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Warszawa

Elektoralna 16

poleca w magazynach swoich:

WARSZAWA: Wierzbowa 8, Nalewki 16, ŁÓDŹ: Piotrkowska 99, POZNAŃ: Mickiewicza 19.
Łyżki, noże, widelce, zastawy stołowe, przybory kościelne.

Fabryka założona w 1824 r. nagrodzona 26 najwyższemi odznakami.

f im ani iMuni
Stowarzyszenie
Spółdzielcze Elektrotechników Polskich

„ELEKTROPRACA”
Warszawa, Kopernika 5 Tel. 229 38.

POLECA

WYKWINTNE OBUWIE damskie, męzkle i dziecinne
magazyn Stefana JASIŃSKIEGO
Warszawa, Źórawia 6, telefon 182 62.

BUDOWA urządzeń elektrycznych do różnych celów, światło, siła, grzałki,
sygnalizacja, elektrolecznictwo itp. PRZEWIJANIE i NAPRAWA: maszyn, sil
ników, kolektorów i aparatów elektrycznych we WŁASNYCH WARSZTATACH.
KUPNO i SPRZEDAŻ, pośrednictwo, oceny i dostawy. Wszelkie zlecenia
uskuteczniane być mogą na rachunek własny, lub sposobem gospodarczym.
Wykonanie bezwzględnie terminowe. Siłami wyłącznie udziałowców.

| APTEKA Tow.Akc.„F. KARPIŃSKI
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w Warszawie, Elektoralna 35, tel. 64-64
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Świeżego czerpania wody naturalne,
Ekstrant sosnowy,
Szlam Ciechociński.
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oraz wszelkie środki patentowane krajowe i zagraniczne.
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INFORMACYJNY i TELEGRAFICZNY
drukuje sensacyjną powieść z życia konspiracyjnych sekt w Polsce

P.t „Tajemnicza Garbuska",
pióra Stefana Dobrycza,

autora powieści:
KRONSTADTU

Ilustrowany miesięcznik techniczny.
Z 1922 rokiem „MECHANIK
*
rozpoczął czwarty rok istnieniaW roku tym „MECHANIK" ponownie zwiększył swą objętość, aby w części przynajmniej spro
stać potrzebom poważnie traktowanej popularyzacji wiedzy technicznej.
Po zapewnieniu sobie współpracy grona pierwszorzędnych sił naukowych i zawodowych „ME
*
CHANIK
nadal prowadzić będzie działy następujące:
I. Dział naukowy. II. Dział obróbki metali. III. Dział obróbki drzewa. IV. Dział Kotłów
i Motorów. V. Dział kolejowy. VI. Dział maszyn rolniczych VII. Dział samochodowy. VIII. Dział
Elektro-Mechaniczny.
„MECHANIK" wyda w 1922 roku szereg zeszytów specjalnych, a mianowicie:
Zeszyt Naftowy,
Zeszyt Górniczo-Hutniczy,
Zeszyt obróbki drzewa
*
Zeszyt Samochodowy,
poświęconych wyłącznie wyżej wymienionym działom technikiDo chwili obecnej wydane zostały:
Dwa zeszyty cieplne,
Dwa zeszyty kolejowe,
Zeszyt, poświęcony obróbce metali,

które nabywać można w Administracji pisma, Warszawa, Marszałkowska 46.

Cena niniejszego numeru Mk. 200.

„PIL.LOVIS“
ŚRODEK PRZECIW ŁYSIENIU
wzmacniając cebulki włosowe, zapobiega
wypadaniu, usuwa łupież, nadaje włosom
naturalny połysk.

Warn. tabor Hnimetyczne
ŻJDltWSZĘDZIE! W. NOWACKI i S-ka

Rok XVII.

w Warszawie.

Wydawcy: Akc.,Tow. Wydawnicze „ŚWIAT-.

Nc 18 z dnia 6 maja 1922 r.

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Opinja publiczna interesuje się żywo, gdzie będzie usta
wiony pomnik ks. Józefa. W sprawie tej zamieszczamy fachowy
glos jednego z najtęższych naszych estetów, świetnego artystymalarza p. Władysława Wankiego.

Miejste na pomnik księcia Józefa.
areszcie, po tylu latach, zwróco
no skradziony nam pomnik.
Jestto jedno z piękniejszych dzieł
Thorwaldsena i jeden z lepszych
pomników jezdnych wogóle.
To wszyscy wiemy. Teraz cho
dzi tylko o to: gdzie go postawić?
Stanowić o tern ma wojskowość.
Zapytuję: dlaczego?
X. Józef jest postacią otoczoną
takim blaskiem chwały, taką legen
dą, że stał się nam wszystkim je
dnakowo drogim. To nie jest gene
rał, czy wódz tylko.
Dlatego powinna sprawa umiesz
czenia pomnika stać się sprawą
wszystkich synów Polski, a decydo
wać powinien nie kto inny, jak ar
tyści. Tylko oni umieją znaleźć od
powiednie warunki dla monumentu.
Tylko oni znają się na tych sprawach.
Jest jedno miejsce, tak wyjątko
wo piękne, jako tło dla podobnego
monumentu, że nietylko Warszawa,
ale cała Polska nie ma drugiego
piękniejszego: miejsce po zrzuco
nym pomniku Paskiewicza. Nie
można wymarzyć wspanialszych ram
dla tej klasycznej rzeźby — poza
tern jestto miejsce tak reprezenta
cyjne, jak żadne inne. Tędy od wie
ków szła tradycja, tędy będą dążyć
i nowe pokolenia ku zamkowi, ku
murom staro-miejskim, ku zjazdowi
i Wiśle.
Któż tego nie przyzna?
Sprawę tę już teraz poruszamy,
bojąc się, czy, aby nie jest za póź
no, bo nuż jaki „baon
*
rozmiłowany
w X-u Józefie zarekwiruje wizeru
nek jego wraz z koniem na które
z przedmieść Warszawy — może
nawet cokolwiek dalej — ...do Rem
bertowa? Wtedy bądź zdrów, śledziu
holenderski. Estetyka i jej przedsta
wiciele pójdą w kozi róg, a X. Józef

N

Wilno
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ozdobi front którychś większych ko
szar, oczywiście na jeszcze większą
ich chwałę.
Ileż atramentu popsuto, ile naględzono o b. Soborze Prawosławnym
na Saskim placu. Rozrzucono z wiel
ką trwogą dzwonnicę—niemrawo to
szło, a Sobór relikwia sterczy, ani
go się nie tknięto, ponieważ roz
maite analfabety w sprawach sztuki
zaopinjowały, aby został. Ta wstrętna
sterta kiepskiej cegły będzie i dalej
policzkować zdrowy sens każdego
inteligentnego Polaka — przerażać
cudzoziemców. Ale „Sobór
*
nieda
leko pałacu Briihlowskiego—obecnie
budujemy pendent do tej wstrętnej
moskiewskiej pamiątki.
Skrzydło
pałacu Briihlowskiego zostało w spo
sób okropny zdefigurowane — zni
szczone, ohydną przybudówką, ro
dzajem amfilady—zakrywając i zu
pełnie tern samem niwecząc wdzięk
jednej z najpiękniejszych budowli
w Warszawie.
Robota ta winna być momental
nie wstrzymaną — a sterczące już
filary rozrzucone. Wiemy doskonale,
że głos nasz — będzie tak samo
głosem na puszczy, jak sto innych
głosów w tej sprawie.
Na wieczną jednak pamiątkę pro
testujemy najenergiczniej przeciwko
temu i dalszym podobnym... „reno
*!
wacjom
Podobnych nadużyć można no
tować tuzinami. Osoby prywatne
burzą piękne budowle — aby w ich
miejsce stawiać dochodowe chlewki.
Gdzieindziej szaleństwo podobne
bywa wręcz niedopuszczalnem. Or
gana władzy czuwają nad tern
bezustannie. Cóż za uciecha dla
duszy kozaczej:
„u nas inaczej, inaczej, inaczej
...
*
Władysław Wankie.

Uroczystości połączenia Ziemi Wileńskiej z Polską.

Naczelnik Państwa przy poświęceniu sztandaru IV pułku ułanów w d. 19 kwietnia r. b
:

podczas uroczystości wileńskich.
Fot. L Siemaszko Wilno.

-

Odjazd Naczelnika Państwa w pamiętny dzień 15 kwietnia 1922£r. od stacji do pałacu.
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Fot. L. Siemiaszko.

Uroczystości połączenia Ziemi Wileńskiej z Polską.

Gan. Żeligowski oraz przedstawiciele miasta I władz przed Ostrą Bramą w oczekiwaniu Naczelnika Państwa dla wręczenia mu
Fot. J. Bułhak, Wilno
kluczy m. Wilna.

Arcybiskup Dalbor, biskup Matulewicz i protonot. Michalkiewicz w pochodzie do katedry po uroczystości przejęcia władzy
nad Wileńszczyzną przez Polskę.
'
s
Fot. J. Bułhak. Wilno.
•
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„Lettres on polish affairs“
by Charles Sarolea
(Edinburg, Oliver and Boyd).
Oto nareszcie odzywa się w obro
nie Polski pisarz znakomity, w ca
łym świecie znany; przedstawia
z niesłychaną przejrzystością mię
dzynarodowe znaczenie zagadnień
polskich, bije ścisłością swych wy
nurzeń, niby taranem, w nieuctwo
nieświadomej spraw polskich opinji
Zachodu, miażdży z odwagą, zwy
kłą ludziom wielkiego serca, utarte
komunały o polskim imperjalizmie
i polskiej nietolerancji!
Któż w Polsce nie powita z uzna
niem tego dzieła!
Na treść książki prof. Sarolea
składa się świetna przedmowa p.
Chestertona i cały szereg listów
w sprawach polskich, listów, któ
rych same tytuły dowodzą już ich
doniosłości. A więc: „Sprawa pol
ska na początku wojny
*,
„Zorgani
zowana konspiracja przeciw Polsce",
„Polska a Traktat", „Sprawa polska
w świetle historji europeiskej",
„Sprawa żydowska w Polsce" i t. d.
Poglądy, zawarte w tern dziele,
opierają się nie tyle na opinji na
szych przyjaciół, których — jak
mówi profesor Chesterton — nie
wielu można w Anglji naliczyć, ile
na napaściach na Polskę, na zorga
nizowanej, zakonspirowanej propa
gandzie antipolskiej.
We wstępnym rozdziale prof.
Sarolea daje krótki zarys history
czny Polski. „Naród Polski — po
wiada — został zduszony jako pań
stwo polityczne, ale nie została
zdławiona narodowość polska. Niem
cy, Austrja i Rosja zdołały pogrze
bać państwowe ciało Polski, ale nie
zabiły jej nieśmiertelnej duszy
*.
Przytaczając po kolei losy Pola
ków w poszczególnych zaborach,
autor zwraca uwagę na deprawującą
politykę biurokracji carskiej, która
nietylko gnębiła nas politycznie, za
braniała języka ojczystego, lecz ce
lowo dusiła uczucia religijne. Po
dobnie działo się w zaborze pru
skim. „Naród polski był niebezpie
czeństwem dla Vaterlandu, dlatego
też winien być rozkrzyżowany" —
mówili Niemcy. „Użycie języka pol
skiego było wzbronione na zebra
niach publicznych, język ojczysty
był wyrugowany ze szkół, a dzie
ciom zabroniono modlić się po Dol
sku". O strejku szkolnym w 1907 r.
mówi profesor, że „był on zjawi

skiem fenomenalnem w historji no
wożytnej". Dając charakterystykę
społeczeństwa polskiego, robi autor
słuszną uwagę, że „przez swych
ciemięzców było zahartowane w sa
mozaparciu, przyzwyczajone do dy
scypliny i organizacji
.
*
Dalej prof.
Sarolea utrzymuje, że nie wierzy
w niemożność rządzenia się Pola
ków. Jeżeli istniała kiedykolwiek
w Polsce anarchja, to było to na
stępstwem fatalnych okoliczności
historycznych. Silny Rząd Polski
nie mógł istnieć, dopóki państwa
ościenne były zainteresowane wutrzymywaniu nieładu w Polsce, by tern
łatwiej łowić ryby w mętnej wodzie.
„A jeżeli naród polski, podobnie
do każdego innego narodu, popełnił
błędy, to najciężej za nie odpoku
tował i najheroiczniej walczył o swą
niepodległość. Nie było narodu,
który byłby bardziej nieszczęśliwy.
Naród, który w ciągu 150 lat bro
nił swego ducha, dowiódł najlepiej
prawa do życia. Naród, który bohaterskiemi powstaniami lub bier
nym oporem trzymał w szachu trzy
najpotężniejsze militarne państwa
Europy, nie jest narodem niewolni
ków. To szczep ludzi wolnych
*.
Rząd Polski i Polski Naród —
pisze prof. Sarolea o zorganizowa
nej przeciw Polsce konspiracji —
nie mają wielu przyjaciół w Anglji
i w innych państwach, — może
z wyjątkiem państw romańskich.
Winę tego ponosi do pewnego sto
pnia fałszywy wstyd polski, który
zbyt nieśmiało informuje zagranicę
o najżywotniejszych zagadnieniach
państwowych.
Rząd Polski popełnił parę wa
żnych błędów. „Ale byłoby cudem,
gdyby ten Rząd nie był popełnił
błędów w kraju, który był niszczony
siedmioletnią wojną, tak zewnętrzną,
jak i domową, w kraju, w którym
wszystko zostało od stóp do głów
przemienione, w którym stare prawa
i przepisy zostały zniesione i nie
zastąpione nowemi i w których
przejście od dawnego okresu do
obecnego było znacznie trudniejsze
do uskutecznienia, niż w państwach
posiadających ustalony rząd.
„Ale ataki przeciw Polsce nie
są spowodowane błędami jej Rządu.
Ataki są ogólne, stałe, systematy
czne i zorganizowane". „Mamy do
4

czynienia z knowaniem spisków,
z ciągłą denuncjacją, która skiero
wana jest nie tyle przeciw Rządowi
Polskiemu, ile przeciw polskiemu
.
*
narodowi
„Jeżeli gdzie w Euro
pie wschodniej zdarzy się pogrom,
to zawsze jest przypisywany mor
derczym Polakom i nikt nie stara
się wyjaśnić, że dane miasto znaj
duje się na Podolu, lub gdzieś na
Wołyniu, po tamtej stronie kordonu".
„Jeżeli Rząd Polski nie zgadza się
na użycie żargonu żydowskiego
w szkołach, jest natychmiast oskar
żany o pogwałcenie praw mniejszo
ści. Wszak to zupełnie to samo,
jak gdyby żydzi z Bovery lub Whitechapel zażądali zniesienia języka
angielskiego w szkołach Londynu
lub Nowego Yorku. „Jeżeli Polacy
zgłaszają swe pretensje, do Wilna
i okręgu wileńskiego, są natych
miast oskarżani o zachłanność i im
perializm, mimo że Wilno jest jednem z najświętszych historycznych
miast polskich, a Unja Litwy z Pol
ską jest dawniejszą, niż Szkocji
z Anglją
*.
„Kiedy Polacy protestują z po
wodu zatrzymywania w Gdańsku
amunicji^ przeznaczonej dla Polski,
otrzymują natychmiast admonicję,
ażeby cicho siedzieli, gdyż nie mają
żadnych praw do Gdańska. A je
dnak jednym z warunków Wilsona,
jak również jednym z punktów
Traktatu Wersalskiego było pozo
stawienie Gdańska Polsce, jako do
stępu do morza".
„Jeżeli znowu Polacy bronią się
przed inwazją bolszewicką, są oskar
żani o rozpoczęcie kroków zacze
pnych. Będzie to zaiste rzeczą dla
przyszłych historyków niezrozumiałą,
że poświęcenia Polski w ratowaniu
Europy przed hordami Lenina i Troc
kiego zostały jej inkryminowane jako
zbrodnia". Dając charakterystykę
robotnika polskiego, prof. Sarolea
zaznacza, że jeśli robotnik polski
jest taki zły, jak głoszą Niemcy, to
dlaczego Niemcom tak bardzo, cho
dzi o tego robotnika w Westfalji,
lub Saksonji? „Historja współcze
sna bezsprzecznie ustaliła, że bolszewizm nie trafia na podatny grunt
wśród
polskiego
społeczeństwa
chłopskiego, że Polak ma zmysł
porządku i poczucie prawa i że jest
doskonałym robotnikiem
.
*
„Pozwólcie Rządowi Polskiemu
wyjaśnić otwarcie i bezstronnie sy
tuację, w jakiej się znajduje, a prze
konany jestem, że naród polski
wreszcie zdobędzie te sympatje
i przychylność, których tak potrze
buje i na które zasługuje".
Przechodząc dalej do zagadnień

Artyści Teatru .Nowości* odznaczeni „Krzyżem Walecznych* za dzielne zachowanie się w obliczu
nieprzyjaciela podczas inwazji bolszewickiej.

Pp. Sendecki, Walter i Krzewiński, odznaczeni .Krzyżem Walecznych' w otoczeniu ko'egów i koleżanek. Siedzą pp. Manowska,
Messal i Bielska.
Fot. 5t. Brzozowski.

związanych z Traktatem Wersalskim,
autor zaznacza, że „jest gorzej mieć
słabą Polskę, niż jej nie mieć wcale,
gdyż słabe państwo jest ciągłą po
kusą dla jej wrogów i jest ciągłym
ośrodkiem tarć i niepokojów
.
*
„Otern
aljanci musieli doskonale wiedzieć,
że z początku Polska będzie jednem
z najsłabszych państw i najbardziej
narażonem na najazdy wrogów.
A kiedy Polska staczała bitwę za
Europę, nietylko, że jej nie dano
poparcia zbrojnego i nie ułatwiano
transportów przez Gdańsk amunicji
dla niej przeznaczonych, ale to mia
sto, przyznane traktatem Polsce,
stale traktuje się jak port pruski
*.
A w sprawie śląskiej ? Oskarża
się Polskę, że wywołała powstanie
na Górnym Śląsku. „Przeciwnie!
To polityka aljantów, która dopro
wadziła do tych niepożądanych na
stępstw, pomijając, że decyzja była
bardzo jasną w kraju od dawien
dawna w większości zamieszkanym
przez Polaków i który stał się nie
mieckim tylko dzięki krzyczącym
zbrodniom politycznym". Powstanie
śląskie było wybuchem robotniczych

mas, które doprowadziła do rozpa
czy zwłoka decyzji Rady Najwyższej
i natarczywa propaganda niemiecka.
Przechodząc do sprawy żydow
skiej, prof. Sarolea stwierdza, że
„Polacy i żydzi stali się ofiarą machjawelskiej polityki rosyjskiej".

5

Zwraca słusznie uwagę na niemie
ckie pochodzenie żargonu żydow
skiego i na separatyzm żydowski.
„Żyd polski nie życzy sobie zostać
Polakiem, ale chce pozostać ży
dem”. Czyżby angielski, albo ame
rykański żyd ośmielił się stawiać
żądanie uznania żargonu w szkołach
publicznych ?
W rozdziale ostatnim swej
książki prcf. Sarolea robi parę cie
kawych uwag o okupacji niemieckiej
w Polsce. Dając doskonały obraz
ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazło
się społeczeństwo polskie, zazna
cza, że „jednak społeczeństwo to
nigdy nie przyjęłoby kompromisu,
któryby zagrażał któremukolwiek
z żywotnych interesów narodowych".
Oto szereg momentów najcie
kawszych książki. Objektywizm i ta
lent, z jakim są pisane, więcej przy
niosą chluby szanownemu naszemu
angielskiemu przyjaciel?wi, niż najpochlebniejsze krytyki i entuzjasty
czne pochwały.
Tomasz Sarjusz Bielski.

Głafira Siemionowna na wygnaniu.
Pisałam już w jednej z dawniejszych
korespondencji o rusyfikacji Berlina. Od
tego czasu rosyjski charakter Berlina ra
czej się wzmógł, a pono codziennie od
wschodniej granicy przybywają nowi wy
gnańcy, czy też zbiegowie lub może ajenci
sowietów. Berlińczyk, tak wrażliwy na
dźwięki polskie, umie je doskonale odró
żnić od rosyjskich, które go nie rażą
i których chętnie słucha. Trochę tam
sarkają gazety, jeżeli przenosząc na grunt
berliński metody teroryzmu, zastrzelą za
miast Miljukowa Nabokowa i parę nie
winnych osób, lub jeżeli większość domów
przechodzi w ręce przybyszów; naród
dziwi się, skąd i dla kogo wyrastają na
wszystkich rogach księgarnie rosyjskie
i dla kogo wychodzą aż cztery dzienniki,
a już berliński snob szeroko rozdziawia
usta, jeżeli słyszy, że podczas razzji w no
cnym lokalu, w którym prawie sami Ro
sjanie bywali, kapela składała się z sa
mych arystokratów pod batutą księcia
rosyjskiego.
Liczba tych uchodźców dochodzi w cy
frach urzędowych do ćwierci miljona, ale
wtajemniczeni szepcą, że jest ich prawie
dwa razy tyle. A w każdym razie mają
talent rzucania się w oczy, prowadzenia
głośnych rozhoworów, tak, iż ma się wra
żenie, że większa część ludności Berlina
przywędrowała z nad Newy, Moskwy lub
Dniepru. Nawet przybysze o bardzo wy
bitnych wschodnich rysach, o których ra
czej możnaby sądzić, że się witają swoj
skim polskiemu uchu żargonem, wołają
skwapliwie: „Zdrastwujcie i do świdanja".
Na ulicach pełno postaci z pamiętnych
opowiadań Lejkina: „Kędy pomarańcze
rosną". Same Głafiry Siemionowne. Za
stanawiać się należy, skąd pieniądze płyną
na ten luksus, na te stroje i futra, pija
tyki nocne i zabawy, w których szeroka
rosyjska natura używa życia. Nie mówię
tu o sferach pracujących, malarzach, li
teratach, , wytwórcach przemysłu artysty
cznego, których rąk dzieło i za granicami
Niemiec chętnych znajduje kupców, nie
mówię i o tych, którzy zmuszeni okoli
cznościami, śpiewem, tańcem i grą na ba
łałajkach bawią rozwydrzonych współ
ziomków. Ale o tych, dla których powstają liczne rosyjskie kabarety, kawiar
nie nocne, cukiernie i teatra i w których
nie rubel, lecz marki tysiączkami się to
czą. Dla nich to zapewne urządzono
specjalne przedstawienie operetki „Di
Csardasfuerstin".
Zaopatrzona w zaproszenie imienne,
pomimo ulewnego deszczu i pomimo wro
dzonego wstrętu do operetki, udałam się
do Kuenstlertheater. U wrót wysmokingowany młodzieniec sortował przybywa
jących według imiennych zaproszeń, a po
nieważ trzymał się metody: „Swój do
swego", wyczytawszy nazwisko Gorynski,
machnął dłonią w stronę foyer: „Zum

Direktor ... ski". Bo tę jedyną końcówkę
zrozumiałam. Ale w foyer było tylu pa
nów, wyglądających na „ ... ski" lub też
nie, że bezradna zwróciłam się do stoją
cego w pobliżu fraka, sądząc, że jeżeli to
nie dyrektor, to z pewnością służący.
„Gehen sie ins Bureau". Więc wierna
swoim obowiązkom sprawozdawczyni, po
dreptałam na pierwsze piętro, gdzie już
stał ogonek... nie koniecznie tylko na
... ski. W przybytku młody, wygolony
i łysy jegomość w monoklu „gawarił" po
rosyjsku, a dwie semickiego typu damy,
jedna gruba i łaskawa, druga chuda
i zgryźliwa, z mniejszą lub większą swadą
tłumaczyły, że zaproszenia to pomyłka,
że przedstawienie nie gotowe, i według
wyglądu i własnego sądu z łaskawością
rozdzielały bilety. Chciałam się już obró
cić na pięcie, gdy jegomość w monoklu,
przemówiwszy do mnie niezrozumiałym
dla mnie niestety językiem Puszkina,
wlepił mi w rękę bilety.
Na sali i w foyer publiczność bardzo
mieszana. Same Głafiry, to jest śmieszne
i z pretensją ubrane Rosjanki, lub też
wystrojone według ostatniej przesadnej
mody damy z asystującymi im panami.
I element niemiecki, ale jakiś dziwaczny.
Żywioł rosyjski przeważa. Chodzi o ucz
czenie pani Jenny Potopczina, byłej primadonny teatru w Moskwie, i podziwianie

tualety z salonu mód pani Krigułowej
w Kijowie.
Przedstawienie rozpoczyna się z opó
źnieniem i jest sobie przeciętnem przed
stawieniem operetkowem w większem
mieście prowincjonalnem. A pomimo tego
drze po duszy. Bo proszę sobie wyobra
zić operetkę wiedeńską, w której boha
terka o rumuńskiem nazwisku tańczy wę
gierskiego czardasza, a czyni to z giestami, godnemi jak największej opery,
z rozpaczą Toski lub Trąwiaty, śpiewa
w otoczeniu wiedeńskich berlińczyków
naprzemiany po rosyjsku i jeszcze mniej
zrozumiale — niemiecku. A już ślicznie
brzmi rozmowa między Silwą Maresku,
„gawarującą" po rosyjsku, a hrabią feu
dalnym austrjackim, który siląc się na
djaiekt wiedeński, niemiłosiernie zdradza
pochodzenie wymową leopoldsztadzką,
wprost karykaturalną.
Piękna jest tualeta, mody kijowskie
w Berlinie prezentująca. Bogactwo fał
dów krepdeszynowych i puszystego futra,
z którego więcej niż trzy suknie zestawićby można. Rzeczywiście miękko i ar
tystycznie owija kibić i jedno ramię aż
prawie do kostki, pozwalając przytem
aktorce wychylać się z drugiej strony
podczas ataków rozpaczy tak gwałtownie,
że zachodzi chwilowo obawa, iż ta We
nus niepierwszej młodości, jak z piany
morskiej, wystąpi ze swoich obłoków gazy
i naga się nam ukaże...
Stanisława G.
Berlin, w kwietniu.
i

Trocki pozuje przy pracy do kinematografu
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Z konferencji genueńskiej.

PanLLIoyd Ge>rge]z córkami, towarzysząca mężowi na konferencję genueńską, używa przejażdżki po morzu.
Servlzio Fotografice Italiano par h Stampa Estera,
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Rzeźby
Szczyt-Lednickiej.

Szczyt-Lednicka.

V.erge.

Szczyt-Lednicka.

Le Marbre Blanc.

Do poważnych rezultatów w dążeniu
do prawdy i formy doszła p. Szczyt-Le
dnicka.
Wydobywa ona momenty wewnętrzne
bardzo prostemi linjami. Operuje szerokiemi płaszczyznami; przy wielkiem upro
szczeniu środków techniki dochodzi nie
raz do maximum napięcia.

Polska artystka, której imię głośne
jest w Paryżu i za Oceanem, o której
krytyka francuska w najbardziej pochle
bnych wyraża się słowach, u nas mało
dotąd znana, a do niedawna zapoznana
i lekceważona; jest to objaw niestety tak
częsty, że przysłowie „nikt nie jest we
własnym kraju prorokiem" stało się ko
munałem, którego nie warto cytować.

Pracując tylko w materjale opornym,
w drzewie i w marmurze — wykazuje ol
brzymią zdolność opanowania bryły, która
pod jej dłutem zmienia się w rytmiczne
harmonje.

Trzeba dodać, że rzeźba jest u nas
odłamem sztuki najmniej 'rozwiniętym.
Pojęcie formy rzeźbiarskiej nie zostało
w Polsce dostatecznie utrwalone. W rzeź
bie-szukano u nas przeważnie emocji li
terackich i impresjonizmu, tych więc mo
mentów. które się łatwiej odgaduje.
Dlatego też przewrót, który zaszedł
w historji ewolucji pojęć artystycznych
ostatnich lat, bywa u nas obcym i nie
zrozumiałym.

Indje, Egipt, Grecja i wieki średnie
są mistrzami jej sztuki. Jeden z francu
skich krytyków wyraził się, że talent p.
Szczyt-Lednickiej wykazuje temperament
żywiołowy, zamknięty w ramach dosko
nałej formy.

L. H. M.

Szczyt-Lednicka.
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Marbre.

Wystawa zbiorowa Tadeusza Pruszkowskiego w Zach. Sztuk Pięknych.

Wit. Stwosz.

„Bronia",
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SCHOLIA.
Ażeby Piotrów, Bismarcków i Napo
leonów zrozumieć i po Shelley’u Orymandyasa ponownie osądzić, ażeby rolę
imperatorów ocenić, której sami nie mo
gli i nie chcieli przeniknąć, musimy w tym
celu rozwinąć skrzydła abstrakcji, musi
my wznieść się wysoko ponad zgiełk ciż
by, ponad myopię kronikarzy i spisywaczy anegdot, ponad niedolę nawet poko
leń, ponad krew, ponad łzy. Spójrzmy na
ciemną, drobną, błotnistą planetę, która
jak niezręczny bąk, zataczając się śmiesz
nie, unosi na sobie narody i państwa.
Starajmy się dosfrzedz niespokojnie kłę
biące się ludzkie mrowisko. Małe, wątłe
istoty! nieudolne i niewytrzymałe, źle za
opatrzone i ciemne, w pocie czoła walczą
o nędzny swój byt; żyją wciąż pod groź
bą nieszczęścia i zasłaniają się wciąż
rozpaczliwie. Ile niebezpieczeństw otacza
człowieka: głód i pragnienie, zimno i ciem
ność albo żar i spiekota, ogień i po
wódź, huragan lub susza, pustynia śnie
gu i pustynia piasku, gorączka błot i strasz
na topiel wód. Morza i góry tamują mu
ruchy, podziemne obszary i chmury rów
nie zazdrośnie bronią do siebie dostępu.
Wkoło niego czai się bród i zgnilizna,
pasorzyty i bakterje grożą zarazą; za jego
życiem, jak posępny cień, wlecze się or
szak chorób, niemocy i cierpień gorszych
niż trumna. Wszystko człowiekowi jest
nieprzyjazne; uciska go wszystko: krótkość
życia, tego snu, który trwa chwilę; niedo
łęstwo zmysłów i niedostatek sił, dziwna
szczupłość i ciasnota granic warunków
fizycznych, a nawet i wrażeń psychicz
nych, w /których zawarta jest możliwość
jego istnienia. Jego umysł jest ociężały
a przecież skóry do błędu; pomyłka ko
rzysta z każdego niedbalstwa, niedorze
czność czeka w zasadzce na nieuwagę
i płytkość. Jego mądrość jest późna;
ogranicza ją dzieciństwo i starość; łamie
się bez niej niedoświadczenie, bezsilność
z niej nie ma pożytku. Jego wola jest
słaba; wiodą go ciemne instynkty, gnają
popędy, jemu samemu niezrozumiałe;
koszą go złośliwe nałogi, które jak polip
wżerają się w życie. Jego dusza jest
chwiejna; plami ją złość, zazdrość, obłu
da; zatruwa ją niegodzi wość, której nie
ma granic ani dna ani końca. Na każdym
kroku towarzyszy ludziom niepokój i tro
ska, obawa i lęk oraz trwoga, która siły
wypiia; gdzieś w dali ukrywa się straszli
wy upiór obłędu. Ponad ludźmi unosi się
śmierć, widmo nicości; a chociaż ona
jest nieraz stokroć litościwsza, niż życie,
przecież przeciwko zagładzie wszystkie
siły jestestwa podnoszą się w buncie.
Natura przymusza nas do nieustan
nego wysiłku. Zaledwie zbudowaliśmy
chatę czy pałac, groblę czy tunel, wiadukt
ze stali lub pomnik z granitu, wykrzywia
się zaraz, rysuje się, niszczy i pęka, wie

trzeje, załamuje i rozsypuje się w proch.
Zaledwie coś sporządziliśmy, automobilę
czy igłę, sztukę płótna czy książkę, bochen
chleba czy statuetkę, wiolonczelę czy butel
kę lekarstwa, zaledwie coś wydobyliśmy
ze stanu zmieszania, zwikłania, zbrukania,
w którem lubuje się nienawidząca naszego
ładu przyroda, natychmiast to dzieło
ludzkich rąk poczyna psuć się i brudzić,
rdzewieć, płowieć lub butwieć, gnić, usy
chać albo się rozpływać, natychmiast za
czyna się zmieniać, przeradzać, uciekać
i ginąć.
Budujemy mozolnie i nie
zręcznie, jak: dzieci Natura lekko wyzwa
la zjawiska. Gromadzimy trwożliwie zapa
sy i zbiory; Natura z uśmiechem kruszy
nasze zamki i mury, rozkłada bogactwa,
rozprasza nasze skarbce, rozsiewa biblio
teki, archiwa i muzea. My płótna pokry
wamy kąśliwemi farbami; ona drga falą
powietrza i promieniem słońca; my z gliny
lepimy i kujemy w kamieniu, ona strzela
łodygą lub kwiatem i oddycha piersią
dziewczęcą. My rachujemy, ona kotysze
kłosy polne i fale na morzu, ona ele
ktrony w atomach rozpędza i w konstellacjach gwiazdy. My rozumujemy, ona gra
w niewysłowionej harmonji; ona — żyje,
my na kawałku papieru stawiamy czarne
literki, zabawki nieszczęśliwych dla nie
szczęśliwych.
Walka z Naturą jest tłem, co mó
wię? ona jest istotą i treścią życia czło
wieka. We wschodniej przenośni nazwa
no już przed wiekami pracę przekleń
stwem; ona wówczas i tam musiała być
nieznośnym ciężarem. Jednak trud wszę
dzie jest trudny; przy robocie laborujemy
zawsze, jak pod karą ponurą i twardą. Oprócz
kilkunastu przemęczonych manjaków, kto
lubi pracować? Ale czemu się trudzić?
Wszakże mój sąsiad zebrał już plon; mo
że był zabiegliwszy, oszczędniejszy albo
wytrwalszy odemnie, ale pięść ma słab
szą; mogę go ograbić. Może sztukę swą
lub rzemiosło posiadł lepiej, ale krzy
czeć, jak ja, nie potrafi, mogę go
zastraszyć. Jak Kalibana Prospero, on
mnie może mówić nauczył; zatem dzisiaj
już umiem przeklinać. Więc odbierajmy
sobie nawzajem wszelki owoc umęczenia
i znoju. Odbierajmy przemocą, napaścią,
grabieżą, podbojem, kradzieżą, łupiestwem, podejściem, oszustwem, spekula
cją, wyzyskiem, grą w karczmie lub w klu
bie. Napadajmy gdzieś na bezludziu pod
lasem czy pod Sedanem, różnica jest
mała; wyrywajmy Mokteuzomie czy Atahualpie złoto lub worek owsa Maćków',
mniejsza o szczegóły; chwytajmy jasyr
lub kauczuk, fortecę lub futro, etyka jest
ta sama. Zabijajmy się pazurami i nie
okrzesanym krzemieniem albo armatą
precyzyjną, jak astronomiczne narzędzie;
arkanem i dzidą albo chlorem okropnie
gryzącym, o którym sobie uczony Gebeim10

rat na czas przypomniał; zabijajmy się
każdym sposobem. O, plemię Kaina!
W Polsce powinniśmy o tern dobrze
pamiętać, na czem polegał sławiony ge
niusz Fryderyka, do czego zmierzały wiel
kie Katarzyny zamysły. Do tego, ażeby,
zmówiwszy się, we trzech napaść na
bezstronnego. Za to, że chory a więc
niebezpieczny; za to, że wolnomyślny ale
za mało tolerancyjny; za to, że nieprzy
gotowany, więc najwidoczniej przez hi
storyczne prawa skazany na zgubę; za to,
że nie chce być naszym szczęśliwym
poddanym; za to, że nazywa się inaczej
i mówi innym językiem; tysiąc powodów,
ażeby dom mu najechać i spalić, zasiąść
na ruinach, a jego dzieci okuć w kajdany.
Dopóki mamy o miedzę spadkobierców
tych metod i wyznawców tych myśli, do
póty liczmy tylko na własną moc i potę
gę. Gdy będziemy musieli, brońmy się
siłą; brońmy się, póki tchu w piersiach.
Obronimy się zawsze, jeśli będziemy
chcieli się-obronić.
Ale chroniąc się od bezprawia, gardź
my przemocą; potępiając zbrodnię, nie
zniżajmy się do niej. Nie oddawajmy się
czci gwałtu, ubóstwianiu walki ani za
chwytowi nad siłą. Nie idźmy za hasłami
brutalnego egoizmu ani niedojrzałej zgni
lizny, które płyną ku nam od tej czy tam
tej granicy.
Mądrość patrzy dalej niż uczone bar
barzyństwo i dzika zaciekłość. Mądrość
dostrzega to samo, co zgaduje uczciwość:
że grabież niszczy grabieżcę niemniej
niż ograbionego; że nadużycie siły jest
nietylko nikczemne lecz niedorzeczne,
że ludzkość ma mało zasobów i marno
trawi je bezmyślnie w bratobójczych za
pasach. Kto jeszcze nie zrozumiał tych
prawd pomiędzy 1914 a 1922 rokiem?
Odbierajmy Naturze a nie sobie wzaje
mnie. Bądźmy szlachetniejsi, uczciwsi,
jeżeli pragniemy być mniej nieszczęśliwi.
O pierwszym brzasku, gdy światło
dnia nieśmiałym intruzem się zdaje,
o pierwszym świcie, niepewnym i szarym,
ptaki przed mojem oknem rozpoczynają
hałaśliwy swój zgiełk. Zakochanie i za
chwyt słychać w tej wrzawie; za chwilę
płacze w niej skarga, drga oburzenie
i rozpacz skowyczy. Lecz oto i słońce.
Na mnie kolej; śpieszmy tej małej cząstki
pospolitego trudu dokonać, która mnie
przypadła w udziale. Któż wie, ile jesz
cze razy obudzi mnie wiosenny św!ergot
ptaków pod oknem?
Wl. N.

Z TYGODNIA.
Rlyplomatyczna szermierka, przetargi i szachrajstwa, których wi
downią jest Genua, wywołały w War
szawie niepokój. Sądzę, że niesłusz
ny. Jeśli bowiem z tym faktem na
leży się pogodzić, że w Niemcach
i w Rosjanach przez długie lata
będziemy mieli zdecydowanych wro
gów, — to w tej chwili dla jednych
i drugich wojna z Polską nie przed
stawia szczególniejszego powabu.
Niemcy mają twardą pięść Foch’a
na karku; krasnoarmiejec nabrał
w 1920 r. nadto rzetelnego szacun
ku dla polskiej armji, by się kwapił
o nowe lanie.
Wszystkie wielkie konferencje
międzynarodowe, mające uzgadniać
różne interesy polityczne, miały za
wsze przebieg burzliwy. Trzeba do
dać, że obyczaje dyplomatyczne
zdemokratyzowały się i p. Cziczerin
w najmniejszej mierze nie przypo
mina Metternicha, ani p. Lloyd
George — Taylleranda...
O ile moina mniemać z depesz,
zapewne usłużnych, p. Skirmunt
i cała nasza reprezentacja genueń
ska dobrze sobie daje radę. Tylko
odpowiedź polska na notę p. Cziczerina nie wzbudziła naogół zado
wolenia. Nie tyle ze względu na
treść, ile ze względu na fon. Na
szym dyplomatom braknie talentu—
jasnego i prostego wyrażania swych
myśli. Stąd ich enuncjacje przypo
minają czasem obronę adwokacką,
pozbawioną wyższego polotu.
yFmarł w Paryżu Jean Finot, założyciel i wydawca popularnej
„Revuert. Połowę swego życia Finot
spędził w Warszawie; nazywał się
wówczas Jan Finkelhaus, był dzien
nikarzem i adwokatem. Doznał za
wodów, wyprowadził się do Paryża
i tam dla swych ambicji znalazł

. .................. .
Jan Finot.

. ..

odpowiedni teren. Stał się gorliwym
obywatelem francuskim, jął pisać
w języku Montaigne’a, a niektóre
jego książki, jak „Le prejuge des
races“ i „La philosophie de la lon,
*
gevite
zyskały znaczny rozgłos.
Przedewszystkiem jednak był dzien
nikarzem; swój dwutygodnik prowa
dził żywo i umiejętnie, współzawod
nicząc zręcznie z ciężkiemi „maszy
*
nami
w rodzaju „Revue des deux
*
mondes
i „Revue de Paris“. Wy
robił sobie poważne stosunki. Choć
przestał uważać się za Polaka, nie
jednokrotnie na szpaltach „Revue
*
stawał w obronie interesów pol
skich; był wogóle przeciwnikiem
przymierza rosyjsko - francuskiego
a zwolennikiem zbliżenia Francji
z Anglją. Był typowym przedstawi
cielem charakteru i intelektu semic
kiego, w którym siłę twórczą zastę
puje niespokojna energja i ruchli
wość.

Nowy dyrektor Teatru Rozmai
tości.

........ .........................................................

Ludwik Solski, znakomity artysta dramaty
czny, twórca wielu świetnych kreacji aktor
skich. od wrześni? rb. obejmuje kierownic
two warszawskiego Teatru Rozmaitości

dogmatem sztundyzmu jest niena
wiść do wszelkiej własności, niena
wiść, posunięta tak daleko, iż kra
dkąd osobę p. Landsberga, kie dzież przestaje nosić piętno wy
rownika dyrekcji kolejowej wi stępku. Stąd nasuwa się podejrze
leńskiej, wzięły w opiekę pewnenie, czy owi apostołowie sztundyzmu
stronnictwa, wszelka krytyka jego nie są zamaskowanymi bolszewika
działalności nabiera cech politycz mi, którzy nowych sposobów mące
nych. Najniesłuszniej w świecie: nia wody u nas szukają.
nie znam osobiście p. Landsberga,
mam przekonanie, że jest doskona
yrekcję teatru Rozmaitości od
łym fachowcem i wierzę, że jest
jesieni, po p. Tarasiewiczu,
lojalnym obywatelem Rzeczypospoli
obejmuje Ludwik Solski, świetny
tej Polskiej, jak w innych warun
kach byłby stał się lojalnym oby artysta i doskonały reżyser. To sku
watelem niemieckim lub austrjac- pienie talentów jest zarazem bo
kim. Jednak tern nie mniej trzeba gactwem i niebezpieczeństwem. Am
zastrzedz się przeciw jego polityce bicje artysty-wirtuoza popadają cza
kolejowej na kresach: najumiarko- sem w kolizję z interesami dyrek
wańsi obywatele miejscowi z wielką tora i reżysera. Doświadczenia ostat
troską patrzą na urzędników-Rosjan, nich lat niechybnie sprawią, że Sol
którzy na całem pograniczu wschod- ski będzie umiał uniknąć wszelkich
niem piastują nader odpowiedzialne rozdźwięków, a silna jego indywi
stanowiska. Jeśli braknie wykwalifi dualność teatralna w rozklekotany
kowanych pracowników, możnaby i zdekompletowany organizm ongi
tych urzędników Rosjan przenieść na pierwszej sceny polskiej wniesie no
stacje zachodnie. Pozostawanie ich we życie i nowy ład. Oczywiście,
na Kresach Wschodnich budzi słusz plany poprawy łączą się ściśle z od
ny niepokój, zwłaszcza gdy ze stro budową gmachu. Ta odbudowa idzie
ny Republiki Sowieckiej nie ustają żółwim krokiem i choć magistrat
pogróżki wojennezapowiada ukończenie jej na koniec
Uwadze naszego ministerstwa roku, zapewnienia te nie budzą już
wyznań religijnych należy również wiary.
skrz. >
polecić propagandę sztundystów,
która rozwija się na Polesiu w spo
sób dość zagadkowy. Agitatorowie,
którzy ją prowadzą, mętnie i tajem
niczo mówią o istotnych zasadach
tej sekty, stworzonej w początku
XIX stulecia w Niemczech przez
Spedera, a przeniesionej do połud
niowej Rosji przez pastora Bonekiemera. W ich interpretacji głównym

O
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Jnljileosz Przybyszewskiego w Zagrzebia.
Trzydziestolecie pracy pisarskiej Przy
byszewskiego odbiło się echem nie tylko
w Polsce. I na słowiańskiem południu
przypomniano sobie, że jednym z głównych
chorążych, którzy prowadzili kohorty lite
rackie do zwycięskiego boju przeciw
tyranji naturalizmu w piśmiennictwie,
był Przybyszewski.
Pamięci tej dał wyraz teatr Narodowy
w Zagrzebiu, urządzając w kwietniu
r. b. przedstawienie jubileuszowe Przyby
szewskiego i dając na tem przedstawieniu
*.
„Śnieg
Inicjatywa wyszła od intendenta tea
trów państwowych w Zagrzebiu p d-ra

lat świetnej pracy artystycznej. Mamy
i w naszem towarzystwie pracowników
literackich, którzy tworzyli w tej samej
atmosferze duchowej, w której powstały
również Pańskie wybitne dzieła, i którzy
nie mogą wyrazić dość wdzięczności za
te pobudki i podniety, jakie czerpali
z twórczości Pańskiej. Głębie życia du
chowego, w które Pan się zapuszczał,
pociągały i ich na drogi zawrotne. W ten
sposób, dzięki Panu, więzy pomiędzy
kulturą Pańskiego narodu a kulturą naszą
i całej słowiańszczyzny stały się niewąt
pliwie ściślejsze i mocniejsze. Tego nasz
naród nigdy Panu nie zapomni. Z najwyż
szym szacunkiem - B Livadić, prezesT-wa“.
Nazajutrz wszystkie prawie pisma
zagrzebskie poświęciły diuższe artykuły
przedstawieniu uroczystemu i twórczości
Stanisława Przybyszewskiego.
Inicjatywa p. Benesića i T-wa litera
tów chorwackich znalazła więc oddźwięk
szeroki i wywołała echa sympatji nie
tylko dla Przybyszewskiego, ale i dla
narodu polskiego.
Zagrzeb.
F. B—ar.

Zjazd Szwoleżerów 201 pułku.

Dr. Julije Benesić, intendent (nacz. dyrektor)
Teatru Narodowego w Zagrzebiu.
i

'

i

Benesića i wykonana, została przy współ
udziale p. d-ra Branimira Livadića, dra
maturga teatru Narodowego, wybitnego
estety i prezesa T-wa literatów chorwac
kich. Przekładu .dokonał p. Benesić.
Uroczystość była skromna. Nieco
dzienny charakter tego przedstawienia tea
tralnego zaznaczyły na zewnątrz tylko
afisze, mówiące o zamiarze uczczenia
naszego autora, oraz czasopismo „Dziennik
,
*
teatralny
który umieścił na wstępie
doskonały rozbiór twórczości literackiej
Przybyszewskiego, w innym zaś artykule
przyniósł ważniejsze wiadomości o jego
życiu. O uroczystym wszakże nastroju
świadczyła sala, wypełniona po brzegi
doborową publicznością. Przedstawienie
cechował pietyzm dla utworu i skupiony
wysiłek, by jaknajwierniej oddać uczucia,
któremi autor wyposażył osoby dramatu.
Bronkę grała występująca tu gościnnie
artystka rosyjska p. Mansvetowa, Ewęp. Markorac, Makrynę—słynna traariczka
Zagrzebska p. Ruzicka-Strozzi, Tadeusza
i Kazimierza najwybitniejsi artyści,teatru
tutejszego, pp. Nucić i Raić. „Śnieg-,
dawany w Zagrzebiu po raz pierwszy,
mimo poważny już swój wiek i zmianę
upodobań literackich, wywarł silne wra
żenie. Chłodna zazwyczaj i wymagająca
publiczność zagrzebska klaskała żywo
i po wiele razy wywoływała artystów.
Tegoż dnia Towarzystwo literatów
chorwackich wystosowało do Przybysze
wskiego następujący list:
„Szanowny Panie! Teatr narodowy
w Zagrzebiu przygotował dla licznych
wielbicieli Pańskich skromny obchód
trzydziestolecia Pańskiej pracy pisarskiej,
wystawiając w dniu dzisiejszym Pański
mocny, poetycki dramat „L_>nieg-. Towa
rzystwo literatów chorwackich korzysta
z tej sposobności, by się Panu pokłonić,
aby serdecznie Pana pozdrowić i aby
powinszować Panu tak długiego szeregu

W kwietniu r. b. odbył się w War
szawie Zjazd Uczestników b. ochotnicze
go 201 p. szwoleżerów, sformowanego
w lipcu 1920 r. przy 1 pułku szwoleżerów
im. Józefa Piłsudskiego w chwilach naj
cięższych walk naszej armji z nawałą ro
syjską. Pomimo niezmiernie krótkiego
wyszkolenia, na jakie tylko pozwalały
ówczesne warunki, zastępy ochotnicze,
złożone -w znacznej mierze z przedstawi
cieli inteligencji i sfer ziemiańskich, wy
kazały duży zapal bojowy pod dzielnem
i umiejętnem kierownictwem swego do
wódcy, majora Stefana Kuleszy. W poło
wie sierpnia 1920 r. musiał go jednak
zastąpić mjr. Rudolf Dreszer, gdyż ma
jor Kulesza został ciężko ranny pod Ćwiklinem.
Dzięki swym zasługom bojowym
201 pułk ochotniczy został utrzymany na
stałe pod nazwą 3 pułku Szwoleżerów
i obecnie stacjonuje w Wołkowysku pod

dowództwem wyleczonego szczęśliwie z ran
mjra Kuleszy.
Utrzymanie ściślejszej łączności mię
dzy uczestnikami b. 201 p. a obecnym
3 p. Szwoleżerów było jednym z bliższych
celów Zjazdu, który zgromadził kilkuset
uczestników. Widomym symbolem tej
łączności było ufundowanie przez b. ocho
tników sztandaru dla 3 p. Szwoleżerów.
Poświęcenia sztandaru w kaplicy Łazien
kowskiej w d. 2 b. m. dokonał X. Biskup
Gall, poczem Naczelny Wódz Józef Pił
sudski po otrzyman u sztandaru z rąk
p. Tadeusza Sulowskiego, jako przedsta
wiciela ziemian płockich, z których zapo
czątkowania sztandar ufundowano, wrę
czył go majorowi Kuleszy w obecności
2 plutonów 3 p. Szwoleżerów, uczestni
ków Zjazdu, i licznie zebranej w Łazien
kach publiczności. Przy dźwiękach or
kiestry pułkowej wślad za półszwadronem szwoleżerów, poprzedzanym nowym
sztandarem, uczestnicy Zjazdu przeciąg
nęli marszem przez ulice miasta do ko
ścioła garnizonowego przy ul. Długiej,
gdzie X. Biskup Gall poświęcił i odsłonił
tablicę pamiątkową ku czci poległych
szwoleżerów, ufundowaną przez b. ocho
tników a artystycznie wykutą w marmu
rze podług projektu b. szwoleżera archit.
Stefana Stępkowskiego. Zjazd zakończono
w gmachu Towarzystwa Wioślarskiego
wspólną biesiadą, którą zaszczycił swą
obecnością Naczelnik Państwa i Wódz
Naczelny. Prócz generalicji i przedstawi
cieli formacji wojskowych, połączonych
węzłami wspólnych walk z 201 p. Szwo
leżerów, w biesiadzie wziął również udział
szef wojskowej misji francuskiej, gen.
Dupont.

Uczestnicy Zjazdu na wniosek majora
Dreszera uchwalili zawiązać stałe stowa
rzyszenie b. szwoleżerów 201 pułku, któ
rego nąjważniejszem zadaniem będzie za
bieganie o należyte zaspakajanie potrzeb
kultury fizycznej i duchowej uczestników
obecnego 3 pułku szwoleżerów.

Kulesza Stefan, major i dowódca (201) 3 puł.
Major General sztabu Dreszer Rudolf, były
szwoleżerów.
do*. 201 pułku szwoleżerów.
fot. W. Piktel wachm.
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Zjazd szwoleżerów 201 pułku

iWręczenie sztandaru przez Naczelnika Państwa majorowi Stefanowi Kuleszy, dow. (201) 3 puł. szwoleżerów.
Fot. W. Pikiel wachm.

Defilada, po przysiędze, przed sztandarem, dow. garnizonu 3 pułk, szwol. Majorem Kuleszą w Wołkowysku.
Fot. W. Pikiel wachm.
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Z teatru Nowego.

Poświęcenie szpitala kolejowego w Wilczych Łapach.
Dzięki energii prezesa dyrekcji kolejowej wileńskiej im. Emila Landsberga odnowiono i otwarto wiel
ki szpital kolejowy w Wilczych Łapach (5 kim. od Wilna). Poświęcenia dokonał ks. biskup Bandurski.

Olga Orleńska, znana śpiewaczka operetko
we, b. artystka opery poznańskie] i teatru
.Nowości' w Warszawie, występuje w tea
trze Nowym w roli tytułowe] w operetce pt.
.Japonka".

Teatry Warszawskie.
Teatr M a ł v. Raj zamknięty, —
Farsa w5akt. Coolusai tiennequinaty.
Po 5avoirze i Nikcdemim sztuka
Coolusa i Hennequina. Uroczystość
powrotu p. Ćwiklińskiej do farsy.
O „raju zamkniętym
*
nic złego
napisać nie można. Farsa wesoła,
dowcipna, lekka, nawet moralizator
ska, chociaż perfidnie deprawująca,
—należy do klasycznego repertuaru
bulwarowej, prawie-że podkasanej
muzy. Zagadnienie trójkąta małżeń
skiego, oparte na analogiach biblij
nych, przeprowadzonozcalem doktry
nerstwem, uświęcającem sakrament
małżeński. Znakomita propaganda
przeciw rozwodom, gdyby nie ubo
czne okoliczności i postacie, które
pozwalają się domyślać, że zabawa
w obronę węzła małżeńskiego jest
tylko pretekstem dla wprowadzenia
kochanki pod wspólny dach rodzin
Widok w dolinie Wilji.
nego ogniska.
Ale kochanka, umieszczona pod
bokiem żxmy, spotyka się znajsympatyczniejszem przyjęciem. Intryga, tyczno-bulwarowej twórczości. Je- z prozodją djalogu. W „Ra’u zam
*
grała p. Ćwiklińska rolę
mająca doprowadzić do rozwodu, dnem słowem, historja najbardziej kniętym
chybia celu; raj, zamknięty przez paradoksalnego trójkąta, w którym gwiazdy operetkowej, prowadzącej
zazdrosną Germenę, otwiera się główny kąt — męski — przez całą świetnie djalog i intrygę komedjoprzy pomocy operetkowej śpiewaczki intrygę stoi u zamkniętych bram wą. P- Fertner stworzył zabawną
Żorżetty, która gcdzi się na 48-o dwuch rajów... Germeny i Żorżetty. i komiczną figurę starego ojca.
godzinny pobyt w mieszkaniu wła Solidarność kobieca posiada chwi Z innych aktorów zwracała na sie
ściciela realności, p. Fougerola, — lami charakterdemoniczny, zwłaszcza, bie uwagę pokojówka Franciszka
w roli jego kochanki, aby wzamian jeżeli między kobietami niema i p. Łuszczewski w roli Roberta.
za to ustępstwo wynająć u niego porozumienia.
E. B.
apartament na jednym z bulwarów.
Pani Ćwiklińska jest napewno
P. Adolfina Paszkowska prosi nas
Czegóż się w dzisiejszych cza dobrą i rutynowaną aktorką farsową.
o
zaznaczenie,
że zespól jej nie ma nic
sach nie robi dla przezwyciężenia Przejście z operetki do farsy odbyło wspólnego z baletem,
lecz stanowi nową
opresji mieszkaniowej? A autor się bez znaczniejszych wstrząśnień, sztukę plastyczno taneczną, ściśle złączo
francuski, nawet z tej materji, a celowy dobór sztuki ułatwił prze ną z muzyką.
wydobywa argumenty dla swej ero- zwyciężenie trudności, związanych
14

Teatr Mały. „Raj zamknięty
*,
—farsa w 3 aktach. Coolusa i Hennequinal.

Pp. Ćwiklińską i Gella.
JĆ-r i

Pp. Bogusiński, Fertner i Grabowski.
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Fot. 5t. Brzozowski

Bieg okrężny Kurjera Polskiego.

Start na ulicy Szpitalnej. Zwyciężył p, Ziffer, 2 miejsce zdcbył kapitan Baran.

Zjazd referentów pszczelnictwa ze wszystkich ośmiu dyrekcji Kolei
Państwo wy ąh, oraz delegatów Naczelnego Związku Towarzystw
Pszczelniczych Rzeczypospolitej Polskiej, w Białej, w dniach 3—8
kwietnia 1922 roku.

Aj. Fot. Marjan F-ks

CXX-lecie Instytucji.
Jedna z najstarszych w Polsce porozbiorowej placówek ekonomicznych o ce
chach państwowo-samorządowych—Polska
Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych —
obchodziła d. 23 z. m. 120 lecie swego
istnienia.
Obchód ten, w którym udział wzięli
przedstawiciele Rządu i organizacji sa
morządowych oraz instytucji finansowych
i sfer towarzyskich, połączony był jedno
cześnie z uroczystem otwarciem działal
ności tej Instytucji w rozszerzonych jej
ramach na inne tereny poza obrębem
b. Kongresówki, w myśl nowej Ustawy Sej«
mowej z d. 23 czerwca r. b.

Grupi uczestników zjazdu.
Rząd I, z dołu, od lewej ku prawej: pp. Cygański Wacław, Dr. Chojnacki Józef, Rembalski Teodor, Maurer
Józef, Przyłuski Józef, Brzósko Stanisław, Kellner Oskar; Rząd II, Wysocki Leon, Witkowski Józef. Fiderkiewicz Wincenty, Ślagowski Franciszek, Wysocki Leon, Kreft Aleksander, Batsch Karol; Rząd III, Weso
łowski Ignacy z żoną, Dyakowski Leonard, Bugalski Władysław, Paranfak Michał; Rząd IV, Brach Bolesław,
Mączewski Bohdan (Żabicki Bronisław. Ziółkowski Władysław, Podwapiński Franciszek, Skibiński Alfons.
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Uroczysto^ ta odbyła się w lokalu
Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem
nych. Ku upamiętnieniu tego obchodu
wydała Instytucja specjalny obficie ilu
strowany zeszyt jubileuszowy „Przewod
nika Ubezpieczeniowego”, obrazujący waż
niejsze etapy dotychczasowego rozwoju
tej placówki.

Pogrzeb ś. p. dr. Styczyńskiego, zainordowanego przez niemców w Katowicach,
■ '/■; j

!

Tłum za trumną.

Za konduktem kroczył poseł Wojciech Korfanty.

1
Pogrzeb ś.p. Ir. StytzyńskiggowPoznaniu.

Zwłoki zamordowanego przez niemców
w Gliwicach ś. p. dr. Styczyńskiego
pochowano w Poznaniu. Pogrzeb ten stal
się manifestacją narodową. Nad grobem
przemówił poseł Wojciech Korfanty, b. ko
misarz plebiscytowy polski na Górnym
Śląsku. Dr. Styczyński pracował, jako
lekarz w Gliwicach. Nie zadowolił się
jednak pracą zawodową. Podjął on na
wielką skalę działalność oświatową. I to
właśnie stało się kamieniem odrazy dla
niemców. Po plebiscycie pozostał on
w Gliwicach i troszczył się bardzo o lud
ność naszą. Niemcy planowali różne
wojskowe demonstracje. Dr. Styczyński
ostrzegał zawsze ludność polską przed
tego rodzaju ewentualnościami. Bojówki
niemieckie za to właśnie rozprawiły się
z nim tak krwawo. Śmierć dr. Styczyń
skiego wywołała na Śląsku olbrzymie
ii przykre wrażenie. Sami niemcy zmu
szeni byli zamach ten potępić.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
KONFERENCJA GENUEŃSKA.

Konferencja genueńska stoi ciągle na
martwym punkcie. Sprawy rosyjskie i zwią
zana z niemi polityka Niemiec wywołują
coraz nowe widma konfliktów, grożących
udaremnieniem jakichkolwiek pozytywnych
wyników narad.
Podkomisja polityczna, w której skon
centrowały się podstawowe sprawy, obra
duje nad ostatecznemi propozycjami dla
Rosji. Francja i Anglja przedstawiły
odrębne projekty, które jednak przy
dobrych chęciach możnaby pogodzić.
P. Barthou wyjechał do Paryża, aby
z rządem francuskim rozważyć sytuację.
Dalsze losy konferencji zależą w głównej
mierze od stanowiska, jakie zajmie Francja.
W sprawie odszkodowań niemieckich
zaprojektował Lloyd George konferencję
Rady’ Najwyższej w Genui. Poincare
oświadczył stanowczo, że kwestia ta
w żadnym razie nie mogłaby być oma
wiana w Genui i Rada musiałaby się
zebrać gdzieindziej.
W wielkiej mowie politycznej podkreślił
Poincare, że sprzeciw czy opóźnienie
Niemiec w spłacie odszkodowań spowo
dowałby zaostrzenie sankcji. Potrzeba,
aby sprzymierzeni działali w ścisłej łą
czności i poniechali wszelkiej słabości.
Międzynarodowy pakt gwarancyjny
10-cioletniego pokoju, zaprojektowany
przez Lloyd George‘a, wywołał ożywione
dyskusje, uwagi i całą akcję zakulisową.

Rodzina zamordowanego ś. p. dr. Styczyńskiego.

Najwięcej mówią ci. którzy chcieliby
jeszcze załatwić zbrojnie pewne rachunki
z sąsiadami.
POLSKA W GENUI.

Do odbudowy Rosji zaofiarowała
Polska 6.00(5 inżynierów i techników,
obeznanych z Rosją, nasiona, maszyny
i narzędzia rolnicze, a wreszcie węgiel,
sól, naftę i tkaniny łódzkie dla sąsiadują
cych z nią terytorjów.
Intrygi przeciw Polsce w sprawie
wschodnich jej granic prowadzą Litwini,
Niemcy i inni „przyjaciele", chcąc wypro
wadzić na forum genueńskie Wileńszczyznę
i Galicję Wschodnią.
O wschodnich granicach Polski konfe
rować będzie min. Skirmunt z Lloyd
Georgem, lecz poza ramami konferencji
genueńskiej.
Litwini domagają się uznania ich
de jurę, występując jednocześnie przeciw
Polsce. W komisji transportowej delegat
polski sprzeciwił się roztrząsaniu sprawy
wileńskiej, a komisja podzieliła jego
opinję i odrzuciła wniosek litewski.
W nocie do rządu polskiego usiłował
Cziczerin przeprowadzić analogię między

Aj. Fot. Marjan Fuks.

Rygą i Rapallo, oraz dowieść, że zastrze
żenia polskie sa naruszeniem suwerennych
praw Rosji. Min. Skirmunt odpowiedział
spokojnie lecz stanowczo, że rząd polski
kategorycznie rezerwuje sobie prawo
oceniania każdego aktu międzynarodowego,
dotyczącego polskich interesów.
SEJM I RZĄD.

Dyskusję nad ewposć rządu rozpoczął
pos. Daszyński, krytykując gabinet, ale
podkreślając również, że i Sejm się prze
żył i winien ustąpić miejsca następnemu,
Nad ustawą o gminie wiejskiej rozpo
czął Sejm przewlekłe obrady, połączone
z techniczną obstrukcja lewicy ludo
wcowej.
Przedślubne świadectwa zdrowia wcho
dzą na porządek obrad Sejmu, jako część
akcji w walce z chorobami wenerycznemi
i dziedzicznemi.
Konflikt między min. Sosnkowskim
i ministrem skarbu został szczęśliwie
zażegnany ustępstwami p. Michalskiego,
dzięki czemu i żołd szeregowców i pobory
oficerskie będą podwyższone.
W sprawie mienia wywiezionego z TFzleńszczyzny wymienił rząd polski z sowie

ĘEMIZA

„B R I S T O L”
w HOTELU SASKIM --- ul. KOZIA 3. --- Tel. 167-77.
WYKWINTNE EKW1PARZE.
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tami noty dyplomatyczne,, zwracając uwa
gę, że sytuacja Litwy Środkowej była
już znana sowietom podczas narad w Ry
dze i domagając się stanowczo zwrotu
mienia Wileńszczyzny w polskie ręce,
a nie rządowi kowieńskiemu.

KRONIKA TOWARZYSKA.
i

SPRAWY POLSKIE.

Pertraktacje polsko-niemieckie w Genewie
zakończone. Umowa podpisana będzie
w pierwszej połowie b. m.—W rozmowach
genueńskich Niemcy zapewniali rząd pol
ski o najlepszych, pokojowych chęciach.
Pogłoskom o tajnej konwencji militarnej
z sowietami przeczą Niemcy oficjalnie
w kategorycznej formie. Czyżby istotnie
miał to być jeszcze jeden więcej straszak
na Genuę, podstępnie rozgłaszany przez
sowiety?
Prjeciw prześladowaniu kościoła katoli
ckiego i stowarzyszeń religijnych w Rosji
zaprotestował w energicznej nocie poseł
polski w Moskwie, piętnując to pogwałce
nie przyjętych w Rydze zobowiązań.

Odpowiedzi Redakcji.
P. J. G. Zawiszyn. .Przedwiośnie
*
i „Trjolety
*
świadczą o dużem już opa
nowaniu wersyfikacji. Utwory te godne
są druku. Nie możemy jednak zamieścić
na naszychlamach, gdyż mamy tekę prze
pełnioną.

Marja Sapieżanka.

W. Wabia-Wabiński.

W sobotę, dn. 22 kwietnia ks. poseł
Szczęsny Starkiewicz pobłogosławił w ko
ściele PP. Wizytek w Warszawie związek
małżeński między p. Marją Sapieżanką
a p. Wincentym Wabia-Wabmskim, jubilerem-złotnikiem, szeroko znanym ze swej
ofiarności na cele społeczne, zwłaszcza
związane z bytem młodzieży i z wojskiem,
Z okazji ślubu p. Wabiński ofiarował
ćwierć miljona marek na zapoczątkowanie
budowy Domu Akademickiego. W kościele
byli obecni na uroczystości ślubnej gene
ralny adjutant Naczelnika Państwa, jene-

rai Jan Jacyna, jen. broni Józef Haller,
delegacje korpusów oficerskich: pułku naj
cięższej artylerji, w którym Pan Młody
służył jako ochotnik, 201 p. ułanów, Cen
trali Akademickich Bratnich Pomocy,
Związku Artystów Scen polskich, Litera
tury, prasy, inteligencji, różnych zawodów.
Wśród kilkuset depesz były życzenia od
Marszałka Sejmu W. Trąmpczyńskiego
z Poznania.
Młodn para po ślubie udała się w po
dróż do Wiednia i Paryża.

□
Najwytworniejsze Kino stolicy. Co tydzień
zmiana programu. Orkiestra symfoniczna
pod dyr. J. Jakubowskiego.

; Kino „WODEWIL

SKŁAD SUKNA i K0RT0W pilWfl
Wielki wybór towarów z fabryk krajowych i zagranicznych.
I IIoLl

jlipilMT
Uli W SI I

Specjalny dział materjałów wojskowych.
downiej henryk meylert
Warszawa, ul Sanatorska Nb. u. telef- 48-79.
f

FABRyKA KOŁDER l BIELIZNY

I

UCZNIOWSKIE
GARNITURY i PALTA

|H. SZYMALA- KUŁAK I

dla chłopców od 6 do 18 lat
w wielkim wyborze poleca

K rak.-Prze dm. 62, tel. 139 .2,3. Fil ja, ul. Cli miel na 10, f cl. 159- 53
POLECA:

WACŁAW PRZECIAWSKI

KOŁDRY watowe, puchowe, PODUSZKI,
Kiego rcdzaiu BIELIZNĘ, WYPRAWY ŚLUBNE
ód najskromniejszych do najwykwintniejszych

®

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.

Dr. med. ADAM CIĄGLIŃSKI

H

1

WARSZAWA

Z MATERJAŁÓW WŁASNYCH 1 POWIERZONYCH ■

Przyjmuje do przeróbki kołdry zniszczone
SKŁAD WAT/ PIERZA i PUCHU
CENY FABRYCZNE!

HURT i DETAL.

i ELEKTR^ERAPEUTYCZNY

Fariowaoie mOW

Warszawa, Kopernika 11, te). 46-22. Otwarty od 8-ej r. do 8 w. przyjęcie
chorych: w dni powszednie od 5—7 p.p., w niedziele i święta od 10 w po).
Choroby NERWOWO-NERWICE. PORAŻENIA. NIEDOWŁADY. NERWOBÓLE.
CHOROBY PRZEMIANY MATERJ1, ARTRETYZ'1, OTYŁOŚĆ. ASTMA, CU
KRZYCA. ZATRUCIA PRZEWLEKŁE ALKOHOLEM, RTĘCIĄ. OŁOWEM. NA
STĘPSTWA ZŁYCH NAŁOGÓW U DZIECI. NIEMOC U DOROSŁYCH CIER
PIENIA DRÓG ODDECHOWYCH, SKŁONOŚC do ZAZ1ĘB1EŃ i KATARÓW,
HARTOWANIE. REKONWALESCENCJA powolna. Stany osłabienia i wyczer
pania po przebytych chorobach: STANY CHEMICZNE, BŁĘDNICA, CHORO
BY SERCA. NACZYŃ i NEREK, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO.

przez chemika - specjalistę z
gwarancją żądanych kolorów.

Institut de Beaute. Warszawa, Nowy-Świat 36 m. 1,
od 10 do 6.

Odp. red-wydawca: ST. KRZYWOSZEWSK1.

Druk Galewski I Dau, Warszawa.
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Juljusz German.

.{

Powieść.

. TWARZ Z ZA KURTYNY.
Będę, muszą mówić inaczej... To napadu sromoty się uchronić. Po
Olszański, ten sławny pułkownik, bielszej, gładszej skórze poznali,
który największą bitwę w tej wojnie z innemi wzięli. „Już nic, już nic,
rozstrzygnął. Pułkownik? A gdyby tylko przepaść, nie wiedzieć, żem
został generałem brygady? Cóż, to była”, powtarzała wciąż głosem
nic, że ma dwadzieścia siedem lat- szorstkim, bez dźwięku. A nagle
Gdyby pod huraganowym ogniem roześmiała się dziko: „I mimo to
utrzymał klucz pozycji, gdyby nie- wszystko jestem głodna i chcę jeść!
, spodziewanym, szaleńczym atakiem Czy to nie podłe"? Nakarmił ją,
wpadł na tyły wroga, -zniszczył ubrał w swój płaszcz, starał się
główną kwaterę, sztab wziął do pocieszać, ułożył do snu na mchach
niewoli... Wraca w pociągu naczel pod drzewenr. Przyjmowała wszystko
nego wodza, na dworcu w Warszawie z martwą obojętnością, jakby ze
tłumy, wśród generałów Liii ze znudzeniem. I w nocy, gdy obchodził
łzami dumy w ślicznych oczach placówki, zatrzymał się nad śpiącą.
Z pod płaszcza jaśniała smukła
i z pękiem róż...
Zwarł ciaśniej powieki, chcąc białość. Szum z lasu zastygł na
zatrzymać ten obraz w ramie we chwilę. Schylił się, dotknął, gorączką
wnętrznego widzenia, rozciągającej bitwy jeszcze płonący. Usta jej
się w mglisto barwną, nieokreśloną drgnęły, spojrzała oczami bez blasku.
dal. Niespokojną nadzieją owiała go Nie broniła się najmniejszym gestem.
myśl, że w tern widzeniu ogląda się Pozwoliła, by oplótł sobie szyję jej
to, coby stać się mogło, a na jawie rękami. Ani słowa, ani słowa jednego.
nie stało się nigdy, ogląda się rzeczy Z tą samą obojętną, znudzoną
otwartemi oczami niewidziane, że martwotą przyjęła jego całowania
w niem chwila obecna zlewa się i uścisk. Księżyc świecił wśród
koliska rdzawych chmur. Torturo
w jedno z przyszłością i łańcuchami
chwil, co niby na zawsze minęły. wany żrącym wstydem, dławiąc się
pasją na siebie, chciał przebłagać...
Minęły... Z rojowiska zamglonych Ukląkł znowu i... tak, pocałował jej
majaków, z głębi żadnym kresem nogi, bose, brudne stopy maleńkie.
nie ujętej, wynurzają się cienie coraz Odszedł szybko w noc. To był
wyraźniejsze, już wyraźne...
grzech. To grzech. Co z nią się
To było, to widział.... Po bitwie, siało? Ruszyli rano dalej. „Nie
*,
gdy zdobyli bolszewickie tabory. wiedzieć, nie wiedzieć, żem była
Pole za wsią, oświecone księżycem, szedł za nim jeszcze przez czas
a w dali czarna, równa linja boru. jakiś echem upartem głos jej suchy,
Wśród stłoczonej ciżby wozów bezdźwięczny. Rozwiał się, zgasł
i koni kilka półnagich kobiet, ję bez śladu. Aż teraz...
czących w cichem zawodzeniu.
„Musisz wiedzieć, musisz", wy
Wiejskie dziewczyny, porwane z chat rwał mu się z ust półszept mimo
po drodze, w strzępach koszul, wolny a żarliwy, jakby chciał postać
z oczyma wpół wilczyc, wpół mę widziadłem ze wspomnień wyrosłą
czennic. Między niemi jedna chuda, obronić przed czemś złem, przed
o długim rozpuszczonym, czarnym czemś najgorszem i tą obroną
warkoczu, rysach cienkich, delikatnie zmazać przewinienie...
rzeźbionych. 1 ręce, takie małe, na
Skąd to wspomnienie, skądże,
piersiach kurczowo zaciśnięte. Dwor
ska panna za folwarczną dziewkę na Boga? Nie chce go, odrzuca...
Grzech? Co było grzechem?
próżno się przebrała, by w czasie
*
„ŚWIAT
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Znowu światło księżyca nad inną
białością...
Gdy miał siedemnaście lat, nie
znał jeszcze kobiety. W domu była
służąca, Joasia. Starsza od niego
o kilka lat, nizka, pulchna blondynka.
Jasne miała włosy jak miód w słoń
cu, duże, bogate, okalające twarz,
której zarysy gubią się we mgle.
Bladoniebieskie, mętne oczy. Gdy
patrzyła na niego, budziły się w nich
złote ogniki. A on drżał i dusiło go
coś w gardle niby łzawy śmiech,
co z więzów chciał się wyrwać,
w przedziwną jakąś wiosnę rozwiać
się szeroko. Pewnego dnia był
u spowiedzi. Matka pilnowała tego
zawsze tak usilnie. Wieczorem po
kolacji siedział sam nad książką
w stołowym pokoju. Czuł się czysty,
jakby po kąpieli w śnieżne, sztywne
szaty odziany, i przytem bardzo
. smutny. Smutek blady, uroczysty,
jak sztuczne, wycinane z papieru
kwiaty przy ołtarzu. Weszła Joasia
z samowarem. Uśmiechnęła się.
Z włosów miodny blask zeszedł
w oczy. Przesunęła się koło niego,
musnęła niby nieumyślnie na pół
sekundy biodrem i piersiami. Prze
szył go płomień, zadygotało serce.
Zerwał się, uciekł. Upadł na łóżko
z twarzą rozpaloną suchym żarem.
Zaczęła nim szarpać rozpacz pełna
bojaźni i grozy. „Grzech! Myślałem,
żeby pocałować jej piersi, myślałem,
żeby ją można rozebrać! Grzech,
straszny grzech
*!
A przed chwilą
był niewinny! Nie spał całą noc.
Płakał. Zdawało mu się, że na jego
śnieżne szaty prysnęło błoto smolą
cuchnące. Modlił się. Bił się w piersi
gorąco. Ale w tej męce i rozpaczy
schował się blady, uroczysty smutek.
Raniutko pobiegł do kościoła, do
tego samego księdza, u którego
wczoraj się spowiadał. Przywarł do
kratek konfesjonału twarz zmizerowaną od bezsennej nocy. „Zgrzeszy
łem, zaraz po spowiedzi, nieczystem
dotknięciem, zgrzeszyłem nieczystemi
myślami"! Ksiądz spojrzał z pod
ciężkich powiek. Widzi jeszcze teraz
w sinej, źle golonej, trochę obrzęk jej twarzy czarne oczy, gniewem
ro zbłysłe. „Zaraz po spowiedzi?

Precz ty bezbożniku, godny naj
droższych kar piekielnych! Nie dam
!
*
rozgrzeszenia
Ręce księdza całował
wśród szlochu. Wysłuchał z pokorą
groźnych, nabrzmiałych przekleń
stwem słów. „Pełnyś brudu, błota
i zgnilizny grzechu*!
Senny uśmiech przewinął mu
się po ustach. Nie spowiadał się od
tylu lat, patrzy na wiarę dziecinną,
jak na owe sztuczne kwiaty przy
ołtarzu. I wie, że nie był nigdy
czystszy i bardziej niewinny, niż
wówczas, gdy, trzęsąc się w zimnym
kościele z chłodu i rozpaczy,
o grzech się oskarżał.
Te jasne włosy... W kilka mie
sięcy później... To była jego pierwsza
kochanka- Wykradał się do niej
w nocy. Na swojem łóżku układał
manekina z jaśka i wypchanej
ręcznikami nocnej koszuli, wydyma
jąc nad nim kołdrę przemyślnie.
A tam... Białość już nie tajemnicza,
już dysząca tryumfalną wiosną. „Tak
mi się panicz odrazu spodobał, jak
aniołek. A tak całuje w piersi, że
aż bolą. Ale całuj, o całuj, śliczny
*...
Wracał raz od niej. Wtem w jego
pokoju stoi ojciec w szlafroku, ze
świecą w ręku. Na łóżku rozburzony
manekin, puste rękawy koszuli roz
łożone bezradnie. Ojciec patrzy
chwilę, zamyślony, poważny, kiwa
głową, odchodzi bez słowa. O, jakże
był mu wtedy drogi!... Lecz innej
nocy
matka
usłyszała szmery
w pokoju Joasi. Już podchodziła
z jadalni, ledwo zdążył uciec. Na
drugi dzień
miała matka oczy
czerwone i daremnie szukał ich
spojrzenia. Tylko wieczorem, gdy
doczekawszy się zupełnej ciszy,
skradał się w słodkiem drżeniu do
drzwi swego pokoju, ukłuł go pie
kący ból zawodu i gorzkim wyrzu
tem w krwi się rozdzwonił. Drzwi
były na klucz zamknięte. A w dwa
dni potem odeszła ze służby plą
czącą Joasia.
Nie pamięta jej twarzy. Tylko
te włosy jasnozłote, ogromne, nad
białem ciałem, jak chmura gorąca.
Włosy jasne...
— To nieżywe wszystko, tego
już niema — wstrząsnął się nagłym
dreszczem.
Rozrzucając bladokolorowy obłok
majaków, spojrzał gorącym wzrokiem
na Liii.
Uderzył weń mroźniejszy dreszcz.
Na uśpionych jej licach zastygł
marmurowym uśmiechem wyraz
surowej zadumy.
Wydała mu się daleka, potęgą
odrębnego istnienia groźnie oddzie
lona, uroczyście, obojętnie martwa...

jak owa nie broniąca się dziewczyna
w lesie.
Wydało mu się, że z tych lic,
choć snem kraśnie barwionych,
które kiedyś różami doń wiały, idzie
teraz zimno jakby z wyiskrzonej
gwiazdami lodowej nocy.
Cofnął się. Gdzie ona? Liii?
Tu przed nim inna, druga, której
dotknąć nie śmiał, której się bał!
— Wiosno, wiosno dysząca znanem słodko ciepłem życia!—zerwał
się w całej jego istocie pęd
rozpaczliwy.
Wyszedł z
sypialni
cicho,
skradając się na palcach.
Zarzucił spiesznie płaszcz, wy
biegł na ulicę.
Rozwarła się wśród białych od
śniegu dachów przestrzeń mroczna,
postrzępiona drżącemi światłami.
Kołysał się w niej oddech tłumu,
wezbrany szumiącą obecnością ty
sięcy nowych, niespodziewanych
istnień żywych.
— W jedne, drugie,
setne
spojrzeć oczy,—pomyślał Zbigniew
w gorącej tęsknocie — ogrzać się
żarem w nich ukrytym...
Szedł wolno, zaglądając w twarze
przechodniów z jakąś niezrozumiałą,
nieświadomą prośbą.
— A w polu nie bałem się
nigdy, chociaż wokoło była śmierć-..
Z tych spojrzeń osuwających się
obok mgławo, przelotnie i wpadają
cych bezpowrotnie w mrok zaświecił
mu nagle wprost w oczy błysk
twardy, zamigotał brutalnem i drwiącem wezwaniem.
— Te oczy jak małe ciemnonie
bieskie kamyki—zdziwił się w pierwszem wrażeniu i odwrócił głowę
za przechodzącą.
I ona oglądnęła się za nim,
zatrzymała. Niewielka, wystrojona
w nowy płaszcz futrzany, jakby
świeżo zdjęty z wystawy magazynu,
w kapeluszu, który jakby przed
chwilą wyszedł z rąk modniarki.
Włosy, włosy jasne...
Takie same widział w obudzonem
niedawno wspomnieniu nad miękką
białością, rozsypane uroczo. Nie,
te stokroć jaśniejsze, srebrzystym
prawie odblaskiem dziwaczne. Wiją
się w gęstych splotach koło twarzy
kredowo bladej o dziko krwawych
ustach...
Zdławił go w gardle spazm
gniotący, na serce spadł płomieniem,
Jak wtedy... jak wtedy...
Stali naprzeciw siebie przez
sekundę milczący. Kobieta uśmie
chnęła się pogardliwie. Wskazała
oczami najbliższą bramę. Wszedł
2

tam za nią, nie rozumiejąc, dlaczego
to czyni.
— No cóż? Pójdziemy? — spy
tała sprężystym, śpiewnie kuszącym
tonem, podpierając się pod biodra
i przeginając je lekko.—Do ciebie?
Jak nie można, to mam pokoik
niedaleko. Podobasz mi się, wiesz?
Czemu nic nie mówisz? A tak
patrzyłeś...
— Już mnie ogarnia na chwilową
własność, już zamotała
siecią
zbliżeń, — przemknęła się po nim
myśl błyskawiczna.
— Dlaczego mówisz do mnie
?
*
„ty
—rzekł powoli. Własne słowa
słyszał, jaK z oddali.
— A jak mam mówić? Niewolno?
Cóżeś za hrabia? W łóżku wszyscy
ludzie sobie równi. Za co ci mam
„panować"? Za to, czego chcesz
odemnie? A wiem, że chcesz.
Mnie nie zmylisz. No, czemu się
namyślasz? Może nie masz pienię
dzy? Ach, te gołe oficery...
Skrzywiła się, wysunęła szyder
czo dolną wargę. Obejrzała go
dokładnie
od
stóp do głowy.
Kamienny połysk źrenic rozstrzelił
się w zielone i szafirowe iskry.
Złożyła usta niby do pocałunku
w okrągłem, zapraszającem przymileniu.
— Ładnyś. Co mi tam. Pójdę
z tobą i bez pieniędzy. Mogę sobie
pozwolić- Powiodło mi się w ostatnich
czasach—zaśmiała się ze zjadliwym
tryumfem, w którym czaiło się
lepkie okrucieństwo.—Chodźże, nie
bój się, nie zjem cię całego. A tak
cię popieszczę, że po rękach bę
dziesz mnie całował... zobaczysz...
Rzucił się do niej gestem tak
gwałtownym, że ten ruch był mu
w swej nagłości zagadką. W lśnieniu
krótszem niż moment sam się
zdumiał, że mógł gest taki uczynić
Chwycił ją szorstko w pół, zszarpał
guziki, rozsunął jej kołnierz koło
szyi, rozrzucił futrzany płaszcz,
dopadł ciepłego ciała, zagłębił w niem
dłonie jak szpony. Nie krzyknęła,
ostrzejsze iskry rozpaliły się w jej
mieniących się oczach, podała mu
się chętnie, ust jego szukając
ustami wilgotnemi i jasnemi barwą
żywej krwi. Lecz jakby pod nie
złomnym a narzuconym nakazem
bronił się przed pocałunkiem tych
ust, przylgnął twarzą do rozchylonych
fałdów sukni, w jędrną białość
młodych piersi wargami się wtulił.
Dalszy ciąg nastąpi.

«

ZIARENKA PIASKU.

O WŁOSACH.
Daremnie zasypywać popiołem sto hinduskich osadach i świąty
oczy! Widzą one rozpasane sceny niach egzystują jedynie tak zwani
wiążących się ze sobą figur, w ja money - dealer, po polsku chyba:
kichś szalonych ujęciach, w srogich wekslarze, których kantor wymiany
przemocach ciała nad ciałem, w ge stanowi stół i jakaś skrytka na pie
stach pragnących i potwornie roz niądze- Przy wejściu do każdej
szerzonych, w oczach przewróco świątyni musi się mieć spory zapas
nych i wywalonych ozorach, kon- drobnych pieniędzy, gdyż na prawo
wulsyjnych, ostatecznych drgawek— i lewo brahmini żądają napiwków.
rozkoszy, czy śmierci?
Skoro znudzony już tern wyciąga
Z tylu cierpień i poniewierki zro niem rąk Europejczyk odmawia im
dzony, jeden głos się wyrywa: Mi pieniędzy, wówczas na arenę wy
łości, miłości!!
stępują zwierzęta. Są to przeważnie
Drgają piersi pod łachmanami, małpy lub słonie. Z małpami (jak
nogi wysmukłe przebierają na miej zresztą wszędzie) jest łatwiejsza
scu jakieś niespokojne, drobne krocz sprawa. Choć łapią cię za spódnice
ki, ręce wiją się po ciele, to znów i zdzierają welony, możesz im osta
szukają w koło oparcia... Auha! tecznie wydać walkę i odegnać,
Auha! Litości! O, sroga Kali, daj z tern miłem przeświadczeniem, że,
śmierć, bo nie masz dla nas roz jeśli ty im nic nie dałeś, to one
koszy...
tobie zostawiły z pewnością na pa
Rzucają się na ziemię ciała wy miątkę parę zwierzątek... Inaczej się
schłe, tarzają się w piasku gwiaździ sprawa przedstawia ze słoniami.
ste wypłakane oczy... Auha! Auha! Zapewniam cię, czytelniku, że, jeśli
Kali, daj Śmierć!
nagle obstąpi cię kilka owych stu
Słońce przypieka ich głowy i ple letnich olbrzymów, z czołami pocy; obnażone piersi i brzuchy, roz malowanemi odznaką kasty, wijąc
rzucone uda i ramiona. Zalewa oczy trąbami nad twą głową i następu
krwią i szałem. Słońce groźne jąc na piersi tak, że odrazu brakuje
i niszczące, jak sam Siwa, panuje ci oddechu, oddałbyś nie tylko
nad tym rozjęczonym tłumem wiją- ostatnią rupię, jaką masz przy du
cych się w nieokiełznanem, nieza- szy, ale i koszulę zdarł z grzbietu,
spoko jonem pragnieniu, nędznych aby tylko uzyskać wolne przejście
ciał kobiecych. O, modlitwo naj pomiędzy temi, tak łagodnie w klat
głębszego jestestwa ludzkiego, jak ce wyglądającemi, zwierzętami. Na
ieś jest straszna!..
uczone doświadczeniem, zbliżamy
Uciekajmy.
się do wekslarza, prosząc o zmianę
Wykąpane i wypoczęte w chło pięciu rupii. Kuzynka moja, która
dzie panka *), wyruszamy po po od chwili wyjazdu objęła prowadze
łudniu do Rock-temple, świątyni, nie naszych rachunków, kładzie mo
wykutej w skale, poświęconej kul netę na stole. Po chwili, brahmin
towi Siwy. Po drodze zachwyca na wyciąga ukryte dotąd ręce i podaje
sze oczy cudowny tank Teppa- jej na dłoni kupkę pieniędzy. Ręce
Kulam. Po szerokich kamiennych straszne białością jakichś ohydnych
schodach, objętych pięknie rzeźbio plam na tle czerwono-sinych rozraną balustradą, różnobarwny tłum nień. Ręce o trzech i czterech pal
wiernych schodzi do wody świętego cach, przerażające tradycją biblijną,
kwadratowego stawu, na codzienne ręce trędowatego. Chwila głuchego
poobiednie ablucje. W środku niego milczenia, w której zamiera serce
mały pawilon „mandapam", praw i zimno obrzydłe, jak gad oślizły,
dziwy klejnocik architektury brah- wczołguje się za plecy... Trędowaty
mińskiej.
patrzy na nas obojętnie i czeka.
Stajemy wreszcie u stóp skały,
Drżąca cofam się w tył krokiem
przy wejściu do świątyni, która wy niepewnym. Spoglądam na moją
kuta w połowie XVII wieku, nosi kuzynkę. Blada jest, jak śmierć. Ale
wyraźne cechy architektury stylu nagle zdeterminowanym ruchem wy
Jain.
ciąga rękę: Weil please! Chryste
W południowych Indjach, w więk Panie! Wzięła te pieniądze w gołe
szych jedynie miastach, zamieszka dłonie, bo tam rękawiczek nosić
łych liczniej przez Anglików, znaj niepodobna...
dują się agentury bankowe. W czyCoś się zarwało w mej duszy.
*) Panka: olbrzymi wachlarz, zawie Serce skoczyło do gardła i dusi...
szony u sufitu i poruśzany sznurami z ze Oto w tej chwili srogiej próby ru
wnątrz pokoju przez czarnego służącego. nęło w proch całe moje wysokie
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mniemanie o sobie. Gdzież materjał
na heroinę, do której sądziłam się
zdolna? Oto stchórzyłam! Stchórzy
łam nikczemnie w oczach tego
skromnego, belgijskiego dziewczę
cia, które w jednej chwili wszystko
postawiło na kartę w imię obowiąz
ku, przyjętego z uśmiechem na
ustach i nieświadomością odpowie
dzialności w sercu.
Pierwsze to spotkanie zrobiło na
nas straszne wrażenie! Ale ponie
waż trąd jest chorobą, często spo
tykaną na południu, zwłaszcza u tych,
którzy zajmują się wymianą pienię
dzy, po dłuższym czasie przyzwy
czaiłyśmy się do tych nieszczęśli
wych i zobojętniały na zarazki.
Wchodzimy do środka świątyni.
Już na dole, w niewielkim kwadra
cie hallu, ogarnia nas półmrok, za
duch, woń kolorowych ludzi, przewiędłych kwiatów i zwierzęcego
kału. Po schodach, z początku sze
rokich, to znów wązkich i wysokich,
jak drabina, pniemy się w górę.
Schody te, zygzakowate i kręte, po
malowane są, jak wszystkie prawie
stopnie tanków, w pasy białe i czer
wone. Ale tutaj czerwoność ta, roz
świetlana jedynie lampkami olejnemi w kapliczkach potwornych boż
ków, przybiera jakiś ton ciemnoceglany, krwisty. Przychodzi mi na
myśl katastrofa z 1849 roku: oto
w czasie uroczystości na cześć Si
wy, z niewiadomej dotąd przyczyny,
popłoch tak straszny ogarnął tłumy
wiernych, że przeszło 500 osób zo
stało zduszonych i stratowanych na
śmierć, na tych właśnie schodach,
na maleńkich placykach i salkach,
wykutych z obu ich stron. Krew po
płynęła bogato... ofiarowana potem
z wielkim lamentem Siwie i całej
jego rodzinie. Krew tę, nigdy nie
zmytą, rozniosły w pielgrzymkach
bose nogi po całych Indjach. Ale
drobniuchne jej parcelki do dziś
dnia leżą wsiąknięte w żywy kamień
i lepią się do podeszew naszych bia
łych bucików. Staram się stąpać
jak najlżej...
Atmosfera religijnego fanatyzmu
i zmysłowego podniecenia panuje
tutaj bezwzględnie. Może dlatego,
że brak miejsca zmusza ludzi do
bliższej z sobą styczności. Wbrew
swej woli, trzeba w pewnych miej
scach przesuwać się całem ciałem
obok drugiego, najczęściej nagiego,
ciała i prażyć je oddechem.
*
„Lingom
) najróżniejszych, ale
*
zawsze skromnych wymiarów zajął
wolne miejsca po prawicy i lewicy.
Czarny kamień, lśniący od masła,
*) Znów Cię, Czytelniku, odsyłam do
Encyklopedji po wytłomaczenie znaczenia
tego słowa.

rdzawy od proszku i oświecony migającemi światełkami lampek wo
tywnych, magnetyzuje trochę widza
jakąś niesamowitą siłą... Musi nią
być: tradycja wiekowej adoracji.
Dalej, na środku maleńkiego pla
cyku, który przezornie obchodzimy
boczkiem, dwóch Hindusów gra na
flecie. Dokoła nich porozstawiane
koszyki i misy pełne mleka. Z pod
słomianych pokrywek, wywabione
dźwiękami, wysuwają się straszne,
trójkątne głowy świętych kingcobras. Chwieją się w takt muzyki,
zalewają ulubionym napojem i, otwie
rając w jakiemś leniwem, przerażającem ziewaniu paszcze, błyskają
trującemi kłami... Ciche, giętkie, jak
łodygi kwiatu, groźne, jak śmierć
nieoczekiwana!
Idziemy wciąż wyżej, choć w tern
otoczeniu zaczynamy się czuć dziw
nie nieswojo...
Widzę nad sobą większą plat
formę, a na niej—wpół-płaskorzeźbą
wykute dwa ogromne słonie. Nagle
od płaskorzeźby odrywa się ela
styczna trąba i wdzięcznym ruchem
pod nos mi zajeżdża... Niema rady...
Trzeba przejść między nogami tych
dwóch bestji, które stoją do siebie
oko w oko i kieł w kieł.
Czarne chłopczyki, siedząc u stóp
Subrahmania, zabawiają się nie
skromnie. Dziewczynki, wtulone w ką
cik, obserwują agatowemi oczyma
bez wyrazu swych przyszłych panów
życia i śmierci.
Duszność, tajemnicze gesty i rzad
kie urywane słowa działają na nas
tak, że zaczynamy się oglądać poza
siebie...
Czujemy, że oni, choć niby na
nas nie patrzą, jednak wiedzą już
o wtargnięciu dwóch Białych Kobiet
do rock-temple, wszyscy!—od góry
do dołu.
Nienawistna świadomość ich i zu
pełna nieświadomość nasza zamknię
te są w7 tej skale, która tak łatwo
mogłaby się stać naszym grobem.
Nareszcie, powietrze zaczyna się
przeczyszczać. Jakiś świeży powiew
oblatuje spocone czoła. Jeszcze
kilka pięter, a jasność dzienna prze
dziera się do oczu, ściągając roz
szerzone niepokojem i podnieceniem
źrenice. Jesteśmy na szczycie ska
ły, który rozwija się tutaj w ob
szerną terasę.
Siadamy bez słowa, rozkoszując
się jednym z najwspanialszych i najrozleglejszych widoków w Indjach.
Ze wszech stron oko obejmuje
przestrzeń 20 lub 30 mil angielskich
łąk i pól ryżowych. Na północ gaje
palmowe, z których rozkwitają wy
niosłe szczyty Gopurams i niezli

czone, fantastyczne dachy świątyni
Sri Rangam. Błękitne dymy unoszą
się nad kuchniami brahminów, echa
dzwonków i poszum rozkołysanego
chłodną godziną tłumu biją ku nam
mocnym rytmem tego tajemniczego
życia.
I w tej cudownej chwili dzieje
się rzecz straszna: Siedzący parę
kroków dalej nasz boy i przewod
nik zaczynają poruszać się niespo
kojnie... Nagle zrywają turbany i oga
niają się niemi gwałtownie. I koło
mej twarzy przelatuje coś z szu
mem... Gonię to „coś
**
roztargnio
nym wzrokiem, gdy nagle koło oczu,
uszu, rąk, ust dziesiątki dużych
owadów, z bzykiem, furkaniem, sy
kiem, buczeniem, gonić się i kłębić
zaczynają. Nic nie rozumiejąc, wie
dziona instynktem zachowawczym,
porywam się z ziemi i, zdoławszy
tylko krzyknąć mojej kuzynce: „run
),
**
away
gnam, jak wicher (zapo
minając o europejskiej godności),
w stronę wejścia do świątyni. W bie
gu mignęło mi w oczach wianie ja
kiegoś worka, z którego wypadała
chmura rozwścieczonych owadów...
Lecą one za mną i koło mnie, ale
gdy dostaję się w czeluść skalną,
zosfają poza mną.
Stanąwszy, otrząsam się, jak pies
po łaźni. Co się stało? Czarny duży
owad pełza po mojej spódnicy. Za
bijam go. Muszę z czegoś zdać so
bie sprawę... Drugi bije skrzydłami
w zwojach welonu... Zabijam go!
Dotykam twarzy, macam ręce i no
gi—nic nie boli! Aha! więc się wy
mknęłam... Mam niejasne przeczu
cie, że uszłam jakiejś katastrofie...
Ale z tych zastanowień wyrywa mnie
ostry wrzask mojej towarzyszki, któ
ra została sama na górze. Widzę ją:
rzuca się w prawo i w lewo, pada
na ziemię, podrywa w skokach, za
tacza w jakiś fatalny taniec święte
go Wita. Wpółoszalała z bólu, ata
kowana ze wszech stron, rzuca bez
ładnie rękami, zrywa nieprzytomnie
welony i kapelusz. Wzywając roz
paczliwie pomocy, woła mnie po
imieniu. Wygłodzone owady rzucają
się na nią z całą zajadłością. Tną
bez miłosierdzia rozjątrzone krzy
kiem i gwałtownemi ruchami swej
ofiary, a każde ukąszenie, to trujące żądło, wbite w jej ciało. Nagle
przyjaciółka moja pada i nie pod
nosi się więcej... Jest oślepiona. Ja
kieś drgawki konwulsyjne nią wstrzą
sają,.. Chcę biedź na pomoc, rzu
cam się ku wyjściu, ale pomiędzy
nami, w smudze jasności widzę
chmurę czarnych groźnych owadów.
I znów instynkt samozachowawczy,
*) Uciekaj.
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a raczej ohydny egoizm zasyczał mi
w ucho: „Nie chodź! I ciebie po
dobny los tam czeka. Niech ją Bóg
ratuje, bo ty nie możesz". I nie po
szłam...
Nie Bóg ją uratował, ale boy
nasz: zebrał się nagle w sobie,
skurczył, skoczył w światło i wy
niósł na rękach to umęczone ciałoUciekać .. Uciekać.,.
Pędzimy na oślep po stromych
schodach. Migają nam w przejściach
roziskrzone oczy, zęby lśnią w ro
ześmianych radością wargach... Bły
skawicznie prześlizguję się pod brzu
chami słoni, zjeżdżam po grzbietach
ospałych krów, płoszę ogryzające
banany małpy, plączę się w fatal
nych koszach cobras... Nic mię już
nie zastanawia, ani przeraża, bo
cała myśl moja, wysłana w prze
strzeń, biegnie przedemną, wołając
z rozpaczą: Co się stało? Co się
jeszcze stanie?
Wybiegamy na ulicę, gdzie cze
ka nasz powóz. Boy rzuca swój
ciężar na poduszki. Krzyczę jakimś
nieswoim głosem: „Doktora! Do
szpitala!!" Spoglądam na moją ku
zynkę: twarz jej opuchła, oświecona
promieniami gasnącego słońca, prze
raża... Na oczach stulone powieki,
jak poduszki, ręce zdeformowane,
na szyi i ustach jakieś okropne
zgrubienia. Wszystka to pęcznieje
coraz bardziej i rośnie nakropione
białymi pęcherzykami zebranej już
materji, w których sterczą żądła...
W głowie zaczyna mi się mieszać...
ona umrze! W oczach mi stają: jej
siwy, jak gołąb, ojciec, siostra, któ
ra powierzyła mi ją z całą ufnością
tam, w Medjolanie, a ona umrze!
Pochylam się nad nią: Jeanne, jak
się czujesz?
— Do białego doktora — szepcą
rozdęte wargi.
— To the white doctor! — krzy
czę na woźnicę.
— Yes, yes! — odpowiada fleg
matycznie.
— Umrze! — świdruje mi wciąż
w mózgu. Jesteśmy w najbardziej
fanatycznem centrum Indji, na „świę
tym obszarze
,
*
przy 50" gorąca.
I nagle przypominam sobie okropny
szczegół: Oto przed zapaleniem sto
su, ktoś z najbliższych musi zmar
łemu czaszkę rozłupać toporem.
Inaczej, przy pękaniu kości w ogniu,
mózg rozpryskuje się na wsze stro
ny. Jest to też „ostatnia posługa",
konieczna do oddania w takich wa
runkach.
Jadwiga Toepiitz-Mrozowska..
Dokończenie nastąpi.
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Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Iwan Szupow-Karamin powtarzał
Nie śmieli również zadrzeć z municypalnością, która bardzo gorli z westchnieniem:
— Niema nic nieznośniejszego
wie organizowała opór przeciw7 za
machowi Stanu. Z drugiej strony nad niepewność.
A ponieważ lubił kpinkować, do
otrzymywali niepokojące wieści o
kozakach Krasnowa, którzy z Gat- dawał :
— Tylko zając woli czekać.
czyny przeszli do Carskiego Sioła
Salon Natalji bywał pustym wie
i dochodzili prawie do przedmieść
stolicy. To też mieszkańcy Petro- czorami ; ludzie nie odważali się
grodu widzieli stojący na kotwicy chodzić po mieście nocą- Przyj
tuż przy moście Pałacowym mały mowała teraz o piątej i przez oso
krążownik „Aurora", którego artylerja bliwy objaw strachu gromadziło się
przyczyniła się do zdobycia Pałacu tam więcej gości, niż kiedykolwiek.
Ludzie nie mogli usiedzieć w domu.
Zimowego.
Stał pod parą i każdy wiedział, Samotni czuli dotkliwiej swoją sła
że statek ten ofiarowałby schronie bość. Biegali więc jedni do drugich
nie przywódcom bolszewickim, gdy i zebrawszy się wmawiali w siebie,
by zmienna fortuna zmusiła ich do że są silni i starali się ogłuszać
ucieczki z tylko co opanowanego rozmowami bez końca.
PiotrogroduAle rozchodzili się bardziej je
I można było obudzić się którego szcze zgnębieni, bo trudno sobie
pięknego poranku, aby dowiedzieć wyobrazić coś smutniejszego, niż
się, że Lenin, Trocki i ich poplecz pogawędki tych pierwszych dni. Ka
nicy zmykają całą siłą pary ku żdy wracał do siebie około ósmej
jakiemuś obcemu lądowi. Jednem i Iwan Szupow widział z rozpaczą,
słowem, nic nie wydawało się bar że się zanosi na samotny wieczór.
dziej chwiejnem, niż władza tych Ten człowiek tak gadatliwy rozma
ludzi, którzy rozprawiali tak głośno. wiał z każdym z łatwością, tylko
Po za tern ani jednego terory- nie ze swoją żoną.
Przez owe trzy dni Natalja nastycznego czynu, żadnego nawet nie
porządku. Miasto było spokojniejsze, próżno usiłowała wejść w porozu
niż kiedykolwiek od pół roku. Wszę mienie z Simeonowem. Po zamachu
dzie patrole i ani jednego wystrzału. stanu opuścił swoje mieszkanie i nie
Aresztowano złodziei i włóczęgów. zostawił adresu. Zapewne był w Smol
Magazyny były ctwarte. W każdym nym. Ale jak dotrzeć tam do niego ?
domu zaprowadzono surowe i uspo Przyszłość nie zarysowywała się
kajające przepisy. Każdy mieszka < dość jasno, żeby można było nara
nieć Piotrogrodu, stosownie do da żać się na pokazywanie w głównej
nej dzielnicy, otrzymał numer tele kwaterze bolszewików.
fonu, do jakiego miał się odnieść
Lydja na skutek owej pełnej
w razie kradzieży lub najścia. Do wrażeń nocy była trochę cierpiącą
znano nagle wrażenia, że jakaś i musiała parę dni przeleżeć
opieka czuwa i broni od tysiąca rze w łóżku. Nie widziała Pawła, junkrzy
czywistych niebezpieczeństw. Oddy bowiem byli skonsygnowani w szko
łach i nie mogli pod groźbą utraty
chano swobodniej...
Lecz wnet, skoro tylko chciało życia pokazywać się na mieście
się puścić wodze wyobraźni i wi w mundurze.
W sobotę Lydja dowiedziała się,
dzieć dalej, niż sięgały pozory,
ogarniał ludzi strach na myśl zbyt że zabito dwóch na Gorochowej,
pewną, żeby ją można było poda podczas gdy patrolowali ulicę w sa
wać w wątpliwość, że się jest cia mochodzie blindowym. Unierucho
łem i mieniem na łasce ludzi bez miono automobil i zamordowano jaskrupułów i twardych, których ewan- dących w nim, zanim ci zdążyli po
gelja głosiła wojnę domową, komu myśleć o obronie.
nizm i wytępienie przez gwałt daTego wieczora Katia wyszła nocą
■ wnych kierowniczych klas.
z pałacu Wołyńskich z dużym pa
Była w tern jakaś sprzeczność kunkiem. Udała do dawnego pałacu
tak widoczna, tak dotykalna, tak Michajłowskiego, gdzie przebywał
rzucająca się w oczy, że wprost Paweł. Oddała pakunki i list szyld
przygniatała umysły i dławiła od wachowi pod bramą, której kraty
dech w piersiach.
były zaryglowane.
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Lydja próbowała telefonować do
Pawła ; odpowiedziano jej z central
nego biura, że numer ten nie działa.
Wtedy poprosiła Mikołaja Sawiń
skiego, aby ją przyszedł odwiedzić.
Przybył natychmiast, porzucając
bez wahania ważne zajęcia. Zastał
Lydję bladą i zmienioną. Miała
w spojrzeniu coś poważnego, czego
w niem dotąd nie widział, i mówiła
głosem, w którym napróżno usiło
wał odnaleźć ten dziecięcy dźwięk,
tak mu dotychczas właściwy. Po
dziękowała mu, że przyszedł tak
prędko, powiedziała, że ma z nim
do pomówienia i spytała:
— Chciałabym wiedzieć, co pan
myśli o położeniu?
Sawiński popatrzył na tę twa
rzyczkę tak młodą a już tak zbolałą.
Poczem wzruszył ramionami.
— Nic, doprawdy, Lydjo SergejewnoA gdy poważne oczy dziewczę
cia tkwiły w nim wciąż pytająco,
ciągnął dalej głosem głuchym:
— Trzeba czekać. Nic obecnie
nie zarysowywa się jasno. Któż
może przewidzieć, co się stanie
jutro?
I zaczął mówić o niepewnem
położeniu bolszewików i możliwości
wkroczenia kozaków pod dowódz
twem Krasnowa.
Lydja przerwała mu, kładąc mu
dłoń na ręku.
— Wiem to wszystko — rzekła,
wpatrując się w niego badawczo —
ale nie wiem, co pan o tern my
ślisz, Mikołaju Władymirowiczu. Po
wiedz mi pan to, proszę. Myślałam
dużo przez te trzy dni i zdaje mi
się, że nie jestem już tą dziew
czynką, jaką mnie pan znałeś. Je
steś pan moim przyjacielem, nie
prawdaż? Bądź pan ze mną szcze
rym. Z panem jednym na całym
świecie mogę w ten sposób rozma
wiać.
Było w głosie Lydji coś, co ?
wstrząsnęło Sawińskim do głębi.
Wyczuł, że Lydja szuka przy nim
ostoi w udręczeniach, których przy
czyna była mu nieznaną. I cóż jej
miał powiedzieć, będąc sam w ta
kiej niepewności? Postanowił zatem
przedstawić jej stan rzeczy takim,
jakim go widział, ale w sposób,
któryby odebrał rozmowie to, co
w niej było naprężonego i niemal
tragicznego.
— Lydjo Sergiejewno — rzeki. —
Nie jestem prorokiem. Jeżeli się
mylę, nie miej o to do mnie żalu.
Wyznaję, że nie mam zaufania do
kozaków Krasnowa.
Gdyby byli
chcieli wziąć miasto, byliby je wzięli
wczoraj. Nie znamy stanu ich umy

słów, ale założyłbym się, że są nie
zdecydowani, że się różnią w zda
niach, że się tam czeka, zamiast
działać i traci się czas na czczej
gadaninie. To już rosyjska choroba.
Jedni bolszewicy zdają się być od
niej wolni. Sposób, w jaki dokonali
zamachu we środę, jest rzeczywiś
cie nadzwyczajny. Jaki postęp od
dni lipcowych! Są istotnie zdolni
nauczyć się czegoś. Nie widzieliśmy
jeszcze podczas rewolucji ludzi,
którzyby umieli skorzystać z naby
tego doświadczenia... A jeżeli pani
chcesz wyprowadzić stąd jakiś
wniosek...
Zamilkł na chwilę, ujął obie
ręce Lydji w swoje dłonie i rzekł
z uśmiechem:,
— Chcesz pani naprawdę usły
szeć jakiś wniosek, Lydjo Sergie
jewno? Niema nic trudniejszego dla
Rosjanina, niż dojść do jakiegoś
wniosku. Nasi rodacy lubią groma
dzić tysiące argumentów za i prze
ciw. Poczem, gdy cię olśnili płod
nością swego umysłu i niewyczerpanemi zasobami swej djalektyki,
kłaniają się i koniec.
Lydja nie odwracała od niego
swych poważnych oczu i rzekła
tylko:
— A więc?
— A więc — ponowił Mikołaj
Sawiński — wierzę w zwycięstwo
Lenina. Ale, jeżeli mnie spytasz, co
on zrobi z tego zwycięstwa, odpo
wiem ci, że nie wiem nic zgoła
i prawdopodobnie w tej chwili on
sam tego nie wie... Przypuszczam,
że to jest polityk w tym samym
stopniu co fanatyk- Polityka składa
się z podstępów, sprytu i ustępstw,
Nie stwarza się systemu społeczne
go w ciągu dnia... Będzie zmuszony
lawirować, operować kompromisa
mi... Ale, droga Lydjo Sergiejewno,
— zakończył — bardzo to poważna
rozmowa, a zarazem dosyć późno...
Zanim komunizm zapanuje w Rosji,
Lenin może być obalony, pani i ja
możemy być w Anglji, Niemcy mo
gą wziąć Piotrogród i osadzić no
wego cara na tronie.
Lydja wstała i zaczęła chodzić
po pokoju z rękoma założonemi na
plecach. Chodziła wolnym, stanow
czym krokiem z twarzą wciąż po
ważną i zamyśloną. Nagle przystą
piła do Sawińskiego i rzekła:
— To nie parada cyrkowa, Mi
kołaju Władymirowiczu. To jedno
zrozumiałam. Myślę, że wszystko
runie, że dużo krwi się poleje.
Umilkła silnie wzruszona i bar
dzo cichym głosem, tuż prawie nad
twarzą Sawińskiego, szepnęła:
— To ohydne!

Było coś w głosie Lydji, co
przeniknęło Sawińskiego do głębi.
Chciał mówić; nie znajdował słów.
Nastąpiło długie milczenie.
Lydja opanowała się pierwsza.
Przeszła się jeszcze po pokoju, po
czem rzekła spokojnie:
— Chciałam pana zapytać, Mi
kołaju Władymirowiczu, czy mógł
by pan dostarczyć pasport dla
młodego człowieka?
Zmiana tonu, jakim wypowie
działa te słowa, przyniosła Sawiń
skiemu jakąś niepojętą ulgę.
— Pasport dla młodego czło
wieka — rzekł. — To rzecz nie
łatwa; zdaje mi się jednak, że będę
ci to mógł załatwić w tych dniach,
Lydjo Sergiejewno. Na szczęście,
mam stosunki...
Twarz Lydji rozpogodziła się po
raz pierwszy.
— Powiem panu wszystko. To
dla mego kuzyna, Pawła. Kocham
go jak brata. To dzieciak, prawdzi
wy dzieciak. Owej nocy, kiedy bol
szewicy zdobyli Pałac Zimowy, on
tam był. Pytam pana, co on tam
miał do roboty? Narażać się, żeby
go Rosjanie zabili... Dla kogo? To
nie ma najmniejszego sensu. Teraz
znowu siedzi zamknięty w szkole.
Tam także go żabi ją na pewno. To
nie jest parada cyrkowa, Mikołaju
Władymirowiczu. Szczęśliwa jestem,
że pan to czuje w równym stopniu,
jak ja... Otóż ułożyłam cały plan,
żeby mógł uciec; podobno to się
nazywa dezerterować, ale to mi
wszystko jedno... Jeżeli bolszewicy
są panami, Paweł ma prawo zde
zerterować. Posłałam mu przez Katię ubranie cywilne. Paweł potrafi
znaleźć sposób, żeby się dostać do
mojej przyjaciółki Heleny Iwanowny.
Pan ją zna. Mieszka na Mochowej 27. Jej można zaufać; ukryje
go przez kilka dni. Nikt go tam
szukać nie pójdzie... Ale pasport
jest konieczny. Nie zaznam chwili
spokoju, dopóki się nie dowiem, że
Paweł jest w Finlandji.
— Ale czy on zechce wyje
chać? — zapytał Sawiński.
— Nie ośmieli się sprzeciwiać
mi — odpowiedziała Lydja tonem
pewności.
— A więc będę miał pasport
we wtorek lub środę — rzekł Sa
wiński. — A potem — dodał z uśmiechem — sądzę, że trzeba się
będzie postarać o pasport dla pani.
— O! dla mnie! nie myśl pan
o tern, Mikołaju Władymirowiczu!
Cóż ja ryzykuję! — zawołała Lydja
głosem prawie radosnym. — Skoro
tylko Paweł znajdzie się w miejscu
bezpiecznem, będę zupełnie spo
kojną. Pozostanę tutaj jeszcze tro
6

chę, bo przecież pan wie, że jestem
ciekawa.
Mikołaj Sawiński odnajdywał
wreszcie tę Lydję dziecinną i we
sołą, którą kochał. Teraz mówiła
ze zwykłą swobodą i szczerością,
uśmiechając się co chwila.
— Nie wiem, co się ze mną
stało — ciągnęła dalej, — kiedy do
wiedziałam się, że Paweł jest
z junkrami w Pałacu Zimowym.
Paweł był przecież na wojnie. To
mi się wydawało zupełnie naturalnem. A może było to niczem w mo
ich oczach... Działo się to zbyt da
leko... Może plotę niedorzeczności,
ale czuję, że pan mnie rozumie...
Odkąd wybuchła rewolucja, wiem,
że zabito dużo ludzi tu w mieście.
Nie znałam ich. To mi było obo
jętne. Powtarzałam to, co inni mó
wią, nie przywiązując żadnego zna
czenia do tych słów: „Rewolucje
nie mogą się obejść bez ofiar".
Mówiono też o „krwi rozlanej dla
wielkiej sprawy". Czemże była dla
mnie ta „krew rozlana
?
*
Pustym
dźwiękiem, niczem więcej. Sto razy
przechodziłam polem Marsowem,
koło grobów „ofiar rewolucji". Ni
gdy mnie to nie wzruszało; prawdo
podobnie tak, jakby pan nie dozna
wał wzruszenia, wchodząc na obcy
cmentarz. I oto, przed trzema dnia
mi, zrozumiałam nagle, co to jest
ta „krew rozlana”. Czy dlatego, że
widziałam na własne oczy tę bary
kadę, którą wznieśli junkrzy? Czy
dlatego, że Paweł był mi bliskim?
Czy dlatego, że miał się bić z tymi
żołnierzami, z którymi często roz
mawiałam i którzy również wyda
wali mi się zawsze blizcy? Czy dla
tego, że to się działo o dwa kroki
stąd, że słyszałam strzelanie i wi
działam ciemne niebo rozświetlające
się za każdym armatnim strzałem?
Nie wiem, Mikołaju Władymirowi
czu; nie wiem, ale nie mogłam tego
znieść. Może wydam się panu śmiesz
ną, że się tak powoduję wzrusze
niem?.. Wszystko jedno. Trzeba,
żeby Paweł wyjechał, a wtedy zo
baczysz pan, że będę bardzo roz
sądną, że będę mówiła, jak inni,
o „ofiarach rewolucji
*
i „rozlanej
*.
krwi
Sawiński spędził kilka godzin
u Lydji. Gdy wracał piechotą do
domu, śpiewał mu wciąż w głowie
wiersz Puszkina:
„Mówi, jak szemrze strumyk".
Nazajutrz była niedziela i Sa
wiński musiał jechać do Finlandji.
Na swojej dawnej przepustce nie
miał nowej wizy. Ale nie upomina
no się o nią i mógł przejechać
granicę.
Dalszy ciąg nastąpi.

chniętych (smutku nie zabiera się z so
bą na ulicę, ani kłopotów — należą one
do przywilejów intymnych ogniska do
mowego). Przeważają eleganckie kostiu
my lailleur fantaisie z crepe romaine
Bardzo są też w modzie zwłaszcza na
popołudnie płaszcze i narzutki (capes)
z aksamitu lub z materii, z jakiej zro
biona jest suknia. Kapelusze oczywiście
będą jak najrozmaitsze, stosownie do
charakteru głowy i przeznaczenia (na
ulicę, na wieczór, na bal, na. wyścigi),
bardzo są wszakże w modzie małe kape
lusiki czerwone lub ciemne z czerwonym
i z piórkiem kogucim lub z kwiatami
w najprzeróżniejszych tonacjach. Nawet
buciki w tym sezonie panie o gustach
nieco wyszukanych noszą czarne z czer
woną prążką i z takimż obcasem.
Znaną jest rzeczą, że Paryżanki (jak
i Polki zresztą) mają nóżki bardzo zgrab
ne z drobną stopką. Danem nam było
podziwiać je przez 2 lata po wojnie bez
żadnych, że tak powiem, przeszkód ze-

Kostjum angielski wcięty.

Nowe żaboty, kostjum popielaty.

»
Zycie paryskie.
Jak się panie ubierają w tym sezonie.
Przy całym podziwie dla niewyczer
panych zasobów fantazji i przemyślności,
jakie rozwijają Paryżanki dla ozdobienia
nam życia na tym nędznym padole ziem
skim, nie posiadam niestety przygotowa
nia należytego w tej dziedzinie estetyki.
Więc czytelniczki nadobne Świata z góry
zechcą mi wybaczyć brak uwag facho
wych, które byłyby może pożądane. Bę
dą to impresje pobieżne dyletanta... peł
nego dobrej woli,
Wybierzmy się zatem na Avenue de
Bois de Boulogne w niedzielę od 11—12.
Zastrzegani się. że deszczowi padać nie
wolno, inaczej niewiele co zobaczymy.
Przewinie się przed nami tłum cały syl
wetek wysmukłych, wykwintnych, uśmie-

Cranatowy aergeb<ały crepe marocain z czar
ną taśmą.

Woa'ka i szal w jednem.

wnętrznych, jakkolwiek dobry smak wy
magał, by spódniczki kończyły się nieco
poniżej kolana (co prawda nieznacznie).
Dziś wspomina się o tych czasach z lek
ką melancholią. Spódnice są długie, za
długie może, gdyż zatrzymują się na pól
drogi pomiędzy kolanem a kostką. Moda
jest Panią kapryśną i pełną despotycz
nych wybryków. Jednostajność budowy
ciała ludzkiego uważa ona za objaw
zacofania niedopuszczalny. Nie mogąc
przełamać uporu natury, kształtuje przy
najmniej dowolnie wygląd kobiety ze
wnętrzny, dekoracyjny. Przed paru laty
moda kazała kibiciom smukłym zaczynać
się tuż prawie pod piersią, w tym sezo
nie opuściła je nizko na biodra, Et ce
que la Modę veut...
Przyjrzyjmy się teraz sukniom po
południowym na jakiejś herbatce tańczą
cej. Decollete jest znacznie surowsze,
nie otwiera zeszłorocznych olśniewają
cych (mniej lub więcej) perspektyw, -Su
knia dość luźna maskuje pierś. La poitrine
ne se porto plus... Przyczyna? Mam lekkie
podejrzenie, że Paryżanki na ogół raczej
szczupłe narzucają modzie swą obojęt
ność względem tych form urody niewie
ściej, które we Francji mniej są po
wszechne, niż w kraju jej starych przy
jaciół (czytaj w Polsce). Uczesania naogół są w tym sezonie dosyć proste,
ściągnięte z tyłu głowy. Co do sa
mych sukni, uderza ich kolorowość—tony
amarantowe różne odcienie czerwonego,
szmaragdowe, ciemno-niebieskie, fioleto
we tryumfują nad czarnym kolorem, któ
ry widuje się coraz rzadziej. Jako nia-

terjał kostjumów popołudniowych — la
voile de soie kolorowa i crepe de chine.
Do strojów wieczorowych (bardzo jest
modna crepe georgette i tafle tas) używa
się jako motywu dużo draperji i raaterji
przetkanych złotemi, srebrnemi etc.
nićmi. Koronki natomiast wyszły pra
wie zupełnie z użycia, chyba że ktoś po
siada stare autentyczne Malin es. Yalencienne etc. Dyskretnie nadmienię, że
les dessous et les combinaisons nosi się
obecnie też bez koronek en linon de soie
kolorowem z wyhaftowanemi inicjałami.
I o mały włos nie zapomniałem o perfu
mach. Modne są Chypre, Quelques fleurs
i Nuit de Chine. Oczywiście gradacje tu
są nieskończone. Każda z pań ma swój
aromat ulubiony, z którym jej najbar
dziej do twarzy. Moda tu nadąje tylko
ton, a dozowanie i kombinowanie dowol
ne różnych perfum wytwarza dokoła każ
dej z nadobnych przedstawicielek płci
pięknej jej własną atmosferę indywi
dualną.
Paryż.
de Woro.
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d° mielenia zboża dla gospodarstw rolnych,
wydajność od 2 do 5 metrów na godzinę.

APARATY GORZELNICZE I REKTYFIKACYJNE miedziane i żelazne lane.

BIURO TECHNICZNE

Inż. M. ROTSTEIN

Warszawa, Lwowska 6, tel. 215-62.

NAJLEPIEJ UTRZYMUJE

Piękność i świeżość,
• żf’
zapobiega
'j zmarszczkom,

Na sezon wiosenny
poleca Fr. JANIAK,
KRAWIEC MĘZKI CYWILNY I WOJSKOWY

Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225 84.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjalów.
CENY PRZYSTĘPNE.
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ŁWOWSK/EJ EABFi. CHEM/CZWLJ

„TLEN”

GŁÓW. REPR.iSKŁAD FABR.

TOW H. FRZEM.

„POLSTAR"
k
&

0ODUENA Nr.
TEL.317-13 i 215-7A.

Po zeszłorocznym pożarze łazienek
Zćkład wód mineralnych i kąpieli
błotnych znanych ze swej skutecz
ności w reumatyzmie, artretyzmie,
przymiocie, chorobach skórnych,
nerwowych, będzie w nadchodzącym sezonie otwarty, jak
zwykle, od 20 maja do 20 września. Informacje i prospekty
wyseła Zarząd Solca, poczta Stopnica, ziemi Kieleckiej.

SOLEC

Sznurowadła

nicianemiocnoerzane
C
m \r d° obcasów trwałe, krajowe i zagraLJ U. Ili y
niczne
Ta ó wr r\ sznurowadlową w różnych
1 d b III ę
kolorach

Znakomitą pastę

„CAPILLIFER”
T. L. GRABOWSKIEGO
środek wzmacniający
włosy, i niszczący
łupież.
Warszawa,
Al. Jerozolimskie 68-

obuwia

oraz wyściełki i korki poleca

K. WŁODARCZYK i S-ka
Warszawa, Szpitalna Nr. 3, telefon 504-03.
UWAGA. Dla Kooperatyw i Kółek, Zakładów dla dzieci
specjalne ustępstwo.

r Mimoza „Motor”
Krem bez tłuszczu łatwo wcierający się udelikatnia cerę i nadaje jej matowy wygląd. Dosko
nały po goleniu. Wyrobu Fabryki ChemicznoFarmaceutycznej

WARSZ. TOW. AKC. „MOTOR^

^Jądać wszędzie.
CENY

ZA

OGŁOSZENIA:

STRONA
%
V,
l/i
9300.—
5.000 —
70.000 — 55.000.— 18.000.—
I OKŁADKA
60.000 — 30.000
15.000.—
8.000.—
4.500.
11
50.000.— 25.000.— 13.000.—
7.000.4.000.—
HI
8.00Ó.—60.000.— 30.000.— 15.000.—
4.500.—
IV
6.000.—
W tekście
85.000 — 42.500.— 22.000.— 11.500.—
Przed romansem 75.000.— 37.500.— 1 fi.000.— 10.000.—
5.250.—
STRONA OPISOWA: Mk. 60.000.—FOTOGR. i KLISZE na rach. KLIJENTA.
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.

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

oraz tkaniny bawełniane.
Nowości oryginalne angielskie.
Ceny niskie.

Wybór olbrzymi.

PRENUMERATĘ

przyjmują:

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA“
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowe P. K. O. Nfi3755.
Księgarnia Trzaska, Evert I Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
W ŁODZI: Biuro dzień. I ogł. „PROMIEŃ”, Piotrkowska Ne 81.
Przedstaw, w Ameryce: Pierwsze Polskie Biuro Dzienników
Pollsh News Agency 26, 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 po|ed. Mk.200.

DRUK GALEWSKI I DAU WARSZAWA.
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