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Gmach panoramowy ma kszalt prawidlowego spostrzegamy dokola i widzimy tu miedzy
dwunastoboku z okraglym dachem i szybami, innymi Ananasza i Kaifasza, podburzajacych lud.
przepuszczajacemi swiatlo do wnetrza. Plótno Ciekawa grupe stanowia kupcy, wiozac
olbrzymich rozmiarów ozywili odwzorowaniem towary do Jerozolimy; czesc ta panoramy
tragicznej chwili Pisma sw.—malarze odznacza sie szczególniejsza pieknoscia.
Droga do Damaszku biezy Judasz; w poblizu
eJjB^dniu 22 lipca otwarta zostala w Czesto- monachijscy i amerykanscy.

*"®®v> chowie panorama „Golgoty", wspanialego Nielatwa bylo rzecza plótno to wymalowac. uciekajacego zdrajcy widac drzewo, na którem
dziela sztuki, które u stóp Jasnej Góry w Oprócz talentu, malarze musieli temat i calosc sie on powiesi...
oddzielnym budynku, specyalnie na ten cel wykonania przestudyowac zródlowo z ksiazka Taka w krótkim zarysie tutaj opowiedziana

wzniesionym, zachwycac bedzie tlumy pielgrzymów, historyczna i archeologiczna w reku. Czytano tresc zamyka w sobie Panorama, przez dra
do miejsca swietego corocznie przybywajacych. wiec dziela historyka zydowskiego, swiadka Ligockiego urzadzona w Czestochowie Dzielo t

Obraz okolic i otoczenia—swiadków zgonu upadku Jerozolimy, Flawiusza Józefa; prawdziwej sztuki i wielkiej wartosci moralnej
Chrystusa Pana, wywiera potezne wrazenie. nowozytnych badaczów: Spiesa, Ebersa, Gothego... i artystycznej. Kto je raz widzial, wrazenia,
Wiekopomny fakt Odkupienia Swiata, tragiczna "Wszystko to zlozylo sie na zebranie materya- jakiego doznal, nie zapomni nigdy...
smierc Zbawiciela, uczestnicy tego dramatu lów, potrzebnych do wykonania dziela; po
Ad. D.
i przyroda — znajduja w Panoramie swój zebraniu zas tych nieodzownych studyów
dobitny wyraz, który przemawia do widza i przystapiono
do malowania pojedynczych czesci obrazu.
Widzimy tedy na plótnie: palac Machabeprzenika go do glebi.

Inicyatorem i wlascicielem panoramy jest dr. uszów, plac Zgromadzen i igrzysk ludowych XyHenryk Lgocki. Dzieki swej energii potrafil stys, ratusz, archiwum, cala panorame
on
doprowadzic donielatwe.
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studyów dluzszych i zachwytu.

Oliwna, wzgórze Berethu, droge do Damaszku

POWIESC.
przez

MARYANA GAWALEWICZA.

Specyalnie zaproszeni goscie: duchowienstwo, etc, wszystko w przepysznej perspektywie
literaci, artysci, zgromadzili sie w oznaczonym uplastycznione niepospolicie reka artystów.
dniu o godzinie 11-ej z rana, w kaplicy Naj-* Po nad wszystkiem zas góruje Golgota, a na

VII.

swietszej Maryi Panny Cudownej na Jasnej niej Zbawiciel, sród dwóch lotrów n-^- glowie jej sie to pomiescic nie

Górze na nabozenstwo solenne, odprawione przez ukrzyzowany. U stóp krzyza widzimy: Matke Bolesna, ^®^ moglo, ze ja mezczyzna pocalo
O. Lukasza, paulina.

Marye Magdalene, Marye Kleofasowa, Salomee,

Po wysluchaniu nabozenstwa, wszyscy Lazarza, Weronike, Szymona Cyrenejczyka, i to tak, w takich warunkach, wbrew jej
zaproszeni goscie udali sie do gmachu Panoramy, której Nikodema i wiele innych postaci,strony.
woli, nieCzula
upowazniony
do tegozhanbiona,
niczem z jej
sie jakby
poswiecenia dopelnil ks. kanonik Nowakowski, uniesmiertelnionych w Pismie Swietem.
upokorzona, winna... Nie pojmowala, jak moglo
Gromadki widzów oniemialych lub gniewnych dojsc do tego. Postepek Leniewicza wy-

dziekan czestochowski.

ACIA.

zarabiali na czarny chleb lekcyami, których w lecie samolubne przyjecie zarobku bez baczenia na
zabraklo. A w lecie wlasnie przypadly dwa smutek opuszczonego, Ludwik rzekl mu z
pogrzeby i choroba ukochanej siostry.

usmiechem przez lzy:

Karol, bardziej przedsiebiorczy, zglosil sie do — Ale wszak jedne tylko mamy skrzypce...
dyrektora orkiestry, zajmujacego ustronna wille Zapomniales...

— To prawda—odparl smutnie Karol — ale
— Slyszales nas pan i ocenic raczyles przysiegam ci—tak czy owak—nie p
przychylnie, pierwsze wakanse w orkiestrze obiecales zajecia nigdzie bez ciebie...
llpyli klownami w cyrku.
II.
Rzecz dziwna — ukochawszy sztuke dac nam obu—osmielam sie zatem zwierzyc ci
muzyczna, chlubiac sie z dyplomów, jakie sie z niedoli naszej: jestesmy glodni, a chorej Aniela tymczasem zapadala na zdrowiu coraz
bardziej. Lekarze nalegali na wywiezienie jej
otrzymali w konserwatoryum i dumni z nadziei, jakie siostry nie mamy za co ratowac.
pokladal w nich znakomity nauczyciel, rokujac — A cóz to mnie, drogi panie, obchodzi? Nie w okolice lesista, przyjecie towarzyszki, na
i.

za rogatka.

im przyszlosc pierwszorzednych wirtuozów, cofam przyrzeczenia i miejsca, gdy beda wolne, odzywianie dobre, na stare wino...
przystosowali sie latwo do blazenskiego zatrzymam dla was. ale wasza bieda, jak i wo- Biednym zas braciom pozostaly na te wydatki
otoczenia hecy jarmarcznej.

góle bieda muzykantów, którzy pija i hulaja, jedne skrzypce, rozpacz w duszy i ambicya spól-

A poczatek tej karyery byl osobliwy. zamiast oszczednie bytowac, nie wzrusza mnie, nego zarobku. Ludwik chcial te ostatnia zlozy
Zupelnie jak w romansie Goncourfów, przeklenstwo bo cózbym czynil, poddajac sie ciagle w ofierze milosci i ambicyi braterskiej. Ale
Karol mówil mu bez przerwy:
zawislo nad ich szczesciem rodzinnem. Rodzice niepotrzebnym wzuszeniom?
odumarli ich prawie jednoczesnie, bo w dni pare — Nie idzie mi o panskie sentymenta — — To nas nie uratuje, zarobek jednego ni

po pogrzebaniu ojca, matka, zgryziona strata odpowiada dumnie Karol — nie po litosc starczy nawet na lekarstwo. Musimy obmyslec
i mysla o polozeniu bez wyjscia, dotknieta przyszedlem, ale po prace. Moze zdarzy sie jakie cos bardziej stanowczego. Zgódzmy sie d
zastepstwo, lub chwilowy zarobek po za teatrem. waryi, budy, cyrku, gdziekolwiek, gdziebysmy
Zabraklo juz dwom synom i córce funduszu — A—o to pan zapytuje? dobrze! Skrzypek mogli zarabiac spoinie.

atakiem sercowym, umarla nagle.

na pogrzeb. Posprzedawali posciel z pod drugi zachorowal—moze pan przyjsc do Z kolei Ludwik zapragnal byc praktycznym
Zglosil sie do bawiacego w miescie cyrku.
umarlej, za dlug w aptece oddali lózko matki, a zastepstwa czterodniowego.
Karol, wyszedlszy na miasto za poszukiwaniem Karol podziekowal i w porze oznaczonej Orkiestra byla obsadzona calkowicie, miejsca

pieniedzy, powrócil do domu po —skrzypce. stawil sie przy pulpicie. Ale gdy powrócil do nawet zastepczego nie bylo.

Zastawil ten warsztat swego zarobku, aby dopelnic domu, zastal Ludwika w lzach gorzkich. Nie od- — A czy jestescie obeznani z gimnastyka —
sumy, koniecznej do oplaty karawanu nedzarzy, razu zrozumial ich przyczyne. Ale Aniela ko- zapytuje od niechcenia obecny przy rozmowie
na jakim powieziono zwloki matki na cmentarz biecem sercem odgadla te lzy zranionego brata- rezyser cyrku—odjechali nas klowni muzykalni,
podmiejski.

przyjaciela i artysty.

gdybyscie zatem mogli ich zastapic...

Karol i Ludwik byli bliznietami, starszymi — Ty zarabiasz, a on siedzi w domu, ty Ludwik nie odpowiedzial ani slowa, pobiegl

o trzy lata od jasnowlosej, a bardzo jestes karmi"ielem naszej biednej trójki, a on... galopem do domu i—trafil na wizyte lekarza.
chorowitej Anieli. Po ukonczeniu konserwatoryum Karol nie upokarzal wiecej Ludwika. Stawil Stan Anieli wymagal natychmiastowego

czekali na przyobiecana posade w orkiestrze opery- Swiadectwa laureatów dawaly im

sie wieczorem w teatrze i oswiadczyl:

wyjazdu. Pod wplywem slów lekarza, porozumienie

— Albo obaj znajdziemy zarobek, albo sie braci trwalo krótka chwile. Karol i Ludwik,
laureaci konserwatoryum królewskiego,
prawo zajecia pierwszych pulpitów w orkiestrze szukajcie sobie innego zastepcy.

bez konkursu, ale cóz z przywileju? Pulpitów Niespodzianie ujrzal go Ludwik i gdy brat nadzieja profesorów i materyal na „chlube" kraju,
wolnych nie bylo i mlodzi skrzypkowie serdecznie usciskal brata, przepraszajac go za pospieszyli do—cyrku.

