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Wykwintne — Solidne — Tanie

BR. UNKIEWICZ —Hoża 54-2
tel. 121-71.
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Mimoza „Motor”
Krem bez tłuszczu łatwo wcierający się udelikatnia cerę i nadaje jej matowy wygląd. Dosko
nały po goleniu. Wyrobu Fabryki ChemicznoFarmaceutycznej

^Jądać wszędzie.

WARSZ. TOW. AKC. „MOTOR^

M p D 1 p solidne, kompletne urządzenia i pojedyń1TŁ L, li L. L, cze sztuki najtaniej! Poleca „JULJAN"
Szpitalna Nfi 4.
Przedstawiciel: R. SEIDENGART
w Sosnowcu i Łodzi ul. Piotrkowska 44.

Lekarz-Dantysla E. MEERSEN Orfyond'l d„
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Wolska 34 m. 5 — II-gie piętro.

Na sezon wiosenny
KRAWIEC^MĘZKI Fr. JANIAK,
Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225 84,
Zamówienia z własnych i powierzonych materjalów.
CENY PRZYSTĘPNE.

ALFRED KONAR

Dwór w Jędrzejewicach
POWIEŚĆ
---- nakładem księgarni F. Hoesicka
Do nabycia we wszystkich księgarni

Urn Pędrak wM Indian.
Aleksander Janowski, jako popu
laryzator, jako pisarz dla młodzieży,
w ostatnie lata zdobył sobie stano
wisko wyjątkowe. Jego książki stały
się lekturą godną jaknajszerszego
rozpowszechnienia. I to tak ze wzglę
du na ducha, jak na formę tych
opowieści. P. Janowski bowiem
w swoich opowieściach daje tyle po
uczającego materjału, przepojonego
szlachetnością i kulturą, że wystar
czyłby już sam ten informacyjny
miąższ rzeczy, by zainteresować
i przykuć uwagę. Umie on jednak
wiedzę swoją narzucić czytelnikowi
lekko. Idzie przez olbrzymie połacie
wiadomości geograficznych, obyczajo
wych, historycznych łatwo, wesoło,
z humorem. A równocześnie budzi
uczucie dobre, szlachetne. Jak na
książkę dla młodzieży jest to ideał
beletrystyczny. I dlatego jego książ
ki, jak „Duch Warszawy*, „Jędrek
Mędrek w Honolulu", „Pogadanki
krajoznawcze* mogą na długie lata
być zdrowym, mądrym pokarmem dla
dusz młodocianych.
P. Aleksander Janowski wydał
obecnie nową opowieść dla młodzie
ży pt. „Maciuś Pędrak wśród Indjan*.
Pisał ją na pokładzie japońskiego
okrętu „Tengo Maru pomiędzy „SanFrancisko a Yokohamą". Ukończył
i do druku oddał w Warszawie.
Treść, jak zawsze u Janowskiego,
dąży do wykazania dzielności naszej
młodzieży. Głównym bohaterem staje
się chłopiec wiejski Maciuś Pędrak.
Pochodzi on z Ziemi Sandomierskiej,
z pod Klimontowa. Wraz ze swoim psem
Rozbojem dokonywa on wesołych cu
dów, które cieszą wszystkich, a nikomu
nie przynoszą szkody. Rzecz cała
dzieje się za czasów panowania Zy
gmunta Augusta.
Chodzi o to, że Tatarzy napadli
wtedy na dwór w Wólce i wzięli
w jasyr panią pod komorzy nę. Syn
jej uczył się w Krakowie u pana
Piotra, magistra świetnego, choć tro
chę śmiesznego. Na wieść o uwię
zieniu pani podkomorzyny syn jej
Stasiek wraz ze swoim przyjacielem
Kiejstutem wybierają się w drogę,
by dowiedzieć się prawdy. Na razie
nic nie wskórają, gdyż po drodze
spotkają Maciusia, który żałosną
wieść im potwierdzi. Wracają więc
do Krakowa, by tu uzyskać możność
ratunku dla matki. Trzeba na to zdo
być pieniądze. Ale jak? Zdarza się
okazja, iż mogą je mieć z Hiszpanii,
gdyż znajomy profesora Piotra odzie
dziczył jakiś majątek. Chodzi o to. by go
stamtąd wydostać. Czego się jednak
nie robi dla kochanej matki? Drodzy
chłopcy nie namyślając się długo ja
dą do Hiszpanji. Gdy tu nie znajdą
spadku, wypuszczą się w drogę do
Meksyku. Tu wśród Indjan Maciuś

Pędrak, zmyślny chłopak polski, wraz
ze swoim pięknym pieskiem, doko
nują niezwykłych czynów. Parę razy
ryzykują oni życie, lecz zawsze wy
chodzą zwycięsko. Spadek się znaj
dzie. Maciuś zdobędzie również dużo
złotego piasku od Indjan. A koniec?
Wrócą oni do Krakowa, jak bohate
rowie. Wróci i pani podkomorzyna,
gdyż za złoto Maciusiowe wykupi ją
ksiądz Anioł, jedyny poczciwy Hisz
pan, nie mogący patrzeć na zbrodnie
swoich braci wśród Indjan, a który
właśnie pojechał do Turcji służyć
Bożej sprawie wykupu dusz chrze
ścijańskich z niewoli tureckiej.
„Maciuś Pędrak* p. Janowskiego
posiada przedziwnie miłe stronice.
Do takich należą: spotkanie z Roz
bojem, sceny Maciusia Pędraka, gdy
przysięga na ogon Pumy, , bitwa
o Pueblo Zuni, wreszcie podróż Wi
słą. Bardzo miłą jest również scena,
gdy Maciuś nad Indjanami obejmuje
władze w imieniu króla polskiego
Zygmunta Augusta.
„Maciuś Pędrak* interesuje na
wet i starszego czytelnika. P. Ja
nowski bowiem ma dar narracyjny.
Książka ta została wydana starannie
i na dobrym, ^lansowanym papierze.
Liczne ilustracje plastycznie ukazują
nam interesujące fotograf)e z życia
Indjan.
F.

NOWE KSIĄŻKI.
ZIARNA I PLEWY W RUCHU ROBOT
NICZYM.
Ruchliwy poseł do Sejmu Ustawodaw
czego p. Antoni Anusz, przewodniczący
komisji wojskowej, wydał zbiór swoich ar
tykułów, zamieszczanych w różnych cza
sopismach pt. „Ziarna i plewy w ruchu
robotniczym". P. Anusz ostatnio pracuje
w ramach polskiego stronnictwa ludowe
go, piastowców. Poglądy jego nie odbie
gają naogół od oficjalnego stanowiska
stronnictwa ludowców w tej sprawie. Po
tępia on jednak strajki robotnicze. P. Anusz
pisze:
„I nie wydaje mi się, abym w czemkolwiek uchybił interesom ludu pracują
cego, gdy twierdzę, że władza państwowa,
pozostająca pod kontrolą najdemokratyczniejszego przedstawicielstwa narodowego,
powinna nie dopuszczać do takiej gry czy
też próby sił społecznych, która naraża
na szwank interesy ogółu, że powstające
konflikty pomiędzy pracą i kapitałem,
winny być załatwiane drogą ingerencji
państwowej. Stojąc na stanowisku przy
musowego rozjemstwa, chcę zapobiedz tej
strasznej pomiędzy rolnikami a proletarjatem fabrycznym wojnie, która nam gro
zi wszystkiemi jej niszczycielskiemi skut
kami".
Słowa te były pisane przed traktatem
ryskim. Tern więcej zasługują na uwagę.
Dążyły one do wniesienia harmonjl w ży
cie nasze zbiorowe. Warto je odczytać
i dziś, gdy posiadają już znaczenie retro
spektywne. Książka p. Anusza świadczy,
iż dąży on do racjonalnego, prawnego
rozwiązywania tarć społecznych, co może
zaciekawić szersze koła naszego świado
mego swych zadań społecznych obywa
telstwa.

PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA.
Konstytucja uchwalona w roku ze
szłym przez Sejm weszła już w życie.
Naogół jednak szeroki ogół polski nie zna
swoich praw i obowiązków. Dobrze więc
stało się, że p. Stanisław Opolski napisał
popularną książeczkę, w której wyjaśnił
zakres „Praw i obowiązków obywatela"
polskiego. Praca ta wyróżnia się przystępnością i jasnością wykładu. Z tego
względu może być zalecona jaknajszerszym
warstwom naszego społeczeństwa.
P. Opolski w książce swojej wziął
pod uwagę również „Ustawy sejmowe"
i „Dekrety". Pełny ich skład cytuje wraz
z podaniem źródła prawnego. Jest to bar
dzo cenne dla każdego obywatela państwa
naszego, gdyż pozwala prędko i bez wąt
pliwości odnaleść właściwy punkt widzenia
na wydarzenia, rzeczy i ewentualne sądy.
Książeczka ta składa się z trzech
części: „Prawa obywatelskie", „Obowiązki
obywatelskie" i „Władze państwa polskie
go*. Przedtem daje p. Opolski krótki
wstęp, w którym omawia „Prawa czło
wieka, „prawa a obowiązki", „źródła praw
i obowiązków obywatelskich" oraz załącza
„spis przepisów prawnych o prawach
i obowiązkach obywatelskich".
Książeczka p. Opolskiego jest bardzo
pożyteczną i godną popularyzacji pracą.
PAŃSTWOWA GOSPODARKA SPIRYTU*
SOWA W POLSCE.
P. S. K. Drewnowski, inżynier techno
log, specjalista od spraw gospodarki
spirytusowej, opracował na żądanie p. mar
szałka Sejmu referat pt. „Państwowa
gospodarka spirytusowa w Polsce". Refe
rat ten jest bardzo interesujący. W pier
wszym rzędzie stwierdza on zupełne
fiasko monopolu gospodarczego. P. Dre
wnowski pisze:
„Zawieszenie monopolu spirytusowego
jest niczem inuem ze strony Ministerstwa
Skarbu, jak uroczystem przyznaniem się,
że prowadzenie państwowego monopolu
jest ponad siły władzy skarbowej, i że tu
wobec najgoszych rezultatów, jakie osią
gnięte zostały po 2’/2 latach gospodarki
rządowej w sferze przemysłu spirytuso
wego, Rząd nie miał już absolutnie inne
go wyjścia, jak skapitulować i przyznał
się, że podjął się zadania, którego roz
wiązać nie jest wstanie".
Opinja ta, jako słowa fachowca, musi
wzbudzić zainteresowanie!

ŚWIATŁO NA DRODZE.
Mowie polskiej przyswojono obecnie
urywek „Z księgi złotych reguł" „Świa
tło na drodze" z uwagami i komentarza
mi p. Mabel Collins. Jest to podręcznik
do praktycznego osiągnięcia mądrości
hinduskiej. Czytelnik europejski nie znaj
dzie jednak w książeczce tej jakichś re
welacji. Nie znaczy to, by książeczka ta
nie była ciekawa. Odsłania ona „prakty
czne" studja zwolenników okultyzmu.
Nie trzeba jednak sięgać aż tak daleko,
by iść po drodze zalecanej przez chrze
ścijański idealizm i czynić dobro. Intellektualnie jednak dobrze jest poznać i ten
sposób osiągnięcia szczęścia. Komentarze
p. Collins mają następujące ponętne ty
tuły: „Nie prędzej oczy zobaczą, aż się
wprzód staną niezdolne do łez". „Nie
prędzej uszy usłyszą, aż utracą swoją
drażliwość", „Zanim głos się odezwie wo
bec Nauczyciela, nie może już zadawać
ran", „Zanim dusza wobec Nauczyciela
stanie, w krwi serca swego obmyć się
musi" oraz „Zyj w wieczności!"
Tytuły tych komentarzy pokazują odrazu rodzaj ćwiczeń, jaki moralnie i psy
chicznie zaleca p. Collins. Książka ta jest
dobrem uzupełnieniem pracy Jogi RamaCzaraka pt.: Hatha-Joga, nauka jogów
o zdrowiu fizycznem i sztuce oddycha
nia". Wydana bardzo starannie.

Cena niniejszego numeru Mk. 200.
NOWO OTWORZONE
urządzone podług ostatnich wymagań hygjenicznych

KĄPIELE NOWOCZESNE
ŁAŹNIA i WANNY
ul. Nowy Świat 24.
Wanna 400 mk. Łaźnia 450 mk. (Wraz z bielizną.)
Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT*.

Rok XVII.

Nfi 15 z dnia.15 kwietnia 1922 r.

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

0 miejsce pod pomnik narodowy.
Tborwaldsenowsfci pomnik księcia Józefa po stu latacb
wrócił z Rosji do Warszawy. Przed społeczeństwem naszem sta
nęło pytanie, gdzie go ustawić. W sprawie tej zabiera głos znany
historyk p. E. Łuniński.

eszcze, przed przywiezieniem po Gregoire, wędrować w 1836 r. do
mnika ks. Józefa z Homla, nie spławu wiślanego, aby pokutować
gdyś majoratu Paskiewicza Erywań- w modlińskich kazamatach, zanim
skiego, wszczął się w prasie spór, znalazło się pod homelskiem nie
gdzie ma stanąć po szeregu lat bem z bezprawnej darowizny Miko
wygnania, po prześlęczeniu w piwni łaja I, darowizny, opłaconej polską
cach Modlina, następnie w parku sakwą i pietyzmem, otoczone w do
zdobywcy Warszawy. Pierwszą racę datku armatami, wydartemi mężne
wypuścił — zdaje się — p. Alfred mu żołnierzowi polskiemu.
Lauterbach z ministerjum sztuki
Duchowe czynniki pietyzmu, zbio
i kultury, domagając się umieszcze rowe napięcie ogółu, winny zaważyć
nia konnego posągu postaci naro na szali przy wyborze miejsca, nie
dowej w podwórzu zamku królew inne uboczne względy, obciążające
skiego, jako „objektu muzealnego*, ostatecznie każdą wartość artysty
niezdolnego porwać szerszych mas. czną. Są niezawodne dane, że Thor{„Przegląd Warszawski”, Nr. 1 valdsen starał się wszelkiemi siłami
z 1921 r). Na razie spełniło się spełnić życzenie Warszawy i odziać
życzenie pobożne. Istotnie, dzieło Poniatowskiego w strój ułana, wy
Alberta Thoivaldsena schowano pro konał nawet szkice rysunkowe, wzo
wizorycznie w siedzibie Wazów i ich rując się widocznie na dostarczonem
elekcyjnych następców aż do chwili mu malowidle Orłowskiego, jednakże
wyszukania dla niego odpowiedniego, znacznie wyższy autorytet od Ko
trwałego schronienia- Tak więc, mitetu warszawskiego, autorytet ga
czeka ono na kilkanaście metrów binetu nadnewskiego odwiódł go
kwadratowych, dziwnie upośledzone naciskiem przez boczne ścieżyny od
przez zawziętość dziejową, skazane szczerego zamierzenia. Mistrz nie
na tułaczkę. Bo zawierucha listo poszedł, ze względów na klasyc?ne
padowa z 1831 r. przecięła możne ść zamiłowania, na poprzek sentymen
wzniesienia go i pyszne niepyszne tom w Polsce, tylko poddał się pomusiało z szopy odlewacza, Emila prostu racji stanu...
Wobec konieczności zorjentowania się ludzi, którym danem będzie
rozstrzygnąć o ulokowaniu pomnika,
warto przypomnieć, jakie etapy prze
chodziła kwest ja wytknięcia miejsca.
Wprawdzie Aleksander I. zezwolił
jeszcze 25 sierpnia 1815 r. wznieść
monumentum na placu publicznym
w Warszawie, lecz wielki książę
P W K Al (1 F F choroby nerwowe Konstanty Pawłowicz radził urze
BI • • li IM U I i i wewnętrzne
czywistnić myśl w Jabłonnej i przez
Przyjmuje od 1172—127,1 od 47»—6, ul Smolna 10
namiestnika Zajączka kazał zawia
Zakład Przyrodoleczniczy D-ra J. Łuczyń
domić prezesa Komitetu budowy
skiego. Tel. 139-22 i 132*02.

J
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statuy, gen. St. Mokronoskiego,
o swojem życzeniu. Naonczas Anna
z Tyszkiewiczów Aleksandrowa Po
tocka z Willanowa zwróciła się li
stem z 15 czerwca 1817 r- do Ale
ksandra I , trzymanym w tonie mięk
kim, ostrożnym, widocznie w obawie
zrażenia i narażenia się na zemstę
brata cesarskiego. Nie śmiała ży
wić nadziei — podkreślała — aby
pamiątka czci dla bohatera znalazła
się w wybitnym punkcie, natomiast
wystarczałoby wnętrze ogrodu sa
skiego i to na przestrzeni pawilonu,
przeznaczonego do rozbiórki. Kącik
podobny, mało zwiedzany, okaże się
właściwym i zaświadczy o wspania
łomyślności monarchy, o zaletach
zgasłego wodza i wdzięczności ro
daków. Skutkiem nadmienionego li
stu i drugiego, Adama Czartory
skiego z 12 lipca, odpisał Aleksan
der Potockiej 6 września z Car
skiego Sioła, że nigdy nie było jego
chęcią przeszkodzić wzniesieniu po
mnika na „placu publicznym w War
szawie*. Polecił też — dodał —
namiestnikowi Kongresówki porozu
mieć się z komitetem co do wyboru
punktu, „uznanego za najwłaściwszy
dla przedsięwzięcia*. Runęły za
tem wszystkie zapory, przycichnąć
musiały niechęci Belwederu. Zaraz
wylęgły się przeróżne plany, zwła
szcza po podpisaniu umowy między
Thorvaldsenem a upełnomocnionym
przez komitet Leonem hr. Potoc
kim z 18 lipca 1818 r. Architekt
Hilary Szpilowski radził zburzyć
kościół Dominikanów na Krakowskiem Przedmieściu, splamiony sa
mobójstwem mnicha, generał Mokronoski oświadczył się za placem
Krasińskich i tę propozycję minister-sekretarz stanu, Sobolewski,
przedstawił cesarzowi, który dał nie
zwłoczną aprobatę.
Plac zatem
Krasińskich miał użyczyć gościny
pomnikowi.
Tak przedstawiała się topografi
czna strona sprawy aż do przyjazdu
Thorvaldsena do Warszawy 19 wrze

śnia 1820 r. Przybył on z tłumokiem różnych interesów, gwoli za
łatwienia rokowań o pomnik Koper
nika, uzyskania w dodatkowych punk
tacjach pewnych zmian w kontrak
cie statuy Poniatowskiego i w chęci
zbliżenia się do Aleksandra. Cesarz
pozował mu do biustu, zaszczyt,
o który daremnie kusił się Canova.
Stanisław Mokronoski zaopatrzył
co prędzej gościa w francuski guide
de voyage Warszawy z własnorę
czną dedykacją. Przybysz puścił
się w okrężne po mieście, badał,
oglądał i — jak wspomina jego
przyjaciel i biograf Just Mathias
Thiele — niezadowolony z placu
Krasińskich, zdecydował się na inną
część stolicy. W dodatkowych punk
tacjach zastrzegł sobie swobodę
wyznaczenia miejsca i upatrzył Kra
kowskie Przedmieście. Mokrono
ski określił ściślej wolę artysty.
.Monument — wspomina — stać
będzie tyłem do kamienicy Wasi
lewskiego zwanej, a patrzący na
króla Zygmunta w oddaleniu takowem, iż z miejsca naprzeciwko po
czty już głowę konia monumental
nego ujrzeć będzie można. Ten
monument da się widzieć z trzech
pryncypjalnych przyjazdów, a mia
nowicie od Zamku".
Kamienica Wasilewskiego wzno
siła się wprost gmachu Towarzy
stwa Dobroczynności, poczta zaś
była u wylotu Trębackiej. Z czasem,
wzbudził się widocznie opór prze
ciw postanowieniu Thorvaldsena,
a to po rychłej śmierci Mokronoskiego i przeobrażeniu składu ko
mitetu.
Plac saski wypłynął na
wierzch. Radca stanu, Józef Siera
kowski, dostarczył nowemu preze
sowi, Adamowi Czartoryskiemu,
wraz z rysunkami pomnika planów
dwuch placów dla okazania ich ca
rowi i wielkiemu księciu, aby .osta
tecznie zgodzono się na miejsce
wystawienia*.
Bez najmniejszej
wątpliwości jednym z nich był sa
ski, albowiem — według słusznego
spostrzeżenia A. Kraushara — na
karcie Warszawy, sporządzonej przez
oficerów korpusu inżynierów w 1828
roku, znajduje się przy peryferji ogro
dowej kwadracik z oznaczeniem
.pomnik*. Komitet skierował proś
bę w tej mierze do stóp tronu
i w odpowiedzi na nia odebrał de
kret z 5 sierpnia 1829 r., oddający
na pomnik dziedziniec przed pała
cem namiestnika, mianowicie obszar
.między kratą i łańcuchem od uli
cy*, — o czem Walenty Sobolew
ski zawiadomił zastępującego mini
stra-sekretarz a stanu, Turkułła, ten
zaś Radę Administracyjną.
Kości zostały ostatecznie rzucone

Wizyta Króla Belgijskiego w Rzymie.

Król belgijski Albert I w powozie z królem włoskim Wiktorem Emanuelem III.

i rzymski jeździec Thorvaldsena
strzegłby dzisiejszego gmachu prezydjum Rady ministrów, gdyby nie
wybuch powstania. W kilka dopiero
lat po uśmierzeniu go i zduszeniu
w morzu krwi dowiedział się Gołowin, przewodniczący komisji rządo
wej spraw wewnętrznych, ducho
wnych i oświecenia publicznego
o istnieniu w szopie domu niegdyś
Ellerta, później Ostrowskiego przy
ulicy Długiej, bronzowego herosa
i wyraził z tego powodu niekłamane
zdumienie. Zaczem pośpieszył oznaj
mić sekretarzowi faktycznie nie
czynnego komitetu, pułkownikowi
Paszkowskiemu, że pomnik może
być wystawionym tylko za nowem,
specjalnem zezwoleniem cesarza,
albowiem dawniejsze przyrzeczenia
są .uznane za nieistniejące*. Skoń
czyło się na deportacji do Modlina...
W zestawieniu historycznych
wywodów podkreślić należy:
Pomnik wykonano dzięki ofiar
ności publicznej i dlatego o losach
jego może i winno rozstrzygać je
dynie społeczeństwo. Należy za
niechać wszelkich rozpraw na temat,
czy statua przemawia do uczuć
ogółu, czy nie, zapomnieć o prze
brzmiałym turnieju między klasy
kami a romantykami i przyjąć ją
taką, jaką jest, aby bezpłodnie nie
marnować czasu i schodzić na bez
droża bezużytecznych zawiłości. Ża
dnego ustronia, żadnego podwórka nie
należy ani na chwilę brać w ra
chubę, w obawie sponiewierania
przeszłości i wyrządzenia krzywdy
utworowi bądź co bądź niepowsze
dniemu. Statua musi zająć dobrą,
widoczną przestrzeń jako ozdoba
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miasta, atrakcja dla cudzoziemców,
a dla nas widomy dowód umiłowa
nia zasług i cnót narodowych.
Może przeciw placowi przed pa
łacem, zwanym namiestnikowskim,
przemawiałoby skupienie na jednej,
dość krótkiej linji prawie wszystkich
pomników warszawskich, więc Ko
pernika, Mickiewicza, rozpoczętego
amerykańskiego, wreszcie kolumny
Zygmunta III, może i inne, techni
czne argumenty. Ale gdy ludzie
kompetentni powiedzą .tak*, —
trzeba uchylić czoła i milczeć. Nie
wątpliwie, zastanowią się oni nad
planami pierwotnych inicjatorów,
niewątpliwie uwzględnią możliwości
i namyśl się nad najlepszem roz
wiązaniem. Kto wie, czy nie prze
sunie się przed ich oczami także
i plac Trzech Krzyżów, na którym
Warszawa wystawiła w 1809 roku
bramę tryumfalną, aby powitać wa
leczne pułki, wracające z zwycię
skiej kampanji na leże zimowe pod
wodzą Stanisława Potockiego, Sierawskiego, Stuarta, Łączyńskiego,
Dziewanowskiego. Kampanja ta była
przecież laurem księcia Józefa!...
Niechże zatem najprędzej opuści
Thorvaldsenowski rycerz bez skazy
i zmazy zamknięcie zamkowe i wyj
dzie na światło dzienne, aby zgro
madzone przed nim tłumy mogły
powtórzyć zwrotkę ze .Śpiewów
historycznych* Niemcewicza:
„Tulmy Izy nasze, Już jesteś szczęśliwy:
Kto za ojczyznę walczył, poległ śmiały,
Już temu wieniec dał Bóg sprawiedliwy
Wieczystej chwały*.

Ernest Łuniński.

Sztuka włoska w Muzeum Wielkopolskiem.

Sermonets. .Opłakiwania Chrystusa*.
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Specjalnie dla „Świata** ilustrował art.-malarz K. Mackiewicz.

Śniadanko poselskie.

wela, że nowa godność wymaga
reprezentacji, a i pani posłowa
wraz z panną poslówną muszą też
pomyśleć o sobie... Pan Sewe
ryn mięknął.
— Ale z czego ja panu oddam
panie
dzieju? — jęknął.
Fantazja niefantastyczna.
— Pan mi wcale nie potrzebu
Pan Seweryn co chwila przecierał miasteczka, i został przyjęty. Pan jesz oddawać —szepnął Abram —
oczy, to szczypał pod stołem panią Narcyz Smętny, sympatyczny i po Mefisto — wysfara mi się pan
Kunegundę, siedzącą po jego prawi etyczny aptekarz, golnął zamiast o traficzkę, a potem, to ja mam
cy, chcąc się przekonać, źe to nie sen. „aptekarskiej" z pieprzem chloro małego interesiku lasowego, na
Raz omylił się i szczypnął w jędr formu ze strychniną i spoczął którym pan jeszcze zarobi...
ne udo samą panią naczelnikową, w cieniu plączącej brzozy, jak to
Pan Seweryn coś tam jeszcze
siedzącą po jego lewicy.
Zdrę nieraz w poezjach swych śpiewał. protestował, ostatecznie jednak stał
twiał, spostrzegłszy swą pomyłkę, Pani Kunegunda obszywała, opie się jak wosk i pokaźna paczka
a jeszcze bardziej, gdy ujrzał na rała, pakowała i prowiantowała tysiączek rozkosznie zaszeleściła
wyniosłych ustach szefowej zachę pana Seweryna na daleką drogę. w jego kieszeni...
cający uśmiech.
Potem oprzyto Całe miasto był} poruszone; języki
Odjazd pana Seweryna był
mniał i zamierzał właśnie dowieść pań i gardła panów pracowały jak jednym tryumfem. Śmietanka miej
sąsiadce z lewej strony, że nie jest nigdy...
scowa stawiła się w komplecie
w ciemię
bity i rozumie jej
Na godzinę przed wyjazdem na dworcu, a właściwie—na dwo
uśmiech, oraz przekonać się ponow zjawił się u pana Seweryna pan rze, gdyż stary dworzec był zruj
nie w sposób namacalny, źe to Abram Wanzensaft i, wziąwszy nowany, na nowy zaś opracowy
nie sen, kiedy nagle porwano go go na bok, zapytał.
wano dopiero w Warszawie pro
na ramiona i obnoszono tryumfal
— Panie poseł, może panu po jekt. Burmistrz wystąpił z oracją,
nie po sali, poczem wstano od trzeba... — zrobił palcami ruch w której sławił i żegnał nowego
stołu i do wznowienia „flirtu" nie liczenia pieniędzy. — Dam, ile posła, błagając go, aby ratował
było już okazji...
panu potrzeba bez wekslu i bez zagrożoną ojczyznę i nie zapomi
nał o Gnojnej Wólce i współoby
Wypadki potoczyły się teraz procentu, na kredytu.
— Pan Seweryn odmówił z ge watelach. Dziewice, półdziewice
błyskawicznie. Nazajutrz pannie
stem
Cezara, ale pan Abram prze i ex-dziewice wystąpiły w bieli
Apolonji oświadczył się ni mniej ,
ni więcej, tylko doktór, potentat konywał go ze sprytem Machja- i z kwiatami. Naczelnik poczty

Jak pan Seweryn został przy „Souverain’ie”
„suwerenem” i co z tego wynikło.
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Czy pan nie widzi, że to przedział poselski?

przechadzał się z nim ostentacyjnie
pod ramię. Naczelnikowała podała
mu tort własnej roboty, na którym
widniał napis z czekolady śmietan
kowej „Pamiętaj"...
Pociąg zajechał. Z jedynego
przedziału pierwszej klasy wyrzu
cono jakichś Bogu ducha winnych
pasażerów, przylepiono na szybie
kartkę z napisem „przedział posel
ski", poczem usadowiono w nim
pana Seweryna wraz z tortem
naczelnikowej, bukietem od dziewic
i pozostałym bagażem, pani Kunegunda załkała, panna Apolonja
zemdlała, doktór ją cucił, wionęły
chusteczki, rozbrzmiały okrzyki,
pan Abram Wancensaft zdołał
szepnąć nieznacznie szczęśliwemu
wybrańcowi losu do ucha: „Ja tyż
jadę w drugim kupę do Warszawy"...
i pociąg ruszył.
Pan Seweryn, wyczerpany na
tłokiem nieprawdopodobnych wra
żeń i zdarzeń, rzucił się na plu
szowe poduszki i zaczął marzyć
rozkosznie, aż zasnął. W śnie
miał ogromnie długą i ogromnie
mądrą mowę, której cały Sejm
suwerenny słuchał z zapartym
oddechem i która ostatecznie ugrun
towała jego karjerę polityczną.
Po przebudzeniu spostrzegł, że
nie ujechał nawet połowy drogi.
Czas dłużył mu się, jak nos na
czelnikowej...

W wagonie było duszno. Otwo
rzył okno. W tej chwili właśnie
wionął szelmosko wietrzyk i ze
rwał mu kapelusz z głowy. Ładna
historja — poseł bez kapelusza!...
Rozejrzał się bezradnie dokoła.
Nagle wzrok jego natrafił na
„notbremzę".
Niewiele myśląc,
pociągnął za nią. Rozległ się prze
raźliwy gwizd.
Pociąg stanął.
Zrobiło się zamieszanie. Pasaże
rowie wyglądali przez okna. Kon
duktorzy biegali. Ktoś krzyknął:
„bandyci"!
Pan Seweryn zawołał dobro
dusznie przez okno do biegnącego
konduktora:
— To ja, panie dzieju, zatrzy
małem pociąg. Wiatr porwał mi
kapelusz, a rozumiesz pan chyba,
że poseł bez...
— Głowy...—dokończył uprzej
mie konduktor.—Rozumiem, panie
pośle, i sam skoczę po kapelusz.
— Ależ to zbytek uprzejmości
z pańskiej strony!—oponował pan
Seweryn.
— Bynajmniej', panie pośle, to
tylko prosty obowiązek obywatela
wobec naszych suwerenów!—kon
duktor zasalutował i odszedł.
Po kwandransie wrócił z ka
peluszem poselskim w ręku.

nu! — rzekł protekcjonalnie pan
Seweryn, nakładając na głowę
uniżenie podany mu kapelusz. —
Jak się pan nazywasz? — zapytał
i zapisał sobie nazwisko kondukto
ra w notatniku.
Pociąg ruszył. Pan Seweryn
zamknął okno, rozpakował torbę
z prowiantami, przystojnie się po
żywił i ugasił pragnienie, poczem
znów się ułożył do snu, w którym
obalił dwa gabinety...
Na którejś stacji rozbudził go
trzask otwieranych drzwi do prze
działu i pęd świeżego powietrza.
Zerwał się, oburzony, co to za
śmiałek śmie mu mącić spokój
i okupować coupe poselski. Do
przedziału gramolił się jakiś oficerzyna, wymizerowany, bez ręki,
z krzyżem „Virtuti Militari" na za
padniętej piersi.
— Czy pan nie widzisz, że to
przedział poselski!? — ryknął pan
Seweryn.
— Widzę, panie pośle,—grzecz
nie odpowiedział oficer—ale wszy
stkie wagony są przepełnione, pan
poseł jedzie sam jeden, może więc
znajdzie się tu miejsce dla oficera inwalidy?
— Co inwalida to inwalida! —
mruknął pan Seweryn nieco ła
— Dziękuję. Nie zapomnę o pa godniej—ale co poseł, panie dzieju,
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to poseł! Może mi się nie należy
osobny przedział?
— Może się panu i należy, ale
i mnie należy jechać!
— Skończyły się czasy soldateski, panie dzieju! — zagrzmiał
znów pan Seweryn w poczuciu
obrażonej dumy obywatelskiej. —
Proszę natychmiast opuścić mój
przedział, bo zawołam konduktora.
— Wołaj pan samego djabła!—
uniósł się oficer, ciężko osuwając
się na ławkę Poczem dodał gorzko:
— Napewno nie śmiałbyś pan
przed kilkoma laty przemówić tym
tonem do oficera austrjackiego,
jakim przemawiasz obecnie do
oficera, kawalera krzyża „Virtuti
Militari“ i inwalidy!
— Pan mi ubliżyłeś! — ryczał
pan Seweryn, wymachując rękami
pod nosem oficera. — Jestem patrjofą, panie dzieju, posłem... Kon
duktor! Żandarma! Protokół!
Przyszedł żandarm. Spisano pro
tokół. Oficera wyproszono z prze
działu. Pan Seweryn w tryumfie
dojechał samotnie do Warszawy...
W Warszawie powiodło się na
szemu suwerenowi nadzwyczajnie.
Wprowadzony do zarekwirowa
nych ad hoc pięknych trzech po
kojów, po wyrzuceniu z nich na
podstawie eksmisji i na bruk ro
dziny kresowej, co spowodowało,
że głowa jej popełnił samobójstwo,
matka popadła w czarną melancholję, synowie nieszczęśliwie się
przyżenili, córki zaś pozostały staremi pannami, pan Seweryn spro
wadził do siebie panią Kunegundę
i pannę Apolonję, które oto
czył zbytkiem, godnym suwerena.
Pierwsza urządzała wenty i była
patronową modnych balów. Druga
zerwała z doktorem z Gnojnej
Wólki i uczyła się foxtrotta.
Abram Wanzensaft dostał trafikę
w Gnojnej Wólce i prawo na wy
rąb okolicznych lasów... Pan Se
weryn zmienił się do niepoznania,
zarówno powierzchownie, jak i we
wnętrznie. Wyprzystojniał, odmłodniał, modnie się ubierał, zwie
dzał pracowicie handelki, kabare
ty i nocne knajpki. Stał się mece
nasem sztuki i akcjonarjuszem te
atrów, któremi trząsł. Nawiązał
romans z aktorką, dla której uzy
skał świetne engagement, obsa
dzał uroczą krowientę na pierwszo
rzędne role i założył dla niej pi
smo, w którem usłużny skryba
pisał, że od czasów Modrzejew
skiej nie było w Polsce takiej ar
tystki...
Wreszcie nadszedł wielki dzień
—dziewiczej mowy pana Seweryna
w Sejmie Suwerennym. Dyskusja

Przeciąg na skrzyżowaniu ulic...

toczyła się nad ograniczeniem
spożycia alkoholu.
Stronnictwo
pana Seweryna wyznaczyło go na
generalnego mówcę pro.
Śmiało wszedł na trybunę,
wydął piersi, podkręcił wąsa,
rzucił rękami, aby wysunąć z rę
kawów dyplomatycznego angleza
lśniące niepokalaną bielą mankiety,
poprawił modny krawat, wyniośle
zlustrował salę, spoczął na ławie
ministrów wzrokiem tak groźnym,
że ława się zatrzęsła ze strachu,
niby ława oskarżonych, uśmiechnął
się znacząco w stronę galerji
i zaczął, dziwiąc się, że tak mądre
słowa tak łatwo z ust mu płyną:
— Wysoki Sejmie! Rakiem,
toczącym nasz organizm społeczny,
jest alkohol...
Odmalowawszy spustoszenia,
jakie zarówno w życiu pry watnem,
jak i publicznem, szerzy ten stra
szliwy nałóg, odczytawszy dane
statystyczne, rozprawiwszy się
szeroko z przeciwnikami partyjny
mi, przytoczywszy jeszcze szerzej
zasługi swojej partji, w której
jedyne Polski zbawienie, mówił;
— Ale nie dość jest, moi pa
nowie, uchwalić ustawę! Trzeba
umieć i mieć siłę ją przeprowadzić,
czego, niestety, nie da się powie
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dzieć o obecnym Rządzie, który
tylko żąda, a nie rządzi... (Brawa)
Cóż bowiem z tego, panie dzieju,
że uchwalono naprzykład ustawę,
w myśl której od soboty popołu
dniu do poniedziałku rana nie
wolno sprzedawać ani podawać
alkoholu, skoro w każdej knajpie
podadzą ci go, jako kawę czy
wodę mineralną, że aż dziwią się
niektórzy cudzoziemcy, że w Pol
sce nie znają kieliszków i Polacy
piją wódkę z filiżanek do kawy
Jest to szkandał międzynarodowy!
Jeszcze większym szkandałem jest,
panie dzieju, źe brak patrjotyzmu
i poszanowania władzy, anarchja
staroszlachecka, warcholstwo za
korzenione (brawa) powoduje, że
sami goście, a, niestety, nawet —
niektórzy posłowie, nie będę tu
wytykał palcem! (brawa) zmuszają
restauratorów do tego krzyczącego
nadużycia, żądając wódki w butel
kach od wody, i nigdy, Wysoki
Sejmie, niema w Polsce tylu pija
nych, jak właśnie w sobotę i nie
dzielę .. (Protesty na prawicy, po
takiwania na lewicy). Kary na je
dnych i na drugich — grzmiał —
wotum nieufności dla niedołężnego
Rządu! Skończyłem. (Brawa, bu
rzliwa owacja, mówca odbiera gra
tulacje).
Po mowie pana Seweryna Sejm
większością półtora głosu uchwalił
wotum nieufności Rządowi. Gabi
net runął. Sukces pana Seweryna
był nadzwyczajny. Oblano go ob
ficie w bufecie sejmowym.
Wieczorem, po teatrze, pan
Seweryn ze swoją aktorką znalazł
się w modnej restauracji. Z gestem
tryumfatora zamówił wyszukane
zakąski, do których zażądał wó
deczki mrożonej.
— Niemożliwe, proszę pana —
szepnął kelner — dziś jest sobota.
— Zwarjował pan, panie dzie
ju! — oburzył się pan Seweryn —
Nie zawracaj pan głowy, jestem
poseł Cipka.
— Przepraszam, nie wiedzia
łem — tłumaczył się uniżenie kel
ner — chyba, że tak...
Skłonił się i odszedł. Za chwilę
powrócił z tacą, pełną zakąsek,
oraz — z „wodą mineralną", która
w smaku dziwnie przypominała
żytniówkę Baczewskiego. Nastą
piła rybka, befsztyczek po angiel
sku, podlany obficie porterkiem, co
podobno doskonale robi, wreszcie
wspaniały „puhar“ i czarna kawa,
do której wjechał na stół, w imbryku od kawy „Souverain“ —
innego nasz suweren nie pijał.
Co nastąpiło po kolacji, tego
opisywać chyba nie potrzebuję...
Nazajutrz pan Seweryn dowie
dział się w klubie, że stronnictwo

Ach ty pijaku, łajdaku, zakalcu...

Nazajutrz pan Seweryn z opuchłą twarzą...
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jego tworzy nowy gabinet, w któ
rym, według klucza partyjnego,
ma piastować cztery teki i że jemu,
jako najwybitniejszemu fachowco
wi pocztowemu w łonie klubu,
ofiarują tekę Ministra Poczt i Te
legrafu...
Pan Seweryn bronił się słabo,
że właściwie nie ma o tern wszystkiem zielonego pojęcia, ostatecznie
jednak ustąpił — dla dobra Oj
czyzny i kiucza partyjnego!
W miesiąc potem, niezbędny
dla niezbędnych targów i przetar
gów klucz partyjny nowego gabi
netu został ogłoszony i pan Sewe
ryn wyczytał czarno na białem
w gazecie urzędowej dekret, mia
nujący go ministrem...
Pan minister Cipka siedział
właśnie nad biurkiem w swoim
gabinecie ministerjalnym i drzemał

po cacanem śniadanku, gdy wtem
ktoś silnie potrząsnął go za ramię...

Zbudził się i ujrzał nad sobą
rozjuszoną, rozczochraną i rozmamraną panią Kunegundę ..
Przetarł oczy i — o zgrozo! —
zobaczył, źe znajduje się w izdebce
aptekarskiej, pan Narcyz chrapie
na łóżku, on zaś spoczywa, oparty
o mokry i lepki stół, na którym
leży, przewrócona, przeklęta bu
telka „Souverain’u“.
W tej chwili z ust pani Kuneguny posypało się, niby grad:
— Ach ty pijaku, łajdaku, że
braku, zakalcu, padalcu, wisielcu,
łgarzu, zbrodniarzu, aptekarzu!
Każdemu z tych epitetów to
warzyszyło dziwne klaśnięcie...

*

*

Nazajutrz pan Seweryn, z opu
chłą, przewiązaną twarzą, symu
lujący straszliwy ból zębów, przy
bijając apatycznie stemple poczto
we i rozpamiętując wczorajszą
przygodę, uznał, mimo wszystko,
że jednak sen jego nie był bez
znaczenia, a w każdym razie był
wysoce pouczający, i postanowił
dziś jeszcze zapisać się pocichu
do miejscowego stronnictwa...
I ja też myślę, że sen dobrego
pana Seweryna był proroczy i nie
tracę nadziei, że przy najbliższej
kadencji ujrzymy pana Cipkę, go
dnie reprezentującego
Gnojną
Wólkę.

Józef Relidzyński.

*

Przedstawiciele polscy do rokowań górnośląskich w Genewie.

Delegacja polska w Genewie do rokowań górnośląskich,Jfpod przewodnictwem delegata rządu polskiego miniitra Kazimie

rza Olszowskiego (w pośrodku).

Zdjęcie dokonane w pałacu Ligi Narodów po posiedzeniu publicznem konferencji polsko-

niemieckiej w Genewie d. 23 marca.
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Konferencja europejska w Genui, która ma uregulować stosunki powojenne.

Pałac królewski,

w

którym

odbywać się będą posiedzenia kon
ferencji

Wielka sala pałacu królewskiego, w której odbywać się będą ple
narne zebrania konferencji.

Fet.: SerUzio Fotografice Itallanc per ia Stampa Estera.

Port w Genui.
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Wystawa zbiorowa Tadeusza Pruszkowskiego w Zach. Sztuk Pięknych.

T. Pruszkowski.

Ścięcie Samuela Zborowskiego.

TADEUSZ PRUSZKOWSKI.
(Wystawa zbiorowa w „Zachęcie").
Jeden z najmłodszego pokolenia
naszych malarzy kubistę, ani expresjonistą, ani nawet formistą nie
jest!
Także różni go od wielu z tej
generacji, że posiada duży talent,
co jest przecież miłym wypadkiem,
no i wcale nie przeszkadza dalsze
mu rozwojowi malarza- Jest poprostu indywidualnością, oto pasport
artystyczny. Przed paru dniami oglą
dając zbiorową wystawę artysty, do
znałem arcymiłego uczucia. Zoba
czyłem kolegę bez arogancji, bez
fanfaronady, spokojnie, rzeczowo
pracującego w Sztuce, a wzorującego
się na tern, co jest w niej naj
wyższe.
Tak, wzorującego się.
Pruszkowski jest artystą pełnemi
garściami czerpiącym w spuściźnie
przeszłości. Patrzy na klasyków an
gielskiego portretu, studjuje Flaman-

dów z XVIII-go wieku, tuli się ku
prymitowom włoskim, kołacze wszę-

dzie, na każdej łące rwie kwiaty, te,
jakie mu są potrzebne do własnego
bukietu.
Ta kongenjalność jego wpada
w oko odrazu. Trzeba tyle mieć
temperamentu, co tamci, aby módz
im zrównać, aby wydołać w marszu!
Maluje lepiej od w ystkich mło
dych. Lubi, ba, kocha się w farbie.
Zna się na palecie. Farb nie używa
jak malarz, malujący obrazy, niby
skrzynki, czy okna ludową manjerą,
wprawiającą w cielęcy zachwyt
wszystkich analfabetów w sztuce-

Wie, że ton jest początkiem i za
kończeniem wszelkiego malarstwa,
że kolor nie jest farbą —a że farby
winny zupełnie znikać z malowidła,
jeśli obraz nie jest tendencyjnie
malowany stylem murzyńskim.

T. Pruszkowski.
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Malarz dużego rozmachu, lubuje
się w wielkich formatach, naturalnej
wielkości postaci nie robią mu subjekcji. Owszem, zaprasza je do
swych dzieł, których już sporą zgro
madził kompanję — ba, całą ogrom
ną salę Zachęty — wypełnił po

Wystawa zbiorowa Tadeusza Pruszkowskiego w Zach. Sztuk Pięknych.

Autoportret.

Człowiek w masce.

Tadeusz Pruszkowski

Tadeusz Pruszkowski.

11

Portret żony.

Głowa starca.

Wystawa zbiorowa Tadeusza Pruszkowskiego w Zach. Sztuk Pięknych.

Autoportret.

Tadeusz Pruszkowski.

Domek z kart.

głowy. Zawsze umie znaleźć gwóźdź
w sprawie, a uderzyć go w łeb mło
tem talentu.

brzegi. Widzimy tam nagradzane
Witezie z wystaw konkursowych
i tego mierzącego w niebo z luku
„junaka" i całą masę własnych kon
terfektów, w najrozmaitszych fazach.
Od rażonego fluksją — aż do aniel
sko rozmigdalonego bajazza — w
czapie z papieru. Jest humor i jest
robota cienka, bardzo wybrednie
dobierająca dopełnień barwnych —
w tych ciemnych płaszczyznach ca
łości. A taki Portret matki, mało
posiadamy podobnych, a Człowiek
w masce, doskonałe rzeczy są te
warjanty na temat jednej kobiecej

Dużo się spodziewamy po tym
artyście. Posiada bowiem prócz wro
dzonego wielkiego talentu zdrowy
zmysł wyboru, nie ograniczonego
jedną krańcową teorją, mącącą tak
wielu malarzom jasne spojrzenie
na świat i zagadnienie sztuki.
Brawo!
Władysław Wankie.

Łucznik.
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Teatry Warszawie.
Teatr Reduta. Wacława Rogowicza „Alchemik miłości1', romans
w 5 cl) aktach z prologiem.

Najciemniejsze sę te symbole,
które niczego nie wyrażają. Chociaż
podane w wyszukanej formie i w bar
dzo literackim języku, wywołuję
zawsie wrażenie pustki i manekinu.
Można na temat abstrakcyjnych po
jęć — cnota, miłość, demonizm —
snuć interesujące djalogi, rozwijać
finezyjną djalektykę pozorów i de
finicji. Ale gdy usiłuje się abstrak
cje przemienić w prawdę scenicz
nego widowiska, — pergaminowy
papier, będący nieraz najpiękniejszą
oprawą myśli, staje się zgubą dla
rzeczywistości osób dramatu.
Ani synteza, ani analiza pojęć
nie zastąpi człowieka, sytuacji i dra
matycznego djalogu. Filozof, rezoner i esteta staje bezradny wobec
fundamentalnego zagadnienia teatru,
jakiem jest zaludnienie sceny ży
wymi ludźmi.
Autor „Alchemika miłości" ma
dużo ciekawych i interesujących rze
czy do powiedzenia na temat mi
łości. Zna demonizm uczucia przez
mózg, bezradność myślenia przez
serce, wie lub każę nam się domy
ślać, kiedy następuje moment prze
sytu sentymentalnego, a kiedy istnieją
warunki absolutnej harmonji i syn
tezy erotycznej.
Nie są to wprawdzie obserwacje
nowe, definicje niewątpliwe. Alchemizowanie miłości" ma swoich za
ciętych wrogów i namiętnych zwo
lenników, zależnie od osobistych
doświadczeń, klęsk lub tryumfów.
Ale to pewna, że ten odczyn miłości,
który za produkował p. Rogowicz
w swoim trzechaktowym romansie
z prologiem, nikogo nie przekonał
ani nawet nie zaniepokoił.
Bo była zbyt jaskrawa dyspro
porcja między sumą pomyśleń o ży
ciu a umiejętnością jego artysty
cznego ujęcia. Zamiast trzech eta
pów konfliktu psychicznego, — byty
trzy etapy rozmówek. Najciekawszą
była rozmowa drugiego aktu z p. Werę,
w której zagadnienie miłości do
tknęło ibsenowskiego tematu we
wnętrznej prawdy; ale była to krótka
scena, raczej jedyny moment dra
matyczny na tle martwego symbo
lizmu.
Kto jest alchemikiem miłości?
Czy bohater Kordjan, czy jego
przyjaciel Zenon
bez nazwiska
i bez twarzy, — czy życie samo?
Autor nie rozwięzał pytania albo go

nie pogłębił.
Gdyż nie można
uważać za pogłębienie tematu demoniczno-mętnych, niejasnych, nieumotywowanych,
nietłómaczących
się niczem djalogów z półczłowiekiem, półszataeem, półsumieniem.
Koncepcja rozdwojenia świadomości
i osobowości może być nawet na
tle niefaitastycznego dramatu inte
resującym eksperymentem teatral
nym. Ale należało wprzód rozstrzy
gnąć, czy Zenon ma być figurą
fantastyczną czy rzeczywistą. W kon
cepcji p. Rogowicza jest to typowy
deus ex machina, wtrącający swoje,
podejrzanej wartości trzy grosze,
nie wiadomo dlaczego i z jakiego
tytułu. Ani demon ani człowiek.
Symbol — teatralnie nie rozwiązany.
O tę postać rozbiła się cala
konstrukcja utworu. Zenon miał być
tłem psychicznem romansu, jego
sumieniem i negatywnem stwierdze
niem miłości. A był niczem. Natrę
tnym rezonerem, nieudolnie formu
łującym swoje koncepcje o życiu,
nieprawdziwym w każdem słowie,
banalnym w każdej intrydze. Jego
nicość zaciążyła na całym utworze,
jego błędy stały się kompozycyjną
ułomnością całego romansu.
„Alchemik miłości* sprawia wra
żenie fragmentarycznie opracowanego
utworu scenicznego. Jakgdyby autor
za mało znał swoich bohaterów,
jeszcze niewiele mógł o nich
powiedzieć, a już wyręczał się nimi
w filozofowaniu na rozmaite tematy.
Sytuacji i anegdoty dramatycznej
starczyło mu najwyżej na jednoak
tówkę; tryptyk sceniczny musiał
stać się w tych warunkach pleonazmem, o tyle łatwiejszym do przy
jęcia, że Rogowicz pisze z kulturą
i z poczuciem estetycznego umiaru.
Są to wartości cenne i rzadkie u nas,
ale nie zastąpią one umiejętności
tworzenia charakterów i sytuacji.
A odtąd zaczyna się dopiero sztuka
dramatyczna.
„Redutowa* reprezentacja „Al
chemika miłości* odbiegała znacznie
od dotychczasowej tradycji tego
teatru. W dramacie nie było indy
widualności ludzkich, na scenie nie
było indywidualności aktorskich. Ża
den z grających nie „wyciągnął*
postaci. Jeszcze jeden dowód, że
nie zawsze aktor wszystko potrafi,
lub czasem nawet autora zastąpi.
Pp. Dulęba, Osterwina, Kochano
wicz, Benda i Korczakowa nie wy
grali niczego, nawet djalogów.
Czyżby to był przypadek czy
już zmęczenie?
Emil Breiter.
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Dyrektor Generalny

Warszawskich Teatrów Miejskich.

Magistrat m. st. Warszawy od
nowił kontrakt z dotychczasowym
dyrektorem ge
neralnym Teat
rów Miejskich,
p. Janem Lorentowiczem,
który w ten
sposób pozostaje na tern
stanowisku na
dalsze trzy la
ta. Ta ciągłość
w kierowni
ctwie będzie
niewątpli wie
Dyr. Jan Lorentowlcr.

dodatnio wpły.

wać na dzia
łalność teatrów Miejskich. P. Lorentowicz będzie mógł doprowadzić
do końca odbudowę spalonego Te
atru Rozmaitości, która jest najważniejszem, najistotniejszem w
chwili obecnej zagadnieniem teatralnem Warszawy. Zaznaczyć nale
ży z uznaniem, że pod dyrekcję
p. Lorentowicza dramatyczne teatry
Miejskie (Rozmaitości, teatr im.
Bogusławskiego, „Reduta") służę
wyłącznie twórczości polskiej —
w przeciwstawieniu do teatrów pry
watnych, które przeważnie uprawia
ją repertuar zagraniczny, nietyle
ze względów artystycznych, ile kaso
wych. Słusznie stwierdził niedawno
p. Lorentowicz, że nie jego jest wi
ną,
jeśli twórczość oryginalna
w chwili obecnej nie wyda je dziel
pierwszorzędnej wartości. Tern czul
szej właśnie potrzebuje ta twór
czość opieki i poparcia, tern bardziej
należy zachęcać młode i nowe ta
lenty. Również daje się odczuwać
silnie brak wybitniejszych indywidu
alności aktorskich. Rekonstrukcja
personelu nie da się jednak usku
tecznić przed odbudowaniem teatru
Rozmaitości.
Niewątpliwą zasługą p. Lorento
wicza jest przekształcenie teatru
Praskiego na teatr popularny (im.
Bogusławskiego) o szerokich zada
niach artystycznych. Scena ta pod
umiejętnem kierownictwem p. Boi.
Gorczyńskiego nabiera coraz więk
szego znaczenia.
Życzyć tedy należy dyr. Lorentowiczowi, aby skomplikowane za
gadnienia, złączone z bytem i dal
szym rozwojem teatrów Miejskich,
jak najpomyślniej rozwiązał i wszy
stkim teatrom, pozostającym pod
jego władzą, najwyższy poziom ar
tystyczny zabezpieczył.

Z TYGODNIA.

ności obrońcy. Ma to na celu zneu
tralizowanie nawet moralnej tortury
krzyżowych, wyrafinowanych pytań.
Jaka jest wartość zeznań, przez
bicie zdobytych, okazuje się naj
częściej w dalszym przewodzie są
dowym. Oskarżony odwołuje swe
zeznania w śledztwie pierwiastkowem, tłomacząc się, że mówił, co
mu podsuwano, byle uchronić się
od męki. Zaś cały aparat policyjnośledczy otoczony jest jakąś bolesną
grozą, nie licującą zgoła z ideałami
nowej, wolnej Polski.

owa fala drożyzny... Ceny arty leruje. Jest to bowiem tajemnicą
kułów pierwszej potrzeby sko Poliszynela, że—w naszym urzędzie
czą w górę z dnia na dzień. Wszypolicji

śledczej badanie obwinionych
stkie budżety domowe zachwiane, i podejrzanych odbywa się w spo
wszystkie kalkulacje — wywrócone. sób, nazbyt przypominający tradycje
Więc oczywiście każdy pracownik rosyjskie- Policja tłumaczy się, że
żąda większych zarobków. W powie przy obecnem zdziczeniu obyczajów
trzu unosi się bakcyl strajków. Rząd ten właśnie system wydaje najlepsze
próbuje przeciwdziałać, — i, jak rezultaty. Ogół zaś, przesycony nie
zwykle, zarządzenia władz wywołują nawiścią do bandytów i zbójców,
skutek odwrotny. Represje wobec przymyka oczy, udaje, że o niczem
rzeźników sprawiają, że mięso nik nie wie.
lllyrok sądu doraźnego na Paśninie z lad sklepowych. — Chcecie
Oczywiście,
jeśli
chodzi
o
szyb

się mieszać do naszych interesów? —
kach został wykonany. Nikt
kie
wydobycie
zeznań,
niema
lep

powiadają pp. rzeźnicy, — nie do
nie będzie żałował upiornej pary
szego
sposobu,
jak
tortury.
W
trwo

staniecie befsztyków! Braknie wędlin,
zbrodniarskiej. Czytając jednak opis
dze
przed
bólem
obwiniony
przy

choć tysiące sztuk nierogacizny ocze
egzekucji, — której podobno przy
zna
się
do
wszystkiego,
czego
od
kują spełnienia swej przedwielkaglądały się z wałów cytadeli tłu
niego
żądają.
my ciekawych, — trudno oprzeć się
nocnej doli. Paskarz jest nieubłaga
Pocóż bowiem ukrywać prawdę? myśli natrętnej i bolesnej. — Czy
ny i hardy, ufny w potęgę zdobytych
miljonów. Cóż mu grozi? Więzienie? Bicie oskarżonego jest niczem in- słusznem jest, ażeby do wykonywa
W gronie swych towarzyszów będzie nem, jak torturą, — torturą doraźną, nia kary głównej używano wojska?
uważany za męczennika. Więzienie nie zmechanizowaną, niebezpiecz — Czy widzicie pluton naszych
za paskarstwo nie hańbi. Mówi się niejszą nawet przez to dla delikwenta, młodych, dzielnych żołnierzy, powo
wtedy: — Taki rząd, proszę pana, niż wymyślne przyrządy Inkwizycji. łanych w szeregi dla obrony ojczy
nieszczęście! I postawiony pod prę Tam przykręcanie szrub lub powro zny przed wrogiem zewnętrznym, —
gierz paskarz staje się ofiarą poli zów odbywało się pod nadzorem w tej niecącej zgrozę roli? Czas
tyczną. Cóż poradzi najenergiczniej- specjalistów, którzy dbali o to, by wojny, który tłomaczy wszystko, mi
szy rząd, jeśli opinja publiczna nie delikwentowi zadać jak największy nął. Pozostał tylko—wzgląd oszczę
może zdobyć się na odruch soli ból, nie narażając na szwank jego dnościowy. Budżet państwowy nie
darny i bezwzględny? Jedni paskuję życia. Operujący tylko pięścią, przewiduje wydatku na urząd kata.
bezczelnie i udatnie, inni wyrzeka a uniesiony złością „stróż spra Naczelne władze wojskowe winny
ją, — lecz w głębi duszy zazdrosz wiedliwości*, nie zawsze panuje nad domagać się od p. ministra spra
wiedliwości, by jak najrychlej uwol
czą szczęśliwcom powodzenia, cze rozmachem swego ramienia.
kają na pomyślną sposobność. Nikt
Zwolennicy tych uproszczonych nił wojsko od tego rodzaju obo
nie oszczędza, bo nie wie, co od metod zasłaniają się zwykle przy wiązkówłożony pieniądz będzie wart za mie kładem Anglji, gdzie jakoby dla
siąc. Drobni kapitaliści, ci, co skrzęt złodziei utrzymana została kara
roczysty wernisaż w Zachęcie,
nie uciułany grosz lokowali w su chłosty. Wyznaję, że gdyby nawet
niemniej uroczyste otwarcie
mach hypotecznych lub w małych tak było, w niczem nie zmieniłoby
Wystawy Drukarskiej w Kamienicy
domostwach, zostali doszczętnie to moich poglądów na karę cielesną. Baryczków. W pałacu Sztuki ciżba.
zrujnowani. Postawione zostały no Byłaby mi zawsze równie wstrętną. Zbiorowa wystawa Tadeusza Prusz
we teorje sprawiedliwości: lokato Lecz jeśli nawet tak jest w Anglji, kowskiego jest rewelacją wielkiego,
rów jest sto razy więcej niż kamie- — jest to kara, na mocy jakie oryginalnego talentu o niepospolitym
niczników, zatem interes powszechny goś wyroku, — nie zaś system do- rozmachu. Obrazy Adama Styki,
wskazuje, żeby kamieniczników wy wolnychbadań. We Francji,oile wiem, tchnące żarem afrykańskiego słońca,
zuć z ich mienia. Dziś tę zasadę aresztowanemu przysługuje prawo świadczą o wysokiej kulturze mło
stosuje się wobec jednej warstwy, żądania, aby badano go tylko w obec dego artysty. Jan Rosen, największa
dlaczegóż jutro nie można będzie
powaga wśród naszych batalistów,—
zastosować jej wobec ziemian, ban
polski Meyssonier, — budzi licznie
ków, przemysłowców, kupców? Bez
zgromadzonemi pracami podziw i sza
pieczny jest tylko paskarz, speku
cunek.
lant lub lichwiarz. Dalecy jesteśmy
Na Wystawie Drukarskiej cokol
wciąż od normalnych warunków
wiek
luźniej. W komplecie — mi
pracy.
łośnicy książki, świat polskich bibliomanów, zbieraczy i wydawców.
roces Paśnika, — którego fanta
Wystawa urządzona starannie i ze
zja reporterska najniesłuszniej
smakiem, aczkolwiek dość uboga
w święcie mianowała „polskim Lani niekompletna. Wytworny katalog,
dru“, znów wysunął niepokojące py
gotowy w dniu otwarcia! Rzadko
tanie: — Czy można tolerować wy
godny zaznaczenia wypadek!
muszanie zeznań w policji śledczej
przez bicie oskarżonych?
skrz.
W teorji opinja publiczna te
metody potępia. W praktyce — to
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PARYŻ POWOJENNY.
Wielkie Bulwary.

Życie uliczne powróciło w Paryżu do
normy przedwojennej, Oto plac Concorde
z jedyną na świecie perspektywą na Łuk
Tryumfalny Etoile’i i na Tuillerje z Louvrem w głębi. Niby klamra wspaniała
łączy on z ulicą Royale Wielkie Bulwary po
lewym i prawym brzegu Sekwany. Na
bruku, wyślizganym przez koła powozów,
lśniącym jak tarcza ze stali czarnej o nie
bieskawych połyskach, kładą się ostre chybocące refleksy latarni. Cienie niespo
kojne gromadzą się dokoła obelisku zadu
manego o swej chwale minionej. Kreślą
się i gonią zygzaki pędzących zawrotnie
samochodów. Wyrasta majestatyczna ko
lumnada grecka świątyni Madeleine; dum
ne jej czoło ginie w płowym zmroku.
Bulwaryl
Dwa rzędy kamienic wielopiętrowych,
postawnych, spokojnych. Chodniki sze
rokie jak ulice. Biała paszcza Metro
i Nord Sudu wyrzuca w rytmicznych od
stępach istne mrowisko ludzkie. Tłumy —
tłumyl Niemasz milszego tłumu nad
francuski. Wesoły, ożywiony, uprzejmy —
porusza się żwawo, elastycznie, nikt się
nie popycha, nie ciska. Francuzi cieszyć
się i bawić umieją z całego serca, bez try
wialności, bez grubjaństwa en bons enfants, jakimi są zbiorowo. Ciekawi są
i chciwi rozrywek w sposób prawie dzie
cinny. Jakiś śpiewak głosem zachrypnię
tym zaczyna nucić romans sentymental
ny lub ,piłę“ bulwarową. W mgnieniu
oka tworzy się prawdziwe zbiegowisko —
tłum nuci i podchwytuje chórem refren
popularnej melodji. Na innym rogu szar
latan czy kupczyk uliczny zachwala swój
wynalazek, demonstrując zabawki, fatałaszki — odrazu zbiera się ciżba, ludziska
słuchają, gapią się z podziwem — rzadziej
coś kupią. Mężczyźni ubrani starannie,
kobiety eleganckie, zgrabne i ładne —
wszystkie!... przynajmniej z pewnej od
ległości. Prostota i gust w doborze materji i kolorów, unikanie efektów jaskra
wych, strojów i kapeluszów przeciążonych
zbędnemi ozdobami — oto jest tajemnica
niezrównanego wykwintu paryskiego.
Ruch oszałamiający. Wzdłuż obu
chodników toczą się w kierunku odwrot
nym dwie rzeki samochodów. Nurkują
i brzęczą bezustanku jak bąki czerwone
i czekoladowe niezliczone taksimetry —
mkną bez szelestu czarne, żółte i białe
żuki samochodów prywatnych. Wśród
tego mrowia zaaferowanego, krzykliwego
posuwają się ociężale autobusy mastodonty. Nad Bulwarami unosi się ciągła
potężna wrzawa, przypominająca dziwnie
szum potoków w górskiej dolinie. Olbrzy
mia symfonia futurystycznal...
Przeraźliwa gwizdawka policjanta.

Nagle wstrzymał się pęd pojazdów... uci
chło. Z ulicy bocznej wali się z łomotem
kół, wyciem syren i sykiem benzyny po
tok powozów, rwących w kierunku po
przecznym. Nowy sygnał! i rzeka we
zbrana zaczyna z hukiem płynąc dawnym
swym torem.
Powódź świateł... Olbrzymie latarnie
ostrołukowe ciskają snopy oślepiająco bia
łej elektryczności. Fronty domów jarzą
się od ogni, płoną szyldy, okna, wystawy.
Wzdłuż pięter kolosalnego budynku Samaritaine biegną perłowe węże lampek,
pokoje acz bezludne toną w jasności sre
brzystej sączącej się z lamp-astodeli
zawieszonych u sufitu. Jakgdyby umyśl
nie dla kontrastu umieszczone, przerywa
ją tę powódź światła tam i ówdzie ciem
ne plamy wielkich zakładów bankowych.
Oko olśnione spoczywa na nich z roz
koszą.
Reklama, reklama! Wszystkiego się
czepia, wszędzie przenika. Na obszyciu
z desek, ukrywającem domy w przebudo
wie, do wysokości drugiego, trzeciego
piętra wspinają się olbrzymie kolorowe
afisze, pomarańczowe, białe, niebieskie,
zielone. Bachantka lubieżnie się prze
chyla, wyciskając sok amarantowy gron
winnych do kielicha usteczek różanych,
uśmiecha się idjotycznie dobroduszne

Występy

polskiej pianistki
granicą.

za

Marja Mirska, wybitna pianistka lwowska,
której koncerty w Wiedniu, Berlinie i t. d.
przyjęła krytyka tamtejsza i publiczność
z niezwykłem. uznaniem, podnosząc wielki
lej talent szczególnie w zakres'e muzyki
nowoczesnej (Szymanowski, Debussy,Scott,
Skriabin i t d.)
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dziecko kolos reklamy Cadum’u, zachwala
się bieliznę damską, krawaty, szelki,
drożdże, likiery, smary, teatry, podwiązki.
Wybuchają kolejno, gasną i zapalają się
świetlne reklamy koliami z ogni opalizu
jących, rubinowych, liliowych... Cointreau
triple sec! Chocolat Suchard — Coiffeur!
Bar americain! — Niecierpliwi to, bawi
i przykuwa wzrok mimowoli. Nerw życia
współczesny — duch czasu — reklama,
reklama!
Powietrze ma w sobie dziwne moce
upojenia, podniety. Składa się z wyzie
wów tłumu, z benzyny i asfaltu, z dymu
perfum damskich, kurzawy, no i... tlenu
zapewne. Jest spoiste, jędrne, odurzające,
siwo fioletową mgłą zawisa nad bulwara
mi. Przykrywa je z góry dach ciemny
nieba z przeglądającemi tam i ówdzie
ślepkami gwiazd (nie scenicznych oczy
wiście). Podniecenie udziela się wszyst
kim. Przechodnie rozprawiają z zapałem,
kobiety się śmieją srebrzyście (jakżeby
inaczej?), kobietki (wolny przekład „petites femmes*) strzelają oczkiem zalotnie
do mężczyzn samotnych. Długie szeregi
stolików, ustawionych wprost na chodni
ku, obsiadły rzesze gości spragnionych.
Przypatrują się z delicją przepływającej
nieustannie fali publiczności, popijając
swe bock’i (bomby), aperitify i kawę.
W Cafe de la Paix, Cardinal, Napolitain,
Americain — darmobyś szukał miejsca.
Tłum wciąż wzrasta. Plac Opery zale
wają rzesze nieprzebrane. Pod naporem
pędzących w różnych kierunkach samo
chodów i autobusów powstają prawdziwe
zatory i wiry ludzkie, rozszerzają swe
macki, rozpraszają się i cofają.
Na rogu — reklamy bulwarowe te
atrów,^'musie halfów. Ślicznie ubrane
(czytaj rozebrane) figurki z kartonu akto
rek z ostatniej revue Mayolle’a, Scala, czy
innej Folies Bergeres poza szybą oświe
tloną przesuwają się w podrygach powa
bnych nieprzerwanym łańcuchem pokusy
(dla naiwnych). Amatorzy kierują się
tłumnie do podwoi jarzących się od świa
teł Cinema Pathe Aubert Pałace, melo
mani kroczą do Cine-Opera. W Vaudeville’u grają La chair humaine Bataille’a;
tłum rzednie wyraźnie. Pełno kiosków
z gazetami, zabawkami, cukierkami, tuż
obok znajdują się inne zakłady użyte
czności publicznej, na których skąpy za
sób w Warszawie cudzoziemcy zwykli gorz
ko się skarżyć...
Minęliśmy boulevard des Italiens, du
Monmartre. Bulwary Poissoniere, de la
Bonne Nouvelle. Ciemne kolory bram
St. Denis, St. Martin — tłum znowu
rzednie, zaczyna przeważać „populo*
drobna burżuazja, publiczność mniej szy
kowna... Zbliżamy się do szarego końca
Wielkich Bulwarów... Bastille!

Paryż.

E. Woro.

SCHOLI A.
III.

On se lasse de tout, excepte de comprendre. Jak często powtarzał poważne
te słowa Karol Potkański, on, który był
tak bardzo strudzony, zanim mu było dane
odpocząć.
Ale dlaczego wszystko powszednieje
i nuży, wszystko przesyca i wszystko znie
chęca, prócz niekiedy uśmiechu myśli bo
lesnej, oprócz owego zadowolenia, nieraz
przecie zaprawionego goryczą, które rodzi
się z pojmowania? Dlaczego? Albowiem
pojmować, to tylko spoglądać, patrzeć,
dostrzegać; to tylko biernym i obojętnym
być widzem, który nie chwali, nie gani,
nie raduje się, ani się smuci, który ni
kogo do niczego nie wiedzie, wieść nie
chce i wieść nie potrafi. Albowiem poj
mować, to bynajmniej nie pragnąć, nie
dążyć, nie walczyć ; to jeszcze nie — żyć.
Można wiele rozumieć i niczego nie do
konać na ziemi. Na ziemi zwycięża nie
myśl, ale wola; tylko wola w życiu zwy
cięża. Myśl oderwana jest sama przez
się bezpłodna.
Piotr, zwany Wielkim, czynny, spra
wny i silny, do okrucieństwa bezwzględny,
aż do zwierzęcości okrutny, Piotr nie był
Hamletem, gdy kosztem wielu tysięcy
ludzkich istnień dźwigał z bagien swe
miasto. Bismarck nie dbał o zdanie
.kilku pedantów”, gdy butem kirasjera
deptał prawa boskie i ludzkie, a zwycię
żonym pozostawiał tylko szyderstwo.
A gdy Napoleon chwytał Europę w wy
pieszczone, śliczne i nieubłagane swe dło
nie, wierzył conajmniej w siebie samego;
nie podsłuchiwał zapewne i nie rozpa
miętywał własnej swej duszy, gdy, równie
biegle grając na najwyższych uczuciach
i na najniższych instynktach, pędził do
kąd chciał tłumy ludzkie, któremi bezgra
nicznie pogardzał.
W chwili, w której przełamuje się
życie i rozstrzyga się los, Hamlet, ironi
czny, niedbały, zajęty jest błyskotkami,
Hamlet aforyzmem się bawi; nie może
nawet, niepoprawny gryzmoła, powstrzy
mać się od zapisania go sobie. Umie
szczony w notatkach, Stryj dla Hamleta
już jest ukarany; oto czyn, do którego
prawdziwy Hamlet jest zdolny. „Giń, stado
wilków, ja się uśmiecham", taka jest treść
uczuć, które żywi względem ludzkości.
• Ale ten uśmiech jest bardzo bolesny.
Hamlet widzi świat zanadto na wylot i za
rozkosz pojmowania, jak każdy duch
śmiały, płaci nieskończoną goryczą; nic
bardziej czarodziejskiego i nic niebez
pieczniejszego, niż myśl, nie istnieje na
ziemi.
Dla pojmowania czystego, nie dbają
cego o zastosowanie i korzyść, dla
twórczego polotu, oderwanego od życia,
dla uogólnień, które myśl ludzką do naj
wyższej potęgi wynoszą, Napoleon ma
tylko lekceważenie, niechęć, pogardę ; do
„rezonerów, gadułów, ideologów, adwoka
tów i metafizyków" żywi odrazę, grani
czącą ze wstrętem. Widnokręgi nauki,
tęsknoty poezji, uroki sztuki, ogłada i wy
kwint dobrego obyczaju, tolerancja i umiar
kowanie, wyhodowane w atmosferze szla
chetnej kultury, łagodność, uczciwość
i prostota serc czystych, dobra wiara, lo
jalność, siła szczerych przekonań, wier
ność danemu słowu, uszanowanie praw
cudzych, przywiązanie do swego języka,
do kraju, patrjotyzm, religja,— wszystko,

co gra w duszy ludzkiej, to życiu nadaje
znaczenie i wartość, wszystko to dla Na
poleona są puste i kłamliwe wyrazy. Tre
ścią ludzkości jest on sam, Napoleon;
on jest osią świata i jego istotą. Ludzie
są jego rzeczą, własnością, są i być nią
powinni, na inny los nie zasługują; ich
przeznaczeniem jest słać się pod jego
stopy Tytana. Porwany snem, uniesiony
wizją wspaniałą, ale zarazem dziecinną,
Napoleon wzniósł z trupów ludzkich bu
dowlę potworną, aż nakoniec legł zdru
zgotany pod bezkształtną ruiną jej szcząt
ków.
Tak, wola w życiu zwycięża; czy je
dnak buduje? Piotr, który nieposłusznych
własną ręką zadręcza ohydnie, czy nie
kładzie podwalin pod rządy dzisiejszych
swoich następców? Bawiąc w Wersalu,
w 1871-ym roku, Bismarck nie przeczu
wał zapewne, że z tłumu przypatruje mu
się młody, blady z oburzenia i bólu żoł
nierz francuski, któremu na imię jest
Foch. Co pozostało z okrutnej chytrości
Katarzyny, z wybuchów wściekłości Miko
łaja, z katostwa Murawiewa, z źandarmskich trudów Pobiedonoscewa? Nowosilcow, który nas nienawidził, brutalną ręką
wprawił w ruch struny, dla Polaka bez
cennie grające. A gdy ten, którego pióro
wymienić się wzdraga, rozpoczynał siejbę
kąkolu, wyrzekł w Warszawie, w obecno
ści stu osób, iż „wkrótce w tym kraju
dzieciom do snu piastunki będą po ro
syjsku nuciły”.
Przechylam się może ku smutnym
myślom w tych dorywczych notatkach,
które kreślę pobieżnie na brzegach księgi
mojego żywota. Ale zawziętość, ciasnota
i płytkość musi nas boleć; zawiść, swarliwość i złość powinny nas niepokoić,
a nieuczciwość — do żywego poruszać.
O ileż szlachetniejsze jest promienne
oblicze Natury I Natura nie zna podstępu,
wybiegu i kłamstwa; wszystko jest prawdą,
co w niej się ziściło; każde nią ode
tchnięcie uczy nas rzetelności. Wszystko
w Naturze jest określone i ścisłe; mate
matyka i logika ludzka jest tylko słabem
odbiciem jej czystości i miary. Wszystko
w naturze jest ruchliwe i zmienne, nic
chaotyczne; chaos jest tylko przyznaniem
się ludzkiem do niepojmowania. Wszystko
w Naturze jest spójne i zgodne i harmo
nijnie spokojne, wszystko konieczne i po
stanowione; bez prawidłowości porządku
niema dla nas myślenia i niema nauki,
niema nawet świadomości a tern samem
niema Natury. Ślepy los i przypadek nie
jest chaosem; gdyby on rządził światem,
wytworzyłby znów prawidłowość dzięki
niezmierzonemu bogactwu świata pier
wiastków.
Jaka śmiałość i groza w widokach
Natury! Oto przez otchłanie przestrzeni,
przez bezdenne lodowate przestworze
biegną bryły zakrzepłe, wystygłe, milczące ;
oto płyną w czeluści słońca młodzieńcze,
tryskając dokoła obłąkanemi burzami; oto
strumienie gwiazd płyną i krzyżują się
cicho, oto kłębią się potworne mgławice,
kolebki dalekich i niewiadomych nam
światów. Tu znów przed wzrokiem na
szym odsłania się budowa materji, tej
przegrody, o którą działalność zmysłów
uderza. Oto przepiękna architektura krysz
tału, dziś już odrysowana ; oto gorączkowy
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rozgwar śpieszących gazowych molekuł;
ten pośpiech ujęliśmy w formuły ścisłe.
Oto tłum nieprzejrzany drobnych i ma
łych, drobniejszych i coraz mniejszych
fragmentów materji; wszystkie te okru
szyny umiemy poznawać i liczyć i mie
rzyć i ważyć. Oto straszliwy popłoch che
micznej reakcji, w której nowy układ ma
terji się rodzi; w tym zamęcie obowiązują
prawa, od których niema ucieczki. Oto
atom chemiczny, ostatnia cząstka, przed
którą do niedawna zatrzymywał się wzrok
wiedzy; dostrzegamy w nim dzisiaj ma
leńkie jąderko, niezmiernie w sobie sku
pione, przemożne, potężne; dokoła snują
się elektryczne pyłki, które skaczą nie
kiedy raptownie i niezrozumiale, wstrzą
sając ocean próżni; fale i drgania tworzą
się wówczas, od których wszechświat dy
goce. Niekiedy w konwulsjach pryska
misterny ustrój atomu; wyrzucone zeń
elektryczne pociski biegną wówczas przez
próżnię, jak potępieńczy huragan.
W sztuczkach cyrkowych grubej szarlatanerji szukacie cudów, ślepi i głusi,
dobrowolnie ślepi i głusi I O ileż dzi
wniejsze są dziwy podmuchu wietrzyka,
kropelki rosy, błękitu nieba; o ileż głęb
sze są tajemnice brzęczenia owadu, za
pachu kwiatu, barwy liścia, a nawet
i czerni sadzy pokornej; wszędzie dokoła
są cuda, gdzie czcza niewiadomość do
strzega tylko pospolitość i pustkę. Nie
pojęta jest rzeczywistość Natury; lecz jej
treść jest tak przejmująca, że stajemy
natychmiast olśnieni, zagłębiwszy się cho
ciażby cokolwiek pod zewnętrzny, pod
codzienny jej pozór. W Naturze spełnia
się, o czem nikt nigdy nie marzył; ma
rzenia nasze i sny umieją tylko w splą
taniu powtarzać to, co istniało. Natura
jest fantastyczniejsza, niż baśń, bogatsza,
niż wyobraźnia, mędrsza, niż rozum, szaleńsza, niż obłęd; ona jest źródłem na
szych myśli i wzorem naszych zachwy
tów ; niepodobna z niej się wydobyć i nie
podobna do niej przeniknąć. Ona jest
naszą kolebką i trumną, dając nam nie
pojęty skarb i ból życia, zamyka wszyst
kie nadzieje i koi wszystkie cierpienia.
Złość i zepsucie, chciwość, bezprawie
i przemoc istnieje od wieków; niestety I
przepełnione są niemi dzieje ludzkości.
Kto Pismo Święte czytuje, wie dobrze, źe
ono jest okropnem zwierciadłem niepra
wości rodu ludzkiego, ale jest także
okrzykiem zgrozy jego sumienia. Potęga
ludzkiego sumienia jest najszlachetniej
szą ze wszystkich sił, czynnych na ziemi;
ona jest także jedynem lekarstwem na
wszystkie niedole i krzywdy.
Sumienie narodu jest jego najgłęb
szą duszą i treścią. Bez zbiorowego su
mienia tłum ludzki może być stadem,
nigdy narodem nie będzie. Bez sił mo
ralnych przeczystych nie będziesz istniał,
ludzki odłamie; bez nich twój los, twoja
przyszłość jest, jak Pismo Święte po
wiada: „jakoby łachman przed tobą wi
szący".
Wl. N.

Z

II Targu

Poznańskiego.

„PI K —AS“

Pawilon fabryki Papierosów ,,Polonja‘ na II Targu Poznańskim.

Jeden z najbardziej interesujących
działów II Targu Poznańskiego byl z pe
wnością dział spożywczy, mieszczący się
w hali na pl, Prezydenta Drwęskiego.
Było tam zawsze tłumnie i gwarno, lecz
największy ruch koncentrował się około
kabiny, zbudowanej w kształcie gustownej
altanki, na której widniał as pikowy. To
fabryka papierosów .Polonja* wystąpiła
tak okazale na II Targu Poznańskim.
Firma to znana ogólnie ze swych dosko
nałych wyrobów, a specjalnie czytelnikom
.Świata*, ponieważ w jednym z ostatnich
numerów pisaliśmy o niej obszernie. Ten
wzgląd zwłaszcza był dla nas decydują
cym, ażeby poinformować się o wrażenia,
odniesione przez właścicieli fabryki ,Polonja* na II Targu Poznańskim, i ewen
tualne skutki, jakie udział w Targu będzie
miał dla dalszej produkcji fabryki.
— Bardzo chętnie służę panu wszelkiemi informacjami — odrzekł pan Ale
ksander Matuszewski, współwłaściciel
i dyrektor fabryki „Polonja“. Udział
w II Targu Poznańskim uznajemy bez
względnie za korzystny — dla siebie.
— A więc duże zamówienia?
— O jakie panu chodzi, czy o te,
które przyjęliśmy, czy też o te, których
nie mogliśmy przyjąć?
— Przyznam się, że nie bardzo ro
zumiem...

— Otóż nie mogliśmy przyjąć przy
najmniej dziesięć razy tyle, co przyjęli
śmy, bo temu stanęły na przeszkodzie
przepisy, utrudniające eksport naszych
wyrobów do innych dzielnic Polski. Z ko
nieczności 'musimy ograniczyć swą eks
pansję do b. dzielnicy pruskiej. Pod tym
zaś względem możemy być zupełnie za
dowoleni. Wyroby nasze były już przed
Targiem bardzo rozpowszechnione, a po
Targu dotrą z pewnością do najmniejsze
go zakątku.
— Zawdzięczając swym znanym zale
tom — wtrąciliśmy.
— Tak, dobroci i taniości. To są te
dwie zalety, które zyskują naszym wyro
bom niezwykłe powodzenie. Są wyborne
w smaku, a cena ich jest stosunkowo nizka.
— Wśród wyrobów fabryki „Polonja*
przoduje, jak zwykle „Pik As?*
— Oczywiście. Posiada już taką
markę, że jesteśmy pewni o jego przysz
łość... Otrzymujemy zamówienia z róż
nych stron i gdyby nie trudności, o któ
rych wspomniałem na wstępie, wyroby
fabryki „Polonja* prędko opanowałyby
rynki w innych dzielnicach.
— Ale to bynajmniej nie zraża panów?
— O tern mowy być nie może. Pra
cujemy z całą energią i rozszerzamy cią
gle naszą produkcję.
Nie przeciągaliśmy dłużej rozmowy,
ponieważ p. Matuszewski ciągle był naga
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Aj. fot. Marjan Fuks.

bywany pytaniami przez przepływające
coraz to nowe fale bubliczności. Jedni
pytali się o adres fabyki, inni o ceny,
trzeci o rozmiary produkcji. Pożegnali
śmy się z p. Matuszewskim, lecz z po
wodu natłoku nie mogliśmy iść dalej,
z konieczności więc byliśmy świadkami
i słuchaczami opinji, wygłaszanej o wy
robach fabryki „Polonja*. 'Zauważyliśmy,
że umieszczony na kabinie as pikowy
zwracał ogólną uwagę. Gdy jedni zapyty
wali co to znaczy, inni, znawcy papiero
sów, odpowiadali, że jest to nazwa jed
nego z gatunków papierosów, wyrabia
nych przez fabrykę „Polonja*, o którym
można powiedzieć, że jest nieporównany.
Ponieważ zdanie to w zupełności
podzielamy, miło jest nam być wyrazicie
lem powszechnej opinji.
Emef.
(Przypisek redakcji). W artykule o fa
bryce papierosów p. f. „Polonja* w Po
znaniu, umieszczonym w
11 r. b.
.Świata*, wkradła się w tekście pomyłka,
mianowicie powiedziane było w jednem
miejscu, że fabryka „Polonja* znajduje
się w Toruniu. Korzystamy ze sposobno
ści, żeby tę pomyłkę sprostować. Fabryka
„Polonja”, o której wyrobach tyle się mó
wi, jest w Poznaniu. Również prostujemy
nazwisko jednego z dyrektorów, którym
jest pan Jan PlechawskiR.

W KRÓLESTWIE MODY.

Elewacja frontowalfirmyLFr. Zieliński w Poznaniu przy ul Kantaka[Ns 1.

,Nie Cylko w przemyśle i handlu,
nie tylko w życiu społeczno-kultu
ralnym, lecz również w dziedzinie
mody dokonywują się w Wielkopolsce wielkie przemiany — na 'le
psze. A moda — to królowa nie
zmiernie kapryśna, poddanych jej
liczyć można na miljony, ale tylko
niewielu udaje się posiąść tajemnice
jej królestwa i realizować ciągle
nowe i ciągłe świeże pomysły i wy
magania. Jest to zadanie ogromnie
trudne, lecz kto raz posiadł tajniki
mody, kto raz zgłębił zasadnicze
linje jej rozwoju, ten śmiało może
o sobie powiedzieć: zwyciężyłem.
Towarzyszyć mu będzie powodze
nie i stanie się prędzej czy później
bożyszczem i nieomal wyrocznią we
wszystkich sprawach, stanowiących
królestwo mody.
Ale — powtarzamy — jest to za
da nie trudne. Królestwo mody to jak
by zupełnie odrębny świat. Rządzą
w nim specjalne prawa, których nie
wolno przekroczyć, panuje wszech
władnie poczucie piękna, dbałość
o ładną linję, o harmonję barw, od
grywa w nim decydującą rolę sze
reg czynników prawie nieuchwytnych,
a jednak bardzo ważkich, tworzą
one organiczną całość i wszelkie,
choćby najlżejsze odchylenie, psuje
harmonję, razi oko i osłabia wra
żenie estetyczne.
Od kilku miesięcy elegancki
świat nie tylko Poznania, lecz ró
wnież całej b. dzieln. pruskiej, zje

żdżający "się do swej stolicy, ma
doskonałą i częstą sposobność do
zapoznania się ze wszystkiem, co
jest ostatnim wyrazem mody, o czem
w danej chwli mówi się najwięcej
w Paryżu czy w Londynie, co ele
ktryzuje obie połowy rodu ludzkie
go. To wszystko, co do niedawna
było dostępne dla ludzi bogatych,
którzy mogli sobie pozwolić na wy
jazd do Paryża i innych stolic mo
dy, zawdzięczając firmie „Fr. Zie
liński”, posiadającej magazyn mód
damskich i męskich przy ul. Kantaka nr. 1 w Poznaniu, stało się
udziałem wszystkich, posiadających
poczucie piękna i dbających "o swój
wygląd zewnętrzny.
Gdyby wśród ludzi tego rodzaju
przeprowadzić ankietę, zawierającą
tylko jedno pytanie:
Kogo należy uważać w Poznaniu
i całej Wielkopolsce za wyrocznię
w dziedzinie mody?
Odpowiedź z pewnością byłaby
jednobrzmiąca: Firmę Fr. Zieliński.
Nie jest to przesada, lecz pe
wność, oparta na tern, co się sły
szy powszechnie. Jest to vox wpra
wdzie nie populi, lecz wszystkich
arbitrów elegancji których zdanie
w tym fwzględzie jest przedewszystkiem miarodajne.
Zaznaczyliśmy powyżej, że ma
gazyn mód męskich i damskich Fr.
Zielińskiego znajduje się przy ul.
Kantaka nr. 1. Podkreślamy ten
fakt, bo ulica Kantaka to centrum
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Aj. Fot. Maarjan Fuks.

Poznania, obok ul 27 grudnia,
gmachu Teatru Polskiego i pl.
Wolności- Tu właśnie koncentruje
się największy ruch, ta dzielnica
Poznania posiada charakter pra
wdziwie wielkomiejski stanowiący
wymarzone tło dla stałej wystawy
mód, rozmieszczonej w trzech oknach
F-y. Fr. Zieliński. A okna wystawo
we — to tylko przedsmak tego, co
można zobaczyć w magazynie i pra
cowniach firmy, zajmujących obszerne
sale na I. i II. piętrze
Zwiedzając Poznań i interesując
się przejawami życia przemysłowohandlowego, nie mogliśmy pominąć
F-y. Fr. Zieliński, nie mogliśmy tego
uczynić z dwóch względów: raz dla
tego, że mówi się o niej w Pozna
niu bardzo dużo, co dowodzi o jej
popularności, a po drugie—chcieliśmy się zapoznać z organizacją
przedsiębiorstwa, które w tak kró
tkim czasie umiało sobie zdobyć
powszechne wzięcie i uznanie. Cho
ciaż w,c Poznaniu tego rodzaju wy
padki nie należą do zbyt rzadkich,
niemiej jednak rozwój Fy. Fr. Zie
liński jest tak fenomenalnie szybki,
że to już samo wystarczy, ażeby
usprawiedliwić naszą ciekawość.
Trzeba odrazu zaznaczyć, że ze
brania danych o magazynie mód
damskich i męskich Fr. Zielińskiego
w Poznaniu nie było łatwe. Rozmo
wa nasza z właścicielem firmv p.
Fr. Zielińskim, napotykała ciągle na
przeszkody. Ruch w magazynie jest

Fr. Zieliński w Poznaniu.

Podręczne biuro.

stale tak duży, że co chwila musieliśmy przerywać naszą rozmowę,
bo każdy z interesantów, pomimo,
że obsługa magazynu jest wyjątko
wo liczna, chciał bezpośrednio po
rozumieć się z p. Zilińskim, pora
dzić się go, usłyszeć jego zdanie,
zasięgnąć opinji, co jeszcze bardziej
utwierdziło nas w tern przekonaniu,
że p. Zieliński stał się już wyro
cznią w dziedzinie mody dla wszy
stkich, którzy liczą się z jej wy
maganiami.
Była jeszcze jedna trudność,
która uniemożliwiała nam szybkie
zapoznanie się z organizacją i ro
zwojem przedsiębiorstwa. To jest
niezwykła skromność p. Zielińskiego.
Miało się w prost wrażenie, że p.
Zieliński w obawie przesady wołał
wiele zamilczeć, a niektóre rzeczy,

Aj. Fot. Maijan Fuks.

zdaniem naszem, bardzo ważne, ba
gatelizował. To też wywiad nasz
z p. Zielińskim musieliśmy później
uzupełnić rozmową z p. Sawickim,
pomocnikiem p. Zielińskiego. Pan
Sawicki kilkanaście lat przepędził
w Paryżu, Brukseli i Szwajcarji —
jest więc wybitnym fachowcem, dla
którego żadna gałęź mody nie jest
obca, a pod wielu względami zdołał
osiągnąć nieznaną w naszych sto
sunkach doskonałość.
Magazyn mód damskich ,i męs
kich Fr. Zieliński, istnieje w Po
znaniu zaledwie od roku. Poprze
dnio miał p. Zieliński podobny
zakład w Berlinie, lecz gdy tylko
nadarzyła się sposobność powrotu
do łrfcju, p. Zieliński natychmiast
z niej skorzystał, ażeby wzorem
innych uchodźców pracować dla

własnego społeczeństwa. Pomimo
ogromnych trudności, p. Zieliński
zakłada magazyn w Poznaniu. Wielka
w edza fachowa, wytężona praca
i stałe dążenie, żeby zaspokoić naj
wybredniejsze wymagania, znajdują
szybko trafną ocenę, bo Poznańczycy mają to do siebie, że prędko
poznają się na ludziach. W ciągu
jednego roku p. Zieliński zdobywa
pierwszorzędną klijentelę. Powo
dzenie firmy nieogranicza się do
Poznania, ale ogarnia coraz szer
szy zakres. Dziś iuż nie tylko cała
Wielkopolska, ale również Pomorze,
a nawet inne dzielnice znajdują
się w „sferze wpływów0, wyrażając
się językiem dyplomatycznym, p. Zie
lińskiego. Popularność firmy zwię
ksza się z każdym dniem, rośnie
liczba zamówień, a tajemnicą tego
powodzenia jest solidne wykonanie
najlepsze materjały i ten wysoki
artyzm, który nadaje specjalną cechę
nawet najmniejszemu drobiazgowi,
wykonanemu w firmie Fr. Zieliński.
Pragnąc stworzyć magazyn pier
wszorzędny, bo tylko w ten spo
sób można było skłonić wykwin
tniejszą klijentelę do ubierania się
w kraju, p. Zieliński, nie bacząc
na ogromne wydatki, sprowadził
wybitne siły fachowe z Paryża
i Londynu. Pod ich kierunkiem
wykonywane są wszelkie prace. Daje to podwójną korzyść: Klijent jest
w zupełności zadowolony, bo za
mówienie ma tak wykonane, jak
w pierwszorzędnym zakładzie za
granicznym,
a nadto
wyszkalają się siły miejscowe, które
ze względu na obecne trudne wa
runki, nie byłyby w możności wy
jechać na dalsze studja zagranicą.
Pracownie magazynu mód dam
skich i męskich Fr. Zieliński nie
ograniczają się do kopjowania wzo
rów zagranicznych. Oczywiście, wzo-

Artystyczne atelier krojczych. Na pierwszym planie prz/ drugim stole stoi właściciel i dyrektor firmy p. Franciszek Zieliński.
Aj. Fot Marjan Fuk».
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Fr. Zieliński w Poznaniu.

Oddział gotowej konfekcji damskiej firmy Fr. Zieliński w Poznaniu.

rują się na modelach sprowadzadzanych z największych stolic mody,
lecz również tworzą własne modele
i wykonują własne kompozycje,
które niejednokrotnie nie ustępuje
oryginałom paryskim. Ze prace ma
gazynu mód Fr. Zieliński są owo
cne, tego najlepszym dowodem są
słowa uznania i zachęty nie tylko
z różnych miejscowości w Polsce,
ale także z zagranicy, jak Wiednia,
Brukseli, Francji a nawet Ameryki.
Okazało się bowiem, że zamówienia
wykonane w firmie Fr. Zieliński by
najmniej nie ustępuje pod względem
wykończenia firmom zagranicznym,
lecz nieraz je przewyższają. Piszą
o tern do firmy Fr. Zieliński liczni
klijenci, bawiący obecnie zagranicą.

Aj. Fot Marjan Fuks

Z dalszej rozmowy z p. Zieliń
skim dowiadujemy się że magazyn
posiada trzy odrębne działy, pozo
stające pod kierunkiem wybitnych
specjalistów: dział damski, dział
męski i dział futer. Każdy z nich
tworzy jakby oddzielną całość, lecz
łączy je doskonałość pod względem
wykonania i osoba właściciela, która
czuwa nad wszystkim, zabiegając
usilnie o to, żeby każdy klijent był
nie tylko dobre obsłużony, ale także
otrzymał to maximum zadowolenia,
które jest lepszym środkiem agi
tacyjnym od wszelkich reklam
i obietnic.
Każda rzecz wykonana w ma
gazynie Fr. Zieliński, różni się do
datnio pod każdym względem.
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Jest to rzecz ogólnie znana, a na
wyjątkowe znaczenie zasługują ama
zonki, które są specjalnością firmy.
A trzeba nadmienić, że krój
amazonek przedstawia ogromne tru
dności, to też niewiele jest firm
w kraju, które podejmują się ich
wykonania a jeszcze mniej takich,
któreby je wykonywały bez zarzutu.
Wobec tak niezwykłego rozwoju
zapewne magazyn zatrudnia zna
czną liczbę pracowników, zapyta
liśmy p. Zielińskiego.
Obecnie pracuje już 60 osób—
brzmiała odpowiedź—nie ulega wąt
pliwości że personel się powiększy,
bo na brak zamówień nie możemy
się uskarżać.
Więc klijeątela jest tak liczna?
Coraz liczniejsza, a ponieważ
chcemy wszystkich obsłużyć jaknajprędzej i jaknajlepiej, musimy więc
mieć odpowiedni personel.
Z kogo przeważnie składa się
klijentela?
Trudno odpowiedzieć na to py
tanie, gdyż mam ją we wszystkich
sferach, a więc cała prawie arysto
kracja, ziemiaństwo, duchowieństwo,
wyższi oficerowie, sfery przemysło
wo-handlowe, słowem wszyscy, któ
rym zależy na tern, żeby zamówiony
garnitur czy kostjum był wykonany
z najprzedniejszego materjału i naj
solidniej,
A materjały sprowadza pan z za
granicy?
Przeważnie, lecz nie wyłącznie,
bo o ile można wykorzystuje się
także materjały krajowe. Z zagra
nicy sprowadzam materjały głównie
z Anglji, bo te są najbardziej po
szukiwane. Posiadane stosunki w An
glji ułatwiają mi sprowadzenie materjałów bez uciekania się do ko
sztownych pośredników.
Pozatem sprowadzam także nie
które artykuły z Francji i Wiednia.
Oprócz tego sprowadzamy z zagra
nicy modele, które łącznie z wy
konanymi w naszych pracowniach
tworzą bardzo bogatą kolekcję. Dla
fachowców zwłaszcza jest to kole
kcja ogromnie interesująca, przyczem zainteresowanie wyraża się
niekiedy w dosyć oryginalny sposób,
bo w kopjowaniu naszych modeli.
Istotnie, bardzo ciekawe. A te
raz, który dział magazynu rozwija
się najleąiej?
Wszystkie rozwijają się bardzo
dobrze, bo wszystkie prowadzone
są w taki sposób, ażeby zadowolić
klijentelę. Dział futer na zimę bę
dzie tak rozszeżony, że będziemy
mogli zaspokoić, wszystkie zapo
trzebowania. Obecnie sprowadzamy
futra głównie z Lipska, ale z chwilą
unormowania się stosunków w Ro-

Fr. Zieliński w Poznaniu.

Dział zamówień z^własnych materiałów firmytFr.^Zielińekifiw Fozraniu.

Dział damski I futrzany.
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Fr. Zieliński w Poznaniu.

Fragment pracowni konfekcji męskiej firmy Fr. Zieliński w Poznaniu.

sji, a zwłaszca po zawarciu polskorosyjskiego traktatu handlowego,
będziemy je importować z Rosji.
Unikniemy w ten sposób pośredni
ctwa i będziemy mogli sprzedawać
futra po cenach niższych, niż się
to dzieje dotychczas.

Naturalnie, stosunki z zagranicę
utrzymuje pan jaknajlepsze?
Nie może być inaczej. Paryż
i Londyn są i będę nadal głównemi ogniskami mody, muszę więc
być z nimi w najwyższym kontakcie.
Utrzymuje to zarówno przez osobi
ste podróże, jak i przez swych
przedstawicieli, którzy o każdej
zmianie, o każdej nowości w dzie
dzinie mody natychmiast mi komu
nikuję i nadsyłaję mi modele. Te
ostatnie albo przyjmujemy bez ża
dnych zastrzeżeń, albo też służę
nam podstawę do modeli własnych,
wykonywanych w naszych praco
wniach. Bo wśród naszych praco
wników posiadamy dobrych modelistów, obdarzonych nietylko zdol
nościami odtwórczemi, lecz również
incjatywę artystycznę i wielkiem

poczuciem smaku i piękna. Staramy
się niczego nie zaniedbać lub po
minąć, bo uważamy, że w dziedzinie
mody nie może być najmniejszej
zwłoki. Klijentela nasza pragnie na
dążyć za modą, naszem więc za
daniem jest jej pomagać i uprzy
stępniać to wszystko, co nowego
ukazuje się na horyzoncie mody.
Zaznaczyliśmy powyżej, że ro
zmowa nasza z p. Zielińskiem ule
gała częstej przerwie, gdyż odwoły
wano go kilka razu do magazynu.
Przez drzwi otwarte z gabinetu do
chodziły szczegóły rozmowy i na
zwiska klijentów.
Mimowoli mieliśmy sposobność
stwierdzić, że wśród nich znajdują
się ludzie o nazwiskach najbardziej
znanych w b. dzieln. pruskiej oraz
tak licznie przybywający do Pozna
nia cudzoziemcy. Stąd też i usługa
w magazynie mód damskich i męs
kich Fr. Zieliński jest w kilku języ
kach: polskim, francuskim, angielskim
i niemieckiem.
Gdy wreszcie p. Zieliński zna
lazł chwilkę czasu, prosiliśmy go
22
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o pokazanie nam pracowni. Cho
dziło nam o tę pełnię wrażeń, która
dopiero daje pojęcie o całości tego
wyjątkowego przedsiębiorstwa. Za
częliśmy zwiedzanie magazynu od
pracowni damskich i męskich, mie
szczących się na II piętrze.
Pokoje jasne, miłe a wszędzie
gorączkowa praca, świadcząca o ro
zwoju firmy. Na I piętrze znajduję
się biura, zatrudniające kilka osób,
na parterze zaś obszerny magazyn.
Jest to wielka sala o trzech oknach
wystawowych, przed któremi stale
gromadzi się publiczność. W maga
zynie panuje wielkie ożywienie,
które daje się wyrazić w konkretnej
liczbie.
Wielką ilość dziennie otrzymuje
przeciętnie magazyn mód damskich
i męskich Fr. Zieliński Poznań,
ul. Kantaka Nr. 1.

Mar~ef

Z przemysłu spożywczego w Wielkopolsce.

fabiyka uekoladj i tnMikft Iow. hi „IIEHEIir

I

IZarząd: Po Oprawę/ stronie (siedzi) pełnomocny dyrektor p Henryk Kordylewski, obck (stoi) człor.ek Zarządu p. Wojciech
> ' •,
_ Jędrychowski.
A!. Fot. MarjanJ.Fuks.

Ze zmianę warunków polity
cznych w kraju rozpoczął się powrót
do ojczyzny licznych rzesz uchodź
ców, których polityka rządu pruskie
go zmusiła do szukania pracy i śro
dków utrzymania na dalekiej obczy
źnie. Uchodźcy ci, pochodzący nie
mal wyłącznie z b. dzieln. pruskiej,
wracają bardzo licznie, i gdyby nie
fatalne warunki mieszkaniowe oraz
istniejące jeszcze niedomagania w ży
ciu gospodarczem, które powodują
smutne zjawisko braku pracy, powrót
reemigrantów z Westfalji, Nadrenji
i innych krajów niemieckich przy
brały jeszcze większe rozmiary. Po
myślne rozwiązanie zagadnienia po
wrotu reemigrantów do Polski jest
kwestją pierwszorzędnej wagi. Zdaje
sobie z tego sprawę społeczeństwo
w Wielkopolsce, powołało bowiem
do [życia Kp.mitet Reemigracyjny

i Tow. Kredytowe dla reemigran
tów, które to instytucje mają współ
działać zarządem w organizacji pla
nowego powrotu uchodźców z za
chodnich prowincji Niemiec.
A jestto zagadnienie, jak już za
znaczyliśmy, bardzo wielkiej wagi.
Chodzi z jednej strony o uchronie
nie od germanizacji setek tysięcy
obywateli polskich, z drugiej umo
żliwienie im powrotu do kraju przez
utworzenie i zapewnienie reemigran
tom takich warunków egzystencji,
do jakich przywykli na zachodzie.
Trzeba przytem pamiętać, że po
wracający do kraju uchodźcy to ele
ment życiowo bardzo wyrobiony,
zdolny przeważnie do samodzielnej
pracy i bardzo często rozporządza
jący znacznemi środkami. Mogą oni
odegrać w życiu gospodarczem Pol
ski bardzo wybitną rolę, a właściwie
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zaczną odgrywać jeszcze wybitniej
szą, bo dotychczasowy ich udział
w tym życiu jest już poważny i z tego
względu zasługuje na obszerniejsze
omówienie.
W Poznaniu i całej b. dzielnicy
pruskiej spotyka się reemigrantów
z Westfalji, Nadrenji i t. d. na wielu
wybitnych stanowiskach. Czy to jako
właściciele różnego rodzaju przed
siębiorstw, czy to jako dyrektorowie
i kierownicy rozmaitych instytucji
i zakładów przemysłowych repre
zentują oni wszędzie wiedzę facho
wą, samodzielność i wielką inicja
tywę, to też placówki przemysłowohandlowe, kierowane przez nich,
zdobywają sobie szybko uznanie,
nabierają zasłużonego rozgłosu i ro
kują jaknajlepsze widoki na przy
szłość.
W ciągu ostatnich paru lat, od

Fabryka czekolady i cukierków Tow. Akc. „Venetia*.

„Conche* do rozcierania masy czekoladowej. Po prawe] stronie]
palarnia kawy.

Oddział .maszyn do wyrobu czekolady.)

Wyrób czekolady tabliczkowej.

Chłodownia.

Palarnia ziarna kakaowego.

Aj. Fot. Marjan Fuks.
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Oddział wyrobu marmolady.

Fabryka czekolady i cukierków Tow. Akc. ,Venetia“.

Aparat.do nalewania likierów i maszyna do przeróbki cukru.

Oddział fabrykacji marcepanów.

Wyrób karmelków-

Ekspedycja.

Zawijanie karmelków.

Aj. Fat. Mnrjan Fuk«.
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Wjazd da fabryki przy ul. Dąbrawaklago 97 w Poznani.

chwili uwolnienia Wielkopolski z pod
opieki rządów pruskich, gdy się roz
począł niezmiernie intensywny pro
ces polszczenia handlu i przemysłu,
bardzo dużo przedsiębiorstw prze
szło w ręce reemigrantów. Naby
wali je pojedynczo lub też tworząc
spółki, które z czasem przeksztełcano na towarzystwa akcyjne. W ten
sposób, między innemi, przejęto
z rąk żydowskich fabrykę czekolady
i cukierków „Venetia”, której wy
roby cieszą się coraz większą po
pularność ą i są poszukiwane nie*
tylko w b. dzieln. pruskiej i w in
nych dzielnicach Polski, lecz ró
wnież zagranicą.
Fabryka ta, znajdująca się obe
cnie przy ul. Dąbrowskiego Nr. 97,
założona została i prowadzona była
przez długi szereg lat przez żydów,
najpierw Lewandowskiego, następnie
Diamanda. Po przewrocie polity
cznym dotychczas wi właściciele fa
bryki postanowili ją sprzedać i po
szukiwali nabywców. Znaleźli się
oni w csobach kilkunastu uchodź
ców, którzy w tym celu utworzyli
najpierw towarzystwo z ograniczoną
odpowiedzialnością, a później towa
rzystwo akcyjne początkowo z ka
pitałem zakładowym miljon dwieściepięćdziesiąt tysięcy marek. Wśród
założycieli towarzystwa był również
Dr- P echocki, dyrektor Banku Prze
mysłowców, przez pobyt dziesięciole
tni na wychodźtwie złączony z emigra
cją. Fabrykę przejęto z całkowitem
urządzeniem do fabrykacji czeko
lady, cukierków, konfektów, biszko
ptów i pierników oraz do fabrykacji
marmolady.
Pierwsze dwa lata istnienia pol
skiej fabryki „Venetia” było okre
sem borykania się ze znacznemi
trudnościami. Ciągłe wahanie się
waluty, olbrzymi wzrost kosztów
produkcji, utrudnienia przy sprowa
dzaniu surowców i cukru, który
w tym czasie obłożony był sekwestrem, a także brak fachowego kie
rownictwa, wszystko to nie sprzy
jało większemu rozwojowi fabryki.
Nie znaczy to, żeby niebyło postę
pów w produkcji. Był i to duży,
ale nie zaznaczał s ę w takim tem
pie, jakby tego należało się spo
dziewać, zwłaszcza, że zapotrzebo
wania na wyroby fabryki „Venetia”
było zawsze duże, czemu sprzyjała
odpowiednia konjunktura, gdyż fa
bryka „Venetia” była jedną z dwuch
fabryk czekolady w Polsce.
Od 1 stycznia r. b. stanął na
czele fabryki p. Kordylewski, wybi
tny fachowiec w tym kierunku, bo
przez ośm lat był pracownikiem je
dnej z największych fabryk czeko

lady w Europie. Pan Kordylewski
przystąpił do reorganizacji fabryki
z całą energją, powiększył w krótkim
czasie produkcję, podniósł jakość
wyrobów i opracował szereg proje
któw, mających na celu rozszerzenie
fabryki. Realizacja tych projektów
nastąpi w najbliższej pryyszłości.

dniach zaprowadza w fabryce pracę
na dwie zmiany. Okazało się to
konieczne, w przeciwnym bowiem
razie nie można byłoby podołać
przyjętym zamówieniom. A jedno
cześnie czyni usilne starania o na
bycie nieruchomości, w której znaj
duje się fabryka. Gdy tranzakcja
dojdzie do skutku, rozpocznie się
Zmiana w kierownictwie fabryki budowa nowej fabryki, naturalnie
zaznaczyła się najdobitniej podczas przy uwzględnieniu nowoczesnych
II Targu Poznańskiego, w którym urządzeń technicznych i wymagań
firma „Venetia” wzięła poważny hygjeny.
udział. W czasie targu przyjęto
Zawdzięczając uprzejmości p. Korbardzo liczne zamówienia. Ponie
waż b. dzielnica pruska jest już od dylewskiego, mieliśmy sposobność
dawna poważnym odbiorcą fabryki zwiedzenia fabryki czekolady i cu
„Venetia”. podkreślamy więc tylko kierków „Venetia”. Pan Kordylewski
ogromne zainteresowanie nimi wśród zapoznał nas szczegółowo z proce
kupców,'przybyłych z innych dziel sem całej fabrykacji. Zaczę'iśmy od
nic Polski, mianowicie: Małopolski, składowni, zapełnionei workami ka
b. Królestwa Kongresowego, Kresów kao, kawy i cukru, oglądaliśmy pa
Wschodnich, a szczególnie z Wilna larnię i śrutownię, widzieliśmy w ru
i Białegostoku. Pozotem wyrobami chu różne maszyny, jak melanżery,
fabryki wVenet;a” zainteresowali s ę które mieszają i gniotą masę kaka
bardzo poważnie kupcy z Ukra ny, ową, podziwialiśmy maszynę do go
Estonji, Gdańsks, Górnego Śląska towania cukru, pochłaniającą dzien
i Prus Wschodnich. Nawiązano no nie 60 centnarów tego artykułu, lawe stosunki handlowe, zdobywając boratorjum francuskie i szereg ró
odrazu liczne rynki zbytu. Powo żnych maszyn i urządzeń pomocni
dzenie na II Targu Poznańskim jest czych. Skończyliśmy zwiedzanie fa
najlepszem stwierdzeniem tego faktu, bryki na obejrzeniu magazynu go
że obecnie wyroby fabryki „Venetia” towych już wyrobów i ekspedycji,
zyskały już powszechne uznan e i że gdzie zadaliśmy ruch bardzo oży
mogą konkurować z wyrobami in wiony. O rozmiarach fabryki daje
nych fabryk zarówno krajowych, jak wyobrażeme ten fakt, że posiada
i zagranicznych. Specjalne zainte ona przeszło 40 maszyn różnego
resowanie wyrobami fabryki „Vene- typu i przeznaczenia, przyczem ka
tia”, wykazywane p zez kupców żdy oddział posiada własny zapęd
z Górnego Śląska, daje pewność, elektryczny.
że z chwilą ustalenia się stosunków
Fabryka „Venetia” liczy kilka
tej dzielnicy, otworzy się dla fabryki oddziałów. Poza więc czekoladą
nowy, bardzo poważny rynek zbytu. wyrabiane są różnego rodzaju cu
O rozwcju fabryki czekolady i cu kierki, dalej istnieje palarnia kawy
kierków Tow. Ąkc. „Venetia” sły i oddziały pomocnicze, związane
szeliśmy jeszcze przed zapoznaniem z produkcją pomadek czekolado
się z dyrektorem Kordylewskim, wych, wreszcie oddział fabrykacji
którv, oczywiście, nie mógł nie po marmolady o produkcji 10 do 15 wa
twierdzić istniejącej już opinji. Cały gonów miesięcznie. W razie zwięk
szereg firm przeważnie z Małopol szonego zapotrzebowania, produkcja
ski, a więc z Krakowa, Lwowa, Prze może być odpowiednio podniesiona.
myśla i Tarnowa, następnie z Wil Dowiedzieliśmy się przy tej sposo
na, Grodna i t. d. zwraca się do bności ciekawego szczegółu, miano
administracji fabryki z prośbą o udzie wicie, że produkcja marmolady ob
lenie im reprezentacji wyrobów Tow. łożona jest sekwestrem, chodzi bo
Akc. „Venetia”. O wyłączną zaś wiem o uprzystępnienie jej jaknajreprezentację na Holandję i Belgję szerszym masom konsumentów.
prosi poważna firma w Rotterdamie.
Podczas zwiedzania fabryki p.
Rzecz prosta, że takie powodze Kordylewski zapoznał nas jeszcze
nie zachęca do dalszej pracy i dla ze szczegółami organizacji handlo
tego dyrektor Kordylewski nie szczę wej przedsiębiorstwa. Okazuje się,
dzi sił i energji, żeby fabrykę ro że fabryka czekolady i cukierków
zwinąć jaknajbardziej. Montuje i uru „Venetia” posiada w Poznaniu
chamia nieczynne dotąd maszyny, i Wielkopolsce 12 filji, a ponadto
zabiega o surowce, sprowadzane za w Grudziądzu znajduje się składnica
pośrednictwem importerów gdań na całe Pomorze. Ciekawa jest or
skich, udoskonala istniejące już ganizacja tych filji. Otrzymują je
urządzenia i z powodu otrzymanych wyłącznie uchodźcy z Westfalji,
większych zamówień w najbliższych którzy po niejakimś czasie prowa
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dzę filje na rachunek własny, urzą
dzenie jednak każdej filji oraz kon
trakt na lokal porostaje nadal wła
snością firmy. Filje poza wyrobami
fabryki „Venetia” maję także na
sprzedaż kawę, herbatę, migdały
i t. d., którymi to artykułami Tow.
Akc. „Venetia” prowadzi handel
hurtowy, sprowadzają je w wielkich
ilościach za pośrednictwem impor
terów gd ńskich.
Jako ostatni oddział tego inte

resującego przedsiębiorstwa zwie
dziliśmy piekarnię, gdzie wyrabiane
są w kilkunastu gatunkach aż do
najwykwintniejszych znane biszkopty
oraz pierniki. I ten oddział rozwija
się szybko, czego dowodem jest
stale powiększająca się produkcja.
Zasługuje jeszcze na zaznaczenie
system pracy w fabryce Tow. Akc.
„Venetia”, wprowadzony i przestrze
gany ściśle przez dyr. Kordylewskiego. Kładzie on główny nacisk na

indywidualne uzdolnienie każdego
pracownika i daje mu odpowiednie
zajęcie. Stara się z niego wycią
gnąć maximum wydajności przy minimalnem zużyciu czasu i siły. Oczy
wiście, w tych warunkach zasada
jednolitych płac nie może bvć prze
strzegana. Każdy pracownik jest
w możności zar bić jaknajwię^ej,
wszystko zależy od jego zdolności,
umiejętności i zamiłowania do pra
cy. Dyr. Kordylewski nosi się z za
miarem wprowadzenia w fabryce
angielskiego mieszanego systemu
płac. System ten, szeroko stoso
wany zagranicą, daje bardzo po
myślne wyniki dla obu stron: dla
przedsiębiorstw i pracowników. Nie
ulega wętpFwości, że przy znanej
energii p. Kordylewskiego i wybitnej
jego w'edzy fachowej zamierzona
reorganizacja dojdzie do skutku i fa
bryka czekolady i cukierków T«w.
Akc. „Venetia” osięgnie w najbliż
szej przyszłości bardzo wysoki sto
pień rozwoju.
Opuszczając fabrykę i dziękuięc
dvr. Kor dylewskiemu za udzielone
nam uorzejmie informacje, chcieliśmy się jeszcze dowiedzieć, k*o stoi
na czele rady nadzorczej Tow. Akc.
„Venetia”.
— Pan Sylwester Bykowski —
brznrała odpowiedź —dyr. hurtowni
spółek spożywców, jeden z licznych
reemigrantów, odgrywaięcvch wybitnę rolę w życiu przemysłowo-han
dlowym Wielkopolski.

Front Jednej z filji ,,Venetia“ przy ul. Rycerskiej N2 1 w Poznaniu.

Aj, Fot. Marjan Fuks.

Biuro.
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,,Vacuum“ maszyna do gotowania cukru.
(Produkcja dzienna 60 ctr. cukru).

Kinematograf „WODEWIL".

Wejście do Kinoteatru .Wodewil".

Warszawa posiada wiele kino
teatrów. Mało ich jest jednak, je
żeli chodzi o wykwint urządzenia
sali, dobór obrazów, wygodę wi
dzów. Przeważnie bowiem przed
siębiorcy tego rodzaju teatrów
traktują swoje przybytki sztuki za
chwilowe zajęcie.
Specjalistów
jeszcze nie mamy. I dla tego
z tym większą satysfakcją należy
podnieść, iż p. Antoni Czyżewski,
zawodowiec, znawca kina, człowiek
wyszkolony na wzorach Francji,
Niemiec, Włoch i Anglji wziął na
siebie trud prowadzenia nowego
teatru kinematograficznego p. t.
„Wodewil". Mieści się kino to na
gruzach dawnego „Renesansu"
przy ulicy Nowy Świat Ns 43 Za
dowoli napewno gusta najwybre
dniejszej publiczności.
Obecni właściciele nie szczę
dzili kosztów, by uczynić z tego
ładnego kiedyś miejsca rozrywek,
zapuszczonego ostatniemi czasy,

wykwitną bombonierę wypoczynku
i rozrywki dla szerokich mas pu
bliczności. Urządzenia architekto
niczne, sala, fotele, poczekalnia —
są rzadkiemi wprost nawet w tea
trach, poświęconych kultowi słowa.
„Wodewil" już przez ten swój
piękny wygląd zewnętrzny na
straja miło, sympatycznie i wpływa
radośnie na człowieka, zwiedzają
cego ten teatr. K’woli wygody
publiczności podwórze wyasfalto
wano i umajono zielenią wiecznie
świeżych tuj. Do teatru prowadzą
dwoje dwuskrzydłowych drzwi.
Dają one łatwy dostęp do dwóch
okienek kasowych.
Urządzono
specjalnie dwa te kasowe okienka,
by publiczność mogła uniknąć dłu
giego wystawania w ogonku, oraz
by zabezpieczyć od tłoku.
Po przejściu pierwszego kaso
wego westibulu, widz zaopatrzony
w bilet, dostaje się do wytwornej
poczekalni, udekorowanej zielenią,
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Aj. Fot. Marjan Fuks.

gdzie na eleganckich, miękkich
krzesłach, fotelach i kanapach,
w dobrze przewietrzanej sali może
oczekiwać, jeżeli tego zajdzie po
trzeba, na moment wejścia do sali
widzów.
Sala ta również jest ze szcze
gólną pieczołowitością i hygieną
przewietrzana.
Zaopatrzono ją
w sześć elektrycznych wentylato
rów, co pozwoli na utrzymanie
w niej świeżego powietrza, uni
knięcia kurzu i zaduchu Zdrowo
tne to urządzenie powinno się
spotkać z wielkim uznaniem publi
czności, gdyż nie wszystkie kina
posiadają warunki higieny.
Salą demonstracyjna kinoteatru
„Wodewil" pomieści wygodnie,
bez natłoku na dole i na pierw
szym piętrze tysiąc widzów. Każdy
widz ma do dyspozycji wygodny
fotel, nie będzie przez nikogo z są
siadów potrącany łokciami i no
gami. Może oddać się w zupełno-

Kinematograf ^WODEWIL*.

Sala widzów kinoteatru .WODEWIL'.

ści kontemplacji cudów ekranu,
które ujrzy demonstrowane przez
kinoteatr „Wodewil". Podczas
wyświetlania filmów przygrywać
będzie stale orkiestra, złożona
z 30 osób, a pozostająca pod ba
tutą znanego artysty-muzyka p. J.
Jakubowskiego.
Kino „Wodewil" posiada rów
nież idealne wprost warunki bez
pieczeństwa. Ma bowiem do dy
spozycji sześcioro drzwi wyjścio
wych. W przeciągu 2—3 minut
sala zapełniona przez widzów
opróżnia się bez ścisku. Widzowie
przy tern z balkonu przy wyjściu
nie potrzebują się stykać z widzami
z parteru.
Udziałowcem i kierownikiem
„Wodewilu" jest znany i ceniony
w szerokich kolach znawców ki
nematograficznych p. Antoni Czy
żewski, były właściciel agencji
„Corso", oraz kina „Corso" i „Nir
wana" w Warszawie. Na prowincji
p. Czyżewski jest również współ
właścicielem kilku kinoteatrów.
Jego energja oraz inicjatywa po
wołała przed 11 laty agencję
„Corso". Agencja ta ustaliła so
bie świetną reputację w kołach
przemysłu
kinematograficznego.
P. Czyżewski prowadził ją bowiem
wytrawnie, nie ograniczając się do
automatycznego sprowadzania fil

Aj. Fot. Marjan Fuks.

Kasy kinoteatru .WODEWIL".

mów z zagranicy. Starał się on ficzne o dużej wartości artysty
zgłębić tajemnice tego zawodu na cznej.
przykładach zagranicznych. Jeździł
Wytrawne kierownictwo, świe
na specjalne studja do takich fa
tny dobór obrazów, wykwintna mu
chowych centrów przemysłu kine
zyka, wytworność sali, rzadka zdro
matograficznego, jak Paryż, Rzym,
wotność i higieniczność warunków
Medjolan, Wiedeń. Berlin. Studja
oraz idealne bezpieczeństwo, za
te i bogate doświadczenia dają
pewniają „Wodewilowi" zupełne
pełną gwarancję, iż „Wodewil"
przodownictwo i bezkonkurencyjbędzie prowadzony racjonalnie
ność. Warszawa dotychczas ta
i pozwoli Warszawie ujrzeć na
kiego kinoteatru nie posiadała!
ekranie tylko dzieła kinematogra

Foyer teatru
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.Wodewil1'.

Aj. Fot Marjan Fuks.

Towarzystwo EkMi lasów I DIMII i Ha” w Warszawie.
Eksploatacja lasów jest jedną
z poważnych trosk naszych państwo
wych i narodowych. Handlowy in
teres nie decyduje tu
bowiem
w pierwszym rzędzie o racjonalnoś
ci gospodarski czy prowadzeniu
przedsiębiorstwa. Lasy muszą być
eksploatowane z myślą o przyszłoś
ci, z myślą o pokoleniach, które
przyjdą kontynuować naszą gospo
darką zbiorową. Posiadamy wpraw
dzie w granicach trzech dawnych
zaborów 5 i pół miljona hektarów
lasu, ale ta obfitość musi być pod
dana zdrowej ekonomji społecznejDlatego z wielką przyjemnością na
leży uwiadomić nasz ogół, iż po
siadamy firmę przemysłową, która
prowadzi swoje interesy z wyraźną
myślą o racjonalności i celowości
eksploatacji mając na wz^lędze
przedewszystkiem zaspokojenie po
trzeb własnego kraju. Firma ta, ja-

ko „Towarzystwo Eksploatacji Lasów
Henryk Olszewski i S-ka*, prowa
dzona jest przez kierowników, któ
rzy wierzą, iż eksploatacja bogactw
leśnych w Polsce jest sprawą pier
wszorzędną.
Cokolwiek bowiem chcielibyśmy
przedsięwziąć w dziedzinie urucho
mienia wielkiego przemysłu i odbu
dowy kraju, przedewszystkiem musimy mieć drzewo.
Drzewo jest obecnie po wojnie
najcenniejszym surowcem i surow
ca tego Polska posiada poddóstatkiem na potrzeby własne. Drzewo
pozatem jest dziś jedynym towarem
eksportowym a przez to samo po
średnio środkiem podniesienia war
tości naszej waluty.
Towarzystwo Eksploatacji Lasów
obecnie prowadzi eksploatację w Sie
dleckim Okręgu Lasów Państwo
wych zgodnie z planami gospodarki
leśnej na przestrzeni około 350 ha
rocznie, a produkcja wyrobiona przez
Tow. sięgać będzie w r. bieżącym
do 60,000 mtr.3 drzewa użytkowe
go i 40,000 mtr.3 opalu.
Niezależnie Towarzystwo Eks
ploatacji Lasów wyremontowało i uru
chomiło dla celów eksploatacyjnych
do 60 kilom, kol. wązkotorowych,
wybudowało dwa mosty na rzece
Supraśli, domy administracyjne i go
spodarcze przy st. Waliły, urucho
miło jeden tartak 3 gatrowy w Radziwłiłówce, buduje tartak 4 gatro
wy przy st. Waliły i 2-gatrowy przy
st. Nurzec.
Obecnie buduje Tow. kilka ga
jówek i 10 kilom, kolejki wązkotorowej nad Bugiem.

Hipolit-Konstanty Ożarowski, wice-prezet
Zarządu Spółki.
,

Henryk Olszewski, prezes Zarządu Spółki.

^Stanisław Stepułajtys, prokurent i współ
właściciel firmy

Towarzystwo posiada skład de
taliczny
materjałów
drzewnych
w Warszawie przy ul. Stawki, połą
czony linją szerokotorową ze st.
Warszawa- Gdańska.
Dla hurtowej sprzedaży materja
łów, wyłącznie wagonowej, Towa
rzystwo otwiera drugi skład w War
szawie z własną bocznicą kolejową.
Preliminarz budżetowy firmy na
1922 r. został zestawiony w docho
dach na 400,000.000, w rozchodach
na 355 000 000 mk.
Wartość produkcji sięgać będzie
w r. b. jednego miljarda marek,
z czego od 40—50# produkcji otrzy
ma Skarb Państwa.
Towarzystwo Eksploatacji Lasów
zostało założone w 1913 r. i składa
się obecnie z 9 udziałowców firmo
wych.

Roman Olszewski, członek Zarządu Spółki.

30

Jan Krystyn hr. Ostrowski, współwłaściciel
firmy.

Towarzystwo Eksploatacji Lasów „H. Olszewski i S-ka“ w Warszawie.

Przeróbka drzewa.

Kapitał zakładowy i obrotowy Krystyn hr. Ostrowski, ziemianin za granicę i nie przestrzegała celo
z Tomaszowskiego, demokrata, dzięki wości swojej gospodarki. Nie dąży
przewyższa 60,000 000 mk.’
Zarząd Towarzystwa składa się finansowemu poparciu którego firma jednak Towarzystwo Eksploatacji
z 3 członków, Prokurenta Zastęp zyskała silne podstawy finansowe
Lasów do tantjem za wszelką cenę,
cy członka Zarządu.
Przedsiębiorstwa Towarzystwa lecz przestrzega pilnie, by gospo
1) Prezesem spóiki jest Henryk finansują banki Angielsko-Polski darka leśna tego przedsiębiorstwa
Olszewski, z 20 letnią praktyką han i Polski Bank Handlowy, Oddział szła w parze z tendencjami naszego
dlowo- przemysłowo-leśną, Prezes w Warszawie.
interesu zbiorowego.
Z tej racji
Koła Kupców Drzewnych przy Sto
Firma ta mogłaby się wykazać firma ,H. Olszewski i Spółka* za
warzyszeniu Kupców Polskich wWar- znacznie większemi zyskami, gdyby sługują na całkowite zaufania i po
szawie.
produkowała wyłącznie na eksport parcie.
2) Wice-prezes Hipolit Konstan
ty Ożarowski, przemysłowiec leśny,
właściciel przemysłowo-leśnej firmy
„Drowowojsk* w Smoleńsku, były
Prezes Głównej Komisji Rozdziału
drzewa i Naczelnik Eksploatacji La
sów Ministerstwa Robót Publicznych.
3) Członek Zarządu, Roman Ol
szewski, z 17-letnią praktyką han
dlowo-leśną.
4) Współwłaściciel i prokurent,
Stanisław Stepułajtys, członek Rady
Nadzorczej Stowarzyszenia Mecha
ników Polskich z Ameryki i członek
Rady Nadzorczej Współdzielczego
Stowarzyszenia budów la no-mieszkal
nego „Strzecha Polska” w Prusz
kowie.
5) Władysław Skass, zastępca
członka Zarządu firmy z 15 letnią
praktyką handlowo-leśną, obecnie
zarządzający składem materjałów
w Warszawie.
Eksploatacja leśna.
6)
Współwłaściciel firmy, Jan
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FABRYKA

CUKRÓW i PRZETWORÓW OWOCOWYCH

TEODOR BISKUPSKI
= w WARSZAWIE, UL KOPERNIKA 10 - TELEFON 280-01. =

Dział spożywczy na 2-im „Targu Poznańskim*
imponował liczebnością uczestników, udział bowiem
wzięły tutaj wszystkie niemal firmy wielkopolskie, obok
licznych firm z b. Królestwa i Małopolski, wytwarzające artykuły spżywcze.
W dziale cukrowniczym
oraz przetworów owocowych
wyróżniały się eksponaty
znanej warszawskiej fabryki
„Teodor Biskupski*, wysta
wione w nader gustownej
kabinie.
Stosunkowo młoda ta
firma, która powstała w
1918 roku dzięki energji,
przedsiębiorczości i ruchli
wości swojego założyciela
osiągnęła niezwykły rozwój
i stanęła w szeregu tych
firm, których działalność
przyczyniła się do rozsze
rzenia dobrej sławy cukier
nictwa polskiego.
W żadnej bodaj dzie
dzinie wytwórczości wywal
czenie sobie stanowiska
pierwszorzędnego nie jest
tak utrudnione, jak w tej,
gdzie przyzwyczajenie i za
ufanie spożywcy gra rolę
decydującą, gdzie nietylko
trzeba uprzedzenia prze
zwyciężyć, lecz uznanie isto
tną wartością gatunkową
pozyskać i utrwalić.
Pod tym względem usi
łowania założyciela firmy
Tecdora Biskupskiego osiąg
Kfosk firmy na II
nęły sukces zupełny.
Uciekł się bowiem do
środka najpewniejszego, po
legającego na wytwarzaniu produktów o wysokiej war
tości gatunkowej, przerabianiu surowca najprzedniejszego
na towar, któryby mógł zaspokoić najwyższe wymagania.
Dobrej renomy nie wyrobi produkcji zachwalanie
osobiste w drodze reklamy, jeśli nie będzie poparte
dobrocią istotną towaru.
Tej zasadzie, przeprowadzonej konsekwentnie bez
żadnych odchyleń, nawet wówczas, gdy brak takiego

surowca dawał się odczuwać jak najdotkliwiej na ryn
ku, firma Teodor Biskupski zawdzięcza swoje powo
dzenie, które ją pośtawiło w rzędzie firm pierwszorzędnych i zapewniło miejsce poczesne na rynku
zbytu.
Wzrastający wciąż ze
spół odbiorców w całej
Polsce, powiększające się
stale zapotrzebowanie na
wyroby firmy, wymaga już
dziś innych ram dla tego
przedsiębiorstwa polskiego,
przypływu większego kapi
tału obrotowego, przysto
sowania produkcji do za
kresu zapotrzebowania.
W tym celu fabryka
cukrów i przetworów owo
cowych Teodor Biskupski
powzięła decyzję na prze
kształcenie się na spółkę
akcyjną i w tym kierunku
pierwsze kroki już poczynionoNiewątpliwie nowe ra
my dadzą możność firmie
zajęcia stanowiska przodu
jącego w tej gałęzi pracy
dla dobra przemysłu pol
skiego.
Wysoka dbałość o do
brą renomę firmy, o opar
cie swojej działalności na
solidnej kalkulacji kupie
ckiej, wyłączającej wszelkie
wyzyskiwanie
chwiejnych
konjunktur, zapewnia fa
bryce cukrów i przetworów
Targu Poznańskim.
owocowych Teodor Biskup
ski w Warszawie stały rozwój.
Znalazłszy odpowiednie warunki do rozszerzenia
swojej produkcji, będzie ona mogła, po zaspokojeniu
potrzeb rynku wewnętrznego, stanąć do walhi o zdo
bycie stanowiska odpowiedniego na rynkach obcych,
zwłaszcza zaś rynku wschodniego i przyczynić się
tern samem do wzmocnienia naszego bilansu akty
wnego.
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J. & S. STEMPNIEWICZ
FABRYKA PERFUM I MYDEŁ TOALETOWYCH.

POZNAŃ, ul. Głogowska 55, telefon 65-95.

Potężny niemiecki przemysł che kiego, ale i w Niemczech zyskały siada w Poznaniu przy ul. Głogow
miczny, zarówno jak i w innych ga one prawo obywatelstwa.
skiej Nr. 55 na własnych terenach
łęziach tej produkcji, tak i w gałęzi
Po ustąpieniu z Wielkopolski wzorowo zainstalowane laboratorja,
fabrykach perfum, oraz mydeł toa długoletnich okupantów i zniesieniu pracownie, sortownie i. t. p., zaopa
letowych nietylko zaspokajał po słupów granicznych, oddzielających trzone w najnowsze urządzenia tech
trzeby rynku wewnętrznego państwa ją od Polski, firma J. i S. Stem- niczne, zatrudnia zaś obok 30 urzę
Rzeszy niemieckiej, przeciwstawiając pniewicz, zyskując nowy, poważny dników, 270 osób personelu robo
się produkcji obcej, lecz szedł eks rynek zbytu dla swoich wyrobów, tniczego, co daje miarę zakresu jej
pansywnie na rynki zagraniczne rozszerzyła swoją działalność.
produkcji.
i zdobywał je.
Kierownictwo fabryki
Podejmowanie walki z
spoczywa w doświadczo
tym przemysłem było kro
nych rękach pp. Stanisła
kiem co najmniej ryzyko
wa i Maksymiljana Stemwnym, jeśli nie z góry prze
pniewiczów, dbających o
znaczonym na niepowo
stałe udoskonalanie pro
dzenie.
dukcji.
A jednak w roku 1913
Na 2-im „Targu Po
powstała w Poznaniu fabry
znańskim* eksponaty fabry
ka perfum i mydeł toaleto
ki perfum i mydeł J. i S. .
wych J- i 5. Stempniewicz,
Stempniewicz w Poznaniu
która w krótkim czasie
wyróżniały się w obficie
zdołała zwrócić uwagę ogółu
obesłanym przez pierwszo
na swoją produkcję, zape
rzędne firmy polskie dziale
wnić jej pokup, zyskać uzna
chemicznym.
nie klijenteli.
Dbałość bowiem o wy
Stało to się dzięki pod
Fronton fabryki J. & S. Stempniewicz w Poznaniu.
soki gatunek produkcji idzie
jętym przez tę firmę wy
w tej fabryce w parze z
siłkom, aby dawać wyrób,
Obecnie w całej Rzeczypospoli dbałością o dobry smak w opa
osiągający najwyższy poziom ga
tunkowy, odpowiadający najdalej tej perfumy i mydła toaletowe marki kowaniu, o wykwintny kształt fla
posuniętym wymaganiom pod wzglę J. i S. Stempniewicz w Poznaniu koników, o estetyczne i artystyczne
dem subtelności zapachu, wytwor- cieszą się uznaniem i powodzeniem. wykonanie etykiet, nalepek itp.
Celem ułatwienia bezpośrednich sto
ności i wykwintu.
Pod tym względem produkty
sunków z licznymi odbiorcami firma
Perfumy i mydła tualetowe firmy posiada oddziały własne w wolnem firmy J. i S. Stempniewicz w Po
J. i S. Stempniewicz, bez zgiełkli mieście Gdańsku, (skąd eksportuje znaniu bynajmniej nie ustępują wy
wej reklamy stały się artykułem, po towar dla odbiorców zagranicą) oraz twórczości zagranicznej, osiągając
szukiwanym przez pierwszorzędne w Radomiu, w najbliższym zaś cza pod względem gatunkowym ten po
perfumerje i żądanym przez powa sie uruchomi oddziały w Wilnie, ziom, na jakim stanęły słynne fa
brykaty angielskie i francuskie.
żną klijentelę.
Warszawie i Lwowie.
Fabryka perfum i mydeł toale
I nietylko w Wielkopolsce, ów
czesnej dzielnicy państwa niemiec towych J. i S. Stempniewicz po
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✓

Fabryka Cukrów i Czekolady

Jana

Ziółkowskiego

Warszawa, Wolska 32, telefon 189-97.

Fabryka pod tą firmą, aczkol
wiek założona w Warszawie w ro
ku 1920, nie jest nową placówką
polską, bo czekolady i cukry wyrobu Jana Ziółkowskiego znane były
chlubnie już poprzednio. Założyciel,
kierownik i właściciel tej
fabryki Jan Ziółkowski, któ
ry cukiernictwo zbadał grun
townie jako współpracow
nik słynnej fabryki cukrów
i czekolady Janowskiego
w Warszawie,«po dłuższej
pracy na stanowisku kierowniczem w znanej do
brze na Ukrainie firmie
.Francis*, założył był w Ki
jowie w roku 1917 własne
przedsiębiorstwo w tej ga
łęzi produkcji.
W ♦krótkim czasie, dzięki
energji i ruchliwości oraz
doświadczeniu zawodowemu
założyciela, wyroby Jana
Ziółkowskiego — mimo iż
rynek rosyjski był przesy
cony produkcją wielkich
i znanych rosyjskich fa
bryk cukierniczych—zyskały
powszechne uznanie i wiel
ki popyt. Produkcja dzien
na, która dobiegała 25 pud.
cukrów, okazała się wkrót
ce nfewystarczająca, aby
zaspokoić wzrastające stale
zapotrzebowanie i już w ro
ku 1918, a więc w rok
po założeniu pierwotnej
fabryki, p. Jan Ziółkowski
zmuszony był do znacznego
rozszerzenia zakresu dzia
łalności i do przystąpienia

do budowy własnych budynków
fabrycznych o instalacji na wielką
skalę.
W zakupionym na ten cel domu
przy ul. Rejtarskiej powstaje wielka
fabryka, zatrudniająca 170 ludzi

i produkująca do 30 pudów czeko
lady i 25 pudów cukru dziennie.
Nie trzeba zaś zapominać, że aby
utrzymać produkcję na tym poziomie, trzeba było pokonywać olbrzymie trudności, zwjąZQne z wy

dostaniem
surowca wy
borowej * jakości, gdyż tyl
ko takim
firma.

r

Stand firmy na ll-gim Targu Poznańskim.

posługiwała się

Nadeszły jednak czasy
panowania .sowietów*, ni
szczących zajadle każdą
placówkę przemysłową, w
pierwszym zaś rzędzie pla
cówki polskie,

Po szeregu szykan, re
kwizycji rabunkowych i nie
zasłużonych represji właś
ciciel fabryki p. Jan Ziół
kowski zmuszony był, aby
ratować życie, rzucić na
pastwę losu całe swoje mie
nie, stworzony wysiłkiem
energji i pracy wytężonej
warsztat pracy, dający byt
wielu । rodzinom robotni
czym.
Po przybyciu do War
szawy p. Jan Ziółkowski po
stanowił był kontynuować
przerwaną pracę. Na począ
tek otworzył jako spółkę
fabrykę pomadek śmietan
kowych przy ul. Srebr
nej Nr. 5.

Front fabryki.
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I znów po kilku mie
siącach dobroć wyrobów
sprawiła, że zapotrzebowa
nie zaczęło przerastać mo
żność produkcji.

Pragnąc odzyskać samodzielność,
dającą ujście jego energji i przed
siębiorczości, p. Jan Ziółkowski po
spłaceniu wspólników, przystępuje
do powiększenia przedsiębiorstwa,
do oparcia na szerszych podstawach.
Zaczyna
więc produkować cze♦
koladę, pod względem dobroci nie
ustępującą produktom najbardziej
renomowanych firm.
Łatwo zdobywa rynek zbytu nie
tylko miejscowy, lecz w całej Polsce.
Poważne firmy kupieckie z Wielko
polski, Pomorza i kresów oraz miast
wojewódzkich zaczynają zabiegać
• powierzenie im pierwszeństwa
sprzedaży, zgłaszając zapotrzebowa
nia znacznie przekraczające zakres
pierwotnej produkcji.

Wówczas p. Jan Ziółkowski prze
nosi swoją fabrykę z ulicy Srebrnej
na ulicę Wolską 32 do specjalnie
zbudowanego lokalu, montuje tu
maszyny i przybory najnowszej kon
strukcji, będące rzadkością w War
szawie i ze zdwojoną energją za
biera sią do pracy.
Obecnie fabryka ta przedstawia
wartość 70 000 000 marek i zatru
dnia 63 wykwalifikowanych w swoim
zawodzie robotników, a wyroby jej,
cenione przez szerokie warstwy lud
ności, znajdują zbyt łatwy na całym
obszarze Rzeczypospolitej, wyróżnia
jące się swoją wysoką jakością
i wytwornym smakiem.
W najbliższej przyszłości oprócz
wyrobu cukrów i czekolady p. Jan

Fabryka Cukrów i Czekolady Jana Ziółkowskiego.

Hala maszyn fabryki Jana Ziółkowskiego.

Ziółkowski organizuje w swojej fa
bryce dział masowej produkcji kar
melków.
O szerokim zainteresowaniu pro
dukcją fabryki Jana Ziółkowskiego
świadczy najlepiej masowy napływ
zamówień na 2-gim „Targu Poznań
skim*, gdzie fabryka powyższa była
okazale reprezentowana.

W kabinie fabryki Jana Ziół
kowskiego trwał ruch bezustanny,
bo obecnie żaden handel kolonjalny
lub cukierniczy nie może się obejść
bez cukrów i czekolady tej marki,
żądanej przez klijentelę.
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Pomimo, że burza rewolucji ro
syjskiej zmiotła tę placówkę polską
na Ukrainie, odrodziła się ona w wol
nej Polsce dla dobra przemysłu oj
czystego. Rozwój osiągnięty jest rę
kojmią najlepszą dalszego rozkwitu
firmy, której założyciel dał dowody
niezwykłej energji, wielkiej pracy
i poczucia obowiązku obywatelskie
go, aby przedsiębiorczością własną
przyczyniać się do tworzenia war
sztatów pracy przemysłowej, tak po
trzebnych dla odrodzenia naszego
samodzielnego życia gospodarczego.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
SEJM I RZĄD.

Ustawę o objęciu władzy nad ziemią
Wileńską uchwalił Sejm po krótkiej dysku
sji, w której zabrzmiały echa niedawnych
zaciętych sporów, ale, na szczęście, bardzo
słabo i nieszkodliwie da sprawy.
Ministerstwo b. dzielnicy pruskiej zostało
ostatecznie zlikwidowane uchwałą sejmo
wą. Urzędy departamentu mają być prze
niesione do Warszawy.
Akt unifikacji b. dzielnicy pruskiej
z Rzecząpospolitą podpisano uroczyście
w Poznaniu w obecności przedstawicieli
rządu z premierem Ponikowskim na czele.
Rekwizycję mieszkań potępił Sejm
w zasadzie, ale postanowił utrzymać ją
jeszcze jako „zło konieczne" na przeciąg
roku. W tym czasie rząd powinien znaleśc
lekarstwo aa chorobę mieszkaniową.
Sprzedaż majątku Dojlidy polsko-ame
rykańskiemu bankowi ludowemu wywołała
w Sejmie gwałtowną, skandaliczną scenę.
Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg
niesprawidlowośći, a Sejm nie przyjął do
wiadomości wyjaśnień prezesa G. U. Z., dra
Kiernika.
Posłowie Bryl i Putek pobili się w sali
sejmowej. Załatwili potem wzajemne
porachunki „honorowo", ale niestety nie
daje to zadośćuczynienia opinji Sejmu
polskiego, podrywanej przez takie skandale.
Do dymisji podał się dr. Kiernik,
prezes Głównego Urzędu Ziemskiego. Dy
misję przyjęto, a partja wzięła w obronę
sprawcę afery Dojlidzkiej.
W sprawie niektórych banków szkodzą
cych interesom państwa wniósł klub
P. S. L. wniosek nagły, który Sejm prze
kazał komisji, odraczając rewanż za
Dojlidy do spokojniejszych, poświątecznych
czasów.
Skandaliczna sprawa spółek drzewnych
znalazła się znowu na porządku obrad
Sejmu, zmieniając się w pojedynek
obelżywych słów między pos. Stapińskim
i Witosem. Generalne „pranie" pozostało
bez rezultatu.
Akcją monarchistów rosyjskich w Polsce
zajęły się połączone komisje zagraniczna
i wojskowa. Wezwano rząd, aby zebrał
odnośne materjały, aby strzegł pilnie
granic państwa i aby uniemożliwił wszel
kie działania konspiracyjne rosyjskie na
polskim terenie.

ĘEMIZ A
„BRISTO L”
w HOTELU SASKIM ■ ■■ ul. KOZIA 3. --- Tel. 167-77.
WYKWINTNE E K W I P A R Z E.
KONFERENCJA W GENUI.

Minister Skirmunt był bardzo życzli
wie przyjmowany w Londynie, gdzie kon
ferował z Lloyd Georgom i przywódcami
parlamentu angielskiego. W Brukseli od
był minister konferencje z Jasparem
i Hymansem, a potem udał się prosto do
Genui.
Delegacja polska wyjechała do Genui
w pierwotnie ustalonym składzie. Towa
rzyszy jej kilku polskich dziennikarzy.
Narada Lloyd George z p. Poincaró
w Paryżu stwierdziła najzupełniejsze po
rozumienie francusko-angielskie Poincare
uda się do Genui z opóźnieniem po po
wrocie Milleranda do Francji.
W wielkiej mowie iv parlamencie angiel
skim oświadczył się Lloyd George za ko
niecznością ścisłego dotrzymania trakta
tów, utrzymania nowych granic i żądania
reparacji. Między innemi wspomniał, że
nie można pozwolić, by Polskę rozszarpa
no nanowo.
Konferencja w Genui rozpoczęta. Trwa
nie jej obliczają na 2 miesiące. Najpierw
omawiane będą sprawy polityczne, potem
gospodarcze Sprawa rosyjska wysuwa
się na czoło obrad.
Udział w konferencji biorą wszystkie
wielkie mocarstwa z wyjątkiem Ameryki,
której ambasador rzymski śledzi jednak
pilnie bieg obrad. Stolice europejskie są
połączone bezpośrednio z Genuą iskrówkami, telegrafem i telefonami, co najlepiej
świadczy o powszechnem zainteresowaniu.
Delegacja rosyjska do Genui przedsię
wzięła specjalne środki ostrożności, oba
wiając się zamachów. W porównaniu
z tern niczem były carskie podróże. Rząd
włoski nie dopuści do Genui żadnych
innych Rosjan.
Uznanie rządów sowieckich wydaje się
coraz prawdopodobniejsze. Gotowość po
temu wyraziły ostatnio Chiny i Japonja.
SPRAWY POLSKIE.

Konferencja polsko-niemiecka w Genewie
ciągle utyka na spornej sprawie likwidacji

majątków niemieckich. Calon der .oznaczył
ostateczny termin bezpośrednich pertra
ktacji i ewentualnie w dn. 12 b. m. roz
sądzi osobiście sprawę.
W obronie więźniów polskich w Koumit
interwenjowal p. Hymans na prośbę min.
Skirmunta do Ligi Narodów. Wezwał on
rząd litewski albo do uwolnienia więźniów,
albo przynajmniej poprawienia ich doli.
Rokowania rozrachunkowe polsko-rosyj
skie nie dają pożądanych wyników, bo
sowiety stwarzają coraz nowe trudności.
Także należne Polsce dzieła sztuki i za
bytki bądź ukrywają, bądź chcą zagarnąź
wykrętami.
POLITYKA ZAGRANICZNA.

Lloyd George zwyciężył. Parlament
odrzucił ogromną większością votum nie
ufności, zaproponowane we wniosku Labour Party.
Rządowi p. Poincaró wyraziła Izba
francuska zaufanie, akceptując jego sta
nowisko w polityce zagranicznej. Poincaró
podkreślił w dyskusji, że Francja chce
lojalnie pracować nad odbudową' Europy,
ale nie może wyrzec się swoich praw.

Od Wydawnictwa.
Paniom Katarzynie Żbikowskiej ar
tystce teatrów miejskich w Poznaniu,
Cz. Nadwornej Krzywosądz - Dorupwskiej
artystce dramatycznej i Poli Maciejow
skiej artystce baletu, składamy podzięko
wanie za pozowanie w dziale konfekcji
damsliej firmy Fr. Zieliński.

Ethi poznańskiego No Jwlata".
Sprostowanie.
O fabryce maszyn dla przemysłu papierośniczego Łucjan Nowiński, Tow. Akc.
Poznań zaznaczyć należy, że bardzo
czynnym członkiem zarządu i współwła
ścicielem fabryki, znanym powszechnie
w poznańskich sferach przemysłowych,
jest pan Łucjan Heil.

’ Proces małżonków Paśników, oskarżonych
morderstwo 7-iu osób.

Szczepan Paśnik, lat 36, ska
Szczepąnowa Paśnik, lat 40,
zany na śmierć.
skazana na śmierć.
Wyrok wykonano.

36

Adwokat Rundn, obrońca
Paśników.
Rys. Śwlercsyński.

WYKWINTNE KRAWIECTWO MĘZKIE

farbowanie WtOSliW

przez chemika - specjalistę z
gwarancją żądanych kolorów.
S-ti Institut de Beaute. Warszawa, Nowy-świat 56 m. 1,
od JO do 6.

CZ. MINIEWSKI. J.KOPYTOWSKI

CHMIELNA 15.TEL182-09.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

X

ŚWIATŁO ^44.

51ŁA
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SYGNALIZĄĆ^n
CZŁkOLACA

5KLADY MASZYN APARATÓW,MATERJAłOW
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Fabryka CUKRÓW i CZEKOLADY Jana Ziółkowskiego

|

WOLSKA 32.

<

Tel. 189-97.

Poleca specjalnie CZEKOLADĘ JAJECZNĄ ZDROWIA I ANYŻOWĄ.

|

I

—

Żądać wszędzie!

'

—

SKŁAD
SUKNA
i
KORTOW
pniflfCl IHPIINT
Wielki wybór towarów z fabryk krajowych i zagranicznych.
| H ll L L
Uli U II I
Specjalny dział materjałów wojskowych.

Warszawa, ul. Senatorska

dawniej HENRYK MEYLERT

11, telef. 48-79.

SAMOCHODY SAMOCHODY

I

cuweąęóH)

Garaże i Zakłady Mechaniczne
hisprzedstawicielstwo
wm
su
Wyłączne
fabryki«
samochodów

ciężarowych i osobowych, omnibusów, traktorów, pługów 4-o i 5-o skibowych, oraz drezyn
motorowych
„PERŁA*
wNqWiedniu.
Remont
samochodów,
traktorów,
pługów,
łódek
Warszawa,
Czerniakowska
194 i 186/8
i drezyn motorowych.
Roboty stelmaskie, lakier
Telefony: 38-66 i 91-80.
nicze i siodlarskie. Wulkanizacja opon i kiszek.

4^

fjprzectaź we.
<jk/epac£i kofowe '

®O
°
sfio-oi

ŁCOPERTflłćA. 1O

Największe w Warszawie garaże, wzorowo urzą
dzone. 45 boksów murowanych do wynajęcia
a Mk. 10.000 miesięcznie. Porady technicznofachowe w zakresie samochodowym.

.

Bt/aip/aE&o

frEODOR BISKUPSKI

Stale na składzie:

Samochody
nych firm;
„PERŁA* i
opony i

osobowe i ciężarowe pierwszorzęd
części zapasowe (do samochodów
OPLA“—w komplecie), akcesorja,
kiszki, benzyna, oliwa i karbid.

UCZNIOWSKIE
GARNITURY i PALTA

I
L

V*.................- x

dla chłopców od 6 do 18 lat
w wielkim wyborze poleca

WACŁAW PRZECŁAWSKJ
dawniej WINKLER i S-ka
Warszawa, NIECAŁA 8, telefon 149-41.

Przyjmuje zamówienia ze swoich i powie
rzonych materjałów na uczniowskie i mę
skie ubrania oraz na okrycia dla panienek.

Warszawska Spółka Bławatna
NIECAŁA 10.
poleca na sezon materjały męskie i damskie

V t pierniki

oraz tkaniny bawełniane.
Nowości oryginalne angielskie.

HURT: MIODOWA 18

Ceny niskie.

«WARÓZAWA3

Odp. red-wydawca« ST. KRZYWOSZEWSKI.

Wybór olbrzymi.

Druk Galewski I Dau, Warasawa, Ordynacka
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Tal. <-75

Juljusz German.

Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
Nie chcę tego wzroku, odrzucam
go od siebie, chcę o nim zapomnieć.
I nie chcę pamiętać twej twarzy,
zwieszonej nademną, gdym w twoim
uścisku, twarzy niewidzącej mnie,
tępo bezradnej i prawie okrutnej,
roztarganej błędną zaciętością, w któ
rej męki tysiąc razy więcej, niż
zachwytu. Wtedy — od tylu już ty
godni—skrywam powiekami źrenice
i przypominam sobie tę inną twarz
twoją, smutnego rycerzyka, boleśnie
i delikatnie tęskniącą, z aksamitnemi oczami zakochanej dziewczyny.
Przypominam sobie i wówczas do
piero, wówczas tylko ogarnia mnie
poryw fali szczęśliwej. Bo zresztą
trwam w twych ramionach zmęczona
i nie wysuwam się z nich tylko
dlatego — choć czasem bardzo już
jestem niecierpliwa, — żebyś ty,
drogi chłopcze, urodą moją się
cieszył. Ale wtedy czuję się pokorna
i tej pokory nie znoszę, nie cierpię
i mniej się czuję żywa... Jakby coś
gasło we mnie, oddychającej ciepłem,
i uciekać chciało poza mnie.
Lękby powinien mnie zbierać na
myśl, że to, co najściślej ma nas
łączyć, czego pragnęliśmy oboje
całą siłą, w czem, w zbliżeniu tern
z tobą największem, nowego chcialam życia, rozdziela mnie chwilami
od ciebie i odrzuca. Ale ja nie chcę
się bać, chcę patrzeć wciąż jasno...
Po jej ustach, których blask
wiśniowy zbladł w barwę jasnoróżaną, przesunął się uśmiech uroczy,
kwiatem dumnej słodyczy odgradza
jący się od wszystkiego, co ciemne
i potworne, uśmiech nad godnością
piękna czujny. Kreśliła dalej ołów
kiem na kartce listowego papieru:
...„Może rozdziela nas, rozdzielić
cbce, co innego, stokroć ważniej
szego. Może dla mnie przygotowuje
się powoli jakaś wielka zmiana... Tak,
mam to wrażenie, łagodnie a silnie bu
dzące się we mnie całej, jakby

stamtąd zesłane. Stamtąd, co znaczy:
stamtąd? Z tamtej, z drugiej strony
życia... Bo nie mogę pomyśleć
inaczej, wyobrazić sobie, że mnie
nie będzie, gdyby... gdybym przestała
żyć... Nie drgnęła mi ręka. Wsłu
chuję się w siebie, żaden zimny wiew
mną nie targnął. Wiem tylko, wiem,
że to niemożliwe, bym mogła nie
istnieć, gdyby nawet... Co? No, wła
śnie napiszę... Gdybym umarła.
Więc może od tego, co przygo
towuje się dla mnie powoli i ostrze
żeniem dziwnem zajaśniało, ty ucie
kasz, kochanku, i może dlatego
w uściskach naszych nie możemy
schwytać zupełnego, wzajemnego
szczęścia? A wiemy, że istnieje to
nasze. Jak dobrze wiemy... A może
to nie ty uciekasz, tylko ten inny
w tobie, który potrafi patrzeć na
mnie, jak na obcą? Nie ten, który
ujrzał moją nagość ozłoconą pro
mieniście wychodzącem z niej świa
tem (o, jak ja ciebie w tym mo
mencie kochałam), lecz ten, co poza
ciężkiem ciałem nic nie widzi? Ale
czy ja widzę coś poza niem na
prawdę? Domyślam się tylko, do
myślam. Mgły a w nich niby uśmie
chy. I czemu ciało nie ma być śliczne?
O jednem wiem i to wiem także
napewno. Potrzebne było koniecznie,
żebyśmy się spotkali; Przyszedłeś
do mnie, w chwili, gdy nademną
zawisła groźnie chmura na dotych
czasowe moje życie rzucająca cień,
przyszedłeś z życiem nowem, po
dając ku mnie z twych oczu świeże
kwiaty nowych pragnień. A jeślim
znalazła w nich tylko te myśli, które
teraz spisuję, to już dużo. Bo nie
odkryłyby się inaczej. Nie nauczy
łabym się tego, co spało we mnie,
a jest... I jeszcze więcej mi dałeś...
Gdyś się zjawił, lęk odszedł odemnie. A tyś musiał mnie poznać,
bom była — czemu była — bo
jestem najistotniejszą rzeczywistością
twego marzenia o kobiecie, bom ci
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się spodobała do głębi, jak żadna,
bo kochając mnie, odkrywasz siebie
prawdziwego. Nie zasłaniaj go tylko
sobie i mnie, nie zasłaniaj!
Przezemnie pójdziesz tam z wyż
szą tęsknotą, bo przecież na mnie
twoja tęsknota skończyć się nie
może. Ani na tobie moja... O tak,
mogę sobie pozwolić na szczerość
najżywszą, przeglądnąć się w zwier
ciadle najtajniejszych myśli. Przecież
to list do nikogo.
Są rzeczy, których drugiemu
powiedzieć nie można. Nawet, gdy
zbliżenie najtkliwszym splotem się
zacieśnia, nawet, gdy z drugich ust
myśl niewypowiedziana daje się
odczytać, pierwszem tchnieniem
słowa na nich drgająca. Czy ja
wiem... Naprzykład... Jestem ci
ładna, upragniona do szału, ale
o różnych szczegółach mego ciała,
z całości urody wyrwanych, możesz
myśleć czasem coś takiego, czego
nie powiesz mi nigdy, tylko wyznasz
sobie w skrytości i jakby oglądając
się, żeby kto nie słyszał. Zresztą
i ty, śliczny, nie zawsze mi się
podobasz. A o mnie tak myśleć
męgli i inni... Jest między ludźmi
niewidzialna zasłona, przez którą
zupełnie ogarnąć się nie mogą.
Inni... Ryszard. I tych kilku,
o których on nie wie, albo wiedzieć
nie chciał, przelotem po drodze
zgarniętych i rzuconych. Nie pamię
tam ich prawie. Zwiał mnie z kimś
wicher chwili jaskrawej, mirażem
czegoś dziwnego świecący z dali,
i miraż zagasnął. Nie wiedzieli, żem
dlatego dała się całować, bom ze
sceny zeszła tysiącznym wzrokiem
pieszczona, żem przed godziną czy
dwiema czytała może pieśni Bilitis,
pachnące wonią fig i pomarańcz
rozgniatanych smukłemi biodrami,
błyszczącemi bronzem, że tylko błęd
ny blask z czyichś oczu, śpiące marze
nie o niewiadomem roztlił, rozniecił...
Nie wiedzieli, że oddanie nie
wstrząsnęło mną nigdy, że było jak
niedbały pocałunek, że znów czasem
za jeden gest przytulenia podarowa
łabym wszystkie dyszące płomienie,
a czasem znowu gardziłam nieśmiałą

tylko i bojaźliwie nieumiejętną proś
bą... Odeszli wdzięczni i smutni.
Bezimienni o bezimiennych ustach.
Tylko twoje nazywają się, Zbignie
wie... Drugie, jeszcze drugie...
I twoje, Ryś. O, ty się na mnie nie
gniewasz, żem innego. Czuję to,
czuję. Może do ciebie piszę? Nie,
chyba nie. Choć między nami dwoj
giem najcięższa ta zasłona, pajęcza
a tak mocna, która rozgradza ży
wych. Gdy się rozedrze ze śmiercią...
Znowu! Żebyście wiedzieli wszy
scy, że nic się nie boję!
„Ciała zmartwychwstanie*. Pa
cierza nie mówiłam chyba z dziesięć
lat- Jeżeli się modlę,, to bez słów
i rzadko kiedy. Tak, na kolanach,
przy łóżku. Modliłam się, gdym się
o kogoś bała. O matkę, nim tu
wróciła, gdy była sama w Rosji,
wojną odemnie przedzielona. O Ry
sia, gdy na trzy miesiące wdział
mundur ułański... Matka już tam.
Martwiła się, żem panna z takiego
dobrego domu wstąpiła do „roz
pustnego teatru", żem żyła bez
ślubu z Ryszardem, „uwiedziona".
Nie mogłam jej nigdy wytłomaczyć,
nie rozumiała. Czy rozumiesz teraz
i nie martwisz się, mateczko?
Tylu ludzi powtarza codziennie:
„Wierzę w ciała zmartwychwstanie*
Takiego samego? Brzydcy, starzy,
schorowani, mieliby znowu w swoich
ciałach ożyć? Po co? Toby była
straszna, bezrozumna krzywda. Toby
było niemożliwe. Tak nie będzie.
Aha! Prawda! Ta myśl już była
przed omdleniem. Powraca wyja
śniona.
Przed kilku dniami przyprowa
dziła mi Janka swego trzyletniego
synka. Zostawiła go u mnie i pole
ciała na schadzkę. Bawiłam się
z małym Jureczkiem. Leżeliśmy na
dywanie, wśród poduszek. Pozabie
rał ze stolików wszystkie porcela
nowe słonie i małpki, porozkładał
je wokoło siebie, dzielił się z nie
mi po przyjacielsku czekoladkami
i, pomny klapsów biedaczek trzy
mał następnie każde ze zwierzątek po
kolei nad maleńkim kopenhaskim wa
zonikiem, grożąc paluszkiem surowo.
Potem kazał sobie opowiadać
bajeczkę,
w
której koniecznie
musiał być anioł. Bez anioła nie
można. Opowiedziałam jedną, drugą.
Chce jeszcze.
— A widziałeś kiedy anioła,
Jureczku?
Pokiwał główką, tak się uśmiech
nął temi niebieskiemi, czystemi jak
kryształ oczętami, że naprawdę
i w niebie trudno chyba o uśmiech
piękniejszy.
— Tatusia—rzekł jasnym głosi
kiem, pełnym śmiejącej się wiosen

nie wesołości i tej nieokreślonej,
jakby trochę ironicznej powagi,
jaką często słychać w tonie słów
małych dzieci.
Zdziwiłam się. Mąż Janki zginął
w dwa czy trzy miesiące po jego
urodzeniu, daleko gdzieś, pod Lwo
wem. Był oficerem, jak Zbigniew.
Jureczek nie widział go nigdy. Coś.
może słyszał o nim od matki, nie
wiele pewno, bo Janka nie jest
sentymentalna, ucieka od przeszło
ści i o mężu już dawno zapomniała.
— A jak wyglądał?
Rozłożył rączki śmiesznym, nie
poradnym ruchem.
— Jak anioł.'
Znowu w głosie dziecinnym po
waga owiana słodką ironią.
— Jaką miał buzię? Jak ja? Jak
mamusia?
Potrząsnął zdecydowanie główką.
Zamyślił się, zmarszczywszy brewki.
I wskazał paluszkiem na kwiat
białego hjacyntu, w wazonie stojący
na stole.
Z przeczystego blasku ocząt
spływał na usteczka uśmiech, że
przed nim klęknąć... tak, trudno
powiedzieć inaczej. Bo lśnił w nim
promień światła, jakiego w żadnem
ludzkiem spojrzeniu nie widziałam,
światła, wyjętego z kręgu tajemnicy,
i uczył, że tajemnica ta jest święta,
że jest świętość. Wzruszyłam się
niespodziewanie, zadrżałam cała,
jakby przeleciał koło mnie błyska
wicą prąd potężny, niby wiew ele
ktrycznej iskry. Chwyciłam dziecko
w objęcia, przytuliłam je, aż krzyk
nęło wpółprzestraszone. Tłumaczył
mi potem Jureczek, rozkładając
rączki szeroko, że tatuś pachniał
także jak kwiatek i był biały. Potem
zniechęcił się i zaczął z ożywieniem
bawić się małpkami.
Przypomniałam sobie wtedy, co
mi raz Janka opowiadała. Przyszła
kiedyś do niej stara, przesądna
niania i mówiła z przejęciem, że
w pokoju, w którym śpi razem
z Jureczkiem, „coś straszy*. Jakieś
światełka czy ogniki biegają nad
łóżeczkiem dziecka, a ono uśmiecha
się, patrzy otwartemi oczkami, coś
widzi. I czasem pobłażliwie „duchy*
rączką odgania.
O, oczy małych dzieci, co wy
widzicie? Co ja widziałam, gdy
byłam maleńka? Nie wiem, nic nie
wiem.
Gdybym miała córeczkę...
Byłaby ładna, jak ja. Byłaby
ładna, jak tylko prawdziwie ładne
są dzieci urodzone z rodziców,
którzy się sobie we wzajemnej
rozkoszy szczerze podobali. Lecz
nie byłabym to ja, o nie, przenigdy!
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Kochałaby podobnie jak ja, lecz
każdy gest miłosny ustroiłaby już
swoją odrębnością. Całowałaby naj
pierw w każdych ustach swój pęd
do miłości, na swojem, „ja* jak na
środku świata, z naiwną bezczelno
ścią zamykając wszystko. I przeko
nałaby się dopiero potem, że drugie
istnienie można równo ze swojem
ukochać. I odeszłaby nieubłaganie
odemnie jako od zupełnie innej,
całkiem odrębnej istoty, jak ja od
mojej matki w moje życie odeszłam
z radością. Kochałaby mnie przez
przyzwyczajenie, tak, tylko przez
nie, lub przez litość smętną, że ona
młoda a matka rozpaczliwie stara.
Może to dobrze, bardzo dobrze, że
nie będę stara.
Odeszłam w moje życie. Czem
ono było? Gdzieś, kiedyś czytałam:
życie jest niezrozumiałem przygoto
waniem do losów nieznanych. O, jak
to miło, miło, że los nieznany!
Żeby tylko był, żeby był!
Pójdę więc tam z tern, czego
tu się nauczyłam. Czy będę, czy
muszę zawsze, koniecznie pamiętać
o tobie i o tym małym przekroju
świata, który poznałam? Koniecznie,
zawsze, żem była Liii Dowgird?
A jak się znajdę inaczej? I jak bę
dę wyglądać, gdy... Nie drgnie ręka,
lecz z taką niechęcią pisze to słowo.
Bo jest nieprawdą! Wyglądać będę...
muszę. Spojrzałam w lusterko...
Dziwną mam twarz, jakby nieznajomą.
Ach, tylko nie patrzeć ponuro
tam... no, w śmierć. Tylko ponuro
nie patrzeć! Ponawieszano nad nią
czarnych chust tyle! Cieszyć się
dobrem życiem i wierzyć jasno, że
z drugiej strony, lepsze czy gorsze,
lecz inne! I pójść tam lekko, iro
nicznie, z tą słodką, poważną ironią,
co brzmiała w głosie Jureczka
dziecinnym...
Zgarnęła zapisane kartki, scho
wała szybko pod poduszkę. Hanka
uchyliła ostrożnie kotarę, wsunęła
się nieśmiało do sypialni.
— Czemu chodzisz na palcach,
jakbyś łaziła po rozżarzonych wę
glach albo skradała się do śpiącego
chłopca? Nie bój się, jeszcze nie
umarłam.
Dziewczyna zatrzęsła się, złożyła
ręce.
— Jak pani może nawet mówić...
i śmiać się...
— Chciałabyś, żebym płakała,
niecnotko? Dość, źe ty chlipiesz od
samego rana.
— O panią się boję — szepnęła
skubiąc fartuszek.
— Z tą bojaźnią... Nie potraficie
wymyśleć nic innego. No, chodź tu
bliżej...
Dalszy ciąg nastąpi,
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ZBRODNIA.
Nowa powieść K. Zdziecłjowskiego.
Kwestja zbrodni w literaturze
pięknej jest tak stara, jak i samo
źródło twórczości: serce ludzkie.
Różni twórcy różnie reagowali na
ten fakt. Nikt jednak nie apoteo
zo wał zbrodni. Nawet gdy przyj
mowano konieczność walki na
śmierć i życie, czyniono zastrzeże
nia zawsze co do formy. Odwiecz
ne prawo kultury chrześcijańskiej
„grzech się mści" w stosunku do
zbrodni tembardziej staje się bez
apelacyjne. Kościół wprawdzie zna
instytucje przebaczenia, ale „nie
zabijaj" głosi zawsze i wszędzie.
Inna rzecz jest jednak, gdy chodzi
o barbarzyńskość obyczaju! Nie
doskonałość natury ludzkiej stwa
rza fakty, dokonane wbrew tym
lub innym kanonom moralnym.
Niepoczytalność, gra temperamen
tów, namiętności wykolejają ludzi.
W głębi serca jednak każdego
człowieka kryje się odruch su
mienia, wiedzący mimo wszelką
sofisterję, że złem jest morderstwo,
dokonane na bezbronnym czło
wieku. I nie pomogą tu remini
scencje o Borgjach, czy innych
Kondotjerach. Nie rozgrzeszą i nie
wybielą sumienia wmówione prze
konania o celowości zbrodni na
wet na tłach ideowych. Zbrodnia
jest zawsze przestępstwem, mimo
te lub inne okoliczności łagodzące.
Każda apoteoza tego rodzaju
czynu kryje w sobie niezdrowe
ziarno.
Usiłowania takie zre
sztą nie prowadzą do dobrych
rezultatów. Nie udało się bowiem
Fryderykowi Nietzschemu, mimo
całej swojej filozofji o Jasnowło
sej bestji, nadczłowieku, odsunąć
przeznaczenia dziejów z widowni
losów swojego narodu. Gwałty
„możnych" Niemców doznały po
rażki. Nie osiągnął i F. Dostojew
ski rezultatów spodziewanych. Pa
trzył w mroczne głębiny duszy
rosyjskiej, zanurzał się w jej od
mętach, apoteozował gwałt carski
i czegóż się doczekała jego ojczy
zna? Ruiny!
W życiu indywidualnem jeszcze
jaskrawiej fakt ten wygląda. Wie
my bowiem, że zbrodnia zawsze
prawie wychodzi na światło dzien
ne i pociąga za sobą karę. Odse
tek niewykrytych zbrodni jest sto
sunkowo nieliczny. Sam czyn kryje
bowiem w sobie zemstę!
Z punktu widzenia literackiego
problem zbrodni jest bardzo po
nętnym materjałem artystycznym.

Otwiera szerokie pole do analiz
psychologicznych, pozwala na wy
kazanie zdolności konstrukcyjnych
tak co do charakterów ludzkich,
jak i fabuły, daje wreszcie czyn
nik pasji, który zawsze wpływa
dodatnio na zainteresowanie czy
telnika. Na tego rodzaju temacie
osnuł najnowszą swoją powieść
p. Kazimierz Zdziechowski, autor
znanych dzieł beletrystycznych, jak
„Kresy", „Przegrana". Nowa ta
powieść p. t. „Zbrodnia" jest wła
ściwie historją życia niejakiego
pana Adama Groblińskiego. Mło
dzieniec ten pochodzi z dobrej,
kresowej rodziny ziemiańskiej. Oj-
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ciec jego jest już zrujnowany.
Adamowi udało się jednak prze
brnąć szkołę średnią. Studjuje na
wet na uniwersytecie w Peters
burgu. Już w szkole średniej po
znał się on z hasłami wywrotowemi. Na uniwersytecie oddaj e się
całą duszą tej doktrynie. P. Zdzie
chowski nie mówi ściśle, w ra
mach jakiego stronnictwa politycz
nego ugrzązł jego bohater. Wy
gląda na to jednak, iż młody Grobliński hołduje rosyjskiej socjal
demokracji. Czyn zaś morderczy
każę przypuszczać, iż jest to jakaś
gałęź socjal-rewolucjonistów. Mniej
sza zresztą o odcienie. Rdzeń je
dnak przekonań młodego Grobliń
skiego kryje się w postaci jego
kolegi-moskala Stangowa. Mło
dzieniec ten jest błyskotliwy, wy
mowny, przystojny. Robi wszyst
ko, by nie być przeciętnym zjada
czem chleba. Gdy zabraknie mu
pieniędzy, podsunie Groblińskiemu projekt zamordowania kutwystryja. Wmówi w niego, że to
trzeba uczynić dla idei. Grobliński
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zna zresztą życie Stangowa. Mo
skal ten jest karciarzem, kobiecia
rzem, hulaką. Ma zupełnie ory
ginalne, rosyjskie pojęcie o hono
rze, o etyce. Uwodzi dziewczęta
bez skrupułów. Wyłudza od nich
pieniądze. Gdy gotówki im zbrak
nie, porzuca jedną narzeczoną dla
drugiej. Grobliński na wszystko
to patrzy, a mimo to nie potrafi,
rzecz dziwna, reagować, bronić
się. Czyżby był człowiekiem sła
bym? P. Zdziechowski każę przy
puszczać, iż tak nie jest. Młody
Grobliński potrafi i sam hypnotyzować, dyktować swoją wolę. Czemże wytłomaczyć jego uległość wo
bec Stangowa? Z domu otrzymał
wychowanie, stojące na wysokości
sfery, do jakiej należał. Broszurki
pomyliły mu w głowie wszystkie
wartości. Jest on ateuszem. Zwal
cza nawet program niepodległości
polskiej—no, ale wszystkie te mło
dzieńcze herezje nie tłomaczą je
szcze, czemu zgodził się na za
mordowanie swojego stryja.
Przyjmijmy jednak ten fakt.
Wszystko, co dzieje się po zbro
dni, po dokonaniu morderstwa, nie
wskazuje, iżby człowiek ten po
siadał jakieś ukryte skarby psy
chologicznych możliwości. Zwykły
z niego komedjant. Jest więc cią
gle człowiekiem w masce. Pustka
jego wewnętrzna staje się tern
więcej oczywista, im zbliżamy się
do kresu jego dziejów. Pójdzie
w katorgę. Osiedli się na Syberji.
Tu zrobi majątek i odbije żonę
moskalowi. W stadle tern żyć
będzie aż do chwili rewolucji ro
syjskiej. Już wojna poruszyła go
trochę z martwoty moralnej, w ja
kiej się znalazł. Rewolucja dopeł
niła reszty. A zresztą i nie rewo
lucja tylko, lecz jasne oczy Ma
ryni. Znał ją ieszcze jako student.
Tańczył na balu w Petersburgu.
Kochał już, gdy uległ podszeptom
Stangowa i zamordował stryja. Te
raz spotyka ją po latach, po zmien
nych kolejach losu; nic dziwnego,
że odżywa w nim uczucie. On,
który nie wierzył w Polskę wol
ną, chce biedź teraz do ojczyzny,
On, który nie znał dobrego Boga,
godzinami wsłuchuje się w pieśń
kościelną. Błąka się, jak cień, za
Marysią.
Po za śmiercią stryja, sumienie
jego przechowało i pamięć o sła
biutkiej Ewelince. On to narzucił
na nią cień podejrzeń co do ojca,
on zburzył w niej dziewczęcą ja
sną wiarę w dobroć Chrystusa.
A jednak p. Zdziechowski w myśl
kultury zachodnio-europejskiej pokaże nam Adama, uzyskującego
przebaczenie. Kończy się bowiem
ta powieść o zbrodni słowami:

„I żeby zataić przed sobą i przed
nim ów odcień, czy posmak odra
zy, którą odczuwała (Marynia) przy
dotknięciu rąk i ust mordercy, za
rzuciła mu ręce na szyję"...
Chrystusowe przebaczenie mó
wi tu dobrocią niezgłębioną, jak
ocean. Mądrość jest bowiem w do
broci, mądrość dostępna tylko ser
com oczyszczonym z ziemskich, do
czesnych, małych ambicji. P. Zdziechowski uderzył w ten ton i osiąg
nął przez to przedziwną jasność
w finale tej bądź co bądź ponurej
opowieści.
Najciekawsze stronice powieści
p. Kazimierza Zdziechowskiego
poświęcone są małemu miastu gubernialnemu na Kresach, zbycie
tego miasta autor maluje soczystoście, zna on wszystkie tony
i potony psychologji tego rodza
ju środowiska. Ciekawą jest rów
nież wieś w jego artystycznej wi
zji. Czuje się odrazu, iż jest to
przepojone sentymentem naszym,
kresowe polskie dziedzictwo. 1 Pe
tersburg, aczkolwiek przelotnie
ukazuje się na horyzoncie „Zbro
dni", ma swój charakterystyczny
wyraz. Za to ta część powieści,
która odbywa się na Syberji, pod
względem kolorytu rodzajowego
nie przynosi nic charakterycznego.
Nie wszystko w książce tej stoi
na wysokości poruszanych proble
matów. Autor nie zawsze może
uchwycić duszę ludzką w twór
czej chwili przemiany. Przeważnie
więc szereguje dokonane takty,
i w ten sposób znaczy drogę prze
bytą; kilka razy udało mu się jed
nak osiągnąć rezultaty artystycz
ne, które działają wzruszająco.
Scena między Adamem a starym
dziwakiem rewolucjonistą w pierw
szym rzędzie do takich należy.
Trzeba również zapisać na plus
autora piękne sceny między kutwą
ojcem a Ewelinką. Piękną jest po
stać Gabryeli. Plastyczną w kon
cepcji wydaje się Marynia.
Powieść p. Kazimierza Zdzie
chowskiego wskazuje, iż zakres
ambicji artystycznych stale wzra
sta w jego twórczości. Sięga on
bowiem do tych pokładów rzeczy
wistości, z których wyrasta czyn
artystyczny. Nie każdy bowiem
pisarz może się ważyć na temat
tak zawrotny, jak psychologja
„Zbrodni**.
Dr. Z. M.

ZOFJA DUNIKOWSKA.
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Czuję w powietrzu — ust jej oddech ciepły —
Dnie pachną, niby policzki dziewczęce,
Oczy me — prawie od słońca oślepły
I próżnowaniem zmęczone mam ręce.

Gdy się obudzę — sama nie wiem, czemu,
Śmiech lekkomyślny wargi moje łecbce,
Więc w głos się śmieję — naprzekór wszystkiemu —
Nic mi się robić — nawet myśleć nie chce.

Tylko dzień cały chodzę po ulicy.
Coś się zmieniło — a niby tak samo...
Służące okna myją w kamienicy,
Stróż jakoś wdzięczniej ziewa dziś przed bramą.

Sylwetki kobiet, które dotąd w futrze
Ginęły, otulone do pół twarzy,
Stały się naraz smuklejsze i chudsze,
Poblask słoneczny w oczach ich się jarzy.

Mięciutkie bazie widzę na straganie,
Kapelusz letni, w oknie, u modystki
I wychylone, przez dziurę w parkanie,
Agrestu blade, delikatne listki.

O bliskich świętach gwarzą coś kumoszki
I wybierają się na „gorzkie żale",
Dźwięczą tramwaje — turkoczą dorożki,
Szybciej, radośniej tętnią życia fale.
W powietrzu — ust jej ciepły oddech czuję,
Dnie pachną niby dziewczęce policzki —
Sercu coś śni się — a oczom zwiduje...
Ktoś czeka na mnie — na skręcie uliczki.

JAN PIETPZYCKI.

U MOJEGO OJCA.
(Ewang. św. Jana. R. XXIV).

Przyjdę, gdy zorza się ogniem rozpłoni,
By dać świadectwo prawdzie moich słów —
l będę oto widmem waszych snów,
świateł legendą i liljowej woni...
Będę wam pieśnią poranku radosną,
Graną na drzewach kwietnego ogrojca
l ową świętą, wiekuistą wiosną,
Co czeka na was u mojego Ojca...
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Powieść.

Klaudyusz Anet.

ROZKIEŁZNANE MOCE.
10)

Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Trwało to jeszcze godzinę, zanim
zbliżyły się zupełnie do padliny.
Ale z jaką cierpliwością, jak po
woli! Wreszcie, po upływie czasu,
który mi się wydał nieskończenie
długim, jeden z sępów odważył się
uderzyć dziobem w brzuch jagnię
cia. Widziałem, jak jego drobne
ciałko zadrżało. Sęp odleciał zno
wu, ale w kilka minut potem już
wszystkie sępy rzuciły się na łup.
I wtedy to mój wuj i przewodnik
strzelili w tę zbitą gromadę. Z ogrom
nym szumem skrzydeł sępy ulecia
ły w powietrze i znikły. Ale trzy
z nich pozostały na miejscu. Otóż,
widzi pan, Mikołaju Władymirowiczu, tego lata na wsi, nasi chłopi
przypomnieli mi te sępy. Jak one
zbliżali się zwolna do folwarcznych
zabudowań i do naszege dworu.
Widywało się ich gromadkami po
trzech, czterech. Stawali, patrzyli
uważnie i gawędzili pomiędzy sobą.
Gdy się ich zaczepiło, byli bardzo
grzeczni i uniżeni, jak dawniej. A na
zapytanie, co tam robią, odpowia
dali: „Spacerujemy, baryń, spaceru
jemy tylko*. Ale wracali, patrzyli
jeszcze, rozprawiali po cichu, a każ
dego dnia coraz bliżej budynków.
To wytworzyło w końcu jakąś dziw
nie niepokojącą atmosferę, z której
nie można się było otrząsnąć. Raz
ojciec mój spotkał jednego z nich
w sieni naszego domu. Zapytał go:
„Czego chcesz, Foma Fomyczu?*
Chłop pokłonił się aż do ziemi.
„Patrzę, baryń, patrzę* rzekł jak
najpokorniejszym głosem. Wtedy
ojciec wpadł w straszny gniew, jak
mu się to czasem zdarza. „Poszedł
precz, nędzniku*, krzyczał, „bo każę
cię zabatożyć na śmierć*. Chłop
odszedł bardzo spokojnie, uśmiech
nięty. A nazajutrz widać go było
nawprost okien salonu, rozmawiają
cego z innymi chłopami. To sta
wało się nie do zniesienia, i za
każdym razem przypominałam sobie
sępy, krążące dokoła nieżywego ja
gnięcia w oczekiwaniu, żeby go po
żreć. Wyjechaliśmy wtedy. Ojciec
kazał przewieźć do Smoleńska naj
piękniejsze książki i kilka starożyt
nych obrazów. A teraz, kiedy już
nas niema, chłopi wtargnęli do
dworu. Nie mieszkają w nim, ale
pozabierali wszystkie meble i prze
nieśli je do siebie. Chciałabym wi
dzieć, kto też śpi w mojem łóżku —
dodała z uśmiechem.

Nastąpiło milczenie. Poczem Lydja zaczęła znów mówić:
— Zgadnij pan, co Simeonow
zaproponował mi wczoraj? Chce
mnie wziąć za sekretarkę, gdy bol
szewicy dojdą do władzy. Twierdzi,
że odegra wtedy ważną rolę. Waha
się pomiędzy sprawami zagranicznemi a wojennemi. Powiada, że
w sprawach zagranicznych nie mógł
by się obejść bezemnie, bo znam
angielski, niemiecki i francuski.
Chce, żebym się uczyła pisać na
maszynie. Nie lubię tego Simeonowa; mrozi mnie; nie będę z nim
pracować. Ale swoją drogą nauczę
się pisać na maszynie. Zaczęłam
już brać lekcje dziś rano, tuż przy
pańskim banku na rogu Litejnego
i Newskiego.
— Jeżeli pani chciałabyś miej
sca, gdy wszyscy będą zmuszeni
pracować — rzekł Sawiński — to
ja pani ofiaruję zajęcie u siebie,
oczywiście, o ile banki będą jeszcze
otwarte. Ale, wierzaj mi, pani — do
dał, — że skoro wypadki wezmą
taki obrót, trzeba będzie emigrować.
Rosja nie będzie mieszkalną dla
takiej młodej jak pani osóbki. Wyjedziemy razem w świat- A zanim
to nastąpi, jeżeli to panią nie nudzi,
jeżeli nie lękasz się towarzystwa
człowieka, który mógłby być twoim
ojcem, widujmy się często.
Gdy Sawiński odchodził, wszedł
Paweł. Był znów w mundurze junkra.
Na froncie spotkało go rozczarowa
nie. Pułk, do którego był przydzie
lony, nie wziął udziału w ofensywie.
Żołnierze dezerterowali tak gromad
nie, że pułkownik odesłał go do
Piotrogrodu. Tu, nie wiedząc, jak
stać się użytecznym, a pragnąc ko
niecznie służyć, wrócił znów do
szkoły, aby otrzymać stopień, gdy
porządek będzie przywróconym. |
Teraz przyszedł na obiad do
stryjostwa. Lydja, jak zawsze, miała
mu tysiące rzeczy do powiedzenia.
— Gdzie dzieją się rzeczy takie,
jak u nas? — zaczęła. — Jak życie
musi być nudne gdzieindziej! Zdaje
się, że wkrótce wszyscy będziemy
zmuszeni pracować. To będzie bar
dzo zabawne. Uczę się już pisać na
maszynie. Będę zarabiała na swoje
utrzymanie, Pawle; dostanę ważne
miejsce w sprawach zagranicznych.
To już postanowionePaweł popatrzył na kuzynkę
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i rzekł z niewysłowioną powagą,
która ją pobudzała do serdecznego
smutku:
— Jesteś dzieciakiem, Lydjo;
wszystko cię bawi. Ale Bogu wia
domo, co nam przyszłość gotuje.
— Ja się tam nie boję — za
wołała zuchowato Lydja. — Będzie
takie zapotrzebowanie ludzi „zdol
nych* jak to oni nazywają, że ty
i ja z pewnością damy sobie radę.
Patrz, mam już dwa miejsca obie
cane, jedno świetniejsze od drugie
go. A jeżeli byś ty nic nie znalazł,
to cię wezmę sobie za pomocnika.
Będziesz sekretarzem sekretarki.
Ta perspektywa ucieszyła Pawła.
Jego młodzieńcza twarz przybrała
zwykły jej wyraz pogodnej beztroski
i przez cały wieczór oboje z Lydją
bawili się w bolszewizm, wyczerpu
jąc zgóry wszystkie jego pomyśl
ności i lekceważąc jego groźby.
— Wszystko dobrze, byłem cię
tylko nigdy nie opuścił — rzekł Pa
weł na odchodnem.
A Lydja, całując go w oba po
liczki, odrzekła:
— Ależ tak; nie rozłącza się
siostry z bratem.
Pawłowi nie podobała się ta od
powiedź.
Część druga.
I.
WIELKIE WSTRZĄŚNIENIE.
Tego wieczora, szóstego listopa
da, Sawiński wracał do siebie przed
północą. Spędził kilka godzin u Natalji Szupow - Karamin. Panowało
tam wielkie zdenerwowanie. Kilka
krotnie w ciągu wieczora telefono
wano niepokojące nowiny. Bolsze
wicy rozpoczęli zapowiadany za
mach. Wojska ich były zmobilizo
wane; opanowali już główny tele
graf; Lenin przybył do Piotrogrodu,
a dla obrony Pałacu Zimowego zna
leziono tylko bataljon kobiet!
Te nowiny, których nie można
było sprawdzić, wzburzały umysły
do najwyższego stopnia. Sawiński
nie mógł poprostu wytrzymać dłużej
pomiędzy niemi i wyrzucał sobie,
że przyszedł wogóle; ale cóż, kiedy
również nie mógł wytrzymać wie
czorem w domu. Pustka tego wiel
kiego "mieszkania przerażała go.
Czytanie już go nie mogło pochło
nąć; myśli uciekały od książki i wra
cały obracać się wciąż w tern samem
monotonnem i smutnem kole.
Położenie Rosji stanowiło treść
jego posępnych dumań. Nie spoglą
dał na nie objektywnie.
— Co ja to robię —- pytał się
wciąż w duszy. — Czemu tu tkwię?

Nie podobna oddychać atmosferą
tej rewolucji. Trzeba się zdobyć na
postanowienie i opuścić Rosję.
A jednocześnie czuł, że nie może
wyjechać. Cóż go zatrzymywało
jeszcze w tern złowrogiem mieście?
Interesa? Były już załatwione jak
można było najlepiej w tych opła
kanych okolicznościach.
— Będę miał z czego żyć za
granicą — mówił sobie. — A w każ
dym razie, ponieważ zabiorę ze sobą
swoją głowę, będę mógł zarabiać
pieniądze, ponieważ już tylko do tego
jestem zdolny. A przecież zostaję!
Czyżby ciekawość zatrzymywała mnie
tu, gdzie ostatecznie narażam życie?
Zbyt to kosztowna zapłata za chęć
zobaczenia na własne oczy, jakie
szaleństwa popełniać będą moi
współrodacy!
Zaprzestał wreszcie stawiać sobie
te pytania. Gdy się trzeźwo nad
tern zastanawiał, wszystkie argu
menty przemawiały za wyjazdem.
Ale niezależnie od tych powodów,
które pracowicie gromadził, by wresz
cie wymódz na sobie postanowienie
wyjazdu, czuł w głębi duszy, że
jakieś przyczyny bardzo mętne, bar
dzo tajemne przykuwają go do tego
nędznego, piotrogrodzkiego życia.
Po długim namyśle postanowił
sprowadzić żonę i dzieci. Listy Soni
tchnęły głębokim smutkiem, który
go wzruszył. Napisał do niej, aby
wracała pomiędzy dziesiątym a jede
nastym tego miesiąca.
— To szaleństwo, zapewne —
rzekł do siebie — ale cóż? Za naj
lżejszą oznaką jakichś groźniejszych
wypadków przejdziemy granicę. A mo
że obecność mojej żony i dzieci
przywróci mi równowagę nerwów.
To obszerne mieszkanie, w którem
się kołaczę sam, jest nie do znie
sienia.
Tymczasem spędzał wieczory
w klubie lub u znajomych. Najczęś
ciej zachodził do Natalji SzupowKaramin. Spotykał tu polityków, afe
rzystów i najbardziej eleganckie ko
biety Piotrogrodu.
Klub uszczuplał się coraz bar
dziej. Codziennie dowiadywano się,
że ten i ów wyjechał za granicę.
A przecież ów ktoś poprzedniego
wieczoru był jeszcze w klubie, podżartowując sobie ze wszystkiego.
Któż by był przypuścił, że nerwy
jego były na wyczerpaniu, że nie
zniósłby jednego dpia dłużej tych
udręczeń? Wówczas pozostali uśmiechnięci i na pozór swobodni
spoglądali na siebie i każdy zapy
tywał się w duchu:
— Kogo zabraknie jutro?
To też stosunki towarzyskie były
świadomie fałszywe.

U Natalji Sawiński spotykał co
wieczór Lydję; wydawała mu się
jedyną istotą szczerą z całego oto
czenia. Zawiązała się pomiędzy ni
mi osobliwa przyjaźń z wielką do
mieszką tkliwości ze strony Sawiń
skiego. Było to uczucie całkiem no
we dla niego i pełne niepojętego
uroku. Odgadywał, że Lydja widzi
w nim człowieka, który jest panem
siebie i nie podlega chwiejności tak
powszechnej u wszystkich innych,
jakich znała. Był w jej oczach kimś
bardzo pewnym siebie a bardzo
dumnym, który potrafi zawsze wziąć
górę nad wypadkami.
— To tak samo fałszywe, jak
wszystko inne — myślał — ale nie
mniej to bardzo miłe, ża taka ślicz
na główka przechowuje tak pochleb
ny wizerunek mojego ja. Ale, gdyby
to zachwycające dziewczątko znało
wszystkie wątpliwości, jakie mną
miotają i moją istotną słabość i tę
obawę samotności, jaka mnie wypę
dza z domu, może zmieniłaby prędko
swoje wyobrażenie. Toż ona myśli,
że jestem niedostępnym strachowi.
Jakże się myli! W gruncie rzeczy
lękam się wszystkiego w przyszłości,
mam wyobraźnię tchórza. Jeżeli
trzymam się narazie jako tako, to
dlatego, że jestem zdrów, a jeżeli
nie widzę niebezpieczeństwa, to za
pewne wina mego wzroku... Muszę
jej to wytłomaczyć, za pierwszym
razem, jak się zobaczymy. Jest tak
inteligentna i bystra, że mnie z pew
nością zrozumie- Co się stanie z tą
zachwycającą istotą? Pójdzie za
mąż. Zaślubi jakiego głupca, to nie
uniknione, a za kilka lat będzie
wiodła jedyne życie dostępne dla
młodej kobiety, bardzo pięknej, bar
dzo powabnej, która lekceważy swe
go męża... Kogo też wybierze? Swe
go kuzynka Pawła? To dzieciak.
A może Spasskiego, który jej nad
skakuje? To byłoby małżeństwo cał
kowicie w nowym stylu. Stary ksią
żę nigdy by się na to nie zgodził.
A może jednego z tych młodych
sekretarzy ambasady tak popraw
nych. tak eleganckich, którzy w ze
tknięciu z zagranicą stracili wszelką
indywidualność. Będzie bardzo bo
gatą, jeżeli ta zawierucha, którą
przeżywamy, nie pochłonie wszyst
kiego.
W ten sposób rozmyślał Mikołaj
Sawiński, przechodząc most Troicki. Z oddali dało się słyszeć kilka
wystrzałów. Oddawna już strzelano
tak nocą w Piotrogrodzie. Ulice nie
przedstawiały żadnego bezpieczeń
stwa i napady nocne powtarzały się
coraz częściej. Z czasem zaprze
stano przywiązywać do nich jaką
kolwiek wagę. Sawiński pomimo to
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trzymał prawą ręką w kieszeni re
wolwer.
— Wróciliśmy zatem do czasów
drogich Stendhalowi, czasów wło
skich republik z epoki renesansu,
kiedy każdy kto wychodził wieczo
rem narażał życie i uzbrajał się od
stóp do głów. Stendhal dowodzi, że
to poczucie ciągłego niebezpieczeń
stwa przyczyniło się do wytworzenia
tylu wybitnych osobistości w ów
czesnych Włoszech. Może to będzie
pożyteczną szkołą dla moich roda
ków? Ale jak dotychczas nie widzę,
żeby im to bardzo na korzyść wy
szło. Wyglądają na większych neu
rasteników niż kiedykolwiek.
W tejże chwili Sawiński spo
strzegł w oddali na szosie gromadę
postępujących ku niemu ludzi. Gdy
się zbliżyli, poznał, źe to był od
dział złożony z sześćdziesięciu mniejwięcej żołnierzy. Szli dobrze zszeregowani i w milczeniu. Był to wi
dok niezwykły. W pięć minut potem
Sawiński rozminął się z drugim od
działem, luźniejszym, który szedł
również milcząco ku środkowym
dzielnicom Piotrogrodu. Żołnierze
maszerowali w ordynku, krokiem
miarowym, rozlegającym się w ciszy
nocnej. Od czasu rewolucji Sawiń
ski nie widział wojska o tak mili
tarnym wyglądzie.
— Co to jest? — pomyślał. —
Czyżby rząd sprowadził potajemnie
pewne oddziały z frontu i chce
skręcić szyję bolszewikom dzisiejszej
nocy? To mi jakoś nie wygląda na
naszego kochanego Aleksandra Teodorowicza Kierenskiego! A może to
zamach stanu Lenina?
Sawiński wrócił do siebie zain
trygowany tą zagadką. Nie łamał
sobie jednak nad nią głowy; położył
się i zasnął, a ostatnią myślą, jaka
mu przemknęła przed oczami, był
obraz Lydji, siedzącej w salonie
Szupowów i mającej obok siebie
z jednej strony Spasskiego, który
dowodził coś z nadzwyczajną po
wagą i pana domu, który błaznował.
Obecność Szupow-Karaminaobok Ly
dji była Sawińskiemu bardzo niemiłą.
Nazajutrz rano, idąc do biura,
spotkał znów oddziały żołnierzy
i marynarzy z bronią na ramieniu,
maszerujących w sposób iście woj
skowy. Ale przyszedłszy do banku,
usłyszał zdumiewającą nowinę, że
bolszewicy opanowali w nocy cen
tralny telegraf, że rząd był osaczony
w Pałacu Zimowym, i że Kierenski
zręczniejszy niż jego koledzy zdołał
uciec- Jednem słowem miasto nale
żało do bolszewików.
Dalszy ciąg nastąpi.

NOWE KSIĄŻKI,
ŚMIERĆ FENIKSA.
Wśród plejady poetów nowego poko
lenia p. I. K. Iłłakowicz zdobyła sobie
zaszczytne miejsce: jej wiersze świadczą
o pięknej kulturze umysłowej, jej uczu
ciowość rozsnuwa się wokół rzeczy, idei,
wyhodowanych w dobrej tradycji. W pieś
niach jej niema żywiołu, któryby łomotał
orłowemi skrzydłami. Czaruje za to chy.ży, zręczny i wdzięczny jaskółczy polot.
Pieśń taka jaskółcza jest miła sercu ludz
kiemu. Im bliżej poetka pozostaje z tym
swoim jaskółczym światem i nie pozuje
się w draperje sfinksowe czy feniksowe—
tem piękniejsze, pełniejsze jest jej arty
styczne, słowo. Nostalgja miłosna jej
zwierzeń łka wtedy takim bezmiarem ko
biecości, że słowo jej powtarza się nie
mal z szacunkiem. Jakże bowiem prze
dziwnie szczerze brzmią strofy zatytuło
wane: „Dzieci"! Jak delikatnie przeto
a równocześnie tragicznie śpiewa „Ostat
nia próba!" Jak zrozumiałą jest kobieca
duma, gdy twardo wmawia w siebie:
„Chcę abyś zginął z mej ręki, z mej za
trutej strzały". Wogóle cały cykl zatytu
łowany „Lew" jest piękny, gdyż mówi
prawdę artystycznych wynurzeń.
Cały zbiór niniejszego tomu zamyka
się w czterech rozdziałach, objętych ty
tułami: „Śmierć Feniksa", „Lew", „Zatru
te kwiaty" „Oddechy".
Wiersze p. J. K. Iłłakowicz nie polują
na nadzwyczajność rymów lub rytmów.
Zdobi je zalotna prostota, chwilami do
chodząca do wielkopańskiej kokieterji
w swojem jakgdyby domniemanem zanie
dbaniu. P. Iłłakowicz z tej to racji zape
wne na jednej ze stronic dała tylko tyłuł
„Na osobnej kartce" i zecerowi poleciła
zaznaczyć, iż pod tym tytułem powinien
być pięciowiersz. Zamiast wiersza mamy
kreski. Domyślamy się, iż musiały to bvć
jakieś zwierzenia o {płowym lwie.
„ Śmierć Feniksa “ w najbliższym
zbiorku poezji p. J. K. Iłłakowicz zamieni
się napewno w radosny hymn uśmiechnionej wiosny. Bo jakże mogłoby być ina
czej. Pieśni bowiem o Iwie wzruszają
i trafiają do serca. Kto lubi tego rodzaju
trafiające do serca pieśni — weźmie
„Śmierć Feniksa" z wielką satysfakcją
do ręki.
SEN O MIŁOŚCI.

Sny bywają różne i, podobno, należy
je zawsze tłomaczyć na opak. Taka przy
najmniej istnieje tradycja w dworach
i dworkńch naszych, gdy w zimowy pora
nek zaczną panie rozważać swoje senne
widziadłaz nocy ubiegłej. Zupełnie w iden
tyczny sposób postąpił p. Józef Pollak,
pisząc swoją opowieść pt. „Sen o miło
ści". Jego opowieść bowiem jest raczej
komiczną tragedją ludzi niemądrych, któ
rych oplotła miłość. Niewspółczesny jest
tedy konflikt. Dziś przeważnie panie umie
ją łączyć muzykę z hodowlą krów a po
ezję z kombinacjami dochodowemi z kur
ników, gęsiami czy masła Ale przypuść
my, że jeszcze gdzieś na głuchej wsi
pozostały typy kopalne: szlachcica dość
rubasznego i pani rozpoetyzowanej. Czyż
z tego zaraz musi zrodzić się „Sen o mi
łości". Może to być conaj wyżej komiczne,
jak komicznem jest przeważnie wszystko,
co odbywa się ńle na właściwej płaszczy
źnie swojego powstania
Jerzy i Litka rozchodzą się przez
idjotyczną, a zupełnie normalną w poży
ciu małżeńskiem scenę. Przyjeżdża poeta
Kazimierz i ten w poetycznej duszy pani
domu budzi djabliki uczucia. A czem się

kończy ta historja? Kazimierz strzeli so
bie w głowę. Mógł również bardzo dobrze
wyjechać z panią Litką na capri, otrzy
mawszy przedtem z Londynu sute honorarjum za dramat o treści frapującej
tłumy całego świata.
Opowieść p. Józefa Pollaka pisana
jest płynnie. Sylwety ludzkie należą już
jednak do repertuaru minionej epoki.
Współczesny człowiek nawet ten ze wsi
posiada znacznie szerszy zakres zaintere
sowań. Rzecz ciekawa, że książka ta pod
względem miłości przynosi motywy stere
otypowe. Poeta Kazimierz w ujęciu p. Pol
laka nie przynosi jakiejś ciekawej psycliologji, moralności czy intellektualizmu.
Jest to jeden z tych poczciwych poetów,
którzy nawet w marzeniu zachowują do
broć gołębicy.

„BOLSZEWICY".
Ciesząca się niezwykłem ipowodzeuiem w teatrze Rozmaitości 3-aktowa
sztuka Wacława Sieroszewskiego pt. „Bol
szewicy" wyszła w odbitce książkowej.
W czytaniu wiele walorów tego utworu
wychodzi niespodziewanie na plan pierw
szy i wzbogaca przez to ideowo i arty
stycznie zawartość „Bolszewików". Z tego
względu i dla tych ludzi, którzy widzieli
sztukę tę w teatrze, egzemplarz drukowa
ny może być ciekawy. Ci natomiast oby
watele, którzy się dopiero wybierają do
teatru, warto, by przeczytali sztukę tę
w książce najpierw. Szerokie koła czy
telnicze z prowincji, nie mające natomiast
możności zobaczenia sztuki tej w „Teaatrze" ukazanie się „Bolszewików" w książ
ce napewno powitają wielkiem zaintereso
waniem. Nazwisko W. Sieroszewskiego od
wielu lat przecież jest magnesem dla
wszystkich, miłujących piękne słowo pol
skie. „Bolszewików" wydano bardzo sta
rannie. Dodano muzyczny tekst pieśni,
śpiewanej przez Sonię oraz fotograficzny
plan dekoracji.

GAŁĄŹ CYPRYSU.
Księgarnia św. Wojciecha w Pozna
niu wydała zbiór liryków Józefa Relidzyńskiego pt. „Gałąź cyprysu" Liryki
te mówią zwierzenia serdeczne, troski
i smętki, niekiedy
również ukazują
górne krainy marzeń. P. J. p. Relidzyński
nawet w krainie tych wyśnionych cudów
nie jest roześmianym, radosnym bardem.
Mówi o sobie:
„Otóm, jak żóraw, na stepów bezkresie,
Zbłąkany, lotem długim obłąkany,
Który na skrzydłach z broczącemi rany
Rzutem ostatnim gdzieś w gwiazdy
się niesie —
Czy tam doleci?... Któż serce zakrwawia
O los jednego błędnego iórawia!

Tomik wierszy p. J. Relidzyńskiego
zawiera girlandy poezji objęte następującemi tytułami: „wiersze różne", „sonety",
„pastelę", „melancholja" oraz „misterjum
losu". Zbiorek ten plastycznie ukazuje
wszystkie zalety tworzywa tego poety.
Nie są to utwory o jakimś specyficznym
locie wyobraźni. Nie narzucają się kolorowością tonów i zróżniczkowaniem od
czuć. W prostocie swojej śpiewają hymn
szczery i cichy a spowiadający duszę po
ety z jego refleksji i zadum. Pod wzglę
dem formy p. Józef Relidzyński przestrze
ga ściśle praXvidła wersyfikacji. Nie hoł
duje jakiejś jednej specjalnej formie.
Umie wiązać dobrze oktawę, sykstynę,
sonet czy rondo. W tym zbiorku ta umie
jętność jest obecna, co jest przyjemne
dla każdego kulturalnego człowieka, sza

nującego zdobycze naszej sztuki poetyc
kiej. Obecnie przecież rzadko który z mło
dych poetów potrafi porządnie związać
strofkę w rym i rytm nienaganny.
„Gałąź cyprysu" z tego względu jest
książką miłą, a będzie napewno chętnie
czytaną.

Sprawy gdańskie i pomorskie.
PROBOSZCZ, KTÓRY PRZESZKADZA HOŁ
DOM DLA OJCA ŚWIĘTEGO.
W Gdańsku Polacy zamierzali uczcić
wybór Ojca Świętego Piusa XI uroczystą
mszą w miejscewom katolickim kościele.
Mszę tę miał celebrować ks. prof. Nowa
kowski z Warszawy, a okolicznościowe
kazanie przyrzekł wygłosić ks. biskup
Teodorowicz.
W dzień ten miała odbyć się również
pierwsza komunja miejscowych dzieci. Lecz
wszystkie te zamierzenia spełzły na niczem
gdyż proboszcz tego kościoła ks. Maćkowski
nie chciał się zgodzić na tego rodzaju
obchód. Ks. Maćkowski, choć polskie nosi
nazwisko, jest bojującym Niemcem, i nie
chciał pozwolić na mszę śpiewaną i w do
datku z kazaniem polskiem. Nic nie po
mogło, że tu chodzi o złożenie czci głowie
kościoła katolickiego. Ks. Maćkowski do
patrzył się w tem zamierzeniu... zamachu
polskiego na niemieckość Gdańska.

O WYCIECZKĘ MŁODZIEŻY POMORSKIEJ
DO WARSZAWY.
P. Bernard Chrzanowski, znany dzia
łacz pomorski, rzucił myśl, .by podczas
wakacji roku bieżącego urządzić wycieczkę
młodzieży pomorskiej do stolicy Rzeczypolitej, Warszawy. Wycieczka ta mogłaby
również zwiedzić i inne miasta Rzeczypo
spolitej. Byłaby ona najlepszą poglądową
nauką dla tej młodzieży, czem jest Polska.
Zbliżyłaby tę młodzież z innemi dzielnica
mi, zadzierzgnęła nici sympatji między
młodzieżą.
Myśl p. Chrzanowskiego jest godna
poparcia. Sfery miarodajne urzędowe, jak
i organizacje naszej młodzieży powinny
się zająć zrealizowaniem tego pożytecznego
zamierzenia.

„EKONOMISTA”

I

Kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia.
Pod redakcją STEFANA DZIEWULSKIEGO.

—

Wychodzi od r. 1901.

Treść każdego tomu stanowią artykuły zasadnicze i rozprawy z dziedziny teorji i polityki
gospodarczej, kroniki, rozbiory i sprawozdania, oraz materjały do bibljografji i mapy. Oprócz
zwykłych tomów bieżących wyszły tomy specjalne:
W roku 1920 — tom poświęcony Wszechnicy Wileńskiej.
W roku 1921 — tom poświęcony Górnemu Śląskowi.
Projektowane są w roku przyszłym specjalne monografje.
Nakładem „EKONOMISTY* wyszły broszury:

Dziewulski Stefan „Siły Gospodarcze Państwa Polskiego*.
„
„
„Wyniki Plebiscytu na Górnym Śląsku*.
Kucfyarzewski Jan: „Zagadnienie Górnego Śląska*’
Fabierkiewicz W,: „Walka o Górny Śląsk* i inne.
Prenumerata: Cztery tomy „EKONOMISTY* na 1922 r. po Mk. 1000 dla prenumeratorów
zamiejscowych doliczana będzie opłata pocztowa. Tomy „EKONOMISTY* z lat poprzednich
są do nabycia w administracji po cenie mk. 750. Prenumeratorom, nabywającym większą ilość
roczników redakcja ustępuje 10?o.

*

Adres redakcji i Administracji: Warszawa, Jasna 19. — Tel. 46-64.

ŚWiATOWA^MIEJSCOWOŚĆ

MARIENBAD

Se z on: 1 m aja d o 1 paździ e rn i k a.

Specjalne ułatwienia dla kuracjuszów z krajów o niskiej walucie w miesiącach
Maju, Czerwcu i Wrześniu.
Wiza paszportowa bez trudności przez C z e c h o s ł o w a c k i e Poselstwo w Warszawie, Złota 4.
Informacje i prospekty przez Miejski Zarząd Kuracyjny Marienbad, Abt. 111/12

Nie ma wielkiej fortuny w handlu bez reklamy.
CENY
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OGŁOSZENIA:
STRONA
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9.500.—
5.000,—
1 OKŁADKA
70.000.— 35.000 — 18.000.—
60.000.— 30.000.— 15.000.—
8.000.—
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7.000.—
4.000.—
HI
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60.000 — 30.000.— 15.000 —
IV
4.500.—
85.000.— 42.500 — 22.000.— 11.500.—
6.000 —
W tekście
Przed romansem 75.000.— 37.500.— 19000 — 10.000.—
5.250.—
STRONA OPISOWA: Mk. cO.WA).—bOTOUR. i KLISZE na rach. KL1JENTA.
Za wiersz wysok. 1 milimetra szerokości 1 szpalty: KRON. TOWARZ.
i KOMUNIKATY 125 Mk. PIERWSZA STRONA tekst Mk. 175. — Za ter
minowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Ceny powyższe
są ustalone jako netto. Wszelkie ustępstwa są wykluczone.
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PRENUMERATĘ

przyjmują:

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowe P. K. O.'N<?3755.
Księgarnia Trzaska, Evert i Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
W ŁODZI: Biuro dzień. I ogł. „PROMIEŃ”. Piotrkowska Nc 81.
Przedstaw, w Ameryce: Pierwsze Polskie Biuro Dzienników
Pollsh News Agency 28. Newark Ave„ Jersey City. N. J.
CENA PRENUMERATY: w Warszawie kwartalnie Mk. 2.400-,
miesięcznie Mk. 800.—na prowincji Kwartalnie Mk. 2.700—, mie
sięcznie Mk. 900.—zagranicą: podwójnie.Numer pojed. Mk.2u0.

DRUK GALEWSKI I DAU WARSZAWA, ORDYNACKA 6. — TEL. 6-75.

