu; towa:rzyszka jej na odgłos strzału ' zerwała
S ię nagle, a ujrzawszy mnie rzuciła się do uciecz~i,
z , o d~ległości 120 metrów zmierzyłem się do niej, ~a
nl ąc Ją w łopatkę. Ryknęła wściekle nie przestala Jed~a.k uciekać, schroniwszy się w gąszcz niedaleko
M slkatzi. Przeprowadziwszy analizę krwi, pozostawi 0~ ą . na śladach, skon tatowałem, że płuco doznało obraze n. . Nauczony ostrożności, przez opowiadane mi wypadki, a także przez ~e, których świadkiem byłem niera~, zostawiłem zwierzę w chwilowym spokoju, obiec UJąc, s?bie zająć się nim nazajutrz. Z wyprawy tej
~owrocdem do domu zadowolony z polowania którego
rezultatem była zabita lwica, mająca 2 m. 73 długości.
Po południu zabiłem dwa gnu, z których jednego
pozo stawiłem, jako przynętę nieop odal miejsca, gdzie
r~no upolowałem lwicę. Zauważyłem bowiem nad brze-o
glem M'sikatzi, ślady licznych lwów, które zazwyczaj
przy rzece. tej gaszą pragnienie.
d . NazaJutrz rano dochodząc o świcie na miejsce,
g ZI~ położyłem przynętę, ujrzałem w odległości 75
~ ~ tr()w stado złożone z ośmiu lwów. Dwa duże lwy SIę , s~ere.glem! zac.howując największą ostrożność, idąc
~rrl?a l~vica leż,ały rozciągnięte na ziemi, reszta zaś, WCląZ śladamI raDlonego zwierza.
IzeJ mllIe, składała się z trzech lwic i dwóch lwiąWtem ślad ten zginął. Myśląc że ranne zwierz~
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zboczyło

z drogi, aby schronić się 00 małego lasku,
w pobliżu M'sikatzi, kazałem zawrócić na
prawo. Nagle jeden z czarnych najdalej od nas wysun ięty gwizdnął przeraźliwie; odpowiedział mu ryk
złowrogi. Podszedłszy w stronę skąd głosy nas doszły, ujrzałem o 40 kroków poruszający się ogon lwa.
Puecz, stojący nieopodal, rzekł do mnie: )/ Widzę go,
czy mam strzelić?" "Ależ tak, tak ". W podobnych
wypadkach nie robi się żadnych ceremonji. Jedn~m
strzałem zwierz został dobity. Był on bardzo osłabIO
ny i ciężko ranny, gdyż nie próbował nawet bronić
się wcale. Na odgłos strzału, mała lwica, leżąca opodal zerwała się do ucieczki znikając nam z przed oczu,
zanim zdążyliśmy zmierzyć się do niej.
4 wrześn ia powracając z przeglądu zastawionych
przynęt ujrzałem zdaleka jakieś zwierzę, idące pić
w kierunku Sungue. P oza niem, szły parami jeszcze
cztery sztuki. Patrząc przez szkła rozpoznałem w nich
trzy lwice i dwa lwy. Szedłem ku nim, licząc, że
pragnienie wstrzyma ich od ucieczki. Omyliłem się
jednak. Lwy, dostrzegłszy mnie, zawró,eiły, powracając, drogą niedawno przebytą, zachowuląc bez przerwy 200 metrową pomiędzy mną odległość, biegnąc
truchtem, gdy je doganiałem, to znowu zwalniając kroku, gdy czuły się bezpieczne. Samiec ogromnych rozmiarów o wspaniałej ciemnej grzywie zamykał pochód
a przystając co chwila oglądał się za mną. Patryarcha ten opchany był porządnie, brzuch jego bowiem
dotykał pnwie ziemi.
Go niłem je tak w szczere m
pulu 6 kilometrów, nie przybliżywszy się, ani na krok.
Aż oto w końcu ujrzałem, o 500 metrów od uciekinierów, pierwsze wyręby niezmierzonych lasów. Miał
bym ich wypuścić bezkarnie, przebywszy napróżno
tak męczącą drogę? Wiedziony nagłą myślą, położy
łem się na ziemi, i w chwili, gdy głowa lwiej rodziny,
nie widząc mnie, stanęła zdziwiona tem mojem nagłem zniknięciem, zmierzy łem się do niej celując w ło
patkę.
Słońce jednak świecąc mi w oczy, nie pozwoliło zmierzyć się dokładnie tak, że kula naruszyła tyl.
ko wierzchołk i płuc.
r osnącego

Pod uderzeniem kuli, zwierzę zachwiało się i ryklasu, w którym

nąwszy wściekle rzuciło się w stronę
zniknęło mi wkrótce z przed oczu.

Ścigałem zwierzę z wielką ostrożnością. Miejsce,
w które weszło, pokryte było gąszczem kolczastym,
który ("musieliśmy obchodzić. Parę razy słyszeliśmy
kroki uciekającego lwa, nie widzieliśmy go jednak wię
cej, ścigając daremnie do g. 5-ej po poł. I dopiero
słońce, mające się ku zachodowi zmusiło mnie do odwrotno
Nazajutrz równo ze świtem powróciłem do miejsca, w którem porzuciłem ślady. W ciągu drogi, przesze dłszy nie więcej nad l kilometr, ujrzałem stada sę
pów. Wiedziony przeczuciem przyspieszyłem kro~u,
i w jakiś czas potem odnalazłem lwa, martwego JUż
dawno, w jakim jednak stanie! Przeklęte hyeny oporządziły go niemiłosiernie, zostawiwszy resztki żarło
cznym sępom, które nie sohie z mej obecności nie ro-

biąc, kończyły najspokojniej rozpocz~tą ucztę.. Zły
wściekle, zabiłem przez zemstę pół tuzma ty~h ~lllęSO 
żernych stworzeń, czem nie powetowałem sobIe Jednak
poniesionej sh·aty. Z całego tego 'przep!sznego okazu ocaliłem jedynie łeb i kark ZWIerzęCIa, k~óry n,a~
stępnie dałem

do wypchania na pamiątkę tej swoJeJ
przygody.
W okolir.y W której rozłożyliśmy się obozem,
grasowała much~ tsc. ts c, tak że wyżlica moja. zostal~
w straszny sposób przez nią pokąsana. W kIlka ,dm
potem biedne stworzenie, zdechło w s~rasz~ych CIerpieniach. Ponieważ z WIelką uwagą sledzlłem przebieg i rozwój całej choroby, aby. dać notatkę. o tern
Instytutowi Pasteur'a w Paryżu, lak tylko WIęC z~u :
ważyłem śmierć _wiernego psa" zaraz. z ,pomocą mOJ eJ
' żony wzięłem biedne stworzeme zamm Jeszcze ostygło,
pod badanie.
'
By ła godzina druga ra~o., gdy, ~kończyl!~my
wreszcie nasze zajęcie. W ChWlh, gdy JUZ udawahsmy
się na spoczynek, straszny ryk rozdarł powiet~·ze,.a za
nim w niedługich ods tępach inne mu. odpowiedzIały.
Nie ulegało wątpliwości, że lwy były medaleko n~sz ~
go obozu. Ludzie moi zdjęci paniką, pozry~ah S i ę
ze snu chcąc strzelać do zwierząt. Po długIch perswazja~h udało mi się wreszcie ich uspokoić. Lwy te
musi~ły znajdować się najmniej na jakiej 200 metrowej odległośd od naszego ob?zu, t~cząc .ze sobą wa~
kę o mięso zabitego wspó1me ZWierzęcIa .. Aby Dl,e
dopuścić do żadnego głupiego wybryku mOIch ludZI,
resztę nocy przesiedziałem w fotelu, zasłuchany w ~ o
tężne ryki tych królów zwierząt, tworzących wspamały kontrast z uśpioną jeszcze naturą.

Z niecierpliwością wielką ocz~kiwa~e~ ~witu, zaraz też wziąwszy z sobą dwóch naJodwa.zme.}szych lndzi skierowałem się w stronę, w której miałem nadzi~ję zastać jeszcze nocnych współbiesiadników.
Zr obił em zaledwie około 150 metrów, gdy nar~z,
z łąki podniósł się wspaniały lew o płow,ej grzywie,
a spoglądając na mnie zdziwio?ym wzrok.le.m z~awał
się mówić: "Coś przyszedł robiĆ w t~m mIeJSCU? Na stępnie odwróciwszy z powagą swóJ og~'o~ny pysk
z godnością wielką nie spieszą? się ,zbJ:tmo IŚĆ począł
bokiem. Znajdował się odemme o Jakle 40 m~tró w,
ponieważ jednak mgła była duża, wolałem z~lerzJ: ć
m\l w grzbiet. Pod uderzeniem kuli, lew wYl:pął Się
jak liszka, łbem dotykają~ ,ogona, ~ro,bił ruch, JakgdY
by szedł do ataku, rozmyshwszy SIę Jednak, zawróCI
i zniknął mi we mgle z przed oczu.
Nie mając inuej rady powróciłem do obozu
w oczekiwaniu, aż mgła się rozproszy. J~k tyl~o powietrze się oczyścilo, poszedłem śladamI ran~onego
zwierza, sprawdziwszy ze smutkiem, że p~~~a m~ zostały naruszone tak że, kula musiała przeJsc pomIędzy
ko lumną pacierzową a łopat.ką, nie robiąc mu zna,czniejszej szkody. Po długim i be~owocnY,m POŚCIgU
musiałem wreszcie zaniechać dalszej pogom.
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Zycie w Crel'\landji.
Grenlandja stanowiła zawsze dla duń
skiego świata uczonych przedmiot
najgorliwszych badań. To też nie
szczędziło to małe państwo ani gro sza ani życia, aby sprostać ciężkie
mu zadaniu i prowadzić je coraz dalej.
Ostatnim, który życiem przepłacił
badacza, był świeżo
Errichson.
Odcięty
krami od reszty wyprawy po długich
mękach głodu i wyczerpania zginął
wśród lodów północy.
O charakterze i mieszkańcach kraju, któreg-o badaniom poświęcił życie
duński podróżnjk, podaje
teraz O.
S chell w czasopiśmie "Globus", nad ·
zwyczaj zajmujące szczegóły. Oparte
one są na podstawie opowiadań duń
skiego misjonarza Riittera, który dłu
gie lata przeżył w Angmaussalik, ma ·
łej osadzie duńskiej, na wschodniem
w ybrzeżu Grenlandji.

swą gorliwość
zmarły Mylius

Brzeg wschodni tego kraju wznosi
w ląd,
zamyk ające się w końcu olbrzymim łań
cuchem, o podobnych do kręgI! szczytach. Mchowa zieleń pokrywa skaliste podłoże; nigdzie ani znaku drzewa. Milczące sterazą skały, a mię
dzy niemi zieją dzikie przepastne głę
bie; w niewielkich dolinach wy żłobu
j ą sobie rzeki swoje drogi. Imponuj ące wodospady, prawie przez cały
rok skute upornym lodem, błyszczą
w krystalicznej swej białości. Na bardzo krótki czas tylko roztapia się w
tym kraju lodowa i śniegowa powło
ka; tylko nadzwyczaj strome skały,
~i e dające lodom oparcia, przerywaJą miejscami ogólną zresztą biel krajobrazu. Czasem majestatyczną ciszę
przyrody rozpruszą na chwilę sanki
o psim zaprzęgu, na których grenlandczycy prz~bywają dalekie prze ·
strzenie.
si ę dosyć stromo, a im głębiej
tem wyższe ciągną się góry,

. Na obyczajach, poglądach jak w 0g?le życiu duchowem tych ll'dzl, wyCI ągnęła przyroda tego kraju niezat a r ~e piętnQ. Ciężko muszą pracoWac aby wśród surowych warunków
stworzyć sobie możność istnienia toteż jakby dla utrzymania równo~agi,
Wyobraż enia ich krążą w sferze fan~ast~cznej, dokoła nadziemskich potęg,
ogow burz i pogody. Gdy n. p. zima ustąpić nie chce, a zapasy już
się wyczerpały i grozi nędza, wtedy
znachorka, świadoma czarów chwyta
Za nó Z" I CIska
.
nim dziko w' powietrze , co zna czy, ze
. mewI
. 'd zla
' InI mle.

szkafJcy żwani iboeraml, powinni zaburze na, ziemię. O·
becni przy tem sąsiedzi z trwogą
wielką śledzą ruchy guślarki przy owym obrzędzie, obawiając sie bowiem
Iż ostrze noża
mogłoby
przypad,
kiem poobCinać nosy Iboerów, czem
wywołałoby się ich gniew niepożą
dany.
przestać zsyłać

Połów

ryb i polowanie - oto zagrenlandczyków. Niekiedy zja'wia się niedzwiedź lodowaty, czasem
nawet kilka i zapasy z nimi przery'
jęcia

wają

jednostajność

i

monotonność

dnia.

W czasie krótkiego lata wyruszają grenlandczycy na swoich wą
zkich czółnach ze skóry foczej, zwa '
nych kajakami, na morze, na połów ryb i fok.
, Małżeństwo u wschodnich grenlandczyków nie stoi bynajmniej wysoko,
o i dziś jeszcze mimo gorącej pracy
misjonarzy, spotyka się prawie wszę
dzie wielożeństwo. Związki małżeń
skie bywają zawieszane bez najmniejszej przezorności; przyszli małżonko
wie nie znają się wcale, często nawet nie wiedzą, jak się nazywają.
Kobieta nie ma w tych wypadkach
naj mniejszej wol! własnej. Nierzad·
ko bywa ona zmuszona do mał
żeństwa groźbą piekła,
albo zwabiona podstępnie w dom przyszłego

bycie możności istnienia. To też
rodziny grenlandczyków bywają najczęściej bardzo liczne; z (ID, 15, 20,
nawet 22 osób składające się domy
nie są wcale rzadkOŚcią). Chociaż radość z powodu urodzenia się syna
bywa niekiedy bardzo wielka, to jednak Vi stosunku ' rodziców do dziecka widoczne jest zabarwienie utylitarne. Bywają wypadki, gdzie matki
pozbywają się gwałtownie zbyt licznych dzieci; Scholl opowiada nawet
jak pewien ojciec zakopał żywcem
dziecko młodo zmarłej matki, ponieważ, według niego, było za słabe i
nie zdolne do życia.
Gusła I zabobony odgrywają w życiu
wschodnio-grenlandczyka ważną rolę.
Najrozmaitszemf środkami star ają się
zabiezpieczyć od najścia duchów zmarłych , a naj dziwniejsze wyobrażenia
krążą
dokola chorób i tajemnicy
śmierci. Po czyjejś śmierci całemi
tygodniami nip. wyma w iają pewnych
słów; dokładnie je tylko opisując , uży- '
cie mięsa foki uważane bywa wówczas dla osieroconych za szkodliwe
j nieraz przez trzy tygodnie dom
zmarłego omijają sąsiedzi z jak największą

trwogą.

męża.

Dlatego też zrywanie małżeństw
oraz ucieczka żony od męża bywają
tam na porządku dziennym.
Oprócz dwuch prawych żon, mają
jeszcze grenlandczycy żony poboczne
a nawet żony na wymianę.
Wystarc'za, aby mąż. wyznaczył jednej z tych ostatQich jakieś szczególniejsze miejsce przy sobie, by mał
żeństwo z jedną z prawych żon zostało rozwiązane. Najczęściej nie wraca opuszczona żona do swojej rodzi·
ny , ale ' czeka, aż ją łaska dawnego pana napowrót powoI a-nie długo
też zwykle na to czeka.
Grenlandczyk jest dobroduszny i ła
twy do zgody, nawet w wypadkach
wiarołomstwa okazuje łagodn.ość.
Nieraz urządzają tam uroczystości
taneczne przy których szczególniejsze panują zwyczaje. Mężczyzni I
kobiety tworzą koło, w środku którego staje z zawlązanemi oczyma nie ·
żonaty
mężczyzna.
Wśród zabawy
stara się on schwycić jednego z tań
czących; gdy schwyci kobietę, mał
żeństwo z nią staje się ważnem.
Przyczyną wielożeństwa leży głó
wnie w usiłowaniu stworzenia jak najwięcej sił roboczych do walki o zdo-
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NIE W'RÓC/Ł ...
Smutno, Czemu? Czy za ptakiem
Co ,t ak cieszył serce me,
A gdy fruną{ nieba szlakiem

.
NJe

powrocił·

ł

60' mnie- nie ...

Wraca motyl do powoi

..

Wracają słoneczne dn ie

Serca rana się nie goi
Bo mój ptak nie wrócił-nie ...
Już powiędły bzy, jaśminy

I już kona róży kwiat,

'

FI ja próżno swej ptaszyny
Czekam, patrząc w nieba szmat.
Oj nadziejo, ty skrzyd lata,
Pocóż było zwodz i ć mn ie?

Za nic mi już cuda świ ata ,
Bo mój ptak nie wróc ił-n i e ...
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LUDWIK STASIAK.

SKAMIENIAŁE

MIASTO.

H ISTORJA O SREBRNYM DZWON IE.

zapomnieli, jak się zwało. Imię miasta twierdzy i nadzieja. . Oto Wleza grodzka. Niebo
a przecie po dziś dzień stoją jego mury. ws kazuje, nad calą doliną Białki króluje. Stopy
Zejdź zzakościela ciężkowickiego ku rzece Białce, JeJ gęsty, świerkowy las wieńczy, wylot bramy grodza. na oczy zobaczsz pleśnią pokryte budowl~. Ja~ kiej zakrywa ziemia. P rzez ciąg wieków czas kukle ogromy, jaka wspaniałość! Mędrzec z JedneJ rzawy niósł, jesień pełnemi garściami nasion ziemię
kości mamuta cały kształt zwierzęcia odgadnie, ty zasypywała. Pokolenia ziół rosną za pokoleniami
wędrowcze, k tóry dziś nad Białką zobaczysz ska- co rok nowa warstwa podściółki przybywa ziemi~
rośnie, boże dzieło, z dziełem rąk ludzkich 'się momIeniałe miasto, z ruiny poznasz, jak potężnem
cuje. Tam, gdzie był zwodzony most, bukiety osto ludzkie gniazdo było.
tr.ężnic kwitną, z czeluści bramy wyrasta stuletnia
Chodźmy nad Białkę .
Woda podmywa kamienne zwaliska. Ogrom- sosna. Bije się las z dziełem ludzkiej ręki girlanne fantastyczne samorody, dziwaczne wyboje i ru- dy bluszczów na wieżę się wdarły na s~czytach
dery.
jej purpurowe orliki się zasiały, w~ wnękach gotyckich wykuszów bławatki i maki kwitną. A przeTo chaty rybackie.
. Tak jest, to przedmieście było, tu. za mur a- cież ~ic z~ódz n.ie mo ż e potężnej budowy, długo
m~ mJasta, mieszkali rybacy.
Ziemlanki ich ska- opowladac będ ZIe ta wieża grodzka o twierdzy
która skamieniała_
'
mIeniały, ubogie chałupy w skały się zmieniły, za- .Wejdżmy w mur otokowy.
g~odę otacza do dziś dnia skamieniały płot, na pło
DZIś szczery, gęsty las. Człowiek z trudnocIe do dziś dnia wisza skamieniałe sieci. A za
Sz~regiem przedmiejskich chat gród już i mury miej- ścią prz~z ~eschłe świerczyny się przedziera, gdzie
SkIe.
lepsza ZIemla brzeziny i graby się zielenią. A poBaszta.
dobny ten las do cmentarza. Co chwilę wśród puDwadzieścia takich Wlez miasto otaczało, szczy ogromny głaz spotkasz, wśród zielonego rozw murach tych i w tych baszciecb była obrona kwitłego świata, szczery kamień . Na olbrzymiej
L udzie

zmarło,

już
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przestrzeni kamienie te jako mogiły. 1Jlice i place
cmentarzem się stały. Tu skamieniała chata bednarza, skamieniałe beczki do dziś dnia około chaty rozrzucone, tam skamieniały pałac konsula lub
miesz-ezańskiego
wielmoża .
Kami enne strzechy
i podcienia stare drzewa ocieniają gdzieniegdzie
kamienny monument drzewa przerasta, łysym łbem
skaliska w słońcu się świeci. Na środku cmentarzyska polana wielka.
Zamczysko.
Wietnica miejska, ratusz. Wspaniała, olbrzymia budowla w kamień si ę zmieniła w rogu jej ruina hejnałowej wieży, w caliźnie głazu
ślady gotyckich
bram, w wylotach 0kien śla
dy gotyckich maswerków. Główna ściana ogro mnym wykuszem stroina, na jednej, gotyckiej
kolumnie niezmierny widermach sŁoi: starł c~s
rzeżby kapitelu, we wnęku głowni chmiel się zasiał, kaskadami ślicznych liści srebrnych szyszek
spada, żywa rzeźba, umarłe dzieło artysty girlandą
pnączu stroi.
Puszcza cmentarna, jako dywan słucki: czarny ornament lasów wszelakiem kwieciem przetykany, błękitem habrów, czerwienią firletek, złotem
naparstnic i jaskrów ustrojony. A prześliczne kwiecie urodą swą, radością, zakwitem, powięksża ~u
tek grobów. We dnie smutno, straszno w skamieniałem mieście, w nocy zaś ...
Tu w te trupie, przedwieczne mury nikt si ę
wejść w nocy nie waży. Kmieć je omija, gdy w noc
świ ę toj ańską wszystkie pagórki sobótkami płoną,
góra skamieniałego miasta, jako truIJ. Bo sobótka
z akwitłym łanom szczęści e niesie, plenność daje,zapalona zaś w trupi em mieście dałaby IJszenicom
zarazę. Duchy się tu nocami włóczą, ludzi straszą,
w Wielki tydzień nie wolny od upiorów nawet jasny dzień. Ludzie od wieków opowiadają, że gdy
w Wielki piątek, w chwilę Ukrzyżowania, Cbrystusa, ucho do ziemi przyłożysz, -to w ruinie kościoła
gra srebrny dzwon, gra ludzki płacz. Dzwon na
osiach się kołysze, na pętlicach ludzie na dół łbem
powieszeni, trupy wisielców dzwon huśtają ...

*

I A ~ N O Nr: 40.

cekauzu, na jednej zawiasie reszta drzwi dębowych
wisi, pobieżał na wietnicę ...
- Zamknięta.
Pilno mu znaleść człowieka , pilno mu w grobie znaleść ży"'wą istotę; niecierpliwie pchnął drzwi
-ości eże wyleciały z zardzewialych zawias- co to?
--przed oczami szaUawa pusta - pod łożem torturowem leży zdechły pies.
- On tu zdechł z głodu!
Ucieknie rotgisarz z trupiego miasta. Ale nim
~llcieknie, musi widzieć na oczy d wie drogie rzeczy:
-~dom i rotgisernię, w której ojcowie i dziadowie
pracowali, kościół, w którym się modlili, w otoku
którego dziady i ojce leżą. Zapłakał gorzko nad
ruiną warsztatu, przypadł do świątyni ...
A teraz w świat. Pójdzie na tułaczkę, z której
wrócił. Pójdzie na Węgry. Tak tęsknił n.a obczyżnie za tą matką ziemią! Znalazł ią, odzyskał,
przeląk~ .s:ię jej widoku, trzeba tę pustkę, tego trupa, tę minę znowu zostawić i iść w świat. Co tu
robić w mieście, w którem ludzi niema, jak żyć
w wyludnionym kraju, w wymarłych miastach,
w spalonych, pustką stojących wsiach. Odszukał
Płosz czywłos ojca mogiłę, ukląkł, na słowa ust nie
stać, na myśl duszy nie stać! Jeno wybuchem pła
czu pożaliła się ojcu, l eżącemu w grobie biedna
dusza.
'.'
- Jan!!!
Przeraził rotgisarza ludzki głos.
- Mogił a mówi ...
- Nie. Ja żywy człowiek mówię.
- Coś ty za jeden?
-- Nie poznajesz?
Patrzy bystro Płoczywłos.
- Nie. Siwe włosy twoje, ogromna strzecha
siwizny na oczy twe spada.
- Gdym żył z tobą, jako brat, jako przyjaciel, młody byłem.
- Marcin Rozdymała!! .
- J am jest.
- Ty tu? W tej pustce? W tej ruinie?
- Przysz edłem, aby umrzeć, Chcę tu leżeć,
gdzie ojcowie leżą. Poco tam, obczyżnie, zostawiać
białe

*

kości?
Zaś.r:pi ał się płatnerz
Rozdymała. Mówi ze
śmiechem obłąkanym: .
- Bóg pobłogosławił.
~ O błogosławieństwie mówisz bożem?-

".

Rotgisarz Pło czywłos z długiej tuła czki _ do
miasta powrócił. Wchodzi w btam ę grodzką, rozgląda. się po murach, oszczepnika mi ejskiego szuka. Zywej duszy w bramie niema, nikt nie pilnuje grodzkich ościerzy. Kamieniem wykładana była
droga, między kamieniami zielsko się zasiało, wybujała rozchwieja kwiecia płyty kamienne zakryła,
drogie w jaskrawy kwietny kobierzec zmieniła. Pło
czywłos, który z rzezi i pożogi uszedł, spodziewał
się tu pustki i zniszczenia, tego jednak, co widzi,
ujrzec si ę nie spodziewał. Bieży do baszty swej,
do baszty płatnerzy i rotgisarzy, w kamiennej budowie drzwi ni okien niema, pobierzał do bramy
kuśnierskiej. na baszcie sosna s ię rozrosła, tam,
gdzi e była baszta kowalska, bezks ztałtny ogrom rui
ny-wzgląda za szewską bramą-szewskiej baszty
niema.
Zimny pot wystąpił na czoło rotgisarza. Jakby wszedł w świat trupów. On, żywy człowiek
w piwnicy, gdzie pomarli leżą. To przecie być nie
może. Wyjść z tej trumny, wyjść z tej nicości.
Musi tu ktoś być, musi. Wbiegł Pło czywłos do

W czem ci BÓK pobłogosławił?
- Do połowy drogi doszedłem.
- Jakto?
W skazał Rozdymała na żółtą, świeżo usypaną
mogiłę·
.
- Oto moja nieboga żona. J ej si ę udało.
Przed pół rokiem wróciłem z nią do domu, podarzyło się kob iecie w rodzinnej ziemi kości złożyć.
Ja ją pocuowałem. ja ją pogrzebałem. A teraz na
mnie kolej ....
Rze!d żywo Płoczywłos:
- Zyć nam, nie umierać. Domy odbudujem,
warsztaty dźwigniem.
Jak na szaleńca spojrzał Rozdymała.
- Dla kogo?
- Masz dzieci?
Płoczywłos zamilkł, Nie ma odpowiedzi na to
pytanie. Nie chce o wybitych ,dzieciach mówić, na
inny tor rozmowę kieruje.
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- Co ty tu robisz? Gdzie siedzisz?
- W ojcowiznie. Wraz z Abrachamem Zwiastką dom dźwignąłem, razem z nim ziemię orzę.
Zostań w tej pustce z nami.
- Chciałem ujść. Ale gdy są bratnie dusze,
zostanę.
Będziemy razem pracować!...
Dokończył słowa Płoczywło sa Rozdymała:
I na śmierć czekać.

-

.:.:.

Nie śmierci miasta si~ doczekali, lecz jego odrodzin. Tłum mieszczaństwa w bramę grodzką
wchodzi, za gromadą ludzką ciągnie się długi wozów tabor. A na czele ludu rycerstwo zbrojne,
które wiedzie tę ćmę ... Wpłozła się ćma w grodzką pustkę, na widok spalenisk ruin i zwalisk zatrzymali si ę nagle, ludzie.
- Ho, Ho!!.!
Nieme' zawsze mury poczuły ludzi, odpowiedziały im echem:
- Ho, Ho!!
- Zwiastka wybiegł, Płoczywłos wybiegł,
Rozdymała wywlókł się z chałupy. Widok ludzi
rozradował oczy grodzkich pustelników
- A kto to? A co wy za jedni?
Zamiast odpowiedzi dziesiątki pytań. Przybysze rozbiegli się po pustej ulicy, rycerz pyta się
starego Rozdymały.
Czyja to chata?
Rzeźnika Krężla.

Gdzie on?
W dniu gniewu bożego zamordowany.
- Dzieci jego.
,
- W dniu kary bożej wybite.
- Czyj więc ten szlachtuz?
- Dziś ... niczyj.
- Zatem mój! - krzyknął do rycerza j eden
-z przybyszów. - Jam rzeżnik!
Rycerz pisarzowi dał zlecenia, poczem rz e kł
do rzeżnika:
- Ten dom, ten szlachtuz twój.
Pojechali zbrojni o staje dalej.
- Czyj to dom?
- Pasamonika Brajcarka.
- Gdzież Brajcarek?
W dniu pomsty poległ.
Dzieci jego?
Nie masz i jego dzieci, wymordowane.
Czyj więc dom?
Dziś niczyj.
- Zatem mój - krzyknął ktoś z tłumu, jam
pasamónik.
WidzI Zwiastka, widzi Płoczywłos, że obcy
ludzie zwaliska domów biorą, mienie biorą.
- Czyj to dom? Czyja to ziemia?
Wystąpił Płoczywłos przed obliczem rycerza:
- Moja! Moja chata! Moje cztery jutrzyny
pola.
. Rozstąpili si~ obcy ludzie, ci, co łapczywem
okIem patrzyli na łan, precz odeszli. A rycerz
rzekł:

- Syp kopce, otocz twoje ogrodzenie.
Poczem ćma poszła w miasto. Jako echo lecą

z

Majsterja bez właściciela.
Zatem moj a.
Płoczywłos i Zwiastka zabiegli
w bramie
grodzkiej odjeżdżającemu rycerstwu drogę.
- Co to za jedni ci ludzie?
- Nowi mieszczanie. Nowi właściciele.
- Właściciele?
- Nie inaczej. Król Wacław im rudery domów, zapadłe majsterje darował.
- Byłyż one własnością króla Wacława?
- Nie były. A ty mi powiedz, czyjąż wła-

snością były.
- Niczyją.

- Jeśli niczyją...
- Ci, co majsterję mieli, pelegli.
- Król Wacław sprowadza ludzi, aby powstały nowe majsterje.
-- Cóż to za ludzie?
- Niemcy.
Radość zrazu w sercach była; radość nagle
umarła. Zrazu ci eszyli się pustelnicy, ż e trup miasta ożył, widzą ludzi, którzy wśród domów się
snują, chaty zajmują, w ogrojca ~ h się krzątają.
Płoczywłos słyszał wprawdzie w tłur1?ie obcą gwarę, pan cerni jednak swojackim językiem z nim mówili nie przypuścić, żeby polskie rycerstwo obcych
ludzi wiodło. Rozum mówi, że obcy ludzie lepsi,
niż ta ohydna pustka i głusza, a choć to rozum mówi, przecież w sercu złe przeczucie, przerażenie
i strach.
.
- To niemcy ...

Puste, ciche dotąd miasto nagle gwarem, swarem, hałasem ludzkim zagrało. Jako gdy pszczoły
w opustoszały 'ul wpadną. woszczyny prostują, woszczyny budują, pracp. dawnych lat podejmują, stary, woskowy miąż na nową modłę przerabiają. Wre
żwawa praca ludzka, domostwa się dżwigają, hukiem toporów jęczy las, wozy zręby zwożą, cieśle
spaleniska pułapami przykrywają. Gdy nad ludzkiemi głowami stanął dach, gdy zagospodarowano
i zasiano pola, o domostwach publicznych mieszczaństwo radzi. D~wiga się już cekauz, na szczytach ratu~za krokWIe d ~ b?we się zabieliły, bednarze pracują w bednarskle1 baszci e, szewcy szewską
budują, tkacze do tkacki ej broń znoszą. Idą Njem~
ey do r':ld e ~y, która ni~gdyś basztą płatnerzy była, pcb aJą SI ę do drZWI w drodze im stanął Jan
Płoczywłos:

Wara!
Basztę zaJmlem.
Baszta moja.
Nie twoja . .To wieża płatnerzy.
Jam cechm1strz płatnerzy. Ja żyję.
Mówią. żeś rotgisarz.
- Za ojców naszych płatnerze i rotgisarze
jeden cech mieli.
Spojrzał obcy na postać mieszczańska na bekieszę jego z lichego cycu uszytą.
.,

-

Ustąp chłopie.
Tyś rycerz?

tłumu słowa;

-

Dom niczyj.
Zatem mój.
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Króllwski pogrzlb Hllmana.
.Cecorskie pola i wy głuche lasy,
"Co na wierzchołkach swych wiatry niesiecie,
• Roznieście ciężkie żale me po świecie
.Nad wodzem sławnym w wiekopomne czasy ·.
(Niemcewicz).

T rzysta

lat dobiega, jak na polach Cecory

położył

ąiwą swą głowę wielki hetman koronny, Stanisław
ZółkiewskI. Zwłoki jego, okryte szkarłatem, przewieziono, po wykupieniu z rąk .tul·eckich, do Polski i zło

żono w kościele farnym w Zółkwi, przezeń fundowanym. Wkrótce legł obok niego syn jedyny, Jan, z ran
pod Cecorą odebranych, a obu im żona bohatera, Re ·
gina z Herburtów, postawiła pomnik z napisem: Tle.roriare no stris ex osst'bus ultor", "niechaj
wstanie mściciel z naszych kości ... "
I ~tał się kościół parafialny
w Zółkwi istnym Panteonem
wspomnień i pamiątek narodowych, bo skrył w Rwych kryptach, największych bohaterów naszych: Żółkiewskich, DanHowi ·
czów, Sobieskich. Wszyscy oni
krwią własną .obficie skropili
szerokie pola Ukrainy i Podoła, wSLystkim nie obcy był "taniec" z turkami i tatarami.
Ałe z biegiem czasu usnęła
pamięć bohaterów... Dopiero w
ostatnich łatach snuć się zaczęły pogłoski, że trumny ich
w wiełkiem znajdują się zaniedbaniu. Zorganizowano akcję pod
wodzą starosty żółkiewskiego
J. Szumlańskiego, i wraz z gronem konserwatorów zahytków
przeszłości postanowiono zha-
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pioły hetmana w srebrnej urnie. Myśli tej jednak zaniechano z powodu nietrwałości materjału i uchwalono
dla bohaterów narodowych sprawić dwa sarkofagi; jeden, któryby krył szczątki bohatera z pod Cecory,
drugi potomków Żółkiewskiego, Daniłowiczów i Sobieskich .
Gdy już zebrano fundusz~ i zakupiono sarkofagi,
powstała myśł urządzenia w Zółkwi wielkiej uroczystości narodowej przy spos ob ności przeniesienia zwłok
Stanisława Żólkiewskiego z prowizorycznej skrzyni do
sarkofagu.
I oto nadszedł dzień wielki, dzień pogrzebu hetmana, który wedle slów wspólczesnego sejmu-"przez
45 lat dźwigał bezpieczeństwo i całość Ojczyzny ramionami swojemi i służby swe z przydatkiem żywota
krwie własnej zapieczętował pod Cecorą".
W tem święcie narodowem
wzięła udział przez delega.tów
cała Polska.
Z całej Galicji
pociągi umyślne zwiozły

tysią

ce uczestników patryotycznej
manifestacji, ' począwszy od najwyżsżych dostojników Kościoła,
i dygnitarzy, przedstawicieli rzą
dll i kraju, oraz posł ów sejmo ·
wy ch, do cichych pracowników
na roli ojczystej, braci włościan.
Wzięły też udział niezliczone
zastępy Sokolstwa, by sztandary swoje z orłem białym pochylić ze czcią przed hetmanem ...
:I:

*

Stanisław Żółkiewski urodził
ąię w r. 1547 w Torunce, pod
Zółkwią, z ojca Stanisława, wojewody ruskiego i matki Anny
Lipskiej. Pierwsze nauki pobierał we Lwowie.
Jako mło
dzieniec zamiłowany był w literaturze klasycznej tak, że podać tę sprawę.
dobno całego Horacjusza umiał
Dnia 20 i 25 lipca r. 1905
na pamięć. Od lat wczeRnych
otworzono kryptę pod głównym
zaprawiał się w twardej sztuce
ołtarzem ... Wśród stosów kości,
wojennej; brał udział i odznadrzewa i resztek szat, leżało w
czył się najpierw w wyprawie
największym nieładzie ośm zbugdańskiej, następnie w moskietwiałych przeważnie trumien.
wskiej, zwłaszcza pod Toropcem
Szczątki zwłok odarte z wszeli Pskowem. Jako zautany poSta nisław Żółkiewski .
kich ozdób i poprzewracane ...
wiernik kanc}luza Zamoyskie(Podług portr etu znajilującego si ę w zbiorze br.
Ordynata Zamoyskiego).
więtokradzkie,
barbarzyńskie
go, ruiał też u króla tefana
ręce snać naruszyły spokój wiewielkie p o ważanie i był jednym
czny bohaterów... Po protokólarnem stwierdzeniu te- z owych trzecb czy czterech, których król przypuścił
go stanu rzeczy, który uniemożliwił wprost określenie, do tajemnicy planów wielkiej ligi przeciwko turkom,
czyje prochy zawierała każda trumna, przeniesiono je układanych z 'papieżem ykstusem V. Po wyprawie
na razie do prowizorycznych skrzyń w tym celu, aby Byczyńskiej w 1'. 1593 został kasztelanem lwowskim
następnie złożyć je w jednej wspólnej trumnie z trwai brał następnie udział już jako hetman polny w wojłego materjału.
nie wołoskiej i szwedzkie). Przyszła następnie w{\jna
Dalsze jednak badania historyczne stwierdziły na z :Moskwą; o bjąć musiał dowództwo trudne, tem trupewno, że w trumnie wyżłobionej w kłodzie drzewa, dniejsze, że król Zygmunt lU i jego doradcy nie przyoblanej smołą i pokrytej zewnątrz czarnero suknem, jęli plant!, jaki im pudawał hetman, lecz narzucili mu
kryły się zwłoki wielkiego hetmana, Stanisława Ż ół
inny, jego 2.daniem niek orzystny. I sprawdzily się
kiewskiego.
przewidywania wodza; bo kiedy król trawił czas na
Zawiązauo więc komitet, który począł zbierać
oblężeniu Smoleńska, car Szujski zebrał wojska mokładki na fundusz, na sprawienie trumien dla zwłok
skiewskie, najerune i szwedzkie i z całą tą armią, libohaterów. Początkowo zamierzano złożyć drogie po- cz ącą 40,000 żołnierza ruszył pod moleńsk. Ale oto
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rek zostal otoczony przez tatarów, a ż o łnierze w nim
się znajdujący-w pień wycięci.
Przegrana ta bitwa zrodziła b'wogę wielką w obozie. Dzień cały 20 w rześnia radzono nad tern, co czynić. Hetman był zdania, żeby nazajutrz wystąpić Uli.
nowo do walki i naprawić to, co się straciło. Ale wielu, nie licząc, wobec ogromnej przewagi nieprzyjaciela, na zwycięstw o, radziło u ciekać komunikiem, drugą
stroną Prutu i jeszcze tej samej nocy uchodzić poczęli.
Powstał o straszne zamieszanie w całym obozie,
wodzów nikt słuchać nie chciał, na sędziwego hetmana rzucono szatańskie podejrzenie, że umykać chce
także, a ludzi zostawić na zagładę. Z 8,400 żołnie
rza

z os tało

zaledwie 4,300.
Nie było już teraz co myśleć o zwycięstwie.
hetman zebrawszy garstkę 6,000 zachodzi mu dro gę Hetman nakazał odwrót taborem (w rodzaju ruchomej
pod Kłuszynem i w puch rol,bija jego wojsko. Jako fortyfikacji z wozów dokola wojska ustawionych).
Wś ró d ni eustannych walk, wśród nieprzeliczo zwycięzca wchodzi do Moskwy i tu rozumem j wspanych trudności, bez snu i bez jedze-n ia ciągnął się
niało myślnością skłania , umy s ły i ,serca bojarów dla
królewicza pol,skiego. Z o łkiewski z carskimi jeńcami, przez góry i doły, przez rzeki i stepy, wybladły ze
znużenia tłum nieszczęsny.
Pochód ten trwał do 6 go
wziętymi w niewolę, wraca z tryum fem do Warszawy.
Ale na nic się zdały zwyc ięstwami okupione trudy paździ c ruika. J liŻ oto zajaśniały wody Dniestrowe,
wieżyce Mohylowa, port
i znoje rycerza-hetmazbawienia dla garstki
na. Nie umiano owoniedobitków. Wtem poców krwawej jego prapłoch jakiś niezrozumiacy spożytkować dla dobra ojczyzny, - koro ny wybuchł w taborze.
na carów moskiewskich
Ciury, wyprzęgłszy kona zawsze dla Polski
nie z wozów uciekać
przepadła.
.
poczęli; za nimi inni.
Tatarzy, spostrzegłszy
W r. 1608 został Zół
to, z wściekłością rzuklewski woj ewodą kiio ·
cili się na tabór, któwskim, a w r. 1613
ry też wkrótce przer·
wielkim hetmanem ko·
wali.
ronnym. Nie leż'ala też
Widział hetman, że
d łu go w spokoju zdo ostatnia nadeszła gobyta zasługami nowa
dzina. Przebi wszy na
b uława hetmańska. Naznak, że nie ujdzie, bok
deszła nowa burza, nowa wojna z turkami i • Żólkiew dzisiejsza: na lewo fundowana przez hetnana Żółkiewskiego wieulubionego konia, na
którym tyle zwycięstw
tatarami. C hmarą całą
ża zamkowa; na prawo pam i ątkowy kościół farny, w którym spoczywaszli na Polskę, jak gdyo dni ó sł, mając po obu
ją popioły Żółkiewskich i Scbieskich.
stronach syna i synowby ją odrazu pokryć
chcieli, a przeciw tej chmarze Rzeczpospolita wywo- ca, rzucił się w wir walki. Osłaniając siwą jego gło
wę, walczyli młodzi bohaterowie jak lwy.
łała znowu najlepszego z swych synów, osiwiałego
Nie długo już jednak trwał śmiertelny ów bój .
w wieku i trudach nieustannych, bohatera. Czul, że
ua śmierć idzie pewną, ale się przed tą walka. osta- Padła głowa hetmana-rycerza, a żołdak pob ański wbił
tnią nie zawahał. Wiedział, że tam "nad szumnym ją na spisę wysoką i zaniósł przed namiot wezyra.
Dniestrem, na Cecorskiem błoniu" głowę swą starą Ten w darze ją zawiózł sułtanowi do K onstantynopola.
położy i już nie ujrzy więcej tej, za którą tak "słod
ko i chlubnie umierać "-Ojczyzny .
.
Wysławszy poprzednio list do króla, że-nie zwyci ężyć ze szczupłą garstką,-ale zgifiąć idzie za cześć,
wiarę i ojczyznę, wyruszył przeciw wrogom. Pierwsze
utarczki d. 17 , i 10 września pomyślnie zakończyły się
dla polaków. Zołnierze, zagrzani zwycięstwe,m, proszą
hetmana, by prowadził ich w wielki bój . Zółkiewski
s~anął więc w szyku bojowym i wkrótce rozpoczęla
Się walka. Turków wiódł ·Iskander-hasza. Atak i ich
j~dnak nie miały powodzenia, przed wnie, zapał nieopiSany garstki bohaterów groził im zupełną zagładą·
~idząc to Iskander, posłał tatarów, którzy poczęli za bierać skrzyd ła i tył polakom wysu niętym od obozu.
Zmieszani musieli się więc w 'tył obracać i siec się
z tatarami, aby p rzebi ć sobie drogę do obozu. PrzeJe dna z ulic Żółkwi, z widokiem (na lewo) historydarli się wreszcie przez tłumy pohańców, scieląc jecznej bramy, nad którą z ac how ała się izba, gdzie
dnak gęsto drogę trupami towarzyszów. Prawy tabowięziono chwilowo carów Szujskich.
Synagoga w Żólkwi, fundow ana przez Jana Sobieskiego.
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Zginął starzec bohaterski, obrona kraju i podpora, mąż, co przez lat 45, prawie bez przerwy, żywot
swój spędził w walkach z wrogami. Zginął wojownik
wielki, polityk mądry, "jedyny z wodzów polskich, co
cudzą stolicę zdobył i cudzych władców w niewolę
wziął". Znikła ta postać świetlana, nad którą piękniej
szej nie masz w naszych dziejach.
Syn, jak powiedzieliśmy już wyżej, wykupiony
z niewoli, rychło po powrocie zmarł z ran; córka hetII) a na, Zofia, wydana za wojewodę ruskiego, Daniło
wicza, miała dwoje dzieci: syna i córkę. Syn zginął
jak dziad w boju z turkami, córka Teofila wyszła za
mąż za Jakóba Sobieskiego. Z niej to właśnie powstał zapowiedziany proroczo ,nagrobnym napisem "mściciel" Zółkie
wskich - wielki Jan III Sobieski.

Zamek założony przez hetmana Żółkiewskiego
istnieje do dziś dnia; zużytkowano go w części prak·
tycznie na biura. Oprócz wspomnianego wyżej kościo
ła farnego, czyli koIlegiaty, kryjącego w swych podziemiach prochy bohaterów i ich rodzin, jest jeszcze
kilka innych kościołów, między tymi klasztor Bazylianów. Z bóżnic żydowskich trzeba wymienić wielką
synagogę, ufundowaną przez Jana III, a stonowiącą
przedziwnie piękny okaz ówczesnego budownictwa.
Przy ulicy Lanikiewicza znąjduje się pamiątkowa brama staroświecka z czasów Zółkiewskiego, a mieszkań
cy wskazują nad nią izbę, w której więziono chwilowo carów Szujskicb.
Podobnie jak wszystkie miasta galicyjskie, ma Żólkiew własne gniazdo
Sokola, własne Koło Towarzystwa
Szkoły Ludowej i t. p. stowarzyszenia, w którycb do niedawna dość zgodnie źyli z sobą polacy, rusini i ży
dzi.

Niewiele znane dotychczas. miasteczko, we wschodniej Galicji, Zółkiew,
powstała w latach 1594 - 97. Dla
<?brony Rzeczypospolitej zbudował tam
Królewski pogrzeb, jaki naród w
Zółkiewski zamek obronny, a dokoła
tych dniach wyprawił popiołom najniego powstało z czasem miasteczko,
większego s,wego betmana, przypomniał
któremu od s\yego nazwiska nadał
pospołu z Zółkwią również i Cecorę,
hetman nazwę Zółkwi. Była to w początkach niewielka mieścina, aż dowsławioną ',Valną bitwą, wśród której
Stanisław Zólkiewski znalazł śmierć
p'iero kiedy po wyprawie byczyńskiej,
:Żółkiewski, pragnąc silt wyleczyć z
bohaterską·
ran otrzymanych i odpocząć na nowe
Leży ona na prawym brzegu Prutu,
w Mołdawji, należącej dziś do króleboje, osiadł w ŻÓłkwi, poczęła wzrastać i rozwijać się pomyślnie. Garnęli
stwa Rumunji. W kilka lat po śmier
się pod opiekuńcze skrzydła zamku i
ci hetmana postawiono na cześć jego
jego właściciela ludzie pragnący prai pamięć, obok traktu prowadzącego
cować w spąkoju. Nadane później w
z Mohylowa do Kiszyniewa, o 8 wiorst
Aleja modrzewiowa sadzona ręką
roku 1603 Zółkwi prawo magdeburod Dniestru, na niewielkim kurhanie,
króla Jana III w lesie Haraj
skie, zapewniające mieszczanolll i rzeskromną czworogranną kolumnę. Była
w Żólkwi.
mieślnikom różne przywileje, przyczyniona w połowie wysokości obwiedzioło się ogromnie do wielkiego jej rozwoju. ,
na gzemsem kamiennym, na którym
Po śmierci hetmana przechodziła Zółkiew po ko- widniało wyryte nazwisko Ż6łkiewskiego. N ad gzemlei w posiadanie Daniłowiczów, Sobieskich, Radziwił sem, w jednej ze ścian, wprawiona była tablica marmurowa z nal'isem.
•
.
łów. Mściciel i prawnuk hetmana, Jan Sobieski, gościł tu często; na stokach pagórków założył prześlicz
Pomnik ten, choć nadrujnowany i bez tablicy,
ny park nazwany przez niego Haraj, w którym po dziś stał jeszcze przed dwudziestu paru laty. W owym
dzień zachowała się piękna aleja modrzewiowa, ręką
właśnie czasie obaliła go ręka jakiegoś wandala, spokróla sadzona.
dziewającego się znaleźć ukryte pod kurhanem skarby.
Dziś jest Żółkiew miastem powiatowem. Oprócz
zasiedziałego z dziada pradziada mieszczańst~a, jest
Na owe cecorskie pola poszybowałą myśl znatam wiele inteligencji z tego powodu, że Zółkiew
stanowi siedziult ró żnych władz powiatu, zarówno rzą komitego autora n Popiołów", Stefana Zeromskiego,
dowych jak autonomicznych. A zatem poza nauczycie- który w swym najświeższym utworze p. t. "Duma
lami, lekarzami, adwokatami i t. p. jest wielu urzędni o hetmanie", złożył w przepięknej prozię arcbaicznej,
ków starostwa, rady powiatowej, sądów, magistratu, jakgdyby hołd prochom Stanisława Zółkiewski~go,
z królewską uroczystością chowanym w farze Zół
urzędu podatkowego i innych. Oprócz dotychczasowych szkół powstało tam świeżo gimnazjum polskie. Go- kiewskiej przez całą Polskę, w 300 lat po zgonie bodzi się~też wspomnieć o licznych gorzelniach i o wiel- haterskim.
kieL.hucie szklanej, zatrudniającej ludność okoliczną.
E. K.

Poszukiwania ludzi
zaginionych bez

jach. W Anglii naprzykład, sprawozdania policyjne, podają na tyliczbę ludzi znikających w
śladu. siące,
ciągu roku.
Większość ich pozostawia jakiś ślad, po którym poliJednym z najbardziej zagadko - cji udaje się odnaleźć ich tropy,
wych objawów naszej epoki, jest lecz około 2000 przepada bez wieś
znikanie ludzi bez śladu, w ucywi- ci. Gdzie poszli? co się z nimi
lizowanych nawet i spokojnych kra- stało? nikt się nigdy nie dowie.
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Nieraz pozostała rodzina całe lata
prowadzi poszukiwania. Ale takie
poszukiwania, z pomocą tajnych
ajentów, ogłoszenia i t. p. są bardzo kosztowne, i często przerywają
się z powodu braku środków.
"Armia Zbawienia" rozpowszechniona w Ameryce i w Anglii stowarzyszenie, pomimo dziwacznycb
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form, położyła wielkie zasługi na
polu filantropii i przez to, zjednywa sobie adeptów, wśród różnych
ni eszczęśliwców.
Przed dziesięciu,
mniej więcej laty, "Armia Zbawienia" rozszerzyła swą działalność i
zaczęła zajmować się wyszukiwaniem
zaginionych bez śladu ludzi. Nie
r.zyni tego zupełnie bezinteresownie,
gdyż ci, którzy uciekają się do usług
tego wydziału, a nie są zupełnie pozbawieni środków, obowiązani są
składać pewną opłatę, albo też dopo magać
o~obiście w puszuki waniach. Ale Armia Zbawienia, nie odmawia swej pomocy nawet naju·
bo ższym: każdy bez wyjątku, ,noże się do niej zwróci ć w potrzebie.
Umieszcza ona ogł oszenia o zaginionycb, w swoich własnyc h pismach i w 0bcych dziennikach. Prócz
tego, prowadzi wytrwale i systematycznie poszukiwania przez swoich
członków, dopóki istnieje najsłab
sza nadzieja odkrycia śladu zag'inionego.
Środki Armji Zbawienia są nierównie większe niż środki jakiemi
rozpo rządza p olicja, i prywatne tajne ajencje. Członkowie Armji znajdują się we wszystkich znaczniejszych miastach Ameryki, Anglii i
angielskich kolonii; we wszystkich
cz ęściach świ ata. "Hasło wojenne"
urz ędowy organ Armii, wychodzi
na Australję w MelboUl·ze - inne
wy danie na Kanadę, inne na Stany
Zjednoczone a w każdem z ni ch
portret poszukiwanego p ojawia s ię
przy ogło szenia c h. Do naczelników
od działów Armii w innych krajach,
rozsyła się bilety, z opisem zaginionego osobnika. Oficerowie Armii,
obo wiązani są prow adzi ć poszukiwania osobiście, i zalecać swoim
po~władnym przepytywanie się wszę
dZie.
Do każdego wypadku, stosuje się
odrębną metodę - mówił kapitan
sztabu Armii, Tunmer, naczelnik
wydziału śledczego, pokazują korespondencje, fotografie i dowody
? dnoszące się do poszukiwań, u10z?ne starannie i p onumerowane. Niek.ledy w ciągu jednej doby udaje
SIę nam wytropić zaginionego, ale
bywa i tak, że poszukiwania ciąg
ną się całymi miesiącam i , latami
n~~et... Zdarzało się nam odnalezc takich nawet, którzy znikli
pued czterdziestu, pięćdziesięciu laty. Co zaś do spraw nieudanych
trudno ściśle określić ich liczbę:
m~.żemy jednak liczyć, że w przybh~eniu, na czterdzieści do pięć
dZles~ęciu żądań, otrzymywanych t ygOdmowo, udaje się nam w dw u-

nastu przypadkach. Od otwarcia wianiem poszukiwań zajmują się
naszego wydziału, załatwiliśmy po- różne dzienniki, zamieszczając ogltJmyślnie około 10,000 spraw.
Ci szenia o zaginionych. Zwłasz cza
którzy zgłaszają się d o nas, obo-. jedno z angielskich pism tygo~nio
wych, które rozchodzi się w ba,
. wiązani Il ą na wstępie, wypełnić
kwestjonarjusz, zawierający ośmnaś  jecznej 1 10ści 1,300,000 egzemplacie pytań odnoszących się do zagi- rzy, "News oj the World ll (Wianionego osobnika. Jeżeli mogą za- d o m ośc i ze świata) umie.szcza bezłączyć pewną kwotę na poszukiwa- płatnie ogłoszenia o zaginionych,
nia - tem lepiej. Ale na dwa- wraz z ich rysop isami. Setki tych
ogłoszeń, nadchocizą co tydz i eń ) do
dzie~c ia osób, ośmnaści e nie jest w
stanie płacić: co naj wyżej n adsyła redahji, która zapełnia niemi kilka
ją od czasu do czasu szylinga alkolumn. Od 1904 r. przes~ł o 500
bo pół korony ...
osób, znaleziono .dzięki ogłoszeniom,
Objaśnienia dostarczoneArmii Zbaa przynajmniej o tyle doszła wia·
wienia, mają zap ewn i oną śc i słą dys- domość do redakcji, wysłane przez
krecję, i dla tego duż o romantycztych, którzy poczuwali się do obonyc h lub tragicznych zdarzeń tonie wiązku wdzięcznoś ci. Ale nieza ·
w tej tajemni czej przystani, nie do- wodnie dużo było ta kich, którzy nic
przyszli nawet po z'a wiadomienin
c h od ząc do wiadomości ogólu . Ale
z należnem pOdziękowaniem.
są i takie, których pI:zebieg jestiawny; dla objaśnienia sposobów jaW naszym kraju, od pewnego
kim posługuje się Armia Zbawie- czasu, wzrosła przerażająco ilość
nia, podajemy tu parę przykładów. taki ch zagadkpwych zniknię ć. Giną
Małżon k a znanego ogólnie, angielstarzy, młodzi, dziew cz ęta i chlopskiego uczonego pod wpływem nieu- cy, przedewszyskiem dzieci. Koń ·
zasadnionego przywidzenia, znikła czy się wszystko wiadomością pobez śladu z domu. Po mie s i ącu daną przez pismo, niekiedy wzmianposzuki wań, przez taj n ą ajen cję ka, że zaginiony odnalazł się, cz ęś
w ezwaną. do pomocy, nic nie odciej jednak tajemnica pokrywa znikkryto. Wtedy mąż zwrócił się do nienie. Może więc byłoby nie do poArmii Zbawienia, której wydział gardzenia, w wypadkach w których
śledczy, dowiedział si ę, że kobieta,
własne siły nie os iągają celu, zwró ·
podobna do rysopisu zaginionej,od- cić się o pomoc do Armii Zbawie:nia, której adres łatwo otrzymać
plynęła na parowcu, do jednej z
angielskich kolonii. Armia Zbawie- 2:11. pomocą komitetu angielskiego,
nia zadep eszowała natychmiast do lub też posłać ogłosz enie do bezswoich oficerów w stolicy kolonii, interesownego pisma ,JNews
the
ci odszukali zaginioną, na jednem World" w Londynie.
z przedmieść, i zwrócili ją mężowi,
W tym też celu podajemy niniejw dzi es ię ć miesięcy po tajemniczem szy artykuł: może on oddać przyzniknięciu. Ale w tym wypadku,
słu gę tym, których d otknęło podobmąż płacił hojnie za poszukiwania,
ne nieszczęście.
których . koszta wyniosły znacz-

ot

ną

sumę·

W drugim wypadku, Armia Zbawienia zwróciła matce zaginionego
od cźterech lat syna.
Przez dwa lata blizko, w pismach
podawano ogłoszenia wraz z portretem. Wpadnięto zaś na trop w
sposób niezwykły. Jeden z "ofice
rów" Armii) odwiedzał chorego,
w szpitalu Edyburskim (Szkocja).
Chory ten, przeczytawszy ogłosze
nie, opowiedział "oficerowi", że ten
opis przypomina mu żołnierza, którego znał w Indjach,
Po tej wskazówce, wytropiono
szukanego, w pułku, stojącym zało
gą w Bombaju (Indje Angielskie).
Zawiadomiono pułkownika, - i matka
wkrótce otrzymała list od syna, który rażony niepowodzeniem, uciekł
do Indji, nie chcąc być ciężarem
niezamożnym rodzicom.
Oprócz n~rmii . Zbawienia" ułat-
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Śmiat wiedzy.
Odkrycie papyrus-ów

starożytnych.

Jak wielkich skarbów doszukać się
można niekiedy w miejscach najmniej
pokaźnych, wprost z zasady omijanych, dowodzą od lat trzynastu prowadzone w Egipcie studja profe sora uniwersytetu oxfordzkiego, Bernardo Pyne Grentell'a. Uczony angielski jest ,hellenistą i zbiera tylko
papyrm,y greckie z epoki, gdy inteligencja egipska zupełnie się zgreczyła, a nieprzebraną kopalną tych skarbów są dla niego miejskie śmietniki.
Najbogatszymi z nich okazały się do tychczas śmietniki w Oksyrynchos,
mieście połoźonem o 200 kilometrów
na południe od Kairu. Gdy je roz-
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kopano, znaleziono obok wielu innych
drobnych rzeczy, wyrzucone niegdyś
ułamki zwojów papyrusowych z II i
III wieku po Chr. i one właśnie dały sposobność poznania nieznanych
utworów greckich autorów. Tym sposobem otrzymano ułamki Homera, pozwalające sprostować tekst w niejednem miejscu I dowiedziano się o istnieniu i utworach poetów greckich,
o których dotychczas nic nie było
wiadomo. Wyszły na światło nowe
poezje Pindara, peany i ody na cześć
Teb, Delów, Abdery poez}el ,Safony,
BachIIIidesa, Karchidosa, poety-filozofa
z IV wieku, pisma Platona I obszerny
ułamek Eurypidesa tragedji "Hypsypile", znanej dotychczas z kilkuhastu
wierszy. Z prozy odkryto wyjątki z
historyków po częsci już znanych,
ćwiczenia retorów i wreszcie dwadzieścia stronic historii, opisującej wyprawę Agezylausa do Azyi w latach
396 do 95 przed Chr. Prof. GrenfeIl
przypisuje ją Teopompowl. Znalazł
się również romans grecki w ułam
kach w śmietniskach dzisiejszej osady
arabskiej. Poza tem liczne poczyniono odkrycia z dziedziny życia codziennego i administracyjnego. Mię
dzy innymi znaleziono kontrakt, na
mocy którego państwowy urzędnik
wysłał swego syna na naukę do profesora stenografii, znanej już w owych
czasach I to w kilku systemach. Odkryto kalendarze, wykazy pocztowe z
czasów Ptolomeusza .Filadelfa i t. p.
Znalazł się
również
list pewnego
młodzieńca, który prosi swego ojca,
aby go zawiózł do Aleksandryi i grozi, że w przeciwnym razie nie będzie
ani jadł, ani się uczył. Jesł także
świadectwo pewnego obywatela, podejrzanego o należenie do wyznawców nauki Chrystusowej, stwierdza'jące, że w właściwym czasie złożył
on ofi arę bóstwu opiekuńczemu cesarza. Oryginalne również jest zaproszenie na obiad tej treści: Herals
zaprasza przyjaciela na obiad ślubny
własnych dzieci".
Prof. GrenfelI po
czternastu podróżach do Egiptu wydał trzynaście tomów swych prac naukowych, obecnie znowu udał się na
dalsze niezwykłe poszukiwania.
Kolej na szczyt Mont-Blanc. Za
niedługie już lata będą mogli turyści
za opłatą karty jazdy dostać się na
szczyt góry Mont-Blanc. Francuscy
inżenierowie, którym powierzono budowę tej kolei, ukończyli już kładze
nie szyn aż do Mont-Lachat (2275
metrów), to znaczy do połowy całej
wysokości i skoro tylko będzie zwieziony
na miejsce materjał kolejowy i pewna
ilość stacji zostanie ukończona, a pierwsza część kolei Mont-Blanc otwartą

bedzle dla publicznoścI. Dalsze stacj~ będą: Rognes 2644 metr. nad
poziom morza, Tete Rousse 3~29,
Aiguille du Gouter 39,000 I Dame
du Gouter 4043 metrów. Aż do wysokości 2672 metrów, s. m. blizko
połowy całej linii, droga prowadzić
będzie przez góry i wąwozy w sposób zwykły pod gołem niebem, czyli że całe szeregi wspaniałych krajobrazów alpejskich z lodowcamt" polami śniegowem\ I zawrotnemi przepaściami, przesuwać się będą przed
oczyma podróżnych. Przeciwnie od
tej wysokości aż do 3865 metrów
będą jechały

pociągi

krytą

galerją,

wywierconą

przez stok góry, z licznymi jednak otworami w skałach.
Stąd aż do samego szczytu będzie
na długość jakich 9'15 m~trów pr~e
bity tunel, ponieważ tylko w ten sposób moż na uchronić linię kolejową
od lawin, bardzo często te okolice
nawiedzających.
Ostatnia część drogi przedstawia największe trudności
i lata całe upłyną, zanim zostanie
wykończoną.
Dla tego jednak mię
dzyczasu urządzony będzie od szczytu AlguilIe du Gouter do szczytu
Mont-Blanc chodnik, który umożliwi
turystom za pomocą sanek albo tylko nóg, bez niebezpieczeństwa lub
zbyt wielkich trudów, dotarcie do
niebotycznego "dachu Europy". Ko ·
lej Mont·Blanc zbudowaną będzie
podług systemu kolei zębatych, tak
dobr7e zastosowanego na Jungfrau
i innych kolejach ~górskich w Szwajcarjl. Jako siła - pociągowa użyta
będzie elektryczność.

Określono, że

przy wspinaniu się pociągu na górę,
szybkość jadzy wyniesie 6 do 8 kilometrów na godzinę, przy której to
chyżości pasażerowie będą mogli bez
żadnego
przejście

niebezpieczeństwa

znosić

w coraz to wyższe regiony
powietrza. Każda stacja 70stanie zaopatrzona w odpowiednie zbiorniki powietrza niegórskiego dla osób cierpiących na "chorobę górską", i w ogóle nie znoszących tak rozrzadzonego powietrza. Dwanaście pocią
gów dziennie będzie mogło jechać na
szczyt góry ; cena powrotnego biletu
wyniesie 40 fr ~lOków. Gdyby się
kiedy zdarzyło że elektryka nagle
odmówiłaby posłuszeństwa, stać

bę

dą do

pomocy potężne parowozy.
Koszta budowy tej nowej kolei górskiej wyniosą do Aiguille du Gouter
100 milionów marek, a ostatniej
części aż do szczytu, 40 milionów
marek.
Zużytkowanie siły wodnej w Skandynawii do celów kolejowych jest za-

pewne tylko kwestją czasu, gdyż
to naturalnym wynikiem . wy-

będzie
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kończenia

wielu budujących się obecnie instalacyi wodno-elektrycznych.
Otrzymana dzięki wodospadom energia elektryczna będzie tak tania, że
parowozy nie wytrzymają z nią współ
zawodnictwa. Podług obliczenia inż.
Holz'a w Norwegii da się otrzymać
przy średnim stanie wody energia
4,000,000 koni. Z tej ilości na południową Norwegię przypada 1,250,000
koni, z których obecnie zużytkowu-.
je się zaledwo piąta część. Zakła
dy w GraeIsfos wytwarzają 41,000
koni. Nieco więcej wytwarzać będą
zakłady w Kykkelsrud, wykończane
obecnie przez firmę Siemens-Schuckert. Największą ilość energii, bo
około 600,000 koni wytworzyć będą
mogły przyszłe zakłady nad rz. Skien.
Przez podnięsienie poziomu jeziora
Mj5swand o 10 m. otrzymano tu zbiornik wody o pojemności nie mniejszej
niż 600,000,000 m 3, po cenie za 1
m 3 czterdziestokrotnie niższej niż w
Egipcie pod A!!suauem. Całkowity
spadek wynosi 550 m, z którego najpierw zużytkowane będzie 220 m.
co da 120,000 koni. Siła ta 'zużyt
kowaną zostanie najpierw do otrzy ·
mywania z powietrza azotu do prze':
róbki na nawóz, prawdopodobnie jednak z tej ol brzy miej ilości energii
skorzystają i drogi żelazne.
Postępy

w

uśmierzaniu

cierpień .

Jednym z nieodstępnych towarzyszów
ludzkiego życia jest ból, to też od
wieków jest przezeń zwalczany. Po '
czątki tej walki widzimy już w najpierwszych chwilach ludzkiej kultury,
gdy panował zwyczaj uroczystego
mordowania starych członków pl emlema. Był to obrządek religijny, w
którym całe plemię brało udział.
Przedewszystkiem grały tu rolę wzglę
dy ekonomiczne, obol{ nich jednak i
chęć oszczędzenia drugim cierpień i
chorób właściwych starości. Dopiero w starożytnej Grecyi zrodziło się
pierwsze świadome dążenie do zmniejszenia cierpień, nie dla przyspieszenia śmierci, lecz przeciwnie dla
przedłużenia życia.
Już od najstał
szych
znachorów
greckich, których pamięć i sława przetrwała do
naszych czasów, spotyka się próby
stosowania środków nasennych i miejscowo znieczulających. Z nasennych
stosowano w całym ciągu wieków starożytnych i średnich korzeń mandrogory,
ze środków znieczulających miejscowo chłód. Z chwilą upadku nauki
greckiej, upada też i medycyna , która właściwie przestaje być wtedy na ·
,:ką w ścisłe m znaczeniu tego słowa.
Srednie wieki zresztą wysilają się
bardziej nad obmyślaniem coraz to
nowych tortur dla domniemanych
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czarowników i czarownic, niż na
szukanie środków, zmniejszających
cierpienia. Aż do czasów rewolucyi
fran cuskiej nie poczyniono w tej dziedzinie żadnego poważnego kroku naprzód. Stosowano tylko alkohol, ale
wyłącznie jako zabieg ludowy. Cierpiących upajano. Nie znano również
aseptyki, więc niektóre tylko operacje były możliwe. I tak chirurgia
koń czyn i niektóre niezłożone, a częs
te operacje, jak łamanie kamieni
pęch erzowych.
Ta nieskomplikowana chirurgia posługiwała się często
lekarzami bardzo nizkiego wykształ
cenia, felczerami, którzy jednak po
dłużs zej praktyce dochodzili do zdumiew ającej zręczności i. wprawy. Dopiero w połowie zeszłego wieku, gdy
dzięki postępom nauk przyrodniczych,
chirurgia i medycyna zrobiły ogromny krok naprzód, a . umiejytność przestrzegania absolutnej czystości umożliwia operacje wewnętrznych organów, zaczęła szukać sposobów korzystania z tych nowych skarbów wiedzy: I tak w r. 1846 głośny dentysta amerykański, Morlon, zaczyna
stosow ać
rozpylanie eteru, celem
znieczulania pacyentów. Następny rok
przynió sł
zastosowanie chloroformu
przez edynburskiego lekarza, Simpsona. Od tego czasu nastąpiła nowa
era w chirurgii, ból bowiem został
przez człowieka pokonany. Pierwszy
jednak człowiek, którego miano uś
pić chloroformem, umarł, zanim zaczął wdychać pierwsze krople. Było
to wielkie m dobrodziejstwem dla ludzkości, gdyby bowiem !:Jył umarł trochę później,
chloroform
zostałby
odtrącony jako środek nie mogący
mleć zastosowania i długo by jeszcze prawdopodobnie wszelkim ope:acjom chirurgicznym towarzyszyły
Jęki cierpiących z całą świadomością
bólu. Niezliczone. próby dokonywane następnie miały na celu tylko )edno: dać cierpiącemu człowiekowi
zapomnienie we śnie. Zaczęto więc
stosować najrozmaitsze mieszaniny
eteru, chloroformu, alkoholu, gazu
ro-zwes elającego i t. p.
Rozmaite te
Poszukiwania dowodzą, że przy naj bardziej dodatnich stronach ma też
chloroform i strony ujem'ne. Przy
chorobach serca i nerek n. p. działa
o~ ~gubnie, gdy natomiast przy cierp enIach płuc znowu eter jest szkodliwy'
.
mieszaniny ma.
' roz maI·t e WIęC
Ją· na celu osłabienie działania jed~e~o . z tych środków przez inny,
NZlałaJący często wprost przeciwnie.
1_ astępnie doszła medycyna do prze"'-onan\ .
. h a, ze przy niektórych operacJac , sz czego'I nie na organach zewnętrznych , ud a Je
'
"
"'
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znieczulenie mIeJscowe. l jak przy
usypianiu ogólnem praojcem wszystkich zabiegów był korzeń mandragory, tak przy znieczuleniu miejscowem
takim środkiem było zimno. Zaczę
to więc stosować rozpylanie eteru, a
potem chlorku etylu, wywołując w
ten sposób nieczułość skóry przez
zamrażanie. Najpowszechniejszym jednak środkiem stała się wkrótce kokaina w rozmaitem rozcieńczeniu i
mieszanInIe. Dziś nawet wielkie operacje dokonywają pod miejscowe m
tylko znieczuleniem. Znieczulanie kokainą zrobiło w ostatnich latach niesłychany krok naprzód, mianowicie
przez wstrzykiwanie jej, lub wpuszczanie do kanału kręgosłupa. W os tatnim wypadku płyn styka się z mieczem pacierzowym i znieczula wychodzą<;:e zeń nerwy tak, jak przy znieczulaniu miejscowem. Jest to ostatni zdobyty dotychczas stopień doskonał ości
w dziedzinie chirurgii; chory bowiem
(o ile ' wO"góle może pa'trzeć na podobne rzeczy) przygląda się spokojnie operacji własnego ciała, nie cierpiąc przytem wcale.
Ostatni rekord,
jaki osiągnięto w tym kierunku, było
znieczulanie dochodzące do samej
szyi.
Głód lekarstwem. Według teoryi amerykańsk iego fizyologa, dr.
Carringtona, wszystkie choroby moż
na leczyć - głodem. Krótki zarys
tej nowej teoryi zamieszcza "Revue" . Otóż zdaniem dr. Carringtona wszyst· .
kie choroby, z wyjąt:dem zewnę
trznych obrażeń i skurczu powstają '·
wskutek tego, że w organizmie ludzkim pozostają pewne materje, które
w normalnym stanie powinny być w
naturalny sposób z organizmu wydzielone. Choroba nie jest niczem
innem, jak tylko sztucznem ujściem,
które wyszukują sobie owe materje
chorobowe. W dwojaki sposób dostają się nieczystości do organizmu: albo przez płuca t. i. przez wdychiwanie zarażonego powietrza, albo przez
żołądek, wskutek spożycia szkodliwych potraw, lub napojów. Trzeba
więc pozwolić żołądkowi
i płucom
uwolnić się
samym od zarodków
choroby. Wszystko, co nazywamy
chorobą, nie jest niczem inne m, jak
tylko w ten sposób odbywającym się
procesem oczyszczania. Błędem jest
mniemanie, że chorobę można zwalczyć aptekarskimi środkamI.
Trzeba
tylko nie przeszkadzać naturalnemu
procesowi czyszczenia i odciąć nowy
dostęp materjom chorobotwórczym. Należy zatem postarać się o zmianę
powietrza i - nie jeść. Dr. Carrington nie zadawalnia się t. zw.
dyetą częściową t. j. na ograniczeniu
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ZWykłej ilości pożywienia; żąda, aby
pacjent pościł, !r nawet "suszył" w
dosłownem znaczeniu, poprostu gło
dował. Ciekawe, czy też znajdzie

wielu pacjentów.

Z PRASY ROSYJSKIEJ.
Strq.we o międzynarodowej sytuacji
. Rosji.
"Słowo" petersburskie zamieściło .
ciekawy artykuł Piotra truwego,
omaw iający sytuację obecną Rosji
w E uropie wobec przewrotu w Turcji: Samemu przewrotowi przypisUJe S~ru we znaczenie pierwszorzę
dne w pl'2.y szłym rozwoju stosunków międzynarodowych i uwa~a,
że może on wywrzeć wpływ fatalny na mocarstwowe znaczenie Rosji.
Osią polityki wszechświatowej
pisze Struwe-są w chwili obecnej
stosunki pomiędzy Anglią a Niem ·
cami. Cóż wprowadził przewrót turecki do sytuacji międzynarodowej,
znajdującej się pod znakiem angloniemieckiego
współza wodnictwa ?
P rzed turecką konstytucją w sytuacji tej Rosja grała olbrzymią rolę.
Jakkolwiek zachwiana była Rosja
przez wojnę i antynarodowe ekscesy rewolucyjne, które chce dopędzić i już przepędziła antynarodowa zabójcza dla państwa reak.
cja-bez względu na swoją słabość
wewnętrzną, przez samo ustosun kowanie międzynarodowych sił Rosja była znaczną wielkością.
Jednakże obecnie siła ta jest
zneutralizowana i skrępowana. Obok
niej powstała nowa Turcja, która
w krótkim czasie powinna się stać
pierwszorzędną potęgą, zdolną do
wejścJa w każdej chwili na arenę
jakiejkolwiek międzynarodowej kom.
binacji.
Turcja w pewnym sensie gotowa jest zająć to "psychologiczne miej-sce", które dotychczas należało do
Rosji. Z tego mogą wypłynąć
konsekwencje różnorodne a zupeł
nie nieoczekiwane. Jedną z takich
konsekwencji może być jeśli już
nie zbliżenie
anglo-niemieckie to
.
w kazdym razie ustanowienie pomiędzy Anglią a Niemcami lepszych daleko, stosunków aniżeli te,
które panują teraz. Międzynaro
dowa wartość i obronność Rosji
obniży się jeszcze. Faktycznie nastąpi zupełna jej izolacja, jak to
było przed wojną krymską i po
wojnie rosyjsko-tureckiej 1877

,
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1878 r. aż do czasu
syjsko-francuskleg-o.

zbliżenia

ro-

- W dalszym ciągu wyjaśnia Struwe, dlaczego przewrót turecki może oddziałać na zbliżenie Anglii i
Niemiec. Oba mocarstwa mają interes zachowania dobrych stosunków z nową Turcją. Anglia ze
względu na ~gipt, Niemcy ze
względu na swoje kapitały, ulokowane nad Bosforem. Z drugiej strony Turcja jest zainteresowana w przyjaźni jak jednego, tak i drugiego
mocarstwa. Oczywiście wszystko to
wikła
dotychczasową
sytuację i
niebardzo sprzyja umocnieniu powagi i znaczenia Rosji.
Międzynarodowa sytuacja Rosji
-pisze dalej Struwe - ogromnie
się komplikuje po przewrocie tureckim. Nie można przytem pomijać tego, że odrodzenie Turcji osłabia sytuację Rosji i na Dalekim
Wschodzie, bo mieć z dwuch stron
przeciwległych silną Turcję i silną
Japonię, to w rzeczywistości znaczy
być ... zaciśniętym z obydwu stron.

W tej sytuacji międzynarodowej,
w jakiej znajduje się obecnie Rosja, tylko największe wytężenie
wszystkich wewnętrznych sił móże
zapobiedz dalszemu osłabieniu pań
stwa.

Tu zwraca

się

Struwe do wewnętrznych stosunków
rosyjskich
i konstatuje niewesole objawy.
uspokoił się i zasklepił.
poczęła się skomplikowana

Kraj

Rozpraca
poli-

przetwarzania doświadczenia
tycznego, głębokiej krytyki świa
topogtądu, z którym żyły całe pokolenia. W ten spokój rozmyśla
nia, z którego powinna i może wyrosnąć nowa kulturalna twórczość,
wzrastająca
ciągle reakcja rzuca
swe wyzwania, które świadczą o
te-m, że opanował ją duch małostko. wej mściwości, zasłaniającej wszelkie perspektywy państwowe.
Każdy dzień może być zwiastunem ciężkich doświadczeń. I trwoga ogarnia na myśl, z jakim zapasem nanowo zgromadzonej złości
wejdziemy wokres nieuniknionych
prób. Tymczasem nigdy jeszcze
Rosja nie potrzebowała tak bardzo
podniesienia narodowego ducha, jak
dziś· .

To 1•

O'SZSZ'O.

Igrlyska-;-olimpijskie w Londynie, których pierwsza serja nie-dawno skończy 
ła się , a d ruga niedługo się zacznie,
przyni osły sporo nowości w dziedzinie
zdziałań sportowych. T o też w codziennych nawet pismach niefachowcy zachwycają się siłą i wytrzymałością atletów olimpijskicb. Najwięcej laurów
zbierali dotąd am erykanie. Niebywały
dotąd skok wwyz z rozpędu osiągnął
amerykanin Porter. Przeskoczył łatę
położoną na wysokości 1901/2 ctm. Na
odle-głość z rozpędem sko czył amerykanin Irons, przeleciawszy przestrzeń
748 1/ 2 ctm. Skok wwyż bez rozbiegu
na wysokość 18,1/ 2 ctm. wykonał-ame
rykanin Ewry. Tenże sarn Ewry skociył z miejsca 333,4 ctm. w dal, skok
z tyczką najlepiej wykonali Gilbert i
Cooke przpskoczywszy po 3,71 m . zaznaczyć należy że podczas prób ame·
rykanin, Archilbald przeskoczył 3,7' m,
~ podczas zawodów jednak, niedyspozycja jakaś nie pozwoliła mu zwycię
żyć. "\V biegu, rzucanie dyskiem, mło
tem, pływaniu i t. p. osiągnięto również niebywale wyniki. Druga zbliża
jąca się, serja igrzysk olimpijskich bę
dzie obejmowała zawod)! w grach i
wogóle próby, których wykonaniu najlepiej sprzyja, zbliżająca się już rychło
chłodna pora.

Wiadomości

praktyczne.

Sposób hodowania mirty. Rzadko w którym domu bodują mirtę, choć jest to
bardzo ładna roślinka, szcze~ólniej gdy
kwitnie. Wogóle uważana jest za trudną do hodowli. Najważniejszym błę
dem jest trzymanie jej przez zimę w
zbyt ciepłem i suchem powietrzu, którego ona nie znosi, traci z początku
liście w
końcu usycha.
ajlepiej prze
nieść ją na zimę do nieopalanego pokoju, gdzieby wysokość temperatury
nie wynosiła więcej niż S-6 st. .c. Najodpowiedniejszem miejscem była by
sucha a przewiewna piwnica. Mirta nie
potrzebuje c zęstego podlewania, nie zaszkodzi nawet gdy L.iemia trochę przeschnie. Na wiosnę o ile zacbodzi potrzeba dobrze jest ją przesadzić i z doniczką zakopać w cienistem miejscu w
ogrodzie. O ile kto nie ma ogrodu, powinien roślinę tę postawić na oknie od
strony zacienionej. Często spotykamy
się z twierdzeniem, że niektóre
mirty
nie kwitną, lecz tak wcale nie jest. Kto
tę roślinę w zimie w chłodzie trzyma
i wcale lub też bardzo mało ją ,przycina, będzie miał co roku przyjemność
widzenia jej w kwiecie. Kto jednak
cbce Ją mieć jakiejś specjalnej formy
musi na wiosnę lub w początku lata
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Gdy się już dobrze
przesadzamy je pojedyńczo
w male doniczki napełnione ziemią ogrodową i t. z. liściową, pielęgnując jak
wyżej i zwracając szczególniejszą uwagę na podlewanie. Bardzo dobrze wpły
wa na rozwój rośliny dodanie do ziemi.
troszeczkę opiłek rogowych.
Pranie bez mydła . Kolorowe, tak wdniane, jak bawełniane, materje najlepiej
jest prać w zimnej lub le tniej wodzie
jak następuje: Z apa rzyć pszennych otręb i rozcierać aż z b ie leją, albo oczyszczonych kartofli utrzeć na tarce i jedną z tych m as nacierać jak mydłem,
mające się prać materje. Potem przepłuka ć w zimnej wodzie, przetrzepać
i podsuszyć w cieniu i niezupełnie jeszcze sucbe maglować .
Przeciw myszom i szczurom. Dziewanna, r oślin a wysoka, żółto kwitnąca, bę
dąca dla ludzi lekarstwem, jest trucizną
dla myszy i szczurów. Trzeba
wziąć dziewannę z kwiatem, liśćmi i korzeniem i kłaść w izbie.; ichlerzu, sklepie, stodole i wogóle wszędzie gdzie
się znajdują te uprzykrzone zwierzęta
a te wnet się ' wyniosą i nie wrócą
nego czasu

szklanką.

zakorzenią

więcej.

ZNACZENIE ARYTMOGRYFU
zamieszczonego w Nr. 30 " Ziarna n •

Eliza Orzeszkowa,
Meir Ezofowicz - Austryalczyk.
Dobre rozwiązanie nadesłali p. p. A. Oskó1ska z Kodymy, Bronisława Górska, Marja
Omelańska z Lublina, K. Wierzchucki z Wyrozęb. Aleksander Szh:zak z Zawiercia, Jurczak organista z Zaremb, Emil HCihr z War·
szawy.
Kończący się kwartał III-ci oraz
zaległości w opłatach ze strony pe-

wnej liczby odbiorców " Ziarna", zmuda zwrócenia się pod ich adresem z uprzejmą prośbą, aby przed
dn. 1-m października zechcieli uregulować rachunki 'za czas ubiegły.
Wielce nam są miłe dowody listowne uznania dla pracy naszej ze
strony prenumeratorów prowincjbnalnych, dowody te jednak, aczkolwiek stanowią cenną pamiątkę i zachętę do pracy w tych nad wyraz
ciężkich warunkach wydawniczych,
nie ąą w stanie swoją moralną wartością wyrównać tych strat materjalnych, jakie ponosi "Ziarno" wskutek niepunktualnego przesyłania opłaty prenumeracyjnej.
Do tych sympatycznych maruderów zwracamy słowa powyższe. Są
dzimy, że poskutkują.
Przy sposobności zwracamy uwagę, źe ci z prenumeratorow prowinprzy cinać wierzcholki pędó~, p~zbaw.ia
cjonalnych, dla których nieprzyjmo-·
ją jednak tern samem moz~oścl kWItnienia. Mirty łatwo otrzymujemy przez . wanie pieniędzy przez najbliższą stasadzenie aplegrów, któremi mogą być
cję pocztową nastręcza pewne trupotrzycinane gałązki. Można je sadzić
dl1ości , mogą przesłać opłatę prepo kikanaście w jedną doniczkę w lekką
numeracyjną w markach pocztowych.
piaszczystą ziemię przykryw aj ąc do pewszają nas
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