C e n a n in ie js z e g o n u m e r u 6 5 fe n
PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 6.50 fen (za odnosze
nie do domu dopłaca się 25 fenig. kwartalnie), z przesyłką
pocztową kwartalnie 7.50 fen.
OGŁOSZENIA: wiersz nonparelowy lub jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 2 '/a mark.; na1 stronie okładki
1 mark. 50 fenig.; na 2-ej i 4-ej 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.
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Projekt Akademji Literatury
Polskiej.
Nazajutrz po śmierci Sienkiewi
cza utworzył się, z ramienia zarządu
miasta, komitet dl.a uczczenia pamię
ci wielkiego pisarza. W eszli do tej
organizacji przedstawiciele M agistra
tu, Rady Miejskiej, literatury i sztu
ki. Śród niewielu zresztą projektów,
jakie pospiesznie rzucano, największą
popularność zyskała myśl założenia z
ofiar publicznych akademji literackiej
Im. Sienkiewicza. Wybrano specjal
nego referenta, któremu powierzono
opracowanie .pr.ojefttu ustawy rzeczo
nej fundacji. Okazało się wkrótce,
że sam Komitet Sienkiewiczowski
powstał “snąć na całkowicie nieodpo
wiednim gruincie, g d yż upłynęło od
tej pory z górą półtora roku, a nie
zwołano dotychczas ani jednego po
siedzenia. W zamęcie kombinacji po
litycznych nie znalazło się czasu, ani
ludzi na uczczenie trwałym pomni
kiem zasług jednego z najprzedniej
szych budowniczych Polski.
Myśl Akademji Sienkiewiczow
skiej podjął, niezależnie od projektów
Komitetu .miejskiego, p. Chankowski.
Rzuci! on projekt założenia ze skła
dek akademji literackiej, na wielką
skalę obliczonej, różne dziedziny ż y 
cia kulturalnego obejmującej, ale or
ganizowanej tak, iż sama Instytucja
powstanie dopiero z procentów skła
danych po siedemdziesięciu pięciu la
tach. O ile wiemy, energiczne za
biegi p. Ohankowskiego, aby dać już

dzisiaj finansowy kamień węgielny
tej wielomilionowej fundacji, spełzły
tymczasem 'na niczem.
Dyskusję nad sprawą akademji
otwiera ponownie Stefan Żeromski,
który ją omawia w oddzielnej ksią
żeczce*). Znakomity pisarz stwier
dza jeszcze raz smutny fakt, że „'lite
ratura, — sztuka pisarska, — której
dorobek był, jest i będzie własnością
społeczeństwa, zasobem duchowym
narodu, pokarmem intelektualnym po
koleń, wciąż narastającym skafbem
przyszłości, przedewszystkiem i ; na
wsze strony okazywanym tytułem do
bytu politycznego wiecznej ’ i całej
rzeczypospolitej ducha, — nie dozna
wała ongi w Polsce i nie doznaje dziś
poparcia, ani opieki w żadnym z po
szczególnych momentów swego fer
mentu i krystalizacji44. Złego nie usu
ną ani tow arzystw a artystyczno-lite
rackie, ani kasy i insytucje p ożycz
kowe. Zdaniem Żeromskiego, w szy
scy ludzie, pracujący twórczo lub umiejętnie na polu literatury pięknej,
„powinni zrzeszyć się, nie, jak da
wniej, częściowo, w grupy, usposo
bione do w ojny domowej, lecz w or
ganizację wszeChohęj.mującą, do obro

*)
d e m ji
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ny wszystkich od nacisku niedoli -ze
wnętrznej44. Spraw literatury nie mo
gą załatwiać urzędnicy, choćby uspo
sobieni najprzychylniej. ,,Nie mogą
fizycy, chemicy, archeologowie, nu
m izm atycy, historycy i filologowie,
a nawet historycy literatury taksować
i oszacow yw ać sprawiedliwie dzieła
poety, pracującego .w dobie dzisiej
szej, wśród trudu i przeciwności. Ta
praca 'krwawa j wielka, ta sprawa cu
dna i bezgraniczna winna znaleźć dla
siebie pomoc w urzędzie, powołanym
z własnego jej zbiorowego wnętrza,
wyłonionym z zasobu jej własnych
sił, działających najbardziej inten
sywnie i najbardziej dostojnie44. Jednem słowem literatura winna zdobyć
się na instytucję czysto literacką, a
tą m oże być Akademja Literatury
Polskiej. Za tą koniecznością, zda
niem Żeromskiego przemawiają trzy
w zględy: 1) sprawa czystości i pięk
ności języka tak bezbronnego i ciężko
doświadczonego nawałą prześlado
wań, jak polski; 2) sprawa rozszerze
nia kultury literackiej na szerokie
w arstw y inteligencji i ludzi; 3) spra
wa instancji i obrony twórczości
wolnej. P r z y rozważaniu tych punk
tów zatrzym uje się Żeromski naj
pierw nad nieszczęsną spraw ą tylo
krotnie już poruszanych projektów ustalenią pisowni polskiej" przez Aka
demię Umiejętności. Dodaje swój wa
żny głos zdumienia do protestów
przeciwko, faktowi, iż do stanowienia
w sprawach pisowni powołani zostali
tylko uczeni, filologowie i gram aty
cy. Akademja Umiejętności nie chciała zwrócić uwagi, na to, c z y „zm ia
na pisowni dogadzać będzie pracu
jącym w tych czasach artystom sło
wa, — czy poeci będą zadowoleni z

pewnej sumy rymów, a prozaicy ze
Korpus polski gen. Dowbor-Muśnickiego.
zubożenia swobody, którą aż dotąd
posiadali, w budowie zdań i łatwości
ich wiązania44. Sprawa przedstawiała
by się inaczej, gdybyśmy posiadali
akademję literatury polskiej, a w niej
wydział językowy, „wydział dosko
nałości artystycznego słowa, złożony
z przedstawicieli pisarstwa, władają
cych materiałem twórczym w spo
sób nieposzlakowany pod względem
gramatycznym i stylistycznym, ale
nadto w sposób niesplamiony wpły
wami zewnętrznymi44. Jak wiadomo,
Żeromski jest u nas jednym z naj
przedniejszych znawców j miłośni
ków bogatych zasobów mowy rdzen
nej polskiej. W pismach jego odnaj
dujemy długi szereg wyrazów ogólnie zrozumiałych i pięknych, a
nieużywanych już przez nikogo lub
zastępowanych przez wyrazy pocho
dzenia obcego. „Należałoby — mó
Oddział karabinów maszynowych wojska polskiego
wi — zbadać gwary ludowe wszyst
kich okolic i odszukać w nich pod
zewnętrzną naleciałością, którą wieki
sypały, złotą żyłę mowy słowiańskiej,
czysty język piastowski. Trzebaby
zbadać, mowę cieślów, mularzów, kopaczów ziemi, górników, rozpatrzeć
język rolnika, pastucha, rybaka na
wybrzeżu helskiego międzymorza, na
brzegu jezior i rzek, ażeby dociec do
imionisk statków i rzeczy najprost
szych, najpierwotniejszych, które
trwały takie same, jak dzisiaj, na
setki lat przed Gallusem44. Uczynić
tego nie może jednostka; musi to być
praca zrzeszenia twórców i badaczów, którzy ją zapoczątkują przez
organ wydelegowany ze swego ze
społu.
To jedno wielkie zadanie przy
szłej Akademii Literatury Polskiej.
Drugiem byłoby zorganizowanie ta
niej, możliwie powszechnej, komplet
nej, umiejętnie i nieposzlakowaną pol
szczyzną oddanej bibljoteki arcydzieł
Artylerja polska.
literatury wszechświata. Pragnąc
przekonać, że nie brak nam elemen
tów takiego przedsięwzięcia, zadał
sobie Żeromski trud bibliograficzne
go przeglądu najważniejszych prze sztuki wolnej, od wpływu i przemo sarz nie zdaje sobie sprawy ani z na
kładów z wszystkich literatur. Ze cy partii politycznych, klik władają tury powszechnego uwielbienia, ja
spół znawców, wyłoniony przez Aka cych dziennikami i ugrupowań spo kiem cieszą się jego utwory, ani z
demię, „będzie wysuwał danemi lite łecznie skrajnych w jednym lub dru natury krytyki, ani z potrzeby wolno
raturami autorów w całości ich dzie gim kierunku; wyemancypowanie ści sądu literackiego.
ła; z przekładów już dokonanych ów twórczości literackiej z pod władzy
Uzasadniwszy wybornie potrzebę i
zespół redakcyjny dobierze najdosko i dyktatury księgarzy, nakładców, konieczność założenia u nas Akademji
nalsze, odszukując je w antykwar- spółek wydawniczych j przygodnych Literatury Polskiej, stawia Żeromski
niach, bibliotekach, dawnych czaso mecenasów; „ukrócenie uroszczeń jednocześnie wysoce optymistyczny
pismach, a nadewszystko wydobywa tak zwanej krytyki i wytępienie projekt jej wewnętrznej organizacji.
jąc z rękopisów dotąd nieogłoszo- rozpowszechnianej recenzji dzienni Uważa, że Akademiją winnaby zrze
nych“.
karskiej, najczęściej bezimiennej44; szyć i reprezentować ogół piszących
Cały szereg obowiązków i za obrona czci pisarza i t. d. W sprawie wszystkich dzielnic Polski i emigra
dań Akademji przewiduje również „tak zwanej krytyki44 napisał Żerom cji. Winna nosić tytuł akademji im.
Żeromski w dziedzinie obrony pisa ski wiele gorzkich uwag, świadczą Miriama, igdyż Zenon Przemyski
rza: uniezależnienie literatury, jako cych jedynie o tern, iż... znakomity pi „spełniał oddawna sam te zadania,
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Pod Ham, na froncie zachodnim.

Opuszczona ciężka baterja angielska.

które należałoby wykonywać silami
zbiorowemi. Sam jeden był godnym
i dostojnym ambasadorem rzeczyposfpolliitej ducha, wielkiej krainy, okry
tej ciemnością, niedolą, smutkiem i
milczeniem44. Zarząd Akademji rausiałby ulegać zmianie co rok, czy co
dwa lata, „dla uniknięcia madery
zacji kierunków literackich jednych
przez drugie oraz z obawy przed
wytworzeniem się wszelkiego rodza
ju magnaterji, matadoryzmu klik i
zespołów44.- Jakże rozpocząć egzy
stencję Akademji Literatury Polskiej?
W sposób — mów] Żeromski — naj
prostszy: „Jakiekolwiek liczniejsze
grono pisarzy, o ile ta myśl trafi do
ich przekonania, — redakcja którego
z pism literackich, — czy dawniej
istniejące „Towarzystwo pisarzy pol
skich44 — podejmie trud ułożenia for
malnego statutu i poweźmie, inicjaty
wę rozesłania listów do osób istotnie
pracujących na polu literackiem z we
zwaniem do pisemnego głosowania,
kogoby uważały za najgodniejszego
do zajęcia miejsca w pierwszym
zarządzie Akademji literackiej imie
nia Miriama. Akademia L iteratury
Polskiej w chwili swego założe
nia nie będzie posiadała ani je
dnego grosza. To prawda. Ale cóż z
tego? Pierwszy zarząd zakrzątnie się
około zanlezienia jakichś funduszów.

Będzie on się mieścił, w jednem z
mląśt Polski, — może w stolicy, w
Warszawie, — w małej zapewne
izdebce. Lecz skoro tylko wybrany
zostanie i pocznie urzędować, utwo
rzą się w łonie świata literackiego
sekcje, przypuśćmy, językowa, prze
kładów z języków obcych, wydawni
cza, obrony prawnej, sądowa i t. d.“.
I tak oto w samotnych dumaniach nad losem literatury zrodzony
projekt, staje się próbą utworzenia...
jeszcze jednego tow arzystw a litera
tów. Żyjąc od wielu lat zdała od świata
'literackiego, Żeromski nie mógł stwier
dzić naocznie, jak niepodatnym do
zrzeszenia się jest literat polski. Naj
wymowniej szem w tej mierze świa
dectwem było wspomniane wyżej
Towarzystw o pisarzy polskich, do
którego i Żeromski należał. P o wielu
wieczorach dyskusji nad statutem i
po nominailnem założeniu T ow arzy
stwa, członkowie jego rozproszyli się
natychm iast.Część ich założyła w Za
kopanem... nowe towarzystwo, które
także żadnej działalności nie ujawni
ło. Zależność pisarza polskiego od
dziennikarstwa wywoływała u nas
sztuczne połączenie twórców z pra
cownikami redakcji w stow arzysze
nia, ale ta symbioza nigdzie w Pol
sce nie wydała wyników spodziewa
nych. W egetują nasze stow arzysze
3

nia literacko-dziennikarskie zarówno
w W arszawie, jak w Krakowie i Lwo
wie. Nawet na gruncie interesów czy
sto m aterialnych nie zdobyto jeszcze
poczucia 'solidarności zawodowej.
Los literata polskiego polepszył się,
oczywiście, .znacznie w ciągu dzie
więtnastego wieku, ale nie uczynił go
jeszcze zdolnym do zrzeszania wy
siłków nad właściwą organizacją za 
dań jego sztuki. Izdeibkowe działania
Judymów literackich rożbiją się za
wsze o opór tych, którym wygodniej
stać zawsze od wszelkich zrzeszeń,
lub którzy zdobyli większą niezależ
ność od wydawców. Akademja Li
teratury Polskiej, obejmująca tuk roz
legły zakres działalności, jak to prze
widuje Żeromski, nie może liczyć na
wątłe środki głodomorów literackich.
Dopiero pełnia życia w wolnej Pol
sce wybawi literata, polskiego z nie- '
woli wydawniczej i uczyni go zdol
nym do zbiorowych poczynań. Akademję L iteratury Polskiej musi stw o
rzyć dojrzałe państwo polskie, które
z niej uczyni instytucję ogólno-narodową.

Jan Lorentowicz.

Z Wystawy w Towarzystwie Zachęty

Grupa „Pięciu11 w Tow.
Zachęty Sztuk Pięknych.
Pocieszającym objawem, tymbardziej
w ichwili obecnej, jest zmiana charakteru
w ystaw w Tow. Zachęty Sztok Pięk
nych. Podczas kiedy dawniej tylko raz
do roku oczekiwała Warszawai na 'Spe
cjalnie ważką manifestację artystyczną,
teraz, pomimo ciężkich Warunków wojen
nych, każdy miesiąc niiemal przynosi nam
*,wystawę specjalną" a czasem' i -parę.
Chociaż nie wszystkie one stoją na ró
wnie wysokim poziomie, to jednak nie inożnia ich porównywać z 'jałową wegetacją
„wystaw bieżących" przed wojną.
Obecnie sale Zachęty zajęły wysta
w y: Antoniego Gawińskiego, Józefa Ra
packiego oraz „Nowej Grupy", do której
należą: Zygmunt Kamiński, Roman Kramsztyk, Czesław Młodzianowski, Tadeusz
Pruszkowski, i Euigenjusz Zak.
Każde ugrupowanie artystów powstaje z jakimś ściśle określonym założeniem,
bądź to jako przeciwstawienie panującego
kierunku, bądź też wOgóle jako związek
jednostek o pokrewnych dążeniach w
sztuce.
‘ „Nowa grupa" całokształtem swoim
nie ujawnia jednak wspólnoty dążeń ar
tystycznych i z tego powodu sprawia
wrażenie zupełnie przypadkowego zrze
szenia!. Jeżeli artyści' zdecydowali się na
sztandarze swoim ,g odło to c z y też tytuł
wypisać, to należy przecież sądzić, iiż nie
uczynili tego w celu zwrócenia uwagi, na
fakt, że zajęli ściany wspólnego lokalu.
Wtedy, bowiem wystarczyłoby wymienić
nazwiska autorów dzieł, a każdy bez tru
dności domyśliłby się, że nie wdąże ich
nic poza miejscem wystawy. Widocznie
więc członkowie „(Nowej grupy", przybie
rając tę nazwę, nadawali jej pewien sens,
który pozostanie ich tajemnicą.
Przypadkowość objawia się też i w
tym, że niektórzy artyści, jak Kamiński
. i Pruszkowski1, biotą w wystawie udział
raozej formalny, prawdopodobnie w celu
zamanifestowania swojej tajemnicą osło
niętej łączności z „Nową ,grupą“ , i może
dlatego w obecnym' zestawieniu prac do
minujące miejsce zaijęły dzieła E. Żaka
i R. Kramsztyika.
Jedyny większy obraz Tadeusza
Pruszkowskiego „Damę Incroyable" jest,
/jak i wszystkie poprzednie prace tego
artysty, interpretacją sylwety, i przez to
tak formiai, jak i ,barwa, zdają się być tu
użyte wyłącznie aby tym silniej podkre
ślić założenia autora.
W rysunkach i akwarelach Zygmunta
Kamińskiego przebija zmaina już nam bra
wurowa pewność doskonałego rysowni
ka', Iktóra śmiało 'Odtwarza właściwy cha
rakter modela. Takie np. rzeczy, jak
„Portret architekta K.“ lub też igłowa
chłopki, są tak dosadne w ujęciu wyrazu,,
że zdaje się, iż nie można już nic ponad
to wydobyć z psychiki osób portretowa
nych. Zaś dwai rysunki „Zagłoba i Podb,ipięta“ i „W ołodyjowski" mówią nam,
że Kamiński ma wszelkie dane na ilustra
tora wysokiej miary.

Roman Kramsztyk.

Scena muzyczna.

Czesław Młodzianowski. Martwa natura.

'Czesław
Młodzianowski wystawił
szereg martwych natur, zresztą w więk
szości znanych już z poprzednich wystaw.
Z,wielką łatwością igjrupuje on swoje mo
dele, jarzyny i owoce, i z równą łatwo
ścią utrwala je na płótnie, osiągając sza
ry, jak gdyby zamglony ton hanmonji
barwnej, pomimo iż znaczy ją wyrazi
ście kładzioinemi plantami. Ten zasadni
c z y rys artysty nie został wzbogacony
na obecnej wyisitawie niczym nowym;
wystawie niczym nowym.

Prace Eugeniusza Żaka rozpadają się
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na dwie kategorie: obraz jego to zesta
wienie piłam barwnych, uljętych w formę
ściśle zdecydowanych kompozycji Unij
nych — rysunek -zaś oparty jest wyłącz
nie lnai rozwiązaniu światłocienia. .Zaró
wno w pierwszym, jak i w drugim w y
padku, artysta wychodzi zwycięsko z
zadania, które sobie zakreślił z tą jednak
zasadniczą różnicą, że o ile suma pracy,
włożona w obrazy, nie ujmuje im świe
żości, o tyle świeżość rysunków, oprócz
jednej sangwiny (główka dziewczyny),
jest przytłumiona nakładem pracy.

Sztuk Pięknych w Warszawie.

Natomiast 'obraz „Dziecko z kozą11 przez
nagromadzenie wielu jakby oddzielnie opracowanych grup, nie posiada .zwartości,
a raczej zaciekawia fragmentami.
*

Eugeniusz Zak.

W ystawa Antoniego
Gawińskiego
zgromadziła c a ły szereg prac, które po
zwalają nam rozejrzeć się w tej zupełnie
wyjątkowej organizacji artystycznej.
W szystkie Obrazy Gawińskiego ce
chuje rozlewność zgoła nie malarska, ra 
czej muzyczna, co zdaije się 'leży zresztą
w intencji autora, jiaik wnioskować mo
żna chociażby z tytułów, któremi stara
się on naprowadzić widza na to, co chce
wypowiedzieć, np.: ,,Preludium11, „Symfooija“ , „Kantylena11, „Koncert11, „Szumy
fal“ , ^Intencja11 i1rt. d.
Stolony przed dziełami artysty-pla
styka, a mamy wrażenie, że przemawia
do nas muzyk albo też poeta, który- po
sługując się techniką malarską, usiłuje
wyrazić harmonie dźwięków za pomocą
środków, które nie są zdolpe tego odtwo
rzyć, przynajmniej w tym pojęciu, jak
pragnie Gawiński. Kartony te przedsta
wiają jak gdyby cykl wizji, którym nie
dane było przyoblec się w istotną szatę
malarską z powodu załamania się w p sy
chice artysty pierwiastków muzycznych,
poetyckich i plastycznych.
Nie należy jednak przesądzać 'tego,
że może się zdarzyć taki szczęśliwy mo
ment w pracy-artysty, kiedy ten swoje
go rodzaju węzeł gordyjski przetnie
on jednym cięciem miecza decyzji, a
wtedy ujrzymy właściwe oblicze jego
sztuki.*

Młynarz.

A

❖

Zygmunt Kamiński.

Obnaży „M łynarz11, „'Baśń wiosenna1*,
w szczególności zaś małe rozmiarami płó
tno „Człowiek z osiołkiem11 świadczą w y 
mownie o tym, że Zak nie bagatelizuje
swoijej pracy i że nie biegnie po łatwej
linji tzidobytego już uznaniiai, Jęcz poszu
kuje coraz to nowych gam dla swoich
obrazów-dek oracji, i unika przez to ba
nalnej nudy samopowtarzaniiai się. Wy-,
kazuje to wybitne wartości malarskie, ja
kiem! rozporządza artysta.
Romana Kramsztyka znaliśmy do
tychczas jako portrecistę niepowszedniej

*

Panneau.

miary. Opluję (tę na wystawie „Nowej
grupy11 podtrzymuje doskonały „Portret
•p. M. P.“. Obecnie mamy pożartym mo
żność stwierdzenia, że malarz ten urnie
harmonijnie powiązać ze sobą kilka po
staci1, nie odbiegając zasadniczo od sen
su portretu.
Obraz „Scena m uzyczna11, bezwzglę
dnie'najsilniejsza praca w dorobku arty
stycznym (Kramsztyka, zdaije się zapo
wiadać, że nie zasklepi się on w jednej
dziedzinie, lecz pójdzie dalej po linii kom
pozycji, której wyrazem jest to dzieło.

5
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Józef Rapacki należy 'do tych mala.'rzy, którzy zdobyli sobie stanowisko i
popularność przez opracowywanie paru
tematów, działających specjalnie na sen
tyment ogółu polskiego.
B rzo zy i wrzosy Rapackiego stały
się' u nas formalnie typem pejzażu, dcf
tego stopnia, że przeciętny inteligent, wi
dząc je w naturze, patrzy na nie przez
pryzmat wrażliwości tego artysty. Naj
prawdopodobniej', przed laty, pierwsze
brzózki1 i w rzosy m iały nawet wielki urok
nietylko z punktu widzenia sentymentu,
ale ostatecznie to powtarzanie się musi
sprawiać wrażenie, że Rapacki jak gdyby
zastygł w ramach nielicznych motywów.
Malarztał, dążącego, jak nikt u nas,
do możliwie dokładnego odtwarzania na
tury, często z iście fotograficzną, dokła
dnością, zakwalifikowano najniesłuszniej
jako (romantyka.
Obecna w ystaw a Józefa Rapackiego
nie przynosi nowych rewelacji.

Na wystawie bieżącej zwraca uwagę
kolekcja prac W ładysława Dunin-Borkowskiiego, pomiędzy któremi wyróżniają
się „Portret dziadka11 i portret Andrzeja
Struga w mundurze ułańskim.

L. Gardowski,

Ostatnie nominacje ministerjalne.

BOHDAN BRONIEW SKI, nowomianowany
m in is te r przem ysłu i handlu.

Ks. FR A N C IS ZE K RAD ZIW IŁŁ, d o ty c h c z a 
sowy kom endant m ilic ji st. m. W arszaw y zo 
s ta ł mianowany szefem departam entu w ojny

Na widowni politycznej.

katastrofie mogłaby zabić. Wiemy
teraz, dlaczego tylu mężów znosi w.
pokorze rogi: to są przeważnie do
brzy, kochający synowie...
Ale z poczciwym synem p. Ni
codemiego sprawa jest nieco skompli
kowania. Lodowaty wobec żony, tai
wulkaniczne uczucia wolbec pewnej
ładnej panienki, która jest zaręczoną
z owym niewiernym przyjacielem. Z
początku chciał się zemścić, uwo'dząc
mu posażną narzeczoną. Wet za

B ry g a d je r M. JA N U S ZA JTIS , mianowany
w ic e d y re k to re m dep. wojny.

wet! Nie znal polskiego przysłowia:
kto pod kim dołki kopie... Zemsta
się udała, panienka, obsaczona przez
łowców posagowych, uwierzyła chęt
nie i łatwo w bezinteresowność czło
wieka żonatego. Zakochała się. odda
ła mu się „bez zastrzeżeń44. Poczciwy
syn j zarazem zdradzony mąż teraz
dopiero rozmiłował się w niej bez pa
mięci...
'
I oto zdarza się, że gdzieś nad
morzem, gdzie całe towarzystwo jest

Baron BURJAN, z a ją ł znów s ta n o 
w is k o m in is tra spraw zagranicznych
w m onarchji A u stro - w ę g ie rs k ie j.

Tydzień teatralny.
Był znacznie spokojniejszy, niż
poprzedni. Tylko Teatr Polski wy
stąpił z premjerą sztuk} francuskiej
p. Nicodemiego p. t. „Wet za wet“
(Le refuge).
Osnowa jej jest bardzo wzrusza
jąca. Posłuchajcie! A jeśli która z
czytelniczek nie zapłacze, niech przy
pisze winę oschłości własnych uczuć.
Jest mąż milczący, od ludzi stro
niący, w wewnętrznem cierpieniu, zda
się, całkowicie zamknięty. Dlaczegóż
tak? Żona zdradziła go z przyjacie
lem. On nic nie rzekł, bo nie chciał
zdradzić się ze swem nieszczęściem
przed matką, która nie uznaje roz
wodów i którą wiadomość o takiej

P. G ryficz-M ie le w ska , Jako Ilona, p. G rabow ski, ja ko p rz y ja c ie l domu, p. T ilb o r, Knapczyń ski—mąż.
Fot, St. Brzozowski,
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2 kroniki towarzyskiej.

Ze sceny i estrady

St. JARNIŃSKI, znany arty
sta dram., został dyrekto
rem Teatru L u d o w e g o
w Krakowie.

Prot. L, URSTEIN, znany
pianista święcił 30 lecie
pracy artystycznej.

ZOFJA MALINIAKÓWNA.
śpiewaczka o głosie alto
wym z powodzeniem wy
stąpiła na koncercie włas
nym, wykonując p i e ś n i
Schuberta i Brahmsa.
Konstanty Modliński

zebrane, — .gdy w szyscy udali się do
swych pokojów na spoczynek, pa
nienka idzie do swego kochanka za
znać zakazanych rozkoszy. Jak to się
stało, że czuła para zapomina o nieu
błaganie mknącym czasie?Nie wiemy.
Dość, że gdy nieopatrzna dziewczyna
chce wrócić do swej sypialni, słowi
ki dawno już przestały śpiewać, —
nieobecność jej wydała się, w szyscy
szukają zaginionej.
Na tern tle w ytw arza się szereg
powikłań. Narzeczony, trafnym in
stynktem wiedziony, idzie szukać swej
przyszłej małżonki w apartamentach
zdradzonego ongi przez się przyja
ciela. Rozpoczynają się bardzo dłu
gie i wymowne dyskusje. Panienka —
w lekkim negliżu— musi wyczekiw ać
mozolnie, zanim dawni druhowie w y
powiedzą sobie dużo przykrych rze
czy. Rodzice szukają jej wciąż cier
pliwie. G dy wreszcie dowiedzą się,
gdzie utknęła zguba, ehcą tylko, by
sprawca naprawił krzyw dę, by się
rozwiódł z żoną, a ożenił z uwiedzio
ną ofiarą. Łow ca posagowy rzuca na
stół nowy atut.
- — On cię nie kochał, mówi do
narzeczonej, on ohciał się tylko ze
mścić na mnie za to, żem mu uwiódł
żonę.

storia, zręcznie skrojona z modnego
francuskiego materiału, grubym ście
giem jednak przez włoskiego „szwacza44- uszyta. P. Nicodemi, młody
piękny Włoch, przez podstarzałą
p. Rejane na francuskiego dramatur
ga wypromowany, szybko nauczył
się „rzem iosła44. Jego psychologia
wszakże jest gruba i sztuczna, w ytworność— fałszywa, wielomówność—
nużąca. Umiejętna i efektowna ro
bota w teat/ze zaw sze iprzecież osią
ga skutek: sztuka p. Nicodemiego
znajdzie z pewnością w W arszawie
liczne rzesze zwolenników. Jak po
wieści p. Mniszkówny...
Zespół Teatru Polskiego nie bar
dzo czuje się w swoim żywiole, gdy
ma grać sztukę salonową. Szwankuje
zwłaszcza, płeć brzydka. Panie znacz
nie* lepiej dają sobie radę: p. DuninOsmólska umiała popisową postać żo
ny ożyw ić szczerem uczuciem, p. Reńardówną była w miarę namiętną i
dobrze wychowaną panienką. W ysta 
wa, jak zawsze w Teatrze Polskim,
bez zarzutu.
S.

K.

Z teki karykatur ,,Świata".
Rysow ał Jerzy Szwajcer.

Okropność! W rozkochanej pa
nience „coś się załamuje44. Nie chce
znać kochanka.
I trzeba dopie
ro delikatnego pośrednictwa nie
wiernej żony, — która, jak się oka
zuje, teraz głęboko kocha sw ego mę
ża — by doprowadzić powaśnionych
do zgody. I ona — żona niewierna—
będzie tą ofiarą, która u co tkliwszych
dam na widowni, wyciśnie nieszkodli
we łzy z oczu. D la narzeczonego,
który odejdzie z kwitkiem, nikt nie
ma współczucia.
Taką jest ta bardzo paryska hi

Halina Rosińska

Dnia 6-ego kwietnia 1918 r. w kapli
cy Św. Stanisława w Płocku, ks. Bole
sław Rosiński z Sieradza pobłogosławił
związek małżeński między literatem i pu
blicystą, Konstantym Modlińskim (Kamo),
sekretarzem „Kurjera Płockiego", synem
Józefa i Wandy Łęczyńskich, a panną
Haliną Rosińską, córką redaktora i wy
dawcy „Kurjera Płockiego" p. Ludwika
i Magdaleny z Rychterów.
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Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

(Jfl
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SPRAW Y POLITYCZNE.
Ministrem austro-węgierskim spraw
zagranicznych został Burian; mówią, że
to oznacza powrót do dawnego systemu
oplaircia rządu na większości: Niemcy,
W ęgrzy i Pollacy.
Kuehlmann zachorował. Zaprzeczają
jakoby to była dyplomatyczna choroba.
Pozostanie na urzędzie.
Wekerle podlał się do dymisji, ponie
waż przy obecnym parlamencie nie może
przeprowadzić reformy wyborczej.
W Dublinie na konferencji narodow
ców, niepodległościowców, robotników i
duchowieństwa izredagowano manifest
przeciwko obowiązkowej służbie woj
skowej.
Półgodzinny strajk urządzili robotni
cy węgierscy dla poparcia żądań refor
my wyborczej.
Do Berlina zjechał Joffe, poeta ż y 
dowski ii ambasador rosyjski, z persone
lem 29 osób. Poseł hiszpański nie chce
mu jednak oddać igmaehu ambasady ro
syjskiej.
Hiszpanja coraz mocniej domaga się
oddania Gibraltaru i Tlaiugeru. Nie jest to
ju ż . „aspiracją narodową, ale sprawiedliwem żądaniem44.
PAŃ STW O POLSKIE.

J. K. Steczkowski, prezydent ministrów.
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Otwarcie Pady Stanu nastąpi 6 maja.
Lista mianowanych radców będzie ogło
szona w dniach najbliższych. Lewica usuwa się od wszelkiego udziału.
20 b. m. w Zamku nastąpiło zaprzy
siężenie sekretarza generalnego Rady Re-

gencyjnej ks. Chełmickicgo i wszystkich
ministrów.
Ogłoszono budżet generalnego gu
bernatorstwa warszawskiego na 1918 r.
wynosi on 295 miii. mi. Władze polskie
otrzymują z niego 30 mil. m.: Rada Regemcyijna' — 9,5, sądownictwo — 8, ośjwiatai 12,5.
Utworzono nowy okręgowy sąd
w Zamościu, dla powiatów: zamojskiego,
bruibiieszowisikiego, biłgorajskiego i toimaszowskietgo.
W Królestwie jeden sędzia przypada
na 20 t. miesz., w 'Prusach — nlai 6,300, w

Austrii — na 5,300,
4,800 m.

w

opanować spekulacje rublami. 'Specjalna
komisja notuje codzienny kurs rubla, obowiiązujący dla członków Giełdy.

Bawarjii — na

SPRAW Y. SPOŁECZNE.

RÓŻNE.

Powstał projekt, aby miejskie sklepy
żywnościowe .zamienić na kooperatywę,
szeroko dostępną. Socjaliści wolą jednak
munlicypafeację, niż współdzielczość.
Budżet tanich kuchen W w siaw y w y
nosi 13.7, miliomów m. Co ósmy miesz
kaniec żywi siię w jadłodaijmi miejskiej,
które wydają do 100 tysięcy obiadów
dziennie.
Komitet Giełdowy robi wysiłek, aby

Zarząd Miejski w Kielcach został
przez rząd okupacyjny rozwiązany po
nieważ .zerwał po pokoju z Ukrainą sto
sunki z tym .rządem.
Ziemianki urządziły nader interesują
cą wystawę starych tkanin, na której
zgromadzono sporo bardzo
cennych
przedmiotów.

M
OD
l

Eaterja Klasowa na Inwalidów Hojennych
W A R SZA W A ,
"

*
K R Ó L E S T W IE PO L S K IE M
(2 -g a L o t e r ja K la s o w a L e g jo n o w P o ls k ic h )

Na 32,000 losów — 16,000 losów i 1 premja

TR Ę R A C K A 2 .
"

wygrywają razem

3 m ilio n y 335,000 m arek.

G łó w n e w y g r a n e : 3 0 0 , 0 0 0 , 1 8 0 ,8 0 0 , 1 5 0 ,0 0 0 , 1 2 5 ,0 0 0 i w ie le in n y c h .
Celem umożliwienia wszystkim grania na naszej loterji -losy podzielono na p o łó w k i, ć w i a r t k i i ó s e m k i.

Cena losu w k a żd e j k la s ie 2 6 m k.
Va losu 13 m k .,

74 — ® m k . 5 0 p f.,

7s — 3 m k . 2 5 p f.

C ią g n ie n ie p i e r w s z e j k la s y 2 2 i 2 4 m a ja 1918 r .
10531
Główne wygrane w I-ej klasie: 2 5 ,0 0 0 m k ., 1 0 ,0 0 0 m k ,, 5 , 0 0 0 m k . i wiele innych.
Podania o kolekty wnosió należy ostatecznie do d n ia 2 0 k w ie t n ia r . b . do Dyrekcji Loterji, gdzie otrzymać można wszelkie druki

M A T K I!!!

MAGAZYN UBIORÓW

Pamiętajcie te jedynym skutecz
nym pudrem dla dzieci jest tylko

W a c ła w P ę r e n d y k

p uder gębę Szofmana
który leczy radykalnie wszelkie
dolegliwości skóry u dzieci i do
rosłych.
10529

dawniej SZWALBE, SACHS i S-ka

W a rs za w a ,

S e n a to rs k a

10518

Aft 8 .

Firma założona w czasie wojny pozyskała sobie ogólne uznanie
za dobre materjały, jako też z racji cen przystępnych.

Polecamy
gorąco żowaną
szwaczkę, niezdolną do pracy
od kilku lat. Łaskawe ofiary
dla Z. Walesińskiej przyjmuje
Redakcya.

Magazyn Sł. Czapińskiego w

L. Koch7

n ajw ięk szy i najlepiej zao p atrzo n y m agazyn gotow ych U biorów M ęzkich
— ............M io d o w a AA 2 r ó g S e n a t o r s k i e j .

"

—

10527

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
SKŁAD FUTER

„ m U S KOWALSKI”
dawniej JULJAN PENKALA
S en ato rsk a JV» 10.

PRZYJMUJE FUTRA
1052s
NA LETNIE PRZECHOWANIE
I POSYŁA WÓZ PO ODBIÓR FUTER.

WYROBY POSADZEK

T. D H IY IIĘ C K I i S -k a
w a r s z t a t y : Mokotów ul. Mickiewicza Nr. 7,

teł. ZZ8-73.

K A N T O R : ul. Nowogrodzka Nr. Z8 teł. Z5-B5.
przy zakładzie stolarskim, zawieranie wszelkich umów,
modele i gotowe posadzki.
10505
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