Cena n in ie js ze g o n u m e ru 65 fe n .
PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 6.50 fen. (za odnosze
nie do domu dopłaca się 26 fenig. kwartalnie), z przesyłką
pocztową kwartalnie 7.50 fen.
OGŁOSZENIH: wiersz nonparelowy lub Jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 2*/> mark.j na 1 stronie okładki
1 mark. 50 fenjg.; na 2-e] i 4-<j stronie okładki oraz przed
tekstem 75 fenig.; na 3-ej stronie okładki 65 fenig. Kronika
towarzyska, Nekrologi, Nadesłane po 1 mark. 90 fen. za wiersz.
Marginesy: na 1-ej stronie okładki 25 m., przy Nadesłanych 20 m.;
na ostatniej stronie okładki 17 m. 50 fenig.
Artykuły reklamowe 437 marek 50 fenigów za stronę.
Załączniki zwykłe po 25 marek od tysiąca.

A d re s R e d a k c y i: W A R S Z A W A , S Z P IT A L N A 12,
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„P R O M IE Ń **, P io trk o w s k a Ne 81.
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Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT”.
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Pamięci pułkownika Mościckiego.
Uprzejmości Michałoisiej ks. Woronieckiej zawdzięczamy interesujące foto g ra f je
z pułku 2-go ułanów Mościckiego. Zamieszczamy je wraz z artykułem który niedawno
opublikował jeden z dzienników polskich_w Rosji oraz z wierszem p. Pogórskiego, po
święconym pamięci tragicznie poległego rycerza polskiego.

Nie owionął Cię w uścisk orłowy
Sztandar pułku na grzmiącej lawecie,
Ani-ć warta nie stała u głowy,
Ani trumny nie przybrano w kwiecie.
Padłeś, krwawy miedzy krwawe wrzosy
I Twe oczy patrzą wprost w niebiosy...

Dzisiaj, meke polskiego żołnierza
Trzeba było znieść do Warszawy,
Wiec poszedłeś, sam już, bez puklerza,
Płacić życiem za dług polskiej sławy!
Salutował Cie Twój szwadron bratni,
Salutował Cie po raz ostatni!...

I pytają gwiazd: „Którędy droga
Do Ojczyzny? Gdzie powietrzne szlaki,
Kędy ręka wszechmocnego Boga
Wiedzie duchy i wędrowne ptaki?
Czy dróg innych niema dla rycerza,
Co z poselstwem do stolicy zmierza?"

A gdy tchu już i mocy nie staje,
Gdy Cie hordy osaczyła matnia,
To dla tego, co sie nie poddaje,
Była w lufie Twej kula ostatnia.
Ległeś, — rycerz bez skazy, — zabity,
Na granicy Rzeczypospolitej!!

O! boś do tej Ojczyzny dalekiej
Szedł latami, wśród tajgi i lodów,
Przez tajfuny i góry i rzeki
I przez prochy i kości narodów!
Z nad Amuru rwałeś sie do Narwi,
Gdzie Bóg polski laki kwieciem barwi.

Może do tych polskich rubieży,
Cichem skrzydłem spłyną orły białe,
1 u Twego trupa, co tam leży,
Krakać będą nieśmiertelną chwałę.
I wśród smętnych pokrwawionych łanów
Warte tam zaciągną, miast ułanów!

I marzyłeś, Ty, mazur uparty,
Gdzieś, pod muru chińskiego ostoja,
Ześ Ty przecież tej Ojczyzny warty,
I że kiedyś ona bedzie Twoją;
Ze ci poda krwawy liść wawrzynu,
I przytuli i zawoła: ,,SynuH“

A gdy zagrzmi, miast Złotego Rogu,
Na walete gdzieś trąbka ułańska,
To już będziesz Ty u niebios progu
I na krwawą głowę ręka Pańska
Czapkę z piór, mazurską, Tobie włoży
I Ojczyznę, jak wrota, otworzy!!

Wiec gdy los ci oddal ten pułk zloty,
Pułk ułanów jedyny na świecie,
To ci serce kipiało z ochoty
I radosny byłeś jako dziecię:
I powjodłeś go w sławy manowce,
W krwawy tan bojowy, pod Krechowce!

JAN Z iKOŚOIELOA-IPOGORSKI
<poT,uczmilk I-go* pułku ułanów.
7 marca 1918.
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Nie często w dniu powszednim w
kijowskim kościele talk licznie zbiera
ją się wierni, jak się 15 z. m. zebrali
na Mszy żałobnej za duszę ś. p. puł
kownika Mościckiego'. Wszyscy tę
tragiczną śmierć głęboko odczuli i
połączyły się w modłach za spokój
duisizy Jego uczucia ludzi o najroz
maitszych przekonaniach, najrozmait
szych dążeniach; i w sercach Pola
ków w dniu tym zebranych w świą
tyni' było jedno uczucie — żalu; je
dno dążenie — oddanie hołdu ostat
niego temu, który był i pozostanie
drogim sercu każdego Polaka — gdyż
był polskim żołnierzem w calem tego
słowa znaczeniu. Nie tragiczna śmierć
uczyniła ize ś. p. pułkownika Mościc
kiego tę postać wspaniałą, która ser
ca nasze pociąga; nie walka bezna
dziejna z rozpasanym tłumem, w któ
rej ułedz nie chciał, a odszedł dobro
wolnie, dodaj e tego blasku przeświet
nego aureoli, jaka otacza Jego imię;
aureolę tę stwarza życie Jego żoł
nierskie nieskazitelne, o głębokiem
zrozumieniu obowiązków żołnierza;
a przedziwny blask tej aureoli to ta
miłość Ojczyzny, 'która przepełniała
to szlachetne serce. Kornie się chylą
głowy rodaków, którzy cześć mu od
dać pragną i, niezależnie od przeko
nań i .zaipatrywań na „siłę zbrojną
pols!ką“, każden w sercu swem czuje,
że ten co odszedł, wyszedł już poza
sądy ludzkie,, a Bóg sprawiedliwy tę

Drugi pułk ułanów pułk. Mościckiego w pochodzie.

W pochodzie.

ofiarę z życia Jego Polsce policzy;
czuje każden, że ten żołnierz co od
szedł, 'by się nie poddać, postąpił tak,
jak żołnierz powinien, i gdy słowa
modlitwy się cisną na usta, serce
przepełnia rozrzewnienie, zachwyt.
W ybitny talent wojskowy, jaki
posiadał ś.. p. pułkownik Mościcki utorował mu drogę do sławy ,za życia,
wzbudzał zachwyt u tych, co go zna
li, (uznanie u rzeczoznawców wojsko
wych ; (poza talentem wojiskowym po
siadał on coś więcej — szlachetną,
rycerską duszę. Człowiek o tak wy
bitnych zdolnościach wojskowych nie
mógł nie stać się wojskowym; tra 
giczne warunki w jakich Ojczyzna
była, nie pozwalały mu służyć w armii
/polskiej i żmusiły go wstąpić do ob
cych szeregów, zmusiły . do służenia
w dalekich azjatyckich stępach. P o 
wołanie skłoniło go 'do opuszczenia
kraju, lecz w sercu ijego miłość Oj
czyzny budziła ciągłą tęsknotę —
j tam daleko, o tysiące wiorst od ro 
dzinnej strzechy mijały Mn długie
lata., lata tęsknoty j smutku.
Nie złamała się jednak ta' wola
•silna; nie ustąpił ze swej polskości
ten mazur uparty i, w tych warun
kach oddalenia od kraju, zachował
gorące, uczciwe serce polskie; za 
chował czystą nieskazitelną świętą
mowę naszą. W tej drodze ciężkiej,
żmudnej,, w tej pracy codziennej po
mocą mu były m arzenia: gdy wypeł
niał z rzadko spotykaną sumiennością
sw e obowiązki oficerskie, gdzie zdo
bywał wiedzę wojskową, którą czer
pał z wrodzoną mu 'Uporczywością, a
nostalgja staw ała się tak isilną, że sił
brakło do dalszego życia, przychodzi

•. -

Generał Dowbor-Muśnicki przyjmuje raport od pułk. Mościckiego.

ły okresy, w których on, taki tow a
rzyski zazwyczaj, stawał się milczą
cym i szukał samotności; w tedy przed
oczyma duszy Jego przesuwał się sen
złoty, kochany: śnił, że on nie służy
w wojsku carskiem,. lecz w bratnich
sto] szeregach; że nie jest wykonaw
cą nienawistnego rządu carskiego —
kata Ojczyzny, lecz służy „Królowi
Jegomości i świętej polskiej sprawie**;
i sercem całem rwał się do tej służby
i marzył o Orle białym, o potędze mi
litarnej polskiej,, i gotów był ze św ia
tem całym walczyć, a walczył, że dla
Polski wszystkich zwyciężyć mo
żna — w sercu Jego potężną była
Polska, bo szlaohetnem i całkowicie
2

Jej oddańem było to serce. W ciągu
lat kilkunastu z tych marzeń budziła
go rozmowa w rosyjskim prowadzona
języku.
W ojna zastała go w randze podrotm istrza, lecz bezgraniczna odwa
ga, wybitne zdolności wyniosły go
szybko na dowódcę pułku, a cechy
charakteru poza sławą dają mu ser
deczne przywiązanie kolegów. W lip•cu 1917 roku błyska imiu możność
przeniesienia się do formacji pol
skich — nie nam yśla się i opuszcza
pułk, w którym lat tyle służył i z
którym trzy lata wojował, a obejmu
je pułk ułanów polskich. Oddaje się
całkowicie pracy w pułku, który nie

Drugi pułk ułanów pułk. Mościckiego.

Ćwiczenia kawaleryjskie.

Pułkownik Mościcki na czele swego pułku.

jako jedyną odpowiedź, bo był to żoł
nierz prawdziwy, który żadnych or
ientacji nie.miał, a znał jedynie głos
obowiązku. A gdy ,po Krechowcach
trębacze pułkowi witają go przed puł
kiem marszem' „Jeszcze Polska nie
zginęła", radość mu btje z twarzy
i wie on, że za Nią, świętą, zginąć
gotów i on, a za jego znakiem izginą
do jednego i ci ulani jego, których
oczy tak serdecznie n,ań patrzą.
W 'kraju na tej ziemi ojczystej,
nad Narwią, rodzinną jego rzeką, roz- ’
darta jeszcze, krwią zlana, zrnartwychwstaje Polska, powstaje Rząd
polski, druga część marzeń jego się
spełnia. Wiadomości z kraju dają
mu chwile szczęścia wielkiego, czy
stego — i serce to kryształowe jest
przepełnione tkliwością, wiarą, pe
wnością, bo wie on, że tam na tej
ziemi świętej, do której lat tyle tę
sknił, tam gdzie dziecko każde modli
Przegląd armji polskiej. Na lewo: pułk. Mościcki, na prawo: gen. Józef Dowbor-Muśnicki.
się tą przedziwną mową polską, któ
rą on jak najświętszą relikwię przez
cofając się z frontu, w ciągłym ogniu, le swych czterech szwadronów i rzu tyle lat przechowywał, tam tylko pod
doformowuje się. Marzenia tylu lat ca je na tysiące maruderów rosyj waliny państwowości polskiej izałożozaczynają się wypełniać: stoi on na skich — w kilka godzin porządek w ne być mogą; opuszczając więc Sta
czele polskich żołnierzy i napawa go mieście utrwalony — życie i mienie nisławów śle powitania w liście do
to szczęściem nieopisanem. Pułk uła mieszkańców uratowane, a wiele win powstającego Rządu polskiego,, w
nów działał wtedy oddzielnie od re nych gwałtów ukaranych srodze. którym swój hołd wyraża.
szty polskich formacji; nie mógł Lecz nazajutrz wdzięczni, a radośni
Cuchnący dramat państwa ro
przedstawiać on siły znacznej, lecz mieszkańcy Stanisławowa świadkami syjskiego rozwija się dalej; gangre
tembardziej oczy były nań zwrócone byli wielkiej chwili w życiu pułku; na olbrzymiego cielska — armji ro
i o honor, żołnierza polskiego chodzi po Stanisławowie przyszły Kreohow- syjskiej — grozi przerzuceniem się
ło; na czele pułku stoi pułk. Mościcki, ce, kiedy jeden pułk broniąc odwrotu, na jeszcze nie zmężniałe formacje
można o honor ten być spokojnym! a raczej sromotnej ucieczki całej dy polskie — wysiłkom ś. p. pułk. Mo
Do Stanisławowa pułk zbliżył się wizji piechoty rosyjskiej w ciągu ścickiego, energji Jego, taktowi wie
w chwili, kiedy rozpasane iżołdactwo ośmiu godzin zatrzymywał znaczne le zawdzięczają te formacje w tym
rosyjskie, szykowało miń los, jakiemu siły przeciwnika. A kiedy Go zapy okresie. Sytuacja się coraz bardziej
parę dni przedtem uległ Kałusz ^wkra tano, czemu zasłania odwrót moskali, dla I-go korpusu komplikuje ^naresz
cza do miasta pułk. Mościcki na cze których bił wczoraj, zaśmiał się tylko, cie staje się tak tragiczną, że wyjścia
3

Z życia korpusu polskiego gen. Dowbor-Muśnickiego.

z niej zdaje się niema. Oczy tych
wszystkich iniesizczęsnych zwracają
się d<> kraju po rozkaz, po wskazów
kę: oni umrzeć gotowi, lecz umrzeć
chcą jedynie za Polskę! By dotrzeć
do kraju, do władzy, sercem już da
wno uznanej, przerwać się trzeba
przez rzesize dzikich i okrutnych wro
gów; nie może to zatrzymać ś. p.
pułk. Mościckiego: oh lat tyle ma
rzył o tej chwili powrotu; on tyle
dowiedzieć się pragnie u źródła —
w kraju; tam wątpliwości bolesne mu
rozjaśnią, tam żołnierze sumienie uspokoją! By dotrzeć bierze on ze
sobą szwadron wiernych ułanów; idą
dnie długie, krwawe staczają boje;
zbliżyli się 'znacznie do kordonu, lecz
straty coraz krwawsze — żal się zro
biło wodzowi tych ludzi, więc pomi
mo próśb i protestów, odsyła ułanów,
a sarn w przebraniu dąży dalej do
kraju, do Polski, do wyśnionej służ
by, do swojego Rządu „po rozkazy
Marzenia się nie ziszczają na zie
mi. Pułkownik Mościcki do Wai*szawy nie dotarł. Co'przeżył, c^^czuł,
gdy silnej jego woli okoliczności się
sprzeciwiały, tego nigdy nikt wie
dzieć nie będzie; ale ta ciężka 'boleść
nie złamała w nim bartu żołnierskie
go; on — Mościcki się nie podda! On
żołnierz polski, on potrafi wyjść z ho
norem.
A tza te cierpienia Jego, za tę
tęsknotę życia niemal całego, za ten
ból, za te nie ziszczone marzenia
Bóg miłosierny tam w przestworzach
da Mu Poliskę wyśnioną, a Ona mu
będzie niebem*.

Kapelan 11-ego pułku strzelców polskich odprawia mszę świętą w Korotkowiczach.

Śpij kolego w twardym grobie,
Niech się Polska przyśni Tobie!

Tadeusz Żółkiewski.
K ijó w ,

w

m arcu.

Podjazd szwadronu.

Lekarze i sanitariusze.
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Tydzień teatralny.
Obiegły tydzień teatralny obfitował
w nowości. Wszystkie teatry dra
matyczne wystąpiły ,z premierami.
Rozpoczął tę ofensywę Teatr Mały
farsą francuską Mars a p. t. „Pragnę
potomka44. Farsa w stylu amerykań
skim, w której nieprawdopódobieństwo sytuacji usiłuje pokryć się sza
tanem tempem i hałaśliwym humo
rem. iZespół Teatru Małego -z tru
dnością usiłował zdobyć jedno i dru
gie. Być móże, iż to było moje tyl
ko, subiektywne wrażenie:' miałem
uczucie, że na scenie miota się, krę
ci, knzyczy j śmieje garść Judzi stro
skanych, niespokojnych, — że ich
wesołość jest udaną, zgoła nie. try
skającą z wewnętrznej radości ży
cia... Czy jest co smutniejszego, jak
śmiech, brzmiączy nieszczerze?
Wielkim „wypadkiem44 teatral
nym była zdawna oczekiwana i za
powiadana nowa sztuka Gabrjeli Za
polskiej, „Carewicz44. Dziewictwo jej
posiadł Wiedeń; później oddała się
Berlinowi. Teatr Rozmaitości zacho
wał „Carewicza44 na ukończenie se
zonu, pragnąc „szlagierem4* uwień
czyć bogaltą w powodzenia kampanję
zimową.
Ostatnią sztukę ZąpoJskiej spo
tkało zarówno w Wiedniu- jak i w
Berlinie, a po części i w Krakowie,
większe uznanię ze strony publiczno
ści, niż ze strony krytyki. Zapewne
•tak samo będzie i w Warszawie.
^Carewicz44 posiada tyle zalet tea
tralnych, że musi pociągnąć liczne
rzesze widzów, zaciekawione dworskiem środowiskiem, na którego tle
rozwija się czułostkiowy romans mię
dzy dziewczyną z ludu, piękną tan
cerką, a dziedzicem potężnego do
niedawna tronu rosyjskiego Kryty
ka, ceniąc wielki, niepospolity ta
lent dramatyczny Zapolskiej, nawy
kła stawiać jej wyższe wymagania
artystyczne; tych zaś melodrama,tyczne i cokolwiek powierzchowne ujęcie tematu nie mogło ,w zupełności
zadowolić.
Bohaterką dramatu, jak już po
wiedziałem, jest urodziwa baletniczka, którą przebiegły prezydent mi
nistrów narzuca carewiczowi na ko
chankę. Młody dynasta stroni od ko
biet. Ma się niebawem żenić. Jest-że
możiliweru, aby przystąpił do łoża mał
żeńskiego z dostojną księżniczką, nie
będąc przedtem... uświadomionym?
P. prezydent ministrów lęka się,
że taka loka w . . . edulkacji mogłaby
wywołać nieporozumienia, mogłaby
stać się źródłem konfliktów, które
znów naraziłyby dynastję na brak

,,Ćarewicz“ , drałnat dworski G. Zapolskiej, na scenie Teatru
Rozmaitości.

J. Szyling, Jako urocza „Sonia". Węgrzyn, Jako „Carewicz".

Fot S t. Brzozowski.

J Kotarbiński, Jako „Stary Car".

Fot. St. Brzozowski.

5

ciągłości. Sonia ma 'być erotyczną
wychowawczynią młodego księcia.
Przebrana za kozaczkę, przychodzi,
by popisać się z ćwiczeniami na
trapezie. Któż się zadziwi, że —
gdy p. Węgrzyn (Carewicz) uj
rzy p. Szyllinżankę (Sondę) w roz
kosznym negliżu, — jego awersja
do płci pięknej, po krótkiem wstrząśnieniu, pocznie tajać jak śnieg
(pod promieniami wiosennego słońca?..
Na widowni z pewnością nikt się nie
dziwił. Teru bardziej, że Sonia po
siada istotnie urok niewolący, — że
wnosząc do zimnych murów car
skiego pałacu pęki czeremchy, wnosi
zarazem czar i wdzięk świeżego
kwiatu leśnego, zbłąkanego tylko
przypadkiem za baletowe kulisy.
Kapryśny, zdegenerowany nie
co Alosza daje się rychło 'pociągnąć
żywiołowemu uczuciu. Rozwija się
idylla miłosna. Lecz trwałość kwia
tu czeremchy jest krótka. Sonia speł
nia swoją misję, nauczyła Cesarzewicza, że jego wstręt do kobiet był
niesłuszny. Teraz księżniczka, ma
jąca utrwailić dynastję, dopomina się
o swoje prawa, — następca troinu
musi spełnić obowiązek, jak] nakła
da imperatorska korona... Sonia to
rozumie, sama oddala się cicho, bez
płaczu, z sercem pękniętem'...
Eine alte geschichte, doch bleibt
sie immer neu... W przeprowadze
niu jej wszakże zbrakło delikatnej
poezji, której nigdy nie zastąp] .sen
tymentalny frazes. Zaś w szeroko
naszkicowanem środowisku dwor
skim znalazło się zbyt wiele jaskra
wych naiwności. Niezrównana w okrutnej, ironicznej obserwacji, gdy
wiwisekuje podłostki i śmieszności
życia mieszczańskiego, Zapolska nie
zdobywa się tutaj na Shawowską sa
tyrę. (Ostrze jej ibeżlitośnej, a sub
telnej złośliwości jakby Stępiało.
Przeciwnie, bierze całą intrygę poli
tyczno-matrymonjalną p. prezyden
ta ministrów poważnie, z pewną na
wet sympatją, która dla nas, patrzą
cych na dwór Romanowych pod in
nym kątem, wydaj e się dość źle umieszczoną.
Te objekcje przecież, narzuca
jące się pewnej kategorii widzów,
mniejsze będą miały niechybnie zna
czenie dla szerszyćh kół publiczności,
która w historii miłosnej Soni i Alo
szy dopatrywać się będzie podo
bieństw z głośnym romansem Mi
kołaja II, jako następcy tronu, ze
słynną polską tancerką w Petersbur
gu, p. Krzesińską,—'którą wzruszać
będzie widok prostej dziewczyny z
ludu ,na tle cesarskich komnat, dają
cej nauki moralne umierającemu Aleksandrowi III,— która wreszcie nie

oprze się tym niezawodnym efektom
teatralnym, jakiem] dojrzały, pewny
swych środków talent Zapolskiej umie po mistrzowsku operować. Zwła
szcza, że sztukę p. Śliwicki wystawił
i wyreżyserował doskonale, a ' w
dwóch głównych rolach p. Szylłinżanka i p. Węgrzyn święcą wspania
ły sukces. P. Szyłlinżanka znalazła
w „Soni" rolę 'popisową: szczery i
głęboki liryzm artystki, jej prostota,
rozkszny wdzięk, nonszalancka swo
boda, — wszystko to składa się na
postać niezwykle powabną i wzru
szającą, tętniącą prawdiziwem, niekłamanem życiem. P. Węgrzyn miał
trudniejsze zadanie, autorka bowiem,
tworząc młodego Romanowa, nadto
podobnym uczyniła go do rozhuka
nych, niesamowitych oficerków garni
zonowych, — z tej kategorji, którą
zwykł przedstawiać Kuprin. Któż uwierzy, że następca potężnego tronu,
wnuk królowej angielskiej Wiktorji,
zwykł świece gasić w pokoju —• wy
strzałami z rewolweru, a herbatę pije ze spodka, przegryzając cukrem?
Wielki talent i wyjątkowe warunki,
jakiemi rozporządza p. Węgrzyn,
sprawiły, że w jego interpretacji K a 
rewicz" nabrał rumieńców życia, bu
dził współczucie; gdy się ukazuje w
lśniącym, kirasjerskim puklerzu i
chełmie, w białym płaszczu, — zape
wne na widowni jeszcze innych wra
żeń był powodem, loihengrinowska je
go uroda, być możę, niejedno utajo
ne westchnienie wywołała... Wszyscy
inni artyści, z p. Kotarbińskim,, jako
nadjaśniejszym ojcem carewicza i do
skonałym w roili impetycznego wiel
kiego księcia, p. Knake-Zawadzkim
na czele, wywiązali się dobrze z za
dania, — że wymienię pp. Junoszę,
Różańskiego, Skarżyńskiego, Mikul
skiego.
Teatr iPOlski zaznajomił nas w
ubiegłym tygodniu z piutorem, stawia
jącym pierwsze kroki na scenie.
P. Zdzisław Kleszczyński, utalento
wany poeta i nowelista, sięgnął tym
razem do teatru i dał nam „Lekcję
miłości".
W utworze tym autor spróbował
dać realistyczny obraz życia towa
rzyskiego Warszawy. Nie szukał
głębszych konfliktów, trzymał na wo
dzy zacięcie satyryczne i w ostatecz
nym wyniku dał komedię salonowokonwersacyjną, trochę bezbarwną i,
jak na cztery akty, brakiem akcji i
sytuacyjnego dowcipu nużącą. Są w
niej wszakże niewątpliwe zadatki dra
matycznego talentu: sźtuka rozwija
się gładko^ djalog jest swobodny, syl
wety poszczególnych postaci naszki
cowane są pewną ręką. P. Solski do
brze uczynił, wystawiając tę sztukę,
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jest to bowiem jedyny sposób dla
młodych autorów do nabrania do
świadczenia, do udoskonalenia* tech
niki. Na pierwszy plan, z pośród wy
konawców, wysunęła się p. Renar■dówna, w roli pełnej temperamentu
ibankierówny. Ona jedna umiała na
dać scenom, w których brała udział,
właściwe tempo. Obok niej oklaski
zbierała' p. Gromnicka. Obiecującej
tej artystce 'zaczyna grozićJ niebez
pieczeństwo: zdaje się sama nadto lu
bować w swojej grze i po trochu w
swojej" minoderji. Wogóle zespołowi
Teatru Polskiego, nawykłemu do
wielkiego repertuaru, w lżejszych
utworach braknie należytej werwy
i swobody. Podnieść należy nadzwy
czaj staranną reżyserję, i zwłaszcza
wystawę. Zarówno (urządzenie salo.nu, jak dekoracja 3-(go aktu w Pała
cu Sztuki, były bez zarzutu.
Teatr w Saskim Ogrodzie wresz
cie wystawił węgierską komedję Fr.
Herczega P. t. „Niebieski lis". Ko
mediopisarze madziarscy pozostają
pod urokiem felietonu wiedeńskiego:
wprowadzają na scenę 'błyskotliwy
paradoks, iskrzący się dowcipem dja
log, bez trudu poświęcając dla ze
wnętrznej świetności psychologiczne
pogłębienie, zarówno w treści, jak i
w rysunku charakterów. P. Herczeg
poszedł również tym szlakiem. Zao
patrzył się wszakże na drogę w tak
suty zasób owego zręcznego para
doksu i subtelnego dowcipu, że osią
ga zwycięztwo.
Osnową „Niebieskiego lisa" są
przygody starzejącego się kawalera,
który kocha się w żonie' przyjaciela.
Postrzega, że pani jego serca zdra
dza męża... z kim innym. Miesza
się nie do swoich rzeczy, doprowa
dza małżeństwo do rozwodu. Przy
jaciel żeni się z siostrzenicą, jest
szczęśliwy, a sprawca w 'końcu pada
do stóp'pięknej wiarołomnej, popro‘ wadzi ją do ołtarza. Gzy będzie ró
wnież szczęśliwym?...
„Niebieski lis" jest miiłą szer
mierką ciętych słów na temat miło
ści, zdrady, szczęścia. Posiada sze
reg scen dobrze ujętych j pomyśla
nych. Posiada przytem dwie wdzięcz
ne role, które na naszej scenie wy
bornych znalazły wykonawców. Ro
la Ilony jest zapewne najlepszą z
tych, jakie danem było P- GryficzMielewskiej zagrać w tym teatrze.
Utalentowana artystka prowadzi dja
log doskonale, z prawdziwie mister
ną finezją. Tworzy postać pełną ży
cia i prawdy. Scena, w której Ilona,
przyciśnięta niebacznie do rnuru,'
przyjmuje wyzwanie i mówi mężowi,
że go zdradziła, przynosi artystce
rzetelny oklask. Trzeba powiedzieć,że

w ,p. Grabowskim znalazła świetnego
partnera. Wyśmienicie scharaktery
zowany, p. Grabowski potrafił ró
wnież htrizymać szlachetny ton ko-,
nredjowy, świadczący chlubnie o iskali
jego talentu. W grze widoczne było
staranne opracowanie, — wyniku mo
żna artyście powinszować. Udatny
zespół 'dopełniają pp. Knapczyński i
Kuncewicz, oraz p. Krystyńska, któ
ra świeżo powiększyła syśtem oka
załych gwiazd, wypełniających fir
mament Teatru w Saskim Ogrodzie.
_____ ______________ S. K
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Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

Na froncie wojennym.
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POLITYKA I /WOJiNA.
Hr. Czernin ustąpił. Jedynym z po
wodów upadku, może jest opozycja pol
ska. Następcą jego został hr. Burjam.
Natarcie niemieckie trwa; wojska nie
mieckie posuwają ;sję ku Amiens; Fran
cuzi stawiają bohaterski opór; o wiele
mniejszy A n g lic y ;. Amerykanie i Portu
galczycy okazują małą wartość bojową
Paryż ulega regularnemu bombardpwaniiu; straty iw ludziach są jednak
małe; teatry pozamykane; Komedja fran
cuska robi 'objazd po prowincji.
Ogłoszono tekst listu cesarza Karola
do szwagra, te. burbońskiego', Sykstusa;
ustęp, dotyczący Alzacji i Lotaryngii
‘brzmi w nim jakoby 'inaczej, niż podał
Clemenceau.
Rząd ukraiński protestuje- przeciwko
oddaniu Bessarabji Rumunii, uważając
znaczną część tego kraju za ukraińską
ziemię.
Rząd angielski postanowił wprowa
dzić jednocześnie do Irlandii: autonomię
i służbę wojskową. Trucizna i odtrutka.
Irlandczycy protestują.
Zjednoczona Rada Krajowa Inflant,
Estonjji' i Kurlandii prosi cesarza Wilhel
ma o uriię personalną z Niemcami i sze
reg konwencji:, wojskową, celną, mone
tarną, komunikacji i it, d.
SPR A W Y POLSKIE.
Ogromne w Polsce wrażenie zrobiła
mowa ministra rolnictwa w pruskiej.. Izbie

Prezes ministrów francuskich Clemenceau na froncie ofenzywy pod Amiens.

panów, zapowiadająca aneksie i koloni
zacje. Odpowiadali te. Radziwiłł i p. Żół
towski.
Wybory do prezydium Pady Stanu
dały większość kandydatom Koła Między
partyjnego; wybrano siedmiu włościan,
którzy utworzą własny klub; radykali i
robotnicy wstrzymali się od wyborów;
wybrano dwóch żydów i jednego Niemca.
Wybory do Pady Miejskiej jeszcze
nie ukończone: ponieważ na drugiego Iburimistrza^ powołano drugiego wiceprezesa
rady, dr. Zawadzkiego, przeto' trzeba zno
wu te ostatnie stanowisko obsadzić.
Tysiąc polskich żołnierzy DowboraMuśmickiego, ze starszych roczników,
przybędzie z bronią d o (Mińska Mazowiec
kiego', skąd' rozpuszczeni będą do do
mów.

SPRAW Y EKONOMICZNE.
Waluta w czasie wojny podniosła się
tylko w Hiszpanii i 'Szw ecji.' Najwięcej
spadła w Rosji, bo o 80 proc. Potem
w Austrii. Mniej w Niemczech. Jeszcze
mniej we 'Francji, dalej' we Włoszech;, da
lej w Anglii i Ameryce w stosunku do
franikai szwajcarskiego.
RÓŻNE.
Nowe wskazania o racjonalnem od
żywianiu sie podał wiedeński uczony,
prof. Pirąuet, które zyskały sankcję prak
tyki'. Należy i u nas wypróbować „sy 
stem Piirqueta“.
Przem yski iziemianin, Rakowski, za
pisał 100 ty®, rb. na cele naukowe w Kró
lestwie Polskiem.

Nasi muzycy w karykaturze.
Rysow ał Jerzy S zw a j cer.

J. Wertheim.

L. Różycki,

A. Michałowski.
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L. Urstein.

Mody wiosenne widziane w karykaturze.
Paryscy mistrzowie mody i na wiosnę obecną naszykowali nowe precjoza swojej pomysłowości, Kolor wiśniowy
został zaliczony w poczet aktualności. Pantofelek płytki zy
skał znów prawo obywatelstwa,, choć i dawny wysoki bucik,
symbol paskarstwa, utrzymał się nadal, jako wskaźnik szyku.
Sjiknia zwężona u dołu, o kieszonkach bufiasto sterczących
u bioder, jako model, przerabiana jest we wszystkich możli
wych interpretacjach.’ Dla pań o tuszy przedwojennej jest to
nie zupełnie aktualny paradoks tego rodzaju krój sukni: cze
góż się jednak nie robi dla mody? Złośliwy karykaturzysta
ma wprawdzie temat do rysunku, ale... człek zawsze jest da
leki od ideału, jak to zresztą widać na porównawczej koncep
cji „aux jolies femmes".
Obok tego rodzaju wymagań mody zezwolono najmiłościwiej osobom co chudszym, mizerniejszym na suknie o linjach
wolniejszych: gorset staje się tu anachronizmem. Wolno jed
nak przypuszczać, że te zbyt szerokie suknie w stanie są ce
lowe, wobec zbliżającego się końca wojny.
Kapelusze w sezonie bieżącym mają główki wysokie:
chodzi o podkreślenie przewagi niewieściej w czwartym roku
wojny. Mogą przecież nasze panie ze słusznością dowodzić,
iż nie one spowodowały tę olbrzymią rzeź ludów. Podobno'
kapelusz o wysokim denku jest też zapowiedzią rządów matrjarchalnych na świecie. Będzie to nowy rozdział w hiśtorji nieprzewidzianych wyników wojny.
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BIURO TECHNICZNE

A. RA D ŁO W SK I i M. S ZTO S
W a r s z a w a , u l. K o s z y k o w a

in ży n iero w ie

Aft 3 5 .

u rządzają: K A N A L IZ A C J E , W O D O C IĄ G I, O G R Z E W A N IA
C E N T R A L N E , O R A N Ż E R J E , C IE P L A R N IE i t. p.
K o szto ry sy — p ro je k ty na źądaaie
1P524

Silu —Oson - „motor” .»«
.Mo-or?

w płynie i w postaci
stałej w kapsułkach
żelatynowych do przy
gotowania kąpieli bal
samicznych.

Laboratoryum Chemiczne.
D r. Chemii po studyach zag ranicznych u n iw ersy te tó w i w ielo letn iej
p rak ty ce usuw a zup ełn ie z m a r s z c z k i, znaki po osp ie i blizny. Z djęcie
s k ó r y , bez bólu, sposobem chemicznym. Z i o ł a oczyszczające k r e w .
Znakom ita m a ś ć przeciw reum atyzm ow i.
Panow ie O grodnicy ! Zm ieniam barw y kw iatów chem icznie.
G odziny p rzyjęć: od 2 do 5 i od 1 do 8.

Ż ó r a w ia Aft 21 — 5 .
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MAGAZYN UBIORÓW

W a c ła w P e r e n d y k
dawniej SZWALBE, SACHS i S-ka
W a r s z a w a , S e n a t o r s k a Aft

10518

8.

F irm a założona w czasie w ojny p o zy sk ała sobie ogólne u zn an ie
za d o b re m aterjały , jako też z ra c ji cen p rz y stę p n y ch .
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