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Lwów 7. listopada.
Dziennik nasz poddawał niejednokrotnie 

rzeczowej krytyce taktykę polityczną prezesa 
Koła polskiego, p. Jaworskiego i życzył sobie 
w sejmowem Kole polskiem wyjaśnień w spra
wie polityki naszej delegacyi wiedeńskiej.

Żałujemy, że życzeniu temu nie stało 
się zadość — leżało ono bowiem przede- 
wszystkiem w interesie Koła.

O ile przedmiotowa krytyka postępowa
nia Koła wiedeńskiego jest wskazaną, o tyle 
nie prowadzi do celu namiętny ton przeoiwko 
prezesowi Koła, przez Słowo polskie inauguro
wany. Czysto osobiste, gwałtowne zaczepki, a 
co więcej groźby, nie przyczynią się do wy
jaśnienia pobudek polityki wiedeńskiej, a gdy 
się zwracają przeciwko starszemu, zasłużone
mu człowiekowi, mogą odnieść skutek wręcz 
przeciwny zamierzonemu. Sądzimy, że uzna 
to Słowo polskie i z drogi namiętnych gróźb 
zwróci się na drogę spokojnego i rzeczowego 
traktowania spraw Koła polskiego.

Brak miary widoczny także w sprawie 
ruskiej. Byliśmy przeciwnikami ruskiego gim- 
nazyum w Stanisławowie i zalecaliśmy nieje
dnokrotnie obronę polskiego społeczeństwa 
przeciwko szowinizmowi ruskiemu. A jednak 
mimo, że pragniemy się utrzymać na tern 
stanowisku, znajdujemy, że ataki niektórych 
pism na ks. metropolitę Szeptyckiego są zbyt 
gwałtowne, zbyt osobiste, a w dodatku nie 
zawsze polegają na prawdziwych faktach, 
niejednokrotnie wkraczają w stosunki rodzin
ne, których dyskusya dziennikarska dotykać 
nie ma prawa. W szczególności nieprawdą 
jest, jakoby poseł hr. Jan Szeptycki miał był 
kiedykolwiek mówić, że potępia postępowania 
syna, ks. metropolity.

Broniąc się przeciwko terroryzmowi Ru
sinów, nie uczmy się od nich gwałtowności 
tonu, ale przeciwnie, bądźmy wybredniejsi 
w wyborze środków i pamiętajmy: że jeste
śmy synami rycerskiego narodu i że nawet 
zapatrywania te, z któremi się nie zgadzamy, 
powinniśmy zwalczać po rycersku.

Z Bułgaryi i Macedonii.
(Koresp. Gaz. Nar.).

Sofla 2. listopada.
(Ruch powstańczy. —- Odezwa komitetu eentr, orga
nizacyi. — Zbiedzy macedońscy. — P. Juryj Baeh- 
metjew i jego żona. — Romuald Przewalski i jego 

towarzysze rosyjscy).

To, czego nie mogły, lub nie choiały, 
dokonać całe, pułki redyfów, askięrów, iła- 
wów i bandy dzikich, sfanatyzowanych i roz
bestwionych baszybużuków tureckich, doko
nywać zaczęła sama matka przyroda. Ałłach 
wszechmocny Mahometa zwrócił swe oblicze 
ku swoim wybrańcom, zesłał im pomoc w po 
staci zimy, rozpanoszonej już od miesiąca na 
Bałkanach, wobec której, podług urzędowych 
wieści dzienników europejskich, powstanie 
macedońsko-bułgarskie słabnie. Te same na
dzieje zaczęła uprzednio żywić i dyploma- 
cya europejska; fakty tymczasem pokazują, 
iż powstańczy ruch macedoński, wywołany 
bynajmniej nie sztucznie, jak go przedstawić 
chciano, lecz przez przyczyny głębszej na
tury, leżące w samym ustroju państwowym i 
ekonomicznym Turcyi, jakkolwiek osłabł, to 
przecież doszczętnie uśmierzonym nie został. 
Ze powstanie, mimo powrotu masy powstań
ców, bułgaro-macedończyków, od których za
roiły się nietylko ulice stolicy Sofii, lecz i 
pogranicznych miast i miasteczek, jako to: 
Samokowa, Dubnicy, Kustendila. dalej Bur- 
gasu, Warny, Czepina i Płowdiwa (Filipo- 
pola), dowodem są jeszcze ciągłe potyczki 
wewnątrz samej Macedonii, a, i sama odezwa,

wydana w Sofii dn. 13. bm. przez reprezen- 
tacyę wewnętrznej organizacyi. Brzmi ona jak 
następuje: „Niektóre dzienniki europejskie 
pomieściły ogłoszenia, że Komitet centralny 
organizacyi wewnętrznej powziął uchwałę 
wstrzymać ruch powstańczy i przerwać dzia
łania wojenne. Przedstawiciele organizacyi 
podają do wiadomości, iż ogłoszenie to jest 
tendencyjne, ponieważ tego rodzaju kwestya 
ani nie była rozpatrywaną, ani też nie mo
gło się powziąć innej, w tym względzie, od 
poprzedniej -uchwały. Dawniejsza uchwała: 
„prowadzić walkę aż do osiągnięcia celu, za
chowując swą moc i nadal".

Czy jednak, wobec ostatniego zwrotu 
w sprawie wprowadzenia austro-rosyjskich 
reform, w skuteczność których opina publi
czna zaczyna nabierać wiary i otuchy, posta
nowienie to zachowa moc swoją, trudno prze
widzieć. Jeżeliby nawet komitet centralny i 
nie z taką już siłą podtrzymywał ruch po
wstańczy, to o zupełnem zawieszeniu prac 
swoich nie myśli, a przygotowuje ruch może 
jeszcze silniejszy na przyszłą wiosnę, jeżeli 
do tego czasu reformy wprowadzane nie 
uczynią zadość nadmiernie wzburzonym umy
słom, napróżno lat tyle oczekującym spełnie
nia obietnic traktatu berlińskiego.

W obecnej chwili, mając już do czynie
nia z licznym zastępem powstańców, Bułga- 
rya ma większy kłopot ze zbiegłymi, spokoj
nymi mieszkańcami miast i wsi macedońskich. 
Dzienniki bułgarskie podają ich na 20.000 lu
dzi, przeważnie ze starców, kobiet i dzieci 
złożonych. Dziennik sofijski Otyyw (Echo) 
bardzo słusznie proponuje, aby ciężar prze
zimowania i wyżywienia tych rzeczywiście 
nieszczęsnych wygnańców rozłożyć na 2.000 
blisko gmin księstwa bułgarskiego, osiedlając 
ich grupami po 10 osób i dając im jakie takie 
zajęcie przytułek i pożywienie, dopóki spra
wa macedońska nie zostanie pomyślnie i rze
czywiście zgodnie z żądaniami ludzkości roz
strzygniętą. I zaprawdę,. przy tegorocznym 
ogólnym, pod każdym niemal względem, 
„berekecie" (urodzaju) w Bułgaryi, sprawa ta 
nie powinnaby być trudną. Zapomogi ze stro
ny rządu (Rada ministrów dwukrotnie już 
uchwaliła po 50.000 franków), gmin miejskich 
i wiejskich, stałych rad powiatowych, oraz 
różnych stowarzyszeń dobroczynnych, przy
czyniają się do chwilowego ulżenia losu bie
daków, lecz na dłuższy przeciąg czasu wy
starczaj ącemi być nie mogą.

Chcąc widocznie przyjść z pomocą usiło
waniom bułgarskim, w tak krytycznej chwili 
zjawia się jak deus ex machina reprezentant 
cara Mikołaja w Sofii, p. Juryj Bachmatjew 
z małżonką swoją. Amerykanką z pochodze
nia i urodzenia (nawiasem mówiąc, strasznie 
zamiłowaną w osobnikach psiego rodu), wyru
sza dnia 23 bm. do Burgasu (ciągle ten Bur
gas na myśli!) nad morze Czarne, aby osobi
ście i dokładnie zbadać, do jakiego stopnia 
zbiegli tam macedońscy Bułgarzy potrzebują 
pomocy. Pani Bachmetjewa, jako przewodni
cząca rosyjskiego Towarzystwa dobroczynno
ści w Sofii p. n. „Eudokia" (imię jednej z có
rek księcia Ferdynanda), już przed dwoma 
miesiącami jeździła w okolice Samokowa i 
klasztoru św. Jana rylskiego i podobno rze
czywiście dużo dobrego tam świadczyła. Dziś, 
wyruszywszy z małżonkiem, zapewne także 
sercem powodować się będzie; jakim zaś ra
portem obdarzy cara sam pan Juryj, czy przy
padkiem nie o stanie ulepszanego z każdym 
dniem i podnoszącego się stale portu bułgar 
skiego, przyszłość okaźe.

Siadem p. Bachmetjewa poszedł i nasz p. 
Romuald Przewalski, o którym poprzednio 
wspominałem, tylko w inną stronę. Powró
ciwszy z Macedonii, gdzie rzeczywiście brał 
udział jako powstaniec-korespondent i publi
cysta rosyj ski (takim mianowały go 
dzienniki bułgarskie), obecnie w towarzystwie 
przebywających od pewnego czasu w Sofii 
gości rosyjskich: Tatjany Iwanówny Durdiny 
i Tereziny Jenko, oraz porucznika zapasu, 
Stojenczewa, wyjechał do Lyżene, miejscowo
ści w Ozepińskiem, aby się naocznie przeko
nać o położeniu zbiegłych Macedończyków, 
przebywających tam w sporej liczbie. Po na- 
ocznem zbadaniu stanu rzeczy mają zamiar 
ci państwo razem wyruszyć dalej do Serbii, 
Czech i Rosyi, aby wzbudzić rzeczywiste 
współczucie i dalej agitować w sprawie ma

cedońskiej, co do której wypowiadali się tu
taj bardzo przychylnie. Co do p. Przewal- 
skiego, nasuwa się mimowolnie pytanie, dla
czego przez dwa miesiące z górą pobytu w 
Sofii nie zaprotestował przeciwko tytułowa
niu go przez dzienniki bułgarskie „błagoroden 
Rusin" (szlachetny Rosyanin), skoro wśród 
małej, co prawda, gromadki naszej uchodził 
stale za Polaka, jakkolwiek bardzo niewiele 
z nami się komunikował.

Siei.

Z Sofii dziś telegrafują: Księżna Kle
mentyna, matka ks. Ferdynanda bułgarskiego, 
zwróciła się do kilku panujących, przedsta
wiając smutne położenie Macedończyków, 
zbiegłych do Bułgaryi. Owóż w tych dniach 
cesarz austryacki Franciszek Józef przesłał 
na ten cel na ręce austro-węgierskiego repre
zentanta w Sofii kwotę 10.000 fr.

Ziemie polskie
wyborami do aejma 

pruskiego.
Walne zebranie delegatów ks. Poznań

skiego celem ustalenia kandydatów na posłów 
do sejmu pruskiego, odbyło się w czwartek 
w Poznaniu. Przewodniczył p. Stefan Cegiel
ski. Z 42 delegatów przybyło 38. Po długich 
i ożywionych dyskusyach uznani zostali za 
kandydatów na posłów:

w okręgu średzko-wrzesińsko-śremskim 
pp, Głębocki, ks, Stychel i Szuman,

w okręgu kościańsko-śmigielsko-grodzi- 
sko-nowotomyskim p. dr. Witold Skarżyński, 
i dr. Zygmunt Dziembowski,

w okręgu pleszewsko-jarocińsko-kroto' 
szyńsko-koźmińskim dr. Antoni Chłapowski 
i ks. prałat Jażdżewski,

w okręgu odolanowsko-ostrowsko-ostrze- 
szowsko-kępińskim, dr. L. Mizerski i dr, Fe- 
licyan Niegolewski,

w okręgu gnieźnieńsko-witkowskim p. 
Leon Grabski,

w okręgu wągrowieoko mogileńsko-żniń- 
skim Władysław Brodnicki i Roman Janta 
Połczyński,

w okręgu wschowsko-leszczyńsko-rawi- 
cko-gostyńskim Józef Głębocki, Marceli Żół
towski i ks. dr. Skrzydlewski;

w okręgu wschodnim i zachodnim po
znańskim i obornickim ks. dziekan Mędlewski 
i dr. Felicyan Niegolewski;

w okręgu babimojsko-międzyrzeckim hr. 
Maciej Mielźyński i Józef Mycielski;

w okręgu międzychodzko-skwierzyńsko- 
szamotulskim hr. Maciej Mielźyński i Józef 
Głębocki;

w okręgu inowrocławsko-strzelińsko szu
bińskim dr. Krzymiński, dr. Tadeusz Trzciński, 

w okręgu bydgosko-wyrzyskim,. Leon
Czarliński, ks. Tesmer i ks. Treder.

w okręgu czarnkowsko - wieleńsko - cho-
dzieskim dr. Zygmunt Dziembowski i Wa
lery Łebiński.

w okręgu miasto Poznań: p. Michał 
Więckowski.

9(ronilca.
Lwów, dnia 7. listopada 1903.

Kalendarzyk.
W niedzielę 8. listopada Koronatów. — Gr. kat. 

Demetrya. — Kai. słów. Sędziwój
Wschód słońca 7'05, zachód 4'24.

— Namiestnik hr. AndrzeJ Potocki jak
telegrafują z Krakowa — zatrzymał się dziś w 
Krakowie, w powrocie z Wiednia do Lwowa. P. na
miestnik dokonał dziś rano lustracyi starostwa w 
PojgóAu; trwała ona przeszło półtora godziny. Na
miestnik wyjeżdża jutro rano do Lwowa.

Kronika Jwpwska.
= Żona XX. wieku- Przy ulicy Balonowej 

usiłowała struć się wczoraj kwasem karbolowym pe
wna młoda pani. Pogotowie ratunkowe po udziele
niu pierwszej pomocy, odwiozło desperatkę do szpi
tala powszechnego. Niedoszła samobójczyni wyszła 
przed trzema dopiero miesiącami za mąż a przed

tygodniem porzuciła męża i zamieszkała z ko
chankiem.

— Usiłowano samobójstwo. W gmachu poli
techniki służący laboratoryum, Wojciech Kasza, 
złajany przez profesora, chciał odebrać sobie życie 
i napił się jakiegoś kwasu. Upadł w strasznych 
boleściach. Pospieszono mu jednak szybko z po
mocą lekarską i życiu jego nie grozi niebezpie
czeństwo.

— Niebieski ptak. Aresztowano niejakiego Ka
zimierza Królickiego, który podawał się za redakto
ra. Przed kilku iaty plątał się około niektórych re 
dakcyj lwowskich jako reporter, lecz nie zażywał do
brej sławy, potem przeniósł się do Krakowa. Otrzy
mał znaczny spadek, który* zmarnował i w ostatnich 
czasach znowu zjawił się na bruku lwowskim Pisy
wał wierszyki do pornograficznych pism, nibyto hu
morystycznych, ale upadał coraz niżej, aż wreszcie 
chwycił się oszustw. W porozumieniu z jednym 
agentem krakowskiego tow. ubezpieczeń — którego 
nazwisko trzymane jest w tajemnicy — ubezpieczył 
się pod fałszywemi nazwiskami jako Antoni Kuna- 
szowski na 15,000 koron i jako Józef Niemiziez na 
10.000 koron, a prowizyą, jaką towarzystwo agen
towi za przyspożenie członka ubezpieczającego się 
udzieliło, podzielił się z tym agentem. Owego agenta 
aresztowano jeszcze przed kilku dniami, a Kró
lickiego wczoraj.

Kronika krajowa.
Czem się zajmuję studenci ruscy ? Haii-

czanin powtarza wczoraj, że Kr., którego niedawno 
przytrzymano na rozszerzaniu broszur socyalistycz- 
nych Wityka pomiędzy żołnierzami 80 pp. jest u- 
czniem VI. kl. lwowskiego gimnazyum ruskiego.

Zarzut dra Oleśnickiego Otrzymujemy na
stępujące pismo: W przemówieniu swem w sejmie 
zarzucił poseł dr. Oleśnicki posłowi drowi Kozłow
skiemu, że skoro się on tylko zjawi w jakiej miej
scowości wschodniej Galicyi, gdzie Rusini i Polacy 
w zupełnej zgodzie żyją, doprowadza swoim wpły 
wem, czyteż wprost agitacją stosunki owe do ,.aus- 
einander", Ponieważ poseł dr. Kozłowski i Tłu
macz w styczniu lir. swoją bytnością zaszczycił i na 
zgromadzeniu w sali rady powiatowej w godzinnej 
przemowie powody swego przybycia wyłuszczał - 
do organizacyi społeczeństwo polskie w powiecie i 
obrony przed wyrzucaniem za San wzywał, ale ró
wnocześnie kładł wielki nacisk na zgodliwe pożycie 
z umiarkowanymi żywiołami obozu ruskiego — przy- 
to insynuacja posła dra Oleśnickiego, jakoby poseł 
dr. Kozłowski owo polsko-ruskie »auseinander" miał 
na oku, jest tylko niegodną insynuacyą. Dlatego 
polskie gimnastyczne Tow. Sokół w Tłumaczu na 
swem nadzwyczajnem walnem zgromadzeniu w dniu 
31. października br. jednogłośnie uchwaliło zarzut 
ten dra Oleśnickiego publicznie jako nieprawdziwy 
napiętnować, a wyrazić posłowi drowi Włodzimie
rzowi Kozłowskiemu cześć i hołd za jpgo do
tychczasową działalność na polu organizacyi naro
dowej.

Za dowód, że poseł dr. Kozłowski nikogo u 
nas nie namawiał do zrywania wszelkich stosunków 
z Rusinami — niech p- służy ta okoliczność, że tłu- 
mackie gniazdo sokole liczy między zwyczajnymi 
członkami swymi trzech Rusinów.

W wykonaniu powyższej uchwały walnego 
zgromadzenia polskiego Sokoła w Tłumaczu, upra
szamy szan. Redakeye o zamieszczenie powyższego 
pisma w łamach swego dziennika. Za wydział: pre
zes Walewski, zastępca Simonowicz.

Echa ruskie. Na dzień 12. bm. zwołuje do 
Rohatyna b. poseł ruski, Mogilnicki, sejmik relacyj
ny, celem wyjaśnienia powodów złożenia mandatu 
poselskiego.

Ukraińcy zamierzają wydać osobną broszurę z 
mowami posłów ruskich w sejmie podczas rozprawy 
nad niedoszłem ruskiem gimnazyum w Stanisła
wowie.

Ze Stanisławowa donoszą: Wczoraj przy
szedł do restauracji Konigsfelda jakiś młody czło
wiek, a po spożyciu obiadu i wypiciu szklanki piwa, 
dobył rewolweru i wystrzałem celnym w skroń po
zbawił się na miejscu życia. Denat nazywał się 
Marchewka, liczył lat 22 i był z zawodu pierni- 
karzem.

W urzędzie pocztowym w Borysławiu od
dłuższego czasu panowały dziwne stosunki. Ginęły 
listy, pieniądze. Dyrekcya poczt zarządziła śledztwo, 
które od dawna się toczy. Już przed kilku dniami 
aresztowano dwóch funkeyonaryuszów, potem paru 
urzędników suspendowano, aż wreszcie onegdaj 
aresztowano służącego tej poczty Finklera, który, 
zdaje się, jest najbardziej winnym.

Oszustwa wekslowe W miejskiej Kasie 
oszczędności w Przemyślu wykryto oszustwa popeł
niane w dziale wekslowym. Zrazu chciano sprawę 
zatuszować, ale gdy się to nie udało, zawiadomiono 
o niej prokuratoryę. Dotychczas aresztowano tylko 
niejakiego Taubenfelda.

Kronika powszechna.
§ Dr. Ochorowicz, O którego wypadku w Wisie 

donosiliśmy, jest wprawdzie jeszcze ciężko chory, ale 
życiu jego nie grozi niebezpieczeństwo".

§ Król Piotr znajduje się w położeniu nie 
bardzo szczęśhwem. Pożyczkę, o którą tak długo 
się starał, udało mu się wreszcie zaciągnąć, ale pod 
bardzo przykrymi warunkam:. Jak dziś telegrafują, 
otrzyma) pożyczkę, ale w wysokości tylko jednego 
miliona franków, a na bardzo wysoki procent i przy 
równoczesnem położeniu aresztu na jego liście cy
wilnej. Nadto jeszcze kilku bankierów serbskich mu- 
si«ło tę pożyczkę poręczyć.

Równocześnie pog-loski o zamiarach abdykacji 
króla Piotra nie milkną. Z Białogrodu donoszą do 
National Ztg., że wiadomość o mającej nastąpić 
abdykacyi króla Piotra wyszła z białogrodzkich 
kół dworskich i że mimo wszelkich urzędowych 
i półurzędowych zaprzeczeń zdaje się być prawdzi
wą. Ustąpienia króla życzą sobie spiskowcy z adju- 
tantem króla Popowiczem na czele, oraz ci eksmi- 
mstrowie pierwszego rządu rewolucyjnego, którzy 
nie należą do stronnictwa radykalnego. Zarzucają 
królowi, że ma za mało energii i radzą, że gdy król 
zrzeknie się tronu na rzecz swego syna, to oni zo
staną regentami i stłumią w kraju anarchię, która 
wywołują stronnictwa skrajno - radykalne. " Także 
królobójcy wszyscy pragną, aby król ustąpił, gdyż 
uwolniłoby ich to przykrego bardzo położenia. 
Król musi być posłusznym królobójcom, gdyż maja 
oni pisemne dowody współwiny króla w zamordo
waniu serbskiej pary królewskiej. Oficerowie, którzy 
nie brali udziału w mordzie, wiedzą o tern i stąd 
żywią nieufność dla króla. Dlatego też byłoby naj
lepiej, aby ustąpił, gdyż to przyczyniłoby się 
wielce do uspokojenia wzburzonych umysłów.

§ List gończy za „cesarzem Sahary4. Z po
licji paryskiej nadszedł do Berlina list gończy z 
prośbą o aresztowanie Jakóba Lebaudy’ego, .,cesarza 
Sahary", którego miejsce pobytu nie jest teraz 
znane.

§ Nagrody Nobla mają w tym roku być roz
dzielone następująco: W dziale fizyki pomiędzy mał
żonków Curie, którzy odkryli właściwości radium, 
i niemieckiego profesora Lenarda z Kilonii, który 
przygotował odkrycia Rontgena. W dziale chemii, 
szwedzkiemu profesorowi Arrheniuszowi. W dziale 
medycyny duńskiemu profesorowi Pinsenowi, albo 
pr.f. Pawłowowi z Pragi. W dziale literatury Hen
rykowi Spencerowi, albo Hiszpanowi Ekhega- 
ray’owi. -

Zmarli.
W Krakowie umarł J. K. Krzyżanowski, dr. 

filozofiii i dyrektor rafineryi nafty w Libuszy.

Środki przeczyszczające uzyskują się w zna
cznej ilości tak ze świata roślinnego, jakoteż mine
ralnego. Wielu panów lekarzy a także i znaczna 
część potrzebującej publiczności używa z chęcią 
odwaru kwiatów, liści lub korzeni a unika o wiele 
ostrzejsze wody miueialne. Możemy przeto jak naj
lepiej polecić Franciszka Wilhelma przeczyszczająca 
herbatę. Franciszka Wilhelma, aptekarza i c/k 
nadwornego dostawcy Neunkircheń N. A. Czysta' 
z roślinnych składników złożona, cieszy się przeszło 
30 lat jako tani a łagodny środek, podniecający 
apetyt, uspokajający kaszel i na poty.

Ruch artystyczno-literacki.
* Opera. Wystawienie wagnerowskich dzieł 

napotyka dlatego na nadzwyczajne trudności, 
gdyż Wagner wymaga, aby wszystko (bez 
wyjątku !) a więc orkiestra, artyści, dekora- 
cye, kostyumy maszynerya itd. było wzoro
we, jeśli taki dramat muzyczny ma wywołać 
odpowiednie wrażenie na słuchaczu. Scenv 
stołeczne jak Wiede’ , Paryż, Berlin itd. mo
gą z łatwością podołać tym warunkom W 
najtrudniejszem atoli położeniu znajdowała 
się nasza scena, gdyż, chcąc wystawić takie 
dzieło po polsku, musiała z różnych stron 
sciągac śpiewaków polskich. Ponieważ zaś 
lepsi artyści należą do składu scen zagrani- 
cznych przeto mogła dyrekcya naszego tea
tru tylko kilka partyj obsadzić pierwszorzed- 
nemi siłami. Y
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Ooktryner Trąba.
(Dokończenie.)

Nieporównane były jego sądy o litera
turze i sztuce.

Wychodziłem z nim z teatru ' rozentu- 
zyazmowany „Hal&ą" Moniuszki.

— Wiesz Trąbo, sto razy może „Halkę" 
słyszałem, a zawsze dla mnie ten utwór mło
dy i świeży. Przecie ta melodya jego płacze, 
przecie ten pieśniarz schwycił i w nuty za
kuł pieśń, jaką szum sosen śpiewa.

— Jesteś durniem !
— Dlaczego?
— Moniuszko nie umiał kontrapunktu, 

nie miał pojęcia o pisaniu opery...
— Dyabliż mi tam po kontrapunkcie... 

Ha, jeśli tak, to przyznaj ludożercy, 
że jego architektura bambusowa jest naj
piękniejszą na świecie. Szowinizm wszystko 
może, może więc i z najgorszej miernoty 
zrobić arcydzieło. Wszak dla pijanego chłopa 
madyarskiego czardasz o trzech nutach jest 
piękniejszym od wszystkich dzieł Verdiego
i Mozarta...

— Jednak...
— Dlaczego „Halka" nie weszła w re- 

pertoar oper europejskich?
— Nie wiem dlaczego,
— Bo jest śpiewnikiem z krakowiakami 

nie mającym dla reszty Europy najmniejszej 
artystycznej wartości.

I Trąba miał słuszność.
— Podoba mi się — rzekłem raz na 

raucie — zakończenie „Latarnika" Sienkie
wicza. Ten nędzarz na obczyźnie, czytający 
..Pana Tadeusza" chwyta za serce...

— Stara, obrzydliwa kataryna, ukradzio
na Słowackiemu krzyknął Trąba. — Jeśli 
chcecie, dam wam gotową receptę na fabrykę 
wszelkich „Latarników", ginących na ob
czyźnie. Weź Słowackiego „Smutno mi Boże" 
odziej go w amerykański strój, daj mu nie 
zachodzące słońce, lecz lampę morską i tom 
„Pana Tadeusza" a będzie latarnik. Chcecie 
może pomysłów na nowych latarników? Po
lak na Syberyi, Polak w Chinach, Polak 
w Australii... czyż nie pyszne nowele, po
trzebne do wzruszania serc i wyciskania łez 
motłochu?

— Cieszę się, że przynajmniej Słowacki 
ci imponuje...

Kto ci to mówił? Ha, ha, ha! Prze
cież on „Smutno mi Boże" wziął z „Tris- 
tiów" Owidyusza, tęskniącego nad Pontem...

— Wielkość Adama Mickiewicza...
— O wielkości mówisz?
— Tak jest.
— Słuchaj. Czy każdy inteligentny 

człowiek w Madrycie, Sztokholmie, Atenach 
i Londynie wie, kim był Cerwantes, kim 
Dante, kim Dumas?

— Bezwarunkowo każdy.
— Dobrze. Idź-źe więc do Aten, Sztok

holmu i Madrytu i zapytaj się na ulicy, kim 
był Mickiewicz...

Do dyabła! Przecie Trąba ma słu
szność.

Bałem się w końcu odezwać przy nim, 
bałem się jego oczu, genialnie z pod spu
szczonych z lekka powiek na świat pa
trzących.

Było coś potężnego w jego głębokim 
wyrazie oczu, a jak pies zgadująco i wycze
kująco w oczy swego pana patrzy, tak my 
patrzyliśmy w Trąbę, oczekując jego wyroku 
w każdej sprawie, oczekując odpowiedzi na 
każde pytanie.

Trąba nie entuzyazmował się nigdy i ni- 
czem. Gdy serca w podniosłe chwile szybkiem 
tempem biły, gdy rozentuzyazmowany tłum, 
nie wyłączając nikogo, miał łzy w "oczach, 
on jeden stał zimny, posągowy — czysty ro
zum, czysta refleksya, czysta krytyka...

Fundusze Trąby, nadszargane mocno za 
granicą, kończyły się, a ja z gruntu życzliwy 
mu człowiek z trwogą patrzyłem w przyszłość, 
pytając się: co on w przyszłości jeść będzie? 
Zapomniałem bowiem tego zaznaczyć, że Trą
ba niczem nie był, niczem się nie trudnił i 
nie miał w rękach żadnego sposobu zarob
kowania.

Aby znaleść fila niego jakiekolwiek za
jęcie, udałem się do Wierzbopolskiego, redakto
ra Zorys. Było wówczas u steru rządów 
stronnictwo oportunistyczno-radykalne, głową 
zaś stronnictwa był redaktor Zorzy, człowiek 
nadzwyczaj rzutki, czynny i wpływowy. ByĄ> 
publiczną tajemnicą, że głos Wierzbopolskiegę 
kierował naszem stronnictwem w parlamen
cie, że z opiniami Zorzy liczono się na iiara- 
daoh gabinetu. Skutkiem tego kierownik nasz 
polityczny miał ogromne wplywy, o te zaś 
wpływy głównie mi chodziło...

— Przyszedłem mój drogi panie redakto
rze w sprawie naszego Trąby.

— Znam. Znam.
— Jest to człowiek tak wielki...

Znam Trąbę na wylot. O cóż
chodzi?

— Zagraża mu bieda. Nie tylko jednak 
idzie mi o to, aby tę ogromną wiedzę i o- 
gromny rozum na korzyść kraju zużyt
kować...

— Wiedzę ma wielką, rozum także.
— A więc ..
— Cóż mamy z nira zrobić?
— Moźebyś pan przeforsował jego wy

bór na sekretarza magistratu ?
- On na to za mądry.
— Na dyrektora tramwaju.
— Szkoda go do tramwaju. On na to 

za mądry. J ’
— Jeśli ton mądry, to możeby nasze 

stronnictwo ws/inęło mu podczas zmiany ga
binetu jaką tA?’’ Do?

— Tek;? Ministeryalną ? Nie. On na to 
za głupi. ?

— Rm. Możeby kandydował o katedrę 
na wszechnicy.

Nia można. On na to za głupi.
— Niechże uczy literatury w jakiej 

szkole miejskiej.
— To za małe dla niego. On na to za 

imądry.
— Wie pan co? Niech pisze w Zorzy 

programowe polityczne artykuły.
— On na to za głupi.
— Jeśli za głupi, to dajcie mu referat o 

giełdach zbożowych.
— Ależ on na to za mądry.
— ... lub niech prowadzi brukową kro

nikę pisma...
— Reporterka czysta. On na to za 

mądry.
Jeśli taki mądry, to zróbcież go na

czelnym redaktorem.
— E! On na to za głupi.

Broń Boże ! Ja sam chci&łbym Tri 
bie pomódz i z jego zdolności korzystać.

— Jeśli tak, to postawże go pan n 
czele jakiejś akcyjnej fabryki.

Oo pan mówisz?! On na to z
głupi.

banku.
Dać mu posadę rachmistrza

Do czego! On na to za mądry.
— Zrobić go kierownikiem akcyi 

tycznej w kraju.
- On na to za głupi...
Wypadłem z redakcyi jak wściekły.
Biedny Jrąba. On jest jako owi refi 

matorzy nasi, którzy oo miesiąc rzucają 
ludzkość nowe idee, przekształcające z grur 
zapleśniały naród, których zaś artykułi 
ludzkość ani naród nie czyta. Reformal 
rzuci jutrzmaną myśl, czyta ją jedynie sk 
dający zecer, - Trąba olśniewał rozume 
słuchałem go jedynie ja I ja i zecer jesteśi 
bardzo biedni. Musimy czytać i słuchać 
wymyślą wszystkie trąby. Trąba mogły b 
wielkim prawodawcą kraju, stać na cz< 
społeczeństwa, zreformować pojęcia o sztu 
wytknąć nowe drogowskazy ludzkiemu roi 
mówi, mógłby być wielkim estetą i mor 
nym wodzem ludzi -- gdyby nie był... ske 
czonym osłem.

Po

K. Solik Fr. Mroziński lwów,
ul. Sobieskiego I. 7.

joleca wszelkie gatunki futer. Futra do podróży, paletoty męskie i damskie podług najnowszych fasonów 
Rotondy, Kolijki, K; ftanki, Kołnierze, Boa, Zarękawki, Ozapeczki damskie, Kołpaki, Czapki męzkie' 
Skóry we wszystkich gatunkach pojedynczo i hurtownie, oraz wierzchy gotowe do futer męzŁich jakoteż

damskich. Materye najnowsze na wierzchy w największym wyborze. Ceny umiarkowane.

zakupna KAWY i HERBATY; Pół kilo KAWY niezrównanej d< Troci aromatycznej ta 70 ot. 
Pół kilo HERBATY ciemno nacia ającej z wybornym makiem 
i aromatycznym zapachem aZ. 1*50, dostać można tyii > w głó

wnym i specyalnym magazynie herbaty i kav,

Markusa PARNESA Wrotną pocztą. 2 klg’. Kawy i l klg.
Zamówienia z prowincyi wysyła się od-

PIERWSZY

TRYESTENSKI
ŁWUW 8YK8TUSKA 2. LINOLEUM i CERAT

Lwów, — ul. Jagiellońska 1. 15.

Poleca OBRUSY PASOWAYE CERATOWE
85 ctm. szer >kie 115 etm. długie złr. 1.10 

100 „ „130 , „ „ 1.50
115 , , 140 „ „ 1.80

Herbaty franco do każdej stacyi pocz
towej. Mnóttwo listów pochwalnych.

także w każdej żądanej wielktści.
Oywany, Chodniki, Prsedćelólki, Fartu
chy, Fartuszki i Prseńeleradia nieprze

makalne, -- Cennik n i żądanie.


