NUMER POJEDYŃCZY NA DWORCACH KOLEJOWYCH Mk. 220.

Przedstawienie codzien
nie od godz. 6 wiecz.,
w Niedziele i Święta
od godziny 3 po poi.
Rok XVII.

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE.

WARSZAWA.

M 19.

Dnia 13 maja 1922 r.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Wydawniczego
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zawiadamia pp. akcjonarjuszów, że XII ogólne zwyczajne zebranie odbędzie się w lokalu Zarządu,
Szpitalna 12, (I piętro), w dniu 10 czerwca r.b., o godz. 3 po poł.
Przedmiotem obrad ogólnego zebrania będzie:
l-o Sprawozdanie i bilans za r. 1921.
2-o Budżet wydatków i plan działania na r. 1922.
3-o Wybór 2-ch Członków Zarządu i 2-ch zastępców na miejsce wychodzących, oraz
5-ciu Członków Komisji Rewizyjnej.
4-o Wnioski akcjonarjuszów.
Akcjonariusze, życzący sobie wziąć udział w ogólnem zebraniu, winni złożyć w biurze Zarządu
na 7 dni (§ 55) przed ogólnem zebraniem, t. j. do dnia 3 czerwca r. b., akcje lub wzamian tychże
kwity depozytowe instytucji kredytowych, działających na zasadzie zatwierdzonych ustaw.

APTEKA Tow.Akc.„F. KARPIŃSKI" |
w Warszawie, Elektoralna 35, tel. 64-64
POLECA:

;

Świeżego czerpania wody naturalne,
Ekstrakt sosnowy,
Szlam Ciechociński.

*
KRAWIEC MĘZKI CYWILNY I WOJSKOWY
Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225 84.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjałów.
CENY PRZYSTĘPNE.

KOSMETYCE.

„Krem Kalina“ i „Mleczko Różane“.
Znakomite środki na odświeżenie i udelikatnienie cery
usuwają zmarszczki i wygładzają wszelkie nierówności
skóry. Sprzedaż w pierwszorzędnych perfumeriach i skła
dach aptecznych. Główny skład A. MIŚZEWSKA, Hoża 50, tel. 186-17.

T~ Mimoza „Motor”

oraz wszelkie środki patentowane krajowe i zagraniczne.

Na sezon wiosenny
po%ca Fr. JANIAK,

NOWOŚĆ w

J

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

M P D I P solidne, kompletne urządzenia i pojedyń111 Ł D iL cze sztuki najtaniej l Poleca ,JULJArt“
Szpitalna M‘ 4.

Dziewczyna, której za żonę
brać się nie powinno.
Olbrzymie ofiary, jakie ludzkość zło
żyła na ołtarzu Molocha wojny, wzbudziły
refleksje wśród licznych socjologów, jak
zapełnić te luki. Ludzie potrzebni są bo
wiem do podjęcia pracy nad odbudową
warsztatów’, nad przywróceniem formal
nego życia. We Francji inicjatywa pań
stwowa wysila się, by pobudzić ludzkość
obecną do troski o byt pokoleń przyszłych.
Przed wojną przyrost we Francji był nie
wystarczający. Obecnie po krwaw’ej, wy
czerpującej wojnie brak ten odczuwa się
tembardziej.
W Niemczech troska o przyszłość co
do ludności również istnieje, aczkolwiek
przyrost naturalny szedł tu po drodze
normalnego rozwoju. U nas przyrost lud
ności przed wojną był zadawalający, ale
nie wyczerpywał wcale maksimum możli
wości. W wolnej Polsce przyrost ten musi
osiągnąć jaknajwiększe wyniki, gdyż gra
nice nasze są bronne tylko przez piersi
nasze a i pracy w ojczyźnie naszej znaj
dzie się bez miary.
Pytanie więc „jakiej dziewczyny nie
powinno się brać za żonę" musi wzbudzić
zaciekawienie szersze. Z tego założenia
wychodząc, p. Ignacy Nikorowicz, zaszczyt
nie znany komedjopisarz i literat, przeło
żył na język polski znaną broszurę R. Gerlinga p. t. „Dziewczyna, której za żonę
brać się nie powinno".

Już przed wojną znaczny odsetek pa
nien pozostawał wr staropanieństwie. Po
W’ojnie odsetek ten zwiększyć się musiał,
gdyż wojna pochłonęła życie wielu męż
czyzn. Rozumna gospodarka narodowa nie
powinna więc dopuścić, by ci mężczyźni,
którzy pozostali, jako kandydaci na mę
żów’, brali dziewczęta nieodpowiednie, nie
mogące dać gwarancji urodzenia zdrowe
go, normalnego potomstwa.
Sprawę tę na właściwym gruncie mo
głoby postawić prawodawstwo. Jesteśmy
jednak jeszcze daleko od rozporządzenia,
któreby wymagało od ludzi wstępujących
w związki małżeńskie świadectw lekar
skich, na równi z innemi dokumentami.
Jest interesujące, że na zachodzie rzeczni
kami i propagatorkami tej myśli są prze
ważnie kobiety i panny. I u nas ruch ten
wywołał pewien wpływ.
Dr. Gerling w rozważaniach swoich,
jakiej dziewczyny za żonę brać się nie
powinno, omawia to zagadnienie tak
z punktu widzenia fizjologiczno-seksualnego, jak i moralnego. Niektóre z uwag
jego są ciekawe. Inne natomiast budzą
zrozumiały odruch sceptycyzmu. Dr. Ger
ling pisze:
„Kobieta o wysokiej czaszce nie bę
dzie w zgodzie i jedności żyła z mężczyz
ną o niskiej i szerokiej czaszce i vice
versa“.
Co do tego pozwolimy sobie wątpić.
Jakież kobiety radzi on brać za żonę.
Gust dr. Gerlinga wypowiada się za tego
rodzaju typem:

„Kobiety o nosie zadartym, nieco zu
chwałe, nieco impertynenckie, dają sobie
radę w każdej sytuacji — i są dobremi
żonami, jeśli wyniosły z domu dobre przy
kłady i dobre wychowanie".
Nie kwest]onujemy gustu dr. Gerlinga.
Przypuszczamy jednak, że wielu mężczyzn
ma znacznie inny gust.
Broszura dr. Gerlinga czyta się z za
ciekawieniem. Nie powinny jednak jej czy
tać matki, mające córki na wydaniu. Dla
nich może być okrutna.
F.

WARSZAWSKIE lOZMOWKI TEATRALNE.
— Ciekawe, czy po ustąpieniu dyr.
Hellera istotnie nastanie .Nowy Raj
*
dla
„Teatrów Stołecznych
*...
— Tak, ale tylko w „Masce
*...
— Może „Bogaty wujaszek’ uratuje
sytuację...
— Tu trzebaby z tuzin „bogatych
*
wujaszków
i to bardzo ciężkich.
— A to po co?
— Aby każdy reprezentował choć
z tysiąc funtów... szterlingów,

*

*

*

— Csem tłómaczyć niedawny strajk
na próbach w teatrze Polskim?
— To był taki... próbny strajk.
t
*

«

*

— Chciałbym bardzo posłuchać Messalkę... Chodźmy dziś do „Nowości
*...
Wszak tam występuje?
— Już nawet mówiono, że... stamtąd...

Nowe Wydawnictwa.
WARSZAWA W CZASIE POWSTANIA
KOŚCIUSZKOWSKIEGO 1794 r.
W czasie od uchwalenia konstytucji
majowej do wybuchu powstania Kościusz
kowskiego przeżywała Warszawa wiele
chwil gorącego nastroju i podniecenia
patrjotycznego, zakończonych krwawą in
surekcją wielkotygodniową, a później, nie
stety, zajęciem stolicy przez wojska nie
przyjacielskie. Owe nastroje stolicy, ów
entuzjazm, poświęcenie i bohaterstwo jej
mieszkańców oraz historja tego okresu
skreślone zostały barwnem piórem przez
p. E Białynię dl a najszerszych mas czytel
ników. |
Broszurka ta. uznana za pożyteczną
przez Minist. Wyzn. Rei. i Ośw. Publ.
polecona została do czytania dla uczniów
kl. II i III szkół średnich.
GEOMETRJA POGLĄDOWA.
Propedeutyka geometrji od niedawne
go stosunkowo czasu zyskała sobie nie
jako prawo obywatelstwa w programach
szkół powszechnych i średnich, co spo
wodowało konieczność opracowania odpo
wiedniego podręcznika. Książka J. Gra
bowskiego dzieli cały materjał geome
tryczny na trzy części (wydane w osob
nych tomikach), na trzy kursy roczne,
licząc po jednej godzinie tygodniowo.
Arytmetyczna strona zadań części niniej
szej została przystosowana do poziomu
najelementarniejszych wiadomości z ra
chunków. Wszystkie zadania dadzą się
rozwiązać bez ułamków. Zupełne pomi
nięcie zadań, prowadzących do obliczania
powierzchni i objętości, które to zadania
stanowią materjał wykładowy klasy pierw
szej, tłomaczy się tern, że dadzą się one
zupełnie inaczej potraktować, gdy ucz
niowi przybędzie znajomość ułamków i gdy
będzie je można związać z ogólną treścią
geometryczną. Zadania kreśleniowe, po
dane na końcu książki, mają dać ucz
niowi niezbędną wprawę techniczną
w kreśleniu geometrycznem w tym za
kresie, w jakim jest to możliwe na da
nym poziomie.

— Podobno dyr. Szyfman zamierza
zaangażować na przyszły sezon artystów
pewnego kabaretu... Co z tego wyniknie...
— Niewątpliwie— „Qui pro quo
*...

— Jakim sposobem zjawiły się obec
nie w Rozmaitościach „Straszne dzieci
*...
— Proszę cię, jeśli się kojarzy tak
nieszkodliwe istoty, jak „Kobietę bez
*
przeszłości
i „Wierną kochankę" z... „Bol
*...
szewikami
czy można było się spo
dziewać innego wyniku.

* — „Hamleta
*
powinni by grać raczej
w „Teatrach Stołecznych
*...
— Czemu?
— Kwestja „Być, albo nie być
*
jest
tam aktualniejszą...
Liń.

Ruch sportowy.
JAZDA KONKURSOWA POLSKIEGO
'
AUTOMOBILKLUBU.

Automobilklub Polski organizuje w
dn. 20, 21, 22 i 23 lipca 1922 r. jazdę
konkursową w trzech etapach pod kierun
kiem Komandora w tempie turystycznem
dla samochodów typu podróżniczego z
marszrutą: Warszawa- Radom —Kielce—
Kraków—Zakopane—Morskie Oko -Zako
pane —Kraków- K i c leo —Rad ora—Warsza
wa. Razem 874 kim. Na ustalonym w
swoim czasie odcinku drogi odbędzie się
przebieg kilometrowy na szybkość.
Wszelkich bliższych informacji co do
warunków uczestnictwa w rejdzie udziela
Sekretarjat Klubu - 6, Ossolińskich (Czy
sta) Warszawa tel. 96-54 w godzinach
10-1 i 16-19 pp."

Cena niniejszego numeru Mk. 200.

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

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Wiosna na Pińszczyźnie.
(Z wrażeń myśliwskich).

WYTWORNE cukry, czekolady
i marcepany.
SKLEP Czysta. Gmach Hotelu
Europejskiego tel. 402-50.
Produkcja własna.

Or. med. MERENLENDER
chor, skóry, płciowe, wener.
Jerozolimska 7 (róg Brackiej),
od 6—8 wiecz. Tel. 503 11.

Dr. W. KNOFF

choroby nerwowe
i wewnętrzne

Przyjmuje od 11’/u—12'/aiod 47,-6, ul Smolna 10

Zakład Przyrodoleczniczy D-ra J. Łuczyń

skiego Tel. 139 22 i 132-02.

Znudził cię, przyjacielu, jedno
stajny szablon wielkomiejskiego ży
cia, te same twarze w teatrze, klu
bie czy restaurac i, gorączkowy
pośpiech, uszminkowany fałsz, lite
rackie swary i plotki, ustawiczny
niepokój, czający się nawet w ciszy
nocnej, płoszący sen? Obrzydło ci
życie gorączkowe a płytkie, o wirach
zawrotnych nieraz, lecz powierz
chownych? Pragnąłbyś uciec daleko
od „smętku tego wszystkiego
*?
Fran
cuz, Anglik, ogarnięty spleen’em,
siada na okręt i gubi się w pias
kach pustyni lub gąszczach dżungli.
Obywatelowi Rzeczypospolitej wy
starczy siąść w pociąg na dworcu
Wschodnim. Noc ledwie przeminie,
już zmienił się doszczętnie krajo
braz, rzadkiemi stają się wsie i upra
wne pola, coraz więcej lasów, wód
i łąk błotnistych. Za Pińskiem nur
ty rzek giną już w niezmiernych
rozlewach; tu i owdzie cherlawy las
moknie w bajorach, wyzierają nie
śmiało czuby podwodnych traw,
mnożą się gęste kępy ledwie ziele
niejącej łoziny, przez zwarte szere
gi smukłych a brodatych oczeretów
strzeżone. Wysiądziesz na małej
stacyjce, cichej i sennej — trzęsiesz
się wózkiem poleskim, z woźnicą
w siwej sukmanie i wielkiej czapie
baraniej, — po grobli, kunsztownie
z dylów sosnowych zbudowanej,
a które, jak klawisze, uginają się
pod kołami. Nigdy jeszcze zapewne,
obywatelu stołeczny, flaki twoje nie
były narażone na równie ciężką pró
bę! Małe koniki przebierają żwawo
kosmatemi nogami, bryczka skacze
bez przerwy, i wydaje się niemożliwem, aby kiszki nie porwały się na
strzępy! Dokoła, jak okiem sięgniesz,
pustka- Żaden dym nie kala ciężkie
1

go od obłoków nieba. Żadnej żywej
istoty, prócz jastrzębia, który krąży
wysoko. Wczoraj wyjechałem z War
szawy,—w jakim dziwnym, dalekim,
innym znalazłem się kraju! Z poza
koronki koszlawych sosen wyłania
się wreszcie wydma piasczysta
i pięć porochońskich wiatraków
wyciąga w rozpacznym, zastygłym
gieście ramiona. Wjeżdżam w sze
roką i długą ulicę sioła, obramo
waną drewnianemi, zgrabnemi cha
tami- Nic wspólnego z naszą mazo
wiecką lub krakowską wsią, o bia
łych, czy niebieskawych ścianach,
w sadach skąpaną, wesołą chicho
tem dzieciaków, nawoływaniem bab,
szczekaniem psów... Tutaj nikt się
głośno nie śmieje, — nawet dzieci.
Pies z rzadka się pokaże, zieleń
wiśni i grusz nie przysłania sadyb.
A zajedziesz do dworu, —piękna, cza
rująca pani, miast kanarków lub
papugi w klatce, pokaże ci w salo
nie skrzynię, w której hoduje po
leskie czarne węże. Okręci sobie
białe ramie taką żywą bransoletą,
i całuj teraz, braciaszku, białą rącz
kę, maiąc ruchliwy, giętki pyszczek
bestji, z wyciągniętym cienkim ję
zyczkiem nad głową. Potknęła ci
się noga o jakąś żywą przeszkodę
na posadzce, — postrzegasz żółwia
wielkiego jak talerz, który spaceru
je swobodnie — Nie szkodzi, powia
da uprzejmy gospodarz, — po nim
wóz drabiniasty może przejechać
i skorupa nie pęknie- W błotach za
ogrodem jest ich tysiące. .
Chwała Bogu, że w tych wo
dach niema krokodyli!
*
*
*
W gościnnym domu p. p. Cze
chowiczów w Porochońsku, jako

w głównej kwaterze, zebrała się
myśliwska kompania. Prosto z Nie
świeża przybyli Maurycostwo hr. Po
toccy i p- Lasocki. Wielkanocne polo
wanie na głuszce w olbrzymich lasach
ordynacji udało się wybornie. Padło
15 kogutów.
Młoda,
gorejąca
niespożytym myśliwskim tempera
mentem hr. Potocka zwaliła 10-go
głuszca. Całe popułudnie upływa na
myśliwskich zwierzeniach. Plan kampanji łowieckiej rychło ustalony.
Dziś pod wieczór pojedziemy wszy
scy na ciąg słonek. Jutro rozdzieli
się towarzystwo. Hr. Potocka, hr.
Jan Zamoyski z Podzamcza i ja
udamy się do kniei na głuszce. Są
raporty. Grają. Aby tylko było cie
plej! Hr. Maurycy Potocki i p. La
socki pojadą odrazu Bobrowikiem
(odnoga Prypeci) na jeziora. To
warzyszyć im będą p. Czechowicz
i Kamil Mackiewicz, niezrównany
artysta-rysownik, który tutaj kończy
swe świetne album wojska polskie
go. Spotkamy się wszyscy w ostro
gu na Holczy. Pani domu obiecuje
również tam przybyć.
*
*
*
Zapóźniliśmy się nazajutrz z wy
jazdem, a droga do kniei wynosi
dwadzieścia parę wiorst, przeważnie
po owych szatańskich klawiszach,
które kiszki na szwank groźny na
rażają. Mrok gęstnieje, gdy poprzez
*
„bródki
— kałuże, w których małe
szkapy nieraz zanurzają się po brzu
chy, — dostajemy się do szałasu.
Okazuje się, że leśnicy nie byli na
zapadach, nie osadzili głuszców.
Jutro zapowiada się niepewne, —
tern niepewniejsze, że chłód dojmuje
coraz dotkliwszy, rankiem spodzie
wać się należy przymrozku.
I oto zaczyna się okres leśnego,
pierwotnego życia. Noclegi na sia
nie, pod gołem niebem, przy niegasnącem ognisku, które trzeszczy
wesoło. Jedyna w świecie sypialnia!
Wysoko-pienne w tern miejscu so
sny tworzą wspaniałą bazylikę,
ciemnoszafirowy głęboki strop nie
ba usiany drżącemi gwiazdami. Już
z koszyków i puzder wydobyte za
pasy. Kartofle pieką się w popiele,
kawałki kiełbasy na patyczkach,
z rąk do rąk przechodzi butelka
z wódką. W kociołku warzy się
brudnawa woda na herbatę. Nasza
towarzyszka jest niewyczerpaną w po
mysłach kulinarnych. Wszystko wie,
o wszystkiem pamięta. Z jej pole
cenia dwóch leśników idzie natoczyć soku brzozowego: słodkawa,
cokolwiek lepka ciecz okazuje się
napojem smacznym i orzeźwiającym.
Knieja zasnęła. W tej nocy leś
nej tkwi jakaś niesłychana, potężna

Na Pińszczyźnie.

Na ciąg słonek...

tajemnica, która sprawia, iż i ludzie ka, jak gdyby dwanaście godzin
mówią półgłosem, prawie szeptem. w puchach spędziła. Noc ciemna,
Leśnicy, w swych łapciach, sznur gwiazdy migocą na niebie. Nic
kami przewiązanych, poruszają się jeszcze nie zwiastuje ranka. Rusza
tak cicho, że nawet suchy liść pod my gęsiego na przełaj. W lewem
ich stopą nie zaszeleści. Gdzieś ręku dubeltówka, w prawej — rosow oparzeliskach żaba ozwie się cza cha,—długi kij, rozwidlony na koń
sem głuchym, żałosnym dźwiękiem. cu. Przyda się bardzo, gdy w cięż
Siedzimy na zwalonej kłodzie kich, gumowych butach trzeba bę
przed ogniskiem, które żarem bije dzie dokonywać sztuk ekwilibryw lica, gdy po plecach, od kniei, stycznych na zwałach i wykrotach,—
ślizga się chłód wilgotny. Cisza. na drągach zwłaszcza, przerzuco
Wtem jękliwe, tchnące dziwną zgro nych przez bajora i trzęsawiska.
zą, donośne zawodzenie poszło po Mimo to od czasu do czasu chlupnie głośno woda, — myśliwemu
lesie. Drgnęli wszyscy.
oślizgnęła się noga i wpadł po ko
— Wilki!—szepnął z powagą leś lana- Kilka takich przechadzek,
nik. Ale daleko!
a spacer po linie cyrkowej wyda
Spojrzenia pobiegły ku opartym się dziecinną igraszką...
o sosnę strzelbom.
Zatrzymujemy się na małej po
— Gdybyż chciał podejść bliżej! — lance- Nasłuchujemy pilnie. Leśnicy
westchnął nabożnie hr. Zamoyski. znikli wśród drzew. Czekamy w reZaszywamy się w siano, gajowi ligijnem niemal skupieniu ich po
dorzucają zwalonych sosen do ognia. wrotu. Od zachodu widnokrąg za
Niebawem całe obozowisko w śnie czyna rozwidniać się zimnym sele
dynem. Mróz chodzi po kościach.
głębokim.
Polana srebrnym szronem przyso...Noc jeszcze ciemna, gdy budzi lona. Odzywa się nieśmiały szcze
mię dotknięcie twardej dłoni.
biot co wcześniej budzących się
— Pora, pane!
ptaszyn. Z dwóch stron przeciwleg
Nasza urocza towarzyszka już łych cietrzewie zaczynają swoje mo
trzyma fuzję w ręku, świeża i rzeź- notonne, uparte i głupie tokowanie.
2

Tylko głuszec nie chce się odezwać.
Kolejno wracają leśnicy.
Dziś nic nie będzie...
*
*
*

Na Pińszczyźnie.

Dzień cały spędzamy w puszczy,
przy koczowisku- Pod wieczór prze
nosimy się w inne rewiry. Gdy moi
towarzysze wraz z leśnikami udają
się na zapady, ja zostaję na błot
nistej drodze, przez którą ciągnąć
mają słonki. Na zachodzie rumieni
się niebo poprzez rózgi brzóz i ol
szyny: krajobraz Menarda. Z prze
ciwnej strony — Corot; polanka,
gąszczem okolona i w błękity
mgieł spowita. Ale najistotniej ten
krajobraz poleski utrwalił nasz Fałat.

czenia i stękania!... Cietrzew gdzieś
niedaleko znów uparcie i głupio
bełkoce. Nizko, nad rudemi mcha
mi i bajorami już zmierzch się osa
dza, wykroty i pokurczone na
bagnie chojaki przybierają w sinym
półmroku niesamowite kształty. Wsłu
chuję się bacznie w muzykę kniei.
Zimny dreszczyk zaczyna się błą
kać po plecach. Wtem pierwsze,
jeszcze odległe chrapanie słonki.
Odrazu zrobiło mi się ciepło. Fu
zja drgręła w rękach. Zapomniałem
o wszystkiem, czekam tylko, kiedy
śmignie ciemny ptak na tle szarze
jącego nieba...
Stefan Krzywoszewski.
(D. N.)

Las teraz, pod schyłek dnia,
rozśpiewany jest, podniecony, Prze
dziwne szczebioty, gwizdy, poświsty
wania, tony czyste, tremola, brzęGrobla wśród błot i rozlewów.

Współczesne malarstwo. *

Val C. Prinsep.
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„Wiosna**.

Zapamiętały rzecznik rewizji traktatu wersalskiego
JOHN MAYNARD KEYNES.
Za kulisami roboty pokojowej
w Paryżu i Wersalu uwijał się
raźno prof dr. John Maynard Key
nes, publicysta angielski. Nazwi
sko jego już wtedy zwracało uwa
gę. Umiał on bowiem w nieprze
jednany ton ówczesnych politycz
nych postulatów wszczepić płonki
nadziei dla pokonanych Niemców.
Ile razy więc tylko mógł,—działał
na korzyść Berlina. Postawa Lloyd
George’a w sprawie Śląska i Gdań
ska była, podobno, w związku
z informacjami i radami Keynes’a.
Bronił on zresztą Niemców i w sto
sunku do innych narodowości, po
siadających słuszne swoje preten
sje na rozrachunku ' pokojowym
w Wersalu.
John Maynard Keynes zrobił
się jednak słynnym po traktacie
wersalskim. Napisał on znaną, dy
skutowaną książkę p. t. „The Conseąuences ot the Peace“ (Skutki
pokoju), która zwróciła powszech
ną uwagę polityków, mężów sta
nu i ekonomistów.
Książka ta
była przedmiotem ostrej polemiki
między francuskimi, włoskimi i ame
rykańskimi publicystami. Na pracę
Keynesa zwrócił uwagę nawet sam
Poincare, gdyż tezy jej godziły
w podstawy traktatu, podpisanego
w Wersalu, i żądały rewizji sankcji
ekonomicznych w stosunku do Nie
miec.
j
Książka ta i w prasie polskie
znalazła oddźwięk. Godziła ona
bez ogródek w sprawę górno
śląską, dowodząc integralności eko
nomicznej Śląska z państwami niemieckiemi. W imieniu polskiem
odpowiedział znany przemysłowiec,
p. Wierzbicki. Naukowo zniweczył
materjał dowodowy Keynesa w tej
sprawie p. Jerzy Kramsztyk w słyn
nej swojej pracy p. t. „Związek
gospodarczy Górnego Śląska z Pol
ską a Niemcami". Konsekwencje
tych wysiłków nie poszły na mar
ne, choć opinja angielska więcej
interesowała się kwestją swoich
bezrobotnych, którzy, jakoby, mo
gliby znaleźć z powrotem zajęcie,
gdyby... Niemcom pozostawiono^
nasze perły węgla śląskiego.
P. Keynes stworzył bowiem
dosyć „oryginalną" teorję odbudo
wy Europy pod względem gospo
darczym, a sprzyjającą widokom
wywozu i zapotrzebowania na to
war angielski. Teorja ta mówi:
„Anglja cierpi obecnie na za
stój gospodarczy, gdyż... Niemcy

zginęły z rynku, jako siła kupna.
Odnosi to się i do innych krajów
kontynentu, ale bez Niemców nie
można wyobrazić sobie rychłego
naprawienia właściwej cyrkulacji
towarów". P. Keynes wmawia przytem w swoich rodaków-robotników, że do Rosji droga prowadzi
tylko przez Berlin. Przemysł an
gielski, jeżeli chce znaleźć dla sie-

Prof. dr. John Maynard Keynes.

bie znów rynki rosyjskie, musi
liczyć się z Berlinem.
Myśl ta oczarowała nawet S
Nittiego, b. prezydenta ministrów
włoskich, który w książce swej
p. t. „Europa pozbawiona błogo
sławieństwa pokoju" bez ogródek
cytuje Keynesa:
„Prostą i fundamentalną prawdą
jest to i tylko to, źe my nie mo
żemy inaczej dostać się do Mo
skwy, jak tylko przez Berlin".
(The simple and fundamenta truth
is this, and this alone: we shall
not arrive at Moscow except via
Berlin).
Wynika z tego, że Niemcy je
4

dynie krajom, potrzebującym zbytu
na swoje towary, mogą dać gwa
rancję co do rynków rosyjskich.
Jak daleko i głęboko sięgnęła
ta domniemana zbawcza myśl w sto
sunku do przemysłu angielskiego
i angielskiego robotnika, wystar
czy przeczytać ogłoszenie „Man
chester Guardian", nawołujące do
zbierania składek na głodujących
mieszkańców Rosji z nad Wołgi.
Dr. Nansen, kierownik misji dla
głodujących w Rosji, z całą po
wagą woła:
„Dajcie na głodnych w Rosji!
Ratujcie w ten sposób odbiorców
na wasze towary! Każdy szylling
ofiarowany przyniesie zysku całe
funty, gdyż odratowany od głodu
chłop rosyjski stanie się w wa
runkach normalnych największą
siłą kupną na wytwory przemysłu
z Manchester".
Mętne te ideologje stoją u pod
staw wielu teorji politycznych, któ
re obecnie tułają się po Europie.
Czteromiljonowa natomiast rzesza
bezrobotnych w Anglii pali rozgrzanem na czerwono przypu
szczeniem, iż wystarczy uznać So
wiety, a zginie ta klęska Anglji
zwycięskiej.
Lloyd George, idąc za nastro
jami opinji swojego kraju, w tym
też duchu inicjował Konferencję
genueńską. Teorja Keynesa o dro
dze przez Berlin do Moskwy leży
tu w każdej dyplomatycznej sub
telności, a bardzo być może, iż
była ona również i piastunką trakta
tu bolszewicko-niemieckicgo w Rapallo
Potwierdza to również i świeżo
wydana przez Keynesa olbrzymia
zbiorowa praca p. t „Reconstruction in Europę". Sowiety w wy
dawnictwie tern kupiły sobie aż
5 bitych, olbrzymich stronic, na
których „nadziejami" wybrukowały
to domniemane niebo, mogące za
witać do domostwa angielskiego
robotnika, obecnie pozbawionego
pracy.
P. John Maynard Keynes świę
cie wierzy w swoje doktrynerskie
przypuszczenia: nie ustaje więc
w pracy nad uhypnotyzowaniem
opinji publicznej co do konieczno
ści rewizji traktatu wersalskiego,
który teraz, rzekomo, staje na za
wadzie do unormowania stosunków
gospodarczych i politycznych mię
dzy ludami.
Konferencja genueńska o tę
właśnie doktrynę ociera się w spo
sób bolesny z dnia na dzień. Kto
jednak wie, jakie będą dalsze losy
Keynes’owskiej teorji?
Dr. Z. M.

Obrazki z bolszewickiej Moskwy.

i

• •
•.
i ■Golarnla uliczna w zaułku moskiewskim pod gołem niebem.
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O Paryżance, Warszawiance
1 Modzie słtiw kilkoro.
(Korespondencja własna).
Paryż jest stolicą piękności niewie
ściej. Nigdzie na świecie nie widzi się
tylu ładnych kobiet, co tutaj. Nigdzie?...
chyba w Polsce. Tylko... Tu popełnić mu
szę dygresję.
W obcowaniu intymnem, bez świad
ków lub w zaciszu domowego ogniska
ładna Polka (byle nie zaniedbana) ład
niejszą jest od Francuzki. Ale na balu,
na przyjęciu liczniejszem, w teatrze, czy
na ulicy, paryżanka niewątpliwie jest
efektowniejsza. Wszystkie paryżanki, dba
jące o swoją urodę, a innych szczę
śliwe miasto to nie ma, ubierają się arty
stycznie i posługują artystycznie pudrem,
różem dla ust, szminką dla ożywienia cery,
podczernianiem rzęs, brwi i oczu.
Nie należy wydawać okrzyków zgrozy!
Umieją poprawiać naturę tak zgrabnie,
że wiele przebaczonem im będzie.
Paryżanka bowiem, poza instynktem
podobania się płci brzydszej i sobie,
posiada wiedzę głęboką optyki i sfrategji.
Przecież wdzięk drobnych rysów, blask
i wyraz oczu, — z pewnej odległości już za
tracają się, nikną, o ile nie są wyzyska
ne i podkreślone. Zdarza się, że naj
delikatniejsza cera wydaje się bladą,
bezbarwną, w oświetleniu wieczornem
przybiera tony kredowo-żółte lub brudne.
Scena wymaga szminki. Sala teatru czy balu
jest poniekąd sceną. Zrozumiały to pa
ryżanki i dlatego charakteryzują się jako
aktorki świadome swego powołania: mi
strzyń i propagatorek iluzji piękna. Po
trafiły wyrobić sobie zmysł samokrytyczny
w najwyższym stopniu, umieją wiedzieć
bardziej jeszcze o brakach i słabszych
stronach swej uroczej postaci, niż o je.
zaletach. Toaletowe tajemnice służyć mają
do zręcznego zatuszowania niedostatków,
do dyskretnego uwydatnienia walorów!
Paryżanka jest artystką i potrafi się zdo
być nawet na poświęcenie... dla dobra
publicznego i sztuki.
Tu słów parę o stroju i modzie. Strój
kobiecy winien zawsze mieć ton indywi
dualny, zastosowany do wdzięków osobi
stych (która z pań ich nie posiada?!
zbyteczna uwaga!). Niedość na tern. Mo
da nie jest tyranką li tylko despotyczną,
pełną kaprysów i samowoli. Moda podaje
na każdy sezon nową dominantę, tonację
zbiorową w tej lub innej, minorowej czy
mażorowej nucie. Jest kapelmistrzem
a świat niewieści—wielką orkiestrą, prze
znaczoną dla uciechy ócz własnych i tej
drugiej brzydszej połowy rodzaju ludz
kiego. Stroje — nuty odosobnione, nie
zharmonizowane, uderzałyby nas swą egzotycznością, raziłyby odskokiem barbarzyń
skim, choćby i genialnym, od tła ogólnej
melodji światowej. Moda określa—w gra-

Kapelusze wiosenne, paryskie.

nicach zawsze barwnych i linearnych kon
certu sezonowego — odmiany toalet co
dziennych, wieczornych, balowych, intym
nych. Moda jako całość łączy chaotyczne
wysiłki jednostek w kolosalne, zgrane
pomimo całej nieskończoności odcieni
strojów indywidualnych—zespoły harmonijno-optyczne. Młoda kobieta nie powinna
lekceważyć swych obowiązków estetycznych.
Solistka dla grona osób najbliższych, współwykonawczynią jest w olbrzymiej światowej
symfonji kobiecości. Do udania się ca
łości może się przyczynić lub jej zaszko
dzić. Przeniknąć się tedy musi poczuciem
wagi swej misji estetycznej. Żyjemy w epo
ce międzynarodowości. Do skarbca wszechludzkiego każda rasa przelewa, co ma naj
cenniejszego. Dowodem niech będzie rasa
czarna, która dała nam muzykę i tańce mu
rzyńskie, która obdarzy nas wkrótce za
pewne czarem swej poezji i oryginalnem
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pojęciem toalety... Tak usiłował przekonać
się pewien dandys paryski z niezrówna
ną powagą.

Inny młody a płochy Francuz, któ
ry niedawno bawił w Polsce, z entuzjaz
mem wyrażał się o urodzie warszawianek,
z odcieniem zawodu — o ich elegancji.
— Panie, — odrzekłem, — czasy zbytków
należą u nas do tej samej przeszłości,
co wartość rubla, korony lub marki,
w stosunku do złota.
Nasze panie muszą ubierać się skromnie,
i zapewne długo jeszcze tak będzie. Nie
wątpliwie, paryżanki pięknie się ubierają,
i szminkują się artystycznie. My poprzestajemy na tern, czem nas obdarzyła przy
roda. I nie skarżymy się wcale...
Paryż.
E, de Woro.

2 życia artystycznego w Poznaniu.

Gniazdo Poznańskie Związku Artystów Scen Polskich. Przewodniczy p. Mieczysław Rutkowski.
przemawiał dyrektor Żelazowski.

Zebranie towarzyskie, na którem
Aj. fot. Marjan Fuks.

Artystyczno-literacka prodpaganda.

Jak japończycy prowadzą
propagandę w Londynie.
Ludom cywilizowanym dotychczas
najbardziej zwykle zależało na opinji an
gielskiej i dlatego też nirody mądre, o
wrodzonym instynkcie dyplomatycznym
w Londynie miewały i mają swoich ci
chych ambasadorów bez tytułu, którzy
często trudniejsze i bardziej zawikłane
rozwiązywali zadania, niż oficjalni repre
zentanci. Któż z Polaków przed wojną
żyjących w Londynie nie wiedział, ile
szkody nam, a ile korzyści Rosji przyniósł
sławny salon pani Olgi Nowikow, która
zręcznemi nićmi swoich intryg umiała
oplątać i wpływać na wybitne osobistości
świata politycznego, literackiego i arty
stycznego. Kto zaś miał okazję poznać,
niestety, zmarłego w roku ubiegłym wy
słannika rządu szwedzkiego, wielkiego
charmeur dziennikarza Hugo Vallentin,
kto w jego domu brał udział w przemi-

Gonoske Komai w swoim salonie pokazuje kilkusetletnie drzewko Japońskie.
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łych zebraniach, na których spotykało się
wybitnych przedstawicieli wszelkich kie
runków literackich, publicystycznych, arty
stycznych Anglji i Szwecji, gdzie bywał
i serdeczny przyjaciel pana domu G. B. S.
— George Bernhard Shaw, naczelni redaktorowie gazet, pisarze Galsworthy
i Bennet, następca tronu szwedzkiego, ten
podziwiać musiał roztropność tego rządu,
która w ten sposób nienatrętny i nieofi
cjalny a zawsze skuteczny zapoznawała
świat angielski ze Szwecją, jej zwyczaja
mi, jej zaletami. Każdy przyjaciel tego
domu, a były ich szeregi nieprzeliczone,
był i przyjacielem Szwecji.
Jeszcze sumienniej, jeszcze dokładniej
zyskuje dla swej ojczyzny sympatje an
gielskie poeta japoński Gonnoske Korna
*,
od lat prawie dóiesięciu zamieszkujący
Londyn. W malowniczym swoim kimonie
bywa wszędzie, opowiada o z*
yczajach
japońskich, uczy piękne panie, jak kwiaty
aranżować w wazach, jak pielęgnować
karłowate drzewka, jak podawać herbatę
po japońsku. Pisze pędzlem na długich
zwojach ryżowego papieru ody na cześć
pary królewskiej, na zaślubiny księżniczki,
wita rymami księcia Walji w Japonji.
A przytem opanowuje tak wspaniale ję
zyk angielski, że przekład jego poezji
chińskich i japońskich „Dreams from and
China and Japan" wzbudzić musi podziw
dla jego wytrwałości i talentu. Korzysta
z każdej okazji, by w pismach opowiadać
Anglikom o swoim cudnym a jedynym
Nipponie, o Fujijamie bez skazy. W domku swoim w Kensington, gdzie oklejone
papierem ryżowym okna dzielą go od
świata zewnętrznego, urządził sobie mały
światek japoński. Tam klęcząc na wyło
żonej matami podłodze pisze swoje wier
sze, tam w tejże pozie podaje swoim go
ściom skrupulatnie według ceremonjału
japońskiego przyrządzoną herbatę. Tam
pielęgnuje swoje karłowate drzewka, mi
niaturowe ch ńskie i japońskie ogródki,
tam zawiesza na ścianie coraz inne i co
raz piękniejsze kakemona. Ostatnio ten
Japończyk z krwi i kości, który w prze
ciągu tylu lat pobytu w Europie nie zrzu
cił kimona dla sukni europejskiej i woli
klęczeć na podłodze, niż siedzieć na
krześle, ożenił się z Angielką. I tęskniąc
za swoim Nipponem, obcy między obcymi,
jest jednak szczęśliwy w swojej tęskno
cie, bo spełnia misję każdego Japończyka
na świecie: służy swojej ojczyźnie.
Komentarze zbyteczne. Ale czy i nam
by się nie przydał podobny ambasador?
Londyn.

Z życia kolonjt polskiej na Dalekim Wschodzie.

.i

Widok nowego kośc^ołi katolickiego we Władywostoku, wybudowanego

ze składek miejscowej kolonji polskiej.

G. S.

Kolonja polska we Władywostoku w procesji do nowej świątyni.
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Teatr Polski w Warszawie: .Hamlet", tragedja Szekspira w opracowaniu dr. A. Szyfmana.

.Hamlet' iBrydziński), Rosenkranz (Zithrski). Gild< rrtern (Gawlikowski).

.Hamlet" (Brydziński), OfeIJa (Majdrowlcz).
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Fot. St. Brzozowski.

Teatr Polski w Warszawie: „Hamlet", trsgedja Szekspira w opracowaniu dr. A. Szyfmana.
Dekoracja K. Frycza

Fot. St. Brzozowski.}

Akt II,—scena II.

Król (p. Samborski), Królowa (p. Bronisz), Poloniuaz (p. Stanisławski), Hamlet (p. Brydziński).
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Teatr Polski w Warszawie: „Hamlet*, tragedja Szekspira w opracowaniu dr. A. Szyfmana.

Fascynująca urodą .OfeIJa* (M. Majdrowicz), w scenie obłędu.
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Fot. St. Brzozowski.

rzecz Hamletowef koncepcji Wy
spiańskiego poczynić należy, repre
zentacja teatru Polskiego była
Teatr Polski., Hamlet'' W. Szek rezultatem najlepszego teatralnego
wysiłku. Stwierdzenie tego momentu
spira.
nie
jest pozbawione znaczenia,
Hamlet przechodni znamienną tembardziej, że strona reżyserskoewolucję w historji stuleci. Każda aktorska nie we wszystkiem była
epoka jest nowym etepem ujmowa jednolita i celowa. Ale takim jest
nia tego zagadnienia, każdy okres już los wielkich dzieł literatury
literacki i artystyczny stara się o sa dramatycznej, że w obliczu aktual
morodne i oryginalne ujęcie pro- • ności chętnie przenosimy się w prze
blematu Hamletowskiego- Istota trud szłość i w przeciwstawieniu do
ności w ogarnięciu Hamleta polega dzisiejszych niedomagań odnajduje
na tern, że na tle tej postaci roz my w niej realizację ideałów.
winęło się szlachetne, jedyne w swym
Któż z nas nie widział kilku
rodzaju współzawodnictwo najwięk Hamletów? Kto nie zna całych
szych umysłów i najgłębszych akto scen na pamięć, któż nie ukochał
rów, — współzawodnictwo, które powiedzeń i refleksji tego filozofu
z Hamleta chce uczynić symbol jącego młodzieńca, sceptyka —
ludzkiego wysiłku w walce z prze entuzjasty, bohatera-kabotyna. Każdy
znaczeniem i niedoskonałością na —nietylko aktor—ma swoją, osobi
tury człowieczej.
stą nit ledwie koncepcję Hamleta.
Ze zmianą nastrojów społecz Dlatego ciężar odpowiedzialności,
nych, światopoglądów filozoficzno- jaki bierze na siebie aktor, kreujący
estetycznych, życiowych formuł i du Hamleta, przerasta wszystko, co
chowych kategorji, ulegała przeisto
czeniu krystalizacja o Hamlecie.
Był Hamlet napewno kiedyś pate
tycznym, pseudoklasycznym króle
wiczem, był romantycznym, czaru
jącym młodzieńcem, był następnie —
w miarę, jak różnicowała się psy
chiczna treść odczuwań indywidual
nych—coraz bardziej współczesnym,
niezdecydowanym, duchowo rozbi
tym. Narastanie psychiczne Hamleta
odbywało się równolegle z narasta
niem kultury zbiorowej. I dzisiaj
jeszcze koncepcja Hamleta nie
osiągnęła swego ostatniego wyrazu.
Arnold Szyfman, który dokonał nowe] w Do
Konstrukcja
Szekspira jest tak
mysłach i świetnej pod każdym względem
wielka, tak syntetyczna, że w ramach
inscenizacji .Hamleta'*.
jej pomieścić się dają różnorodne
ujęcia, nawet sprzeczne i wyklucza twórczość aktorska zwyczajnie udźwi
może.
jące się, o ile nie są pozbawione gnąćHamlet,
to nie tylko postać
piętna wielkości i tragizmu.
i charakter, ale typ życia i kateDlatego wystawienie Hamleta gorja zagadnień. Życia królewicza
posiada zawsze wagę
wielkiego duńskiego, to żywioł pełen niespo
zdarzenia. Potęga tradycji w od dzianek, niepokojących wątpliwości,
niesieniu do żadnego dzieła sztuki raf podwodnych, zwodniczych po
nie wywiera równie głębokiego mysłów, którym żadna tak zwana
uroku, wywołując przytem koniecz jednolita kreacja sprostać nie zdoła.
ność i potrzebę ciągłej opozycji Skala przeżyć od szaleństwa do
przeciwstawiania się i eksperymentu. skupionej liryki, od bezwolnego
Wyspiański zastanawiał się nad nihilizmu do entuzjastycznych pory
tern, jak dzisiaj w Polsce wystawić wów; idealizm i cynizm, prostota
Hamleta. A chociaż praca jego uczucia i jego maska, szlachetność
ma charakter fragmentu, chociaż i chytrość, wiara i niewiara, miłość
jest raczej próbą analizy dramatur i obojętność, obłąkanie i subtelność
gicznej, aniżeli rozwiązaniem psy- intellektu.
chologicznem i reżyserskiem, —
W tern bogactwie
motywów
żałować należy, że śmiałe, niespo dawny aktor wybierał jeden rys
dziewane, olśniewające rewelacje charakteru i na nim budował całą
największego polskiego artysty tea postać; dzisiejszy w dysharmonji
tru nie znalazły dotąd swego elementów znajduje najpewniejszą
scenicznego i aktorskiego urzeczy drogę do teatralnego ujęcia bohate
wistnienia.
ra. Bo organizacja psychiczna Ham
Z temi zastrzeżeniami, które na leta jest tak bardzo współczesna,

Teatry Warszawskie.

j [
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że przerasta i wyprzedza wszystko,
co przyniósł dotąd dramat t. zw.
romantyczny, realistyczny i psycho
logiczny.
Kreacja p. Brydzińskiego szła
po linji tego współczesnego Ham
leta. W takiem postawieniu roli
był on lepszym od ostatnich pol
skich Hamletów. W ramach swej
koncepcji konsekwentny, poszcze
gólne sceny oświetlił nowym, ory
ginalnym pomysłem (scena z Ofelją,
scena pojedynku). Hamlet Brydziń
skiego żył prawdą lub urojeniem
chwili.
Praca jego myśli nie
wypełniała całości charakteru, otwie
rając pole sprzecznościom, jakie
wynikają z entuzjazmu, namiętności
i porywu. Jego Hamlet nie był
ani analitykiem, ani człowiekiem
czynu. Ulegał każdej podniecie,
aby pod wpływem zdarzeń wydobyć
z siebie okruchy decyzji, pozory
twórczości. Brydziński był bardzo
interesującym Hamletem, — może
nie na miarę największych, — ale
napewno żywym i szlachetnym.
„I stało się to,—pisze Wyspiań
ski w studjum o Hamlecie — że
w Anglji jest zdanie, opinja i tra
dycja, iż jeszcze nikt nie grał
Hamleta dobrze zupełnie. Czy to
wogóle jest możliwe? Czy to jest
wina aktora?-...
To samo pytanie postawić należy,
analizując postać Ofelji. Kurtyzana
czy naiwne dziecko, czar prostoty
i poezji, czy dworskie kłamstwo
i intryga?
Obydwie koncepcje
znajdują swoje uzasadnienie w dra
macie. P. Majdrowicz była czarującą
kobietą dzieckiem, zjawiskiem na
scenie tak pięknem, że aż fantastycznem (scena obłąkania). Estetyka
postaci zaciążyła
nieco na jej
duchowej rzeczywistości. Ale kto
zna duchową prawdę Ofelji? Zanim
ją sama mogła poznać, — straciła
zmysły. Scena obłąkania jest jej
jedynem zdemaskowaniem. Ofelja
p. Majdrowicz wnosiła do dramatu
rzeczywistość piękna, cichej poezji
i harmonji. Prawda realizmu byłaby
pleonazmem.
Polonjusz w ujęciu p. Stanisław
skiego był najbardziej ludzką, ale
i najprzeciętniejszą postacią; nie
uznawany wprawdzie przez Wyspiań
skiego typ Korambisa, ale żywy, gro
teskowy, charakterystyczny j wścibski.
P. Samborski
miał
szlachetne
i Szekspirowskie ambicje. Szkoda
tylko, że rolę króla oparł na jednym
tonie i. . grymasie ust. Był więcej
królem z pantominy „zabójstwa
*.
Gonzagi
Reszta zespołu nie wprowadziła
do gry momentów indywidualnych
i charakterystycznych. Wyjątek sta

Teatr Nowości: „Jej wysokość tancerka
*

operetka w 3 aktach Waltera Goetze-

Akt. II w obozie cygańskim. P. Messalówna, świetna artystka operetki, znalazła znów niezwykłe pole dla popisu w nowe] operetce
p. t. „Jej wysokość tancerka", w której odtwarza rolę tytułową.

Akt III. P. Lucyna Messalówna w ...łóżku.
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nowił p. Zelwerowicz, który jako
grabarz poszedł w kierunku zbyt
naturalistycznym.
Strona dekoracyjna stała na
bardzo wysokim poziomie, była
najpiękniejszą ramą dla wielkiego
widowiska i niczem nie ustępowała
znakomitym wzorom Reinhardowskich teatrów.
Teatr Rozmaitości. „Igranie
z ogniem" Bogdana Katerwy.
„Igranie z ogniem" było niepo
rozumieniem, Między autorem a je
go sztuką, między sceną a widow
nią. Katerwa chciał napisać poważ
ną sztukę z tezą na temat skutków
fikcyjnego małżeństwa, a napisał
farsę. Teatr zamierzył wystawić ko
medię, a publiczność bawiła się, jak
na frywolnej krotochwili.
Gdzie leży źródło nieporozumenia? Katerwa nie jest farsowym au
torem, nie posiada ani lekkości, ani
lotnego dowcipu. Poważne zaintere
sowania i talent dramatyczny pchają
go w kierunku sztuki konwersacyjnej i psychologicznej. Te walory
pozwalały nam powitać w autorze
„Przechodnia" nowy, interesujący
talent dramatopisarski.
„Igranie z ogniem
*
jest cofnię
ciem się wstecz. Sztuka czyni wra
żenie debiutu scenicznego, — tyle
w niej naiwności w djalogu i w sy
tuacjach. A przedewszystkiem tak
mało miał autor do powiedzenia.
Bo pytanie, czy małżeństwo zostało
spełnione, czy nie, może być roz
strzygnięte tylko w drodze sporu,
a na scenie, dzięki drastycznym
właściwościom tematu, nigdy nie
będzie ono motywem poważnych
djalogów. Każda rozmowa staje się
w tern oświetleniu groteską, każda
postać—pretekstem dla jednego py
tania: „jak to było?-.
Było uczciwie, ale bardzo naiw
nie. Panna myślała, że „już
*
i dla
tego zgodziła się na małżeństwo.
Po ślubie zainscenizowała z zemsty
„raj zamknięty
*
i chciała rozwodu.
Wuj - adwokat zgodził się rozwód
przeprowadzić, a panna-mężatka na
wiązała tymczasem niewinny flirt
z kuzynem. Przyłapana in flagranti
przez fikcyjnego męża, dowiaduje
się, że to „już“ było tylko jej uro
jeniem. Wobec tego odkrycia, wraca
do męża, wybiwszy go uprzednio
szpicrutą. Koniec.
Pani Gromnicka „igrała z og
*
niem
umiejętnie i z temperamen
tem, w pewnych momentach nawet
zbyt heroicznie. Pan Lenczewski,
w roli męża — poprawny, za mało
charakterystyczny i bardzo serjo.
Pani Belina zagrała epizodyczną po
stać z wdziękiem i swobodą.
Emil Breiter.

Nowa opera polska „Hagith* K Szymanowskiego.

&
Od lewej: pp. Drabik, Młynarski, Szymanowski i Popławski w pracowni malarskiej,
przy oglądaniu dekoracji do nowej opery pt. ,,Hagith“.
Fot. J. Mala.-ski.

Ifawa opora polska „W K. Szyoianowspiogo.
Przed premierą w „Teatrze Wielkim".
W bieżącym sezonie operowym po
znamy niebawem drugą nowość tea
tralno-muzyczną, pochodzącą ze źró
deł polskiej twórczości. Niedawno dyr.
Młynarski wystawił „Reja w Babi
*
nie
p. Adamusa, teraz prowadzi
chlubną pracę przygotowawczą nad
pokazaniem Polsce „Hagith
*
Karola
Szymanowskiego.
Usiłowanie to musi spotkać się
z żywym oddźwiękiem wśród kul
turalnych sfer naszego społeczeń
stwa. Do nazwiska Karola Szyma
nowskiego przywiązują się bowiem
najpiękniejsze a ziszczające się
nadzieje. Jego inwencja muzyczna
posiada w sobie niezawodność melodji i wysoką kulturę artystyczną.
W dziedzinie polifonji jest on nie
zwykle pomysłowy i może się śmiało
mierzyć z najwybitniejszymi współ
czesnymi twórcami muzycznymi.
Niema inteligentnej jednostki
w Polsce, któraby nie znała jego
pieśni. Czar tych małych pereł jest
nieodparty, sieje w dusze ludzkie
hypnozę światów, jakie chce wywo
łać władzą swojego natchnienia ar
tysta. Oprawa przytem fortepianowa
tych pieśni jest arcy-misterna. Karol
Szymanowski nie znosi bowiem
*
„taniej
kompozytorskiej roboty.
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W dziele jego wszystko musi być
wycyzelowane, architektonicznie ze
strojone.
Dyrektor Młynarski, wystawiając
więc operę Karola Szymanowskiego,
spełnia piękny czyn artystyczny.
Daje pole do pracy polskiej inicja
tywie i stara się, by realizacja dzieła
odbyła się w warunkach najpomyśl
niejszych dla twórcy. Pietyzm ten
jest godny podkreślenia, gdyż prze
ważnie dotychczas obchodzono się
po macoszemu z dziełami naszych
twórców.
Praca nad wystawieniem pierw
szej opery Karola Szymanowskiego
pochłania cały zespół „Teatru Wiel
*:
kiego
szlachetne współzawodnictwo
artystyczne obudził i tu dyrektor Mły
narski, chcąc wydostać ze swego
zespołu maximum expresji. Próby
odbywają się dzień w dzień. Or
kiestra w komplecie, chóry, soliści
po kilka godzin dziennie w natęże
niu i skupieniu prowadzą dzieło
realizowania tajemnic natchnienia
Szymanowskiego. Rzecz to niełatwa.
Świetny tenor naszej opery,
p. Ignacy Dygas, twierdzi bez ogró
dek, iż partja króla, którą kreuje
w „Hagith
,
*
jest najtrudniejszą wo
kalnie rolą, jaką spotkał w karjerze

swojej artystycznej. Muzykalność
p. Dygasa jest przecież niezawodnaZdanie to więc tem bardziej musi
wywołać zainteresowanie.
O pin ja ta sprawiła również, iż
poszedłem na jedną z prób. Na
scenie widzę pyszną salę w stylu
wschodnim. Na środku szerokie kró
lewskie łoże. Dekoracja ta — to
znów dzieło W. Drabika. W ten
sposób wyposażył on królewską
komnatę starego króla, bohatera
biblijnego. Opera bowiem K. Szy
manowskiego osnuta jest na fabule,
zaczerpniętej ze Starego Testamentu.
Drabik mocny jest w Starym Testa
mencie. Jego dekoracja zrobi napewno furorę.
Słyszę piękny orkiestrowy pasaż
i dochodzą do mych uszu organowe
tony. Zza sceny idą dźwięki chóru
i rozpoznaję wyrazy: „Zmarł król".
P. Młynarski przerywa w tem miej
scu. Mówi on:
— Gdzie jest p. Lachman?
Za chwilę zjawia się sympatycz
ny blondyn, który, jak się okazuje,
jest kierownikiem chóru. P. Mły
narski robi uwagę:
— Jeszcze wejście było za póź
ne. Proszę pana, chciałbym powtó
rzyć to wejście.
Dyrektor Młynarski zwraca się
równocześnie do młodego, przystoj
nego pana, siedzącego na widowni:
— Uważaj na chór, Karolu.
Pytam, kto jest ten pan? To
Szymanowski, wyjaśnia mi mój są
siad. Niezwłocznie więc podchodzę
do niego. Nawiązujemy znajomość.
Orkiestra już gra, już dobiegają nas
głosy: „Zmarł król
*!..
Orkiestra
brzmi całą pełnią, rozlewnością.
Idzie jakaś potęga od tych dźwię
ków, przelewających się cudną kas
kadą. Wtem wchodzi na scenę
p. Gruszczyński. Pełną piersią bierze kilka tonów. Wsłuchuję się
w ten recitativ. Zwracam się przytem z pytaniem do twórcy „Hagith".
Więc i Gruszczyński śpiewa
w pańskiej operze?
Tak. Dygas kreuje starego
króla, a Gruszczyński młodego...
Będzie to turniej tenorów!
Zapewne. Dawno w Warsza
wie w jednej operze nie występo
wało równocześnie dwóch takich
tenorów. Jest to dowód pietyzmu
dla mego tworu ze strony tych
świetnych śpiewaków. Inne role do
stały się również w ręce pierwszo
rzędnych śpiewaków, jak p. Marja
Mokrzycka, Mosoczy i Narożny. Reżyserję prowadzi p. A. Popławski.
P- Młynarski znów przerwał pró
bę. Prowadzą tym razem na sąd
organistę. Słyszę tylko, że chodzi

Uroczystość 3 maja w Warszawie.

Pochód nsrodowy na KrakoAskiem-Przedmieściu.

Fot A. Jaxa-Malachowski.

o „kupiurę
.
*
Niewiele rrnie ta „ku*
piura
obchodzi. Szymanowski po
wstanie swojego dzieła wyjaśnia mi
w sposób następujący:
— „Hagith
*
napisałem jeszcze
przed wojną. Miała ona być grana
we Frankfurcie już w 1914 roku.
Wybuch wojny pokrzyżował te plany...
— Interesuje mnie, dlaczego pan
wybrał ten właśnie a nie inny te
mat?!
P. Szymanowski zamyślił się
chwilę.
— Jakby to panu wyjaśnić? Za
pewne pan wie, iż wydawnictwo
*
„Uniwersał
w Wiedniu nabywa
wszystkie moje kompozycje. Od nich
to dostałem propozycję, by napisać
operę. Zgodziłem się. Nadesłali mi
więc parę tuzinów libret. Wszystkie
były słabe. Wśród nich znalazłem
jedno możliwe. Był to dramat wie
deńskiego poety Feliksa Doermanna
pt. „Hagith
.
*
Sztuka ta grana była
na scenach niemieckich z powodze
niem. Przysiadłem więc fałdów
i skomponowałem muzykę.
Znów rozlegają się namiętne
dźwięki orkiestry. P. Młynarski usi
łuje wydostać z instrumentów wszyst
ką możliwą do osiągnięcia barwę.
Orkiestra obwieszcza nam jakiś
trjumf. Instrumenty miedziane pro
wadzą majestatyczny djalog...
— A o cóż chodzi w fakturze
pańskiej opery?
— Co do muzyki, czy co do
libretta?
\
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— Co do libretta!
— Widzi pan, jest to opowieść
o marzeniu starego króla, który pra
gnie osiągnąć z powrotem młodość.
Lekarz- czarodziej chce mu tę mło
dość wrócić przez piękną Hagith.
Ona jednak, choć niewolnica, nie
da się zmusić, by służyć królowi.
Woli swój sen na jawie z młodym
królewiczem. Stary król umiera.
„Hagith" idzie na ukamienowanie.
Młody król przypomina sobie o niej,
lecz otrzymuje już tylko wiadomość
o jej śmierci.
Dramatyczny ten podkład daje
możliwość do wydostania w muzyce
interesujących kontrastów. P. Szy
manowski jako polifonista w librecie tem znalazł kanwę dla siebie
odpowiednią...
Próba idzie w skupieniu, nie
słabnąc ani na chwilę. Premjera
już bowiem za dni kilka!
Nowe dzieło Karola Szyma
nowskiego w sezonie bieżącym sta
nie się napewno największą atrak
cją muzyczną. Dodać trzeba, iż na
ten raz Warszawa usłyszy pierwsza
przed całym światem to dzieło. Do
tychczas zwykle dzieła Szymanow
skiego przychodziły do nas via
Wiedeń, Paryż lub Londyn. I to
właśnie należy zapisać na karb pie
czy dyr. Młynarskiego nad muzyką
polską.
F,
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Jego sułtańska mość król Madagaskaru

s

Zgon autora .Bitwy narodów".

W Warszawskim Kino-Palace eksponowany jest bardzo zajmujący obraz filmo
wy, pełen niesłychanych wydarzeń, które rozgrywają się w Atenach, na wielkim
statku i... w Madagaskarze. Bohaterką zaś jest ulubiona artystka p. E. May,

Ś. p. Eugenjusz Korwin-Małaczewski,
murmańczyk, oficer wojska polskiego,
autor ,,Konia na wzgórzu', świetnie
zapowiadający się talent beletrysty
czny zgasł w pełni rozkwitu swojejmłodości w 24 rok i życia w Zakopanem.

cję polską, proponujący wysłanie do Rosji
ekspertów finansowych oraz zbadanie wa
runków zabezpieczenia i udzielenia kre
dytu.
NARADY GENUEŃSKIE.

Obrady genueńskie toczą się naprzemian pod znamieniem optymizmu i pesy
mizmu. Przeciwieństwa interesów ciągle
duże. Po powrocie p. Barthou toczą się
pertraktacje między nim, Lloyd Georgem,
Szancerem i Jasparem.
Delegacji rosyjskiej wręczono obszerny
memorjał, ustalający wszystkie warunki,
jakie stawia Europa przed uznaniem so•wietów i rozpoczęciem odbudowy Rosji.
Francja nie wyraziła jeszcze ostatecznej
zgody, wobec czego wahają się i inne pań
stwa, a akt ma znaczenie prowizoryczne.

Niesłychane przygody młodej amerykanki.

Pierwszy doktór uniwersytetu lu
belskiego.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

Nafta wysunęła się na czoło spraw, bu
dząc rywalizację Anglji, Belgji i Francji.
Krasin proponuje zbiorową akcję mocarstw
na terenach naftowych, aby zadowolnić
apetyty wszystkich. Inne sprawy ekono
miczne zeszły na drugi plan, wobec czego
nadzieje „ubogich krewnych" są zagrożone.
W uczonym komentarzu do memorjału
dowodzą sowiety, że wszystkie ich rzeko
me pretensie i żądania są prawnie uza
sadnione. Ale ten teoretyczny wywód nie
wpłynie na przebieg targów.
SEJM I RZĄD.

SRRAWY POLSKIE W GENUI.

Ks Or. Henryk Kaczorowski otrzymał pier
wszy doktorat uniwersytetu lubelskiego na
fakultecie teologicznym za rozprawę ot.
,, o uczuciach4'.

0 wschodnich granicach Polski mówił
minister Skirmunt z Lloyd Georgem, który
uznał potrzebę rychłego definitywnego
załatwienia sprawy — oczywiście przez
rządy sprzymierzone, nie przez konferen
cję genueńską — i zapewnił, że nie przedsięweźmie nic bez porozumienia z rządem
polskim.
JF nocie do Cziczerina zaznaczył p. Skir
munt, że traktat z Rapallo narusza w du
chu dla Polski nieprzyjaznym cały szereg
postanowień ryskich — osobiste pertrakta
cje obu ministrów złagodziły ostrość kon
fliktu.
IP przygotowawczych naradach kierują
cych polityków bierze przedstawiciel Polski
bardzo żywy udział, a interesy naszego
kraju są naogół brane w rachubę.
Na realnym gruncie odbudowy Rosji
staje projekt przedstawiony przez delega16

Dyskusja nad ewpose rządu zakończyła
się jałowo. Większe i mniejsze kluby
wywodziły rozmaite gorzkie żale, ale
o rzeczy wistem zwalczaniu gabinetu nikt
nie myślał i nikt by sobie naprawdę nie
życzył obecnie jego ustąpienia.
Z zarzutem sfałszowania tekstu konsty
tucji wystąpił w Sejmie pos. Daszyński.
Marszałek przyznał, że pos. Dubanowicz,
bez jego wiedzy, dokonał „stylistycznych"
poprawek.
W obradach nad ordynacją wyborczą
zarysowały się już główne punkty spor
ne: ilość mandatów, podział na okręgi wy
borcze i sprawa wyborczych list państwo
wych Początek debat zapowiada ożywio
ną a może i burzliwą dyskusję,
II ady obecnego Sejmu podkreślił otwar
cie referent ordynacji wyborczej, pos. Bu
zek, twierdząc, że trzeba dążyć do tego
przedewszystkiem, aby syn—następca był
lepszy od suwerennego ojca.

W DNIU OTWARCIA WYŚCIGÓW POKAZ NAJNOWSZYCH MODELI FIRMY

BOGUSŁAW HERSE

Najszykowniejsze kostiumy, okrycia i kapelusze wiosenne firmy Bogusław Herse.

Strajkiem dozorców domowych w Warszaioie zajmują się komisje sejmowe bez
wydatnego dotąd rezultatu. Tymczasem
stolica coraz bardziej zabrudzona i zapusz
czona.
Nad bezpieczeństwem naszych granic ra
dziła konferencja przewodniczących klu
bów i zaakceptowała wyjaśnienia udzie
lone przez sztab generalny.
t
SPRAWY POLSKIE.

Przygotowania do objęcia polskiego Gór
nego Śląska w pełnym toku. Narady toczą
się w rządzie warszawskim z udziałem
prezesa Naczelnej Rady Ludowej i w Ko
misji międzysojuszniczej w Opolu.
Do górnośląskich władz administracyj
nych wprowadziła komisja międzysojusz
nicza polskich działaczy i urzędników.
Mają oni—na razie bez prawa decyzji —
zapoznać się z biegiem spraw, aby prze
jęcie administracji nie wywołało wstrząśnień.

Odezwę do Górnoślązaków ogłosił rząd
polski, wzywając ich do spokoju i równo
wagi wobec prowokacji i gwałtów nie
mieckich, oraz zapewniając, że poczyniono
już kroki u mocarstw, aby położyć tamę
zbrodniom i zamachom
*
•
Wypłatę ?aty kwietniowej odszkodowań
sowiety znowu przewlekają mimo paro
krotnych upomnień posła polskiego. Dla
kontrahentów genueńskich niezbyt obie
cująca zapowiedź.
Krętactwa co do reeicakuacji polskiego
mienia z Rosji mnożą się i potęgują. Z 9

Fot. Sarjusz Wolski.

postanowień komisji specjalnej zaledwie
jedno zrealizowano w całości, a 3 czę
ściowo. O wykonaniu reszty nawet się
nie mówi.

O idei poicszechnego rozbrojenia wygło
sił w Warszawie interesującyóodczyt szef
sztabu gen. Sikorski. Wyjątkowo trudne
położenie geograficzne wymaga specjal
nego zabezpieczenia, wobec czego, nie ży
wiąc bynajmniej zaborczych zamiarów,
Polska musi mieć jednak dość silną armję stałą.

w HOTELU SASKIM --- ul. KOZIA 3. --- Tel. 167-77.
WYKWINTNE EKW1PARZE.
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Kino „WODEWIL"

Najwytworniejsze Kino stolicy. Co tydzień
zmiana programu. Orkiestra symfoniczna
pod dyr. J. Jakubowskiego.
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MAGAZYN UBIORÓW MĘZK1CH St. CZAPIŃSKIEGO
i SKŁAD MATERJAŁÓW
w Warszawie
ulica Miodowa 4, telefon 35.54.

oraz soecjalny dział zamówień
R3

i

Fabryka CUKRÓW i CZEKOLADY Jana Ziółkowskiego
WOLSKA 32.

1

|

|

Tel. 189-97.

Poleca specjalnie CZEKOLADĘ JAJECZNĄ ZDROWIA I ANYŻOWĄ.
---------- r
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Żądać wszędzie!
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SKŁAD
SUKNA
i
KORTOW
PAWFł
I1IPI1NT
Wielki wybór towarów z fabryk krajowych i zagranicznych.
I FI SB L L Uli U II
Specjalny dział materjałów wojskowych.

dawniej HENRYK MEYLERT

Warszawa, ul. Senatorska NŁ 11, telef. 48-79.
UCZNIOWSKIE
GARNITURY i PALTA
dla chłopców od 6 do 18 lat
w wielkim wyborze poleca

Cl. MIŃIEWSKI. J.KOPYTOWSKI

CHMIELNA 15.TEL 182-09.

WACŁAW PRZECŁAWSKI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

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.

/

ŚWIATŁO
SIŁA V! "fBy
SYGNAUŹwS^

Warszawska Spółka Bławatna .

SKŁADY MASZYN APARAJÓWiMATERJ AŁÓ W

NIECAŁA 10.
poleca na sezon materjały męskie i damskie

oraz tkaniny bawełniane.
Nowości oryginalne angielskie.
Ceny niskie.

Wybór olbrzymi.

chemika - specjalistę z
Fiihowanie Mil przez
gwarancję żądanych kolorów.

Institut de Beaute. Warszawa, Nowy-śwłat 36 m. 1,
od 10 do 6.
Odp. rad-wydawcai ST. KBZYWOSZEWSKI.

Druk Galawakl I Da u. Waraaawa.
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Warszawa, dnia 13 maja 1922 roku.

Juljusz German.

Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
W cieniu korytarza drżały dyszące
ich oddechy. I nagle odrzucił ją od
siebie takim samym ruchem, jakim
porwał ją przed minutą. Owionął
go, z tych gładkich piersi idący,
wiew obcy a mimo to w najwstydli
wszej tajni wrażeń znany, wiew
ciała, które, choć najcudniejsze,
echem gnilnych wyziewów parujeWydarł się, biegnąc prawie pospie
szył w skręt ulicy. Pogonił za nim
krótki, nienawiścią spieniony, obel
żywy krzyk.
Chciał jeszcze w nim ktoś drugi
zatrzymać się, ociągać, może wrócić.
Zmógł go, w jednym przebłysku
woli usunął w cień niepamięci.
Za chwilę był w domu, wchodził
do sypialni.
Ciemno. Przejrzysty obłok mroku
rozświetlał się koło pościeli. Pod
szedł do łóżka.
Choć zimny lęk przejmuje przed
nią, tam śpiącą, przy niej, przy
niej tylko ratunek! Przed wstydem,
przed niepokojem, przed wszystkiem,
co nieznane i groźne.
Ujął ją ostrożnie za rękę.
Otworzyła oczy. Uśmiech czy
stego błękitu wykwitł kwiatem
z bladych lic.
— Byłeś przez cały czas przy
mnie?
— Przy tobie—rzekł ze schyloną
głową.—Nie!—wyrwał się jęk cichy.
Patrzyła nań długo, ściskając
delikatnie jego dłoń.
Uczuł, że choć nie powiedział
jej ani słowa, wie wszystko. Wie
wszystko i z łagodną, czułą ironją
przebacza. Nawet więcej, niż prze
bacza... uśmiecha się.
To uczucie, że po raz pierwszy
zrozumieli się wprost myślami,
zdjęło z niego w radosnej sekundzie
dotkliwą bojaźń, która przed taje
mnicą jej odrębnego
istnienia
w dreszczu się cofała.
*
.ŚWIAT

I wydało mu się, że jakby przez
wpółuchylone drzwi zajrzał do
wnętrza własnej istoty... Zjaśniał tam,
jak na dnie studni, błysk promienny...
Spletli ciaśniej ręce w porywie
wyższym, niż modlitwa.
— A jednak, jakie to będzie
dziwne, jeżeli tam nie będziemy
razem — szepnęła Liii, wpół na
jawie, wpół w sennem jeszcze
zadumaniu.
— Pan minister... to jest starszy
pan przyszedł... bardzo niespokojny
— rozległ się w progu dźwięczny
głosik Hanki.
OBRĘCZ Z NIEWOLNIC.

Więc to pańskie ostatnie słowo,
panie Bronicz?—spytał niski, krępy
ęzłowiek w dużych rogowych okula
rach na garbatym nosie, z gniewnie
zaczerwienioną, opasłą twarzą.
— Powiedziałem panu przed
pół godziną, że propozycji pańskiej
nie przyjmuję. Gdybym się na nią
zgodził, wyśmiałby mnie pan potem
pierwszy,
panie
Menkeszewski.
A mam taki zwyczaj, że na to nie
pozwolę nikomu. Tracimy czas
niepotrzebnie.
— A ja straciłem na panu
najmniej ze trzy miljony!—krzyknął
gruby człowiek z wściekłością.
Oczy Bronicza zaświeciły twar
dym połyskiem.
— Ciszej, jeśli łaska!—Rozumie
pan! U mnie głosu się nie podnosi.
Nie jest pan tu na czarnej giełdzie!
Spojrzał na zegarek i rzekł
znowu prawie uprzejmie:
— Znam pana nie od dzisiaj
i dziwię się panu. Kupił pan za
moją poradą parę tysięcy akcji
.
*
„Elektropolu
Przed trzema dniami
przybiegł pan do mnie, wystraszony
bezrobociem w zakładach firmy,
Tbłagał, żebym akcje wziął z po
wrotem. Dobrze. Poszedłem panu
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na rękę, choć mi się to nie składało,
gdyż chciałem inaczej zadysponować
sumą, którą panu wypłaciłem. Zda
rzyło się, że dziś akcje poszły
niespodziewanie w górę.
Teraz
mnie pan nudzi, żebym oddał panu
znowu te akcje po kursie, po jakim
mi je pan sprzedał. Przecież to
wprost zabawne. Postukaj się pan
palcem w czoło.
— Dlaczego pan ma tyle zarobić,
a nie ja?
Z poza okularów zamigotał żółty
płomyk pasji, oślizłej bezradnie.
— Dlaczego nie ja? Pomagałem
panu, gdy pan rozpoczynał interesa.
Dałem panu kredyt nie raz i nie
dwa razy.
— I nie było to chyba z pańską
szkodą.
— Dodam panu dwadzieścia, no
trzydzieści procent. I tak spadną
panu, jak z nieba. Przed trzema
dniami nie mógł pan na to liczyć.
Pan ma szczęście. Ja pana bardzo,
bardzo proszę, mój panie Bronicz—
jęczał, łasząc się koło niego kulisto.
— Skończyłem z panem.
— Na co panu tyle pieniędzy?—
syknął Menkeszewski. — Rodziny
pan nie ma, żony ani dzieci. Ładny
pan jest, jeszcze niestary. Kobiety
może mieć pan darmo. I pańska
aktorka wyszła za mąż, nic już
pana nie kosztuje — dokończył
zjadliwieBronicz drgnął, podniósł rękę,
opuścił ją ciężko na biurko..
— Proszę wyjść... w tej chwili—
padły słowa jak uderzenie biczem.
Tłusta twarz człowieka w oku
larach powlekła się barwą ceglastosiną.
— Mnie pan wyrzuca za drzwi?
Dawida Menkeszewskiego? To może
pana jeszcze grubo kosztować —
świszczał astmatycznym głosem.
Bronicz zadzwonił. Nad szarą
kurtką z krzyżem walecznych zaja
śniała wichrowata, rudawa czupryna
i zielone oczy Józka, pełne gorli
wości i zapytania.
— Podaj temu panu futro, ten
pan bardzo się spieszy.

— Pan mnie popamięta! —
zgrzytnął Menkeszewski u wyjścia.—
Pan sobie zrobił ze mnie wroga!
— Bardzo proszę. I owszem —
rzucił za nim Bronicz chłodne,
niedbałe wyzwanie.
— Żebyś mi go tu więcej nie
wpuścił, słyszysz—nakazał Józkowi,
resztę gniewu rozwiewając w ostrym
tonie głosu.
I uśmiechnął się zaraz do
chłopca życzliwie.
— Czemu patrzysz na mnie
z miną gapia? Uważam, żeś od
pewnego czasu trochę zbałwaniał.
Masz jakieś obłędne oczy... Co
z tobą?
— Nic, proszę pana — zawołał
Józek żywo. — Siedziałem sobie
w przedpokoju i zamyśliłem się —
bąknął ciszej.
— Idźno, filozofie, do sekretar
iatu, poproś do mnie pannę Irenę.
Chłopak wyprostował smukły tors,
schylił głowę, wybiegł zwinnie do
bocznego pokoju.
— Coś się z nim stało — spo
strzegł Bronicz ze zdziwieniem —
zgrabniejszy, ma mniej kanciaste,
wygładzone ruchy...
Przeglądał szybko papiery na
biurku. Z rozciętej liljowej koperty
wyglądał list, wsunięty do niej
niedbale- Rozłożył go, podniósł do
oczu, uczynił ręką gest, jakby kogoś
przepraszał.
„Nie widziałam cię już z dziesięć
dni. To nie wyrzut, tylko przypo
mnienie, że jestem. Uśmiechnięta,
bez żalu, gotowa przyjść do ciebie
każdej chwili. I być z tobą, nic
więcej. Oprzeć głowę na twoich
kolanach, rozpleść warkocze... Boś
mówił, że nie lubisz tej ufryzowanej
ślicznie pani, że prawdziwa treść
mojej urody zjawia się wtedy, gdy
mam włosy rozpuszczone na ramio
na, podobna—jak się śmiałeś — do
smętno dzikiej ukraińskiej wróżki.
Ja ci nie będę złą „worożychą
*,
zawsze dobro wywróżę jasne, bom
ci bardzo, szczerze życzliwa, choć
zaniedbana niby - kochanka.
Być
z tobą, więcej nic. Nie odmawiaj.
A i tak jestem z tobą, bo myślę
wciąż o tobie. Cóż ci to szkodzi?
A może będzie pomocnem? Chodzę
na bale, tańczę każdej nocy, jak
szalona. Gryzą mnie spojrzenia, aż
czasem się boję
*...
— Pan mnie wołał?
Opięta zgrabnie w
futerko,
ukazując z pod krótkiej sukienki
jedwabne, szare pończochy, nad
nieforemnemi,
sukiennemi śnie
gowcami cienko przejrzyste, stanęła
w wyczekującej, zniechęconej trochę

postawie. Hoża twarz sprytnej, uświa
domionej w poufnych półszeptach
pensjonarki była teraz jakby senną
dojrzałością lekko zgaszona. W bran
żowych oczach zastygł blask nie
pewny.
Bronicz zatarł ręce.
— Pani już ubrana do wyjścia.
Doskonale!
Zabieram panią na
spacer! •
Drgnęła ze zdumienia, cofnęła
się zarumieniona.
— Może pani ma inne plany?
Zrobi mi pani w każdym razie
prawdziwą przysługę, panno Irenko.
Chciałem zaglądnąć do tej mojej
małej pupilki, na Solec. Pani wie?
— Wiem.
Konto
prywatne:
„Dziewczynka beznogi
.
*
Byłam tam
przecież parę razy z pańskiego
polecenia — szeptała bezbarwnym
głosem urzędniczki, a usta jej i oczy
zesztywniały.
— Otóż to. Powiem pani, że
wolę iść tam z panią. Gdy przycho
dzę sam, mam nieprzyjemne wra
żenie, że ci ludzie chcą być dla
mnie obrzydliwie usłużni, prawie
gwałtem zostawiają mnie z tą
dziewczyną we dwoje, narzucają
mi ją poprostu. A chociaż moja
filantropia może wydawać się komuś
śmieszna, jestem najszczerzej daleki
od tych intencji, jakie mi przypisuje
szanowna rodzina Jadzi. Tak, jeśli
się nie mylę, nazywa się Jadzia...
— Cóż to? Zaczynam się tłomaczyć przed moją sekretarką? —
szarpnęła go myśl szydercza i w pomroce chceń nieznanych zapaliła
ognik mdło tlejący.
— A czy naprawdę jestem taki
czysty?
Podniósł głowę do góry, zdecy
dowanym uśmiechem rozwiał w prze
paść głuchą podstępne światełko.
— Więc pojedziemy? Dobrze?
— Jak pan każę.
— Nic nie każę, prosi. I jeśli
tylko w czemkolwiek to pani nie
dogodne... Biuro skończone. Teraz
jest tylko pani moją znajomą damą,
która, choć z nachmurzoną buzią,
jest tak ładna, że z radością obok
niej ludziom się pokażę.
— Pojadę, pojadę z panem! —
krzyknęła, składając ręce przytulnie.
Cóż utajonego boleśnie rozprężyło
się w tym krzyku i wpadło w cień
z powrotem.
Zeszli do samochodu. Otulił ją
troskliwie pledem.
— Co to za humorystyczna
moda? Pantofelki w tych bryłowa
tych berlaczach, a nad niemi nóżki
prawie gołe.
2

Przesunął ręką po czole, wciągnął
pełnemi płucami roziskrzony mrozem
wiew szumiącego pędu.
— Tak po tych
wszystkich
interesach muszę się czasem trochę
orzeźwić, odetchnąć wonią naiwności,
popatrzeć na twarze świeże jak
zroszone deszczem polne kwiaty.
Dlatego tam jadę. Skądże mi się
wzięło to poetyczne porównanie.
Zły to znak. I to szukanie wiosny...
Zaczynam djabelnie wyglądać na
podstarzałego królewicza z bajki —
zadrwił łagodnie.
— Jak pan może nawet żartem
tak mówić—zaprotestowała gorąco.
— Pan i stary... W tym ciągłym
ruchu, zawrocie, z płonącemi ocza
mi, niestrudzony. Nikt na świecie
nie potrafi wyobrazić sobie pana
starym...
Spojrzał na nią z miłym, za
barwionym ironią uśmiechem.
— Nikt na świecie. Nawet ja
sam. A jednak gdzieś tam, w jamie
lat, co przyjdą, czyha zmora sta
rości...
Zapalił papierosa. Strząsnął nie
dbale popiół przez poręcz siedzenia.
— Nie schwyci mnie, o nie! —
rzekł mocno, rzucając w przestrzeń
stalowy błysk oczu jak ostrze szpady,
przed niewidzialnym wrogiem niezlęknione.
— To jasne, nie damy się,
panno Irenko—zaśmiał się, owijając
zaraz w zuchwałą wesołość powagę
słów i spojrzenia.
Siedziała przy nim wyprostowa
na, onieśmielona, kącikami oczu
spoglądając nań co chwila ze zre
zygnowanym podziwem i głuchym
żalem.
— O, ja... — machnęła ręką
i ukryła twarz w zarękawku.
— Co, znowu melancholja? Już
nie pytam o tych admiratorów...
Dla odmiany widziałem panią kiedyś
z przedziwnie wiotkim, bardzo ele
ganckim młodzianem...
Urwał. Zwróciła nagle głowę
wprost ku niemu, popatrzyła szeroko
otwartemi oczami. Branżowy, ciepły
płomyk jej źrenic zaszklił się łzawą
, jasnością. Trwało to sekundę. Scho
wała znów w mufce twarz i oczy.
Dalszy ciąg nastąpi

ZIARENKA PIASKU.
O WŁOSACH.

Zatrzymujemy się przed długim,
niskim budynkiem. To szpital rzą
dowy, przeznaczony dla Europej
czyków.
— The doctor!
Przez długą werandę idzie w na
szą stronę energicznym krokiem
młody mężczyzna. Zmrok zapada,
jednak rozpoznają na wyniosłym
korpusie, ustrojonym w niedorzecz
ny europejski kostjum, twarz czarną.
Czarny człowiek spogląda na
mnie uważnie—zrozumiał.
— Jestem dyrektorem tego szpi
tala. Moim obowiązkiem jest nieść
pomoc Europejczykom. Proszę mną
rozporządzać.
Wskazuję moją kuzynkę, która
pyta po francusku:
— Est ce un Blanc?
— Oui Cherie!..
Westchnienie ulgi dobywa się
z jej piersi. Ileż razy kłamstwo jest
prawdziwą pociechą w życiu...
Żeby tylko nie poznała po prze
ciągłym akcencie angielszczyzny hin
duskiej...
Ale nie! Nasz człowiek jest „Ma.
*
homedan
Kończył szkoły angiel
skie w Madrasie, a uniwersytet —
w Kalkucie.
Przy zaimprowizowanem oświe
tleniu pochyla się nad chorą.
— Co ją pogryzło?
Nie wiemy. Ale w welonach ka
pelusza znajduje się jeszcze jeden
żywy owad. Doktór łapie go pin
cetą. „Black indian bees“,—oznaj
mia. To coś, jak nasze trzmiele,
tylko czarne i trzy razy takie duże.
Powoli wyciąga żądła, obmywa ranki
i liczy: 5, 6, 10, 12, 18, 22...
— Nigdzie więcej nie kłuje?
— Nie—odpowiada chora.
— Ali right! Parę dni gorączki,
bólów, djety.
Ciemno już!
— Więc nie umrze?
— Nie, dla śmierci dorosłego
człowieka trzeba przyńajmniej 60
żądeł, a ta pani ma tylko 22!
Doktór podsuwa mi szklankę
z cuchnącym płynem...
— Dobrze!
Wszystko gotowe. Wloką moją
biedną towarzyszkę do powozu. Ktoś
podaje mi rękę. Ale podnoszę się
sama i siadam koło chorej. Na
przeciw usiadł czarny doktór.
Jedziemy wolno przez wąskie,
jasno oświecone uliczki. Nieznośni

chłopcy stają na stopniach i przy
glądają się nam z uśmiechem... Do
jeżdżamy do hotelu. I tutaj, w chło
dzie panka, pokrzepione niezawodnem whisky z sodą, czujemy się
lepiej. Kuzynka moja, ułożona na
świeżej pościeli, gorączkuje spokoj
nie, ja kiwam poważnie głową na
wesołe zapewnienia doktora, że za
trzy dni wszystko będzie dobrze.
Rozbieram się powoli; zaczynam
czesać moje ciemne, bo dość daw
no niemyte, zatłuszczone i przepocone włosy. Coś się w nich za
świeciło raz, drugi... Wpatruję w lu
stro zmęczone oczy. Świeci się,
srebrzy promień nad lewą skronią,
przez całą długość za pas sięgają
cych włosów.
Posiwiałam!..
Jakaś łza pod powieką, szloch
w ściśniętem gardle, w uszach rózdźwięczona arja z ostatniego aktu
Traviaty: Addio de-el pa-assato
be-e-ei giorni ri-i-i-identi...
Czarny panie doktorze z Madra
su! Cześć ci tutaj oddaję! Zająłeś
się nami z taką sumiennością, opie
kowałeś tak troskliwie, jakbyś się
urodził na bruku Warszawy lub Pa
ryża, jakbyś nigdy nie słyszał o róż
nicach kasty i rasy, jakby w twem
czarnem sercu obudziła się praw
dziwa miłość bliźniego. A może to
było tylko sumienne wypełnienie
obowiązku lekarza... Pieniędzy od
nas nie wziął. Podałam mu ręką
na pożegnanie. To—wszystko!
Piękne Panie, oto powieść moja
skończona! Wiem, że jest ona po
dana w nieudolnej formie, raczej
kinematograficznej, niż literackiej.
Wybaczcie! Nic tu z mojej fan
tazji nie wyszło. Opisuję tylko to,
co widziałam. Nie woń róż i jaśmi
nów, nie falowanie piersi bajader,
nie ich purpurowe wargi i błysk
klejnotów wschodu, ale smutną i bo
lesną prawdę. Niech w imię tej
„łagodzącej okoliczności
*
przeba
czona mi będzie moja śmiałość pi
sarska.
Znam wiele książek, traktujących
o Indjach, i muszę przyznać, że
w żadnej nie spotkałam obserwa
cji, zamkniętych w tym artykuliku.
A przecież są to szczegóły, które
walą pięścią między oczy.
Przynajmniej między oczy ko
biece...
Piszę też te drobiazgi—Bóg mi
świadkiem — nie w celu przydania
3

nowego, a bardzo problematycznego,
blasku mojemu imieniowi...
).
*
Raczej obiecuję sobie obudzić
w Was, Koleżanki, pasję do podró
ży, namiętną ciekawość poznania,
pragnienie rozkoszy widzenia! Chwi
leczkę — proszę:
Nie wykrzykujcie zaraz zgodnym
chórem litanji o spadku marki pol
skiej, o obowiązkach, związanych
z teatrem, o trudnościach „wyrwa
nia się...
*
I dziś macie pieniądze
na stroje i klejnoty. I wczoraj i ju
tro znajdziecie engagement o każdej
porze roku, o ile danym Wam jest
prawdziwy talent. I po wojnie, jak
i przed wojną, gdzież przykład, aby
młoda, piękna i utalentowana ko
bieta nie mogła dojść do tego, cze
go chce? Chcieć!
Oto cała trudność: naprzód wie
dzieć, czego się chce, a potem
umieć chcieć długo i uparcie. Rzecz
Dobrą.
Przypominam sobie, że w kołach
aktorskich naprawdę umie się tylko
*
„wyduszać
dobre role na dyrekto
rze, a wolę ogranicza do utrzyma
nia raz zajętego stanowiska. Cel
w tym wypadku uświęca środki...
Najwięcej traci na tem zawsze sam
talent, bo obok tego wonnego kwia
tu wyrastają cuchnące, jak relikwie
hinduskie, chwasty zawiści, intrygi
i lęku! Strach przed czemś nowem,
lepszem, ajaj — młodszem prześla
duje nas w dzień i w nocy. A prze
cież każdy ma swoją kolej, i żadna
siła biegu życia i rozwoju geniusza
ludzkiego powstrzymać nie zdoła.
Ach, gdyby raz wyzbyć się tych
zazdrostek! Gdyby raz wypluć go
ryczkę, która piecze koniuszczek ró
żowego języczka...
Gdyby raz otworzyć serce dla Mi
łości prawdziwie koleżeńskiej i zło
żyć dłonie do szczerego oklasku!
Kto wie, czy w tej chwili nie
za wiele żądam od siebie samej...
A jednak rozumiem, że to byłby
najlepszy sposób „utrzymania sta
*,
nowiska
bo prawdziwa radość two
rzenia opromieniałaby nasze kreacje.
Inaczej, cała robota bywa mniej
lub więcej doskonała, ale talent ja
koś smutnieje; trwając w wiecznie
obronnej pozycp, obrasta kolcami,
jak jeż,- w powtarzaniu swych nieprzewietrzonych doskonałości sta
rzeje się przedwcześnie i kiśnie, jak
to masło w świątyniach wschodu.
*) Pamiętam, że gdy raz przetłuma
czyłam sobie sztukę „La Rafale* Bern
steina, pan Władysław Rabski napisał
w Krytyce: „Ach, gdyby Mrozowska tak
tlómaczyła, jak gra!"

sprowadzić rozmowę na Lydję i za
pytywał o jej zdrowie. Ale ten przed
miot zdawał się nie podobać księ
ciu. Odpowiadał krótko:
— Moja córka ma się dobrze.
Bardzo dobrze.
Poczem zaczynał mówić o czem
innem. Ale Sawiński, którego drę
czył niepokój, powracał do tego
tematu różnemi, krętemi drogami.
Wreszcie raz książę się rozgadał.
Był w przystępie czarnej melancholji.
— Lydja, hm!—rzekł—to moja
jedyna troska, Mikołaju Władymirowiczu. Co się stanie z tern dziec
kiem? Myślę o tern bezustannie.
To mnie nurtuje. Potrzebaby, żeby
stąd wyjechała. Chciałem żeby wy
jechała z Sołtykowemi zeszłego ty
godnia. (Sawiński nie mógł powstrzy
mać żywego poruszenia, usłyszaw
szy tę nowinę). Wszystko było go
towe... Była na pasporcie pani
Sołtykow. Ale w ostatniej chwili
uparła się, że nie pojedzie. Po
wiada, że nie opuści miasta inaczej
jak ze mną... To szaleństwo... Po
gniewałem się z nią; pokłóciliśmy
się bardzo ostro; ja wpadłem w gniew,
ona także. Potem nagle rozpłaka
łem się z radości i wziąłem ją w obję
cia. Ona ma wielkie i czyste serce,
moja córka.
Łzy napełniły oczy starca.
— Powiem ci coś, Mikołaju Władymirowiczu. Nie sądź pan, że
Lydja zostaje przy mnie z litości,
dlatego, że jestem chory i bliski
końca... To coś o wiele głębszego.
To dlatego, że mnie kocha, poprostu. Byłbym zdrów jak ty i nie
odstąpiłaby mnie również... Wszyscy
mają ją za dziecko wesołe i lekko
myślne. Tak; jest dzieckiem wesozem i lekkomyślnem, ale to tylko
cząstka jej istoty, którą każdy wi
dzi. Ja jeden wiem, jak ona ko
chać potrafi. Tego nie mówi sło
wami... To się wyczuwa nagle,
w jakiejś drobnostce, w jednem
spojrzeniu, w jednym ruchu prawie
nic nie znaczącym- — I to napełnia
człowiekowi duszę jakby olśnieniem.
Obecnie prawie nie rozmawiamy ze
sobą. Śmierć Pawła strasznie ją
wstrząsnęła, biedaczkę. Przychodzi
do mnie parę razy dziennie... Ale
o Pawle nie wspominamy ani słowa.
Ona jest bardzo dumną, nie chce
żeby się nad nią litowano. A przytem nie wiem co zaszło pomiędzy
nią a Pawłem w czasie, kiedy go
zabito. Serca kobiet, mój drogi, są
nieprzeniknione, a Lydja jest już
kobietą... Nie wychodzi... nie wi
duje nikogo.—Jest w tern jakaś ta
jemnica, mój kochany... Ja nie wiem...

Umilkł na chwilę, zadumał się,
patrząc na Sawińskiego.
— Ona pana bardzo lubi, Mi
kołaju Władymirowiczu — rzekł. —
Może powie panu coś więcej, a może
nic nie powie. — Sprawia na mnie
wrażenie kogoś, co walczy sam ze
sobą. Przyjdzie chwila, kiedy się
ta walka skończy... Wtedy, zoba
czymy... Ale co się z nią stanie
w tern przeklętem mieście? Gdy
mnie zabraknie, czuwaj pan nad nią,
proszę. Moja żona, najlepsza w świe
cie kobieta, nie ma dwóch myśli
jasnych w głowie... Nie będzie wie
działa co począć; będzie się wahać
pomiędzy tysiącem projektów i wresz
cie nic nie zrobi... Gdybyś pan był
tu jeszcze, powierzam ją panu. Wy
wieziesz ją pan ze swoją żoną
i dziećmi za granicę.
Głos mu zaczął drżeć; uczynił
wysiłek, aby się pohamować.
— Pomówimy o tern jeszcze —
rzekł — pomówimy. Bądź pan tak
dobry i dorzuć szczapę do ognia
Zdycham z zimna.
W kwadrans potem usposobie
nie jego zmieniło się. Wypił kie
liszek koniaku z butelki, którą kazał
przynieść dla Sawińskiego. Szczapy
silnie płonące oświetlały pokój ja
snym płomieniem. A gdy Sawiński
wstał, aby się pożegnać, książę mu
rzekł:
— Pan znasz, zdaje mi się,
przedstawiciela dla spraw Hiszpanji.
Przyprowadź mi go kiedy. Muszę
z nim pomówić o pewnych planach,
jakie mi się snują po głowie. Po
dróżowałem niegdyś po Hiszpanji
, przed ożenieniem. W Andaluzji są
cudne kobiety... Ach! młodość moja
i te wąskie ulice Sewilli, i ta woń
jaka się podnosi z rozpalonego bruku,
kiedy go polewają... Nie wyobra
żacie sobie, jak często o tern my
ślę... Przyprowadzisz mi tego Hisz
pana, dobrze?
*
*
*
Kilka słów księcia rozbudziło
gwałtowną ciekawość Sawińskiego.
Jaki dramat wewnętrzny rozgrywał
się pomiędzy tern dwojgiem uro
czych dzieciaków przed tragicznym
końcem Pawła? Czuł, że nie zdoła
rozwikłać tej zagadki. A przecież
próbował. Ale jedyny wynik był
ten, że obraz Lydji, teraz, kiedy jej
nie widywał zapełniał coraz bardziej
jego myśli. W pewnej chwili trzeź
wości sam się temu zdziwił.
— Jakto! — powiedział sobie.
Znajduję się wśród najdziwaczniej
szego chaosu; w wirze rewolucji
zmiatającej z powierzchni ziemi
dawny świat... Codziennie grożą mi
różne niebezpieczeństwa; mogę się
dostać do więzienia jak tylu innych,
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lub gwizdnie mnie kulka na lada
zakręcie ulicy. Rząd sowiecki za
grabi lada dzień banki. Jestem roz
dzielony z żoną i dziećmi; mam
tysiące interesów i trosk na głowieZdawało by się, że to wszystko po
winno mnie pochłaniać całkowicieA oto tracę więcej niż połowę mego
czasu, rozmyślając o dzieweczce,
która mogłaby być moją córką i usi
łując zrozumieć stan jej serca. Tracę
czas? Co za omyłka! Zyskuję na
czasie. To opatrznościowy los po
stawił Lydję Siergiejewną na mojej
drodze w tej strasznej chwili. My
ślę o niej, widzę jej świeżą twa
rzyczkę przed sobą, jej piękne jasne
włosy falujące jak wzburzone nurty
rzeki; jej oczy czyste, jej dziecięce
usteczka... Gdyby nie ona zastana
wiałbym się wyłącznie nad konjunkturami politycznemi danej chwili;
trwożyłbym się, jak moi klubowi przy
jaciele, popadłbym w czarne nastroje,
nerwy moje nie zniosłyby tego na
prężenia i stałbym się neurasteni
kiem. Lydja, nawet nieobecna, ra
tuje mnie. ,
To też Sawiński zamiast odpę
dzać od siebie wspomnienie Lydji,
coraz bardziej w niem się zatapiał.
Był on człowiekiem czynu, ale był
także marzycielem. Zresztą, kto wie,
czy to nie poeta podnieca zawsze
działacza? Była to jedna z teorji
Sawińskiego, którą powtarzał chę
tnie:
— Wielki aferzysta jest zawsze
poetą. Gdyby nie wyobraźnia, było
by się przykutym do ziemi. Bujać
można tylko na skrzydłach. Napo
leon, największy gienjusz praktyczny
swego czasu, był również jego naj
większym marzycielem. I kto wie,
czy nie zawdzięcza swej wspaniałej;
karjery swoim chimerycznym pory
wom? Dziś nawet, alboż nie wi
dzimy, jak na każdym kroku zwy
cięża chimera? Na jednego Simęonowa, który posiada tylko zmysł
polityczny, jest stu marzycieli, żyjących olśniewającemi widziadłami
w obłokach.
Wracając do Lydji, zadawał so
bie bezustannie pytanie, czy ona
kochała Pawła? Nie wierzył w to.
Ale w takim razie, pocóż to długie
odosobnienie? Było coś ciemnego
w tej tragicznej historji. Czas bez
wątpienia rozjaśni to. Lecz jemu
było pilno zobaczyć ją, wyczytać
w głębi jej oczu tajemnicę, którą
*
tam dostrzegł jej ojciec, nie mogąc
jej odgadnąć!
Dalszy ciąg nastąpK

NOWE KSIĄŻKI.
f

O ZJEDNOCZONEJ POLSCE.
Szybkie wyczerpanie pierwszego na
kładu książki p. Marji Dąbrowskiej pt.
?O Zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach
i gospodarstwie" najlepiej świadczy o za
interesowaniu, jakie wywołała ta praca.
Pożytek informacyjny czerpać z niej mo
że każdy człowiek: książka ta bowiem na
pisana jest jasno i przystępnie. Pod
względem informacyjnym daje materjał
rzeczowy i pewny. Unika zabarwień par
tyjnych. Z tej racji temwięcej książka
ta godna jest polecenia.

„SZEF SZTABU"!
Znany generał Bolesław Roja napisał
broszurę pt,: „Szef Sztabu". W broszurze
tej zawarł swoje refleksje na temat dy
skutowanego dziś zagadnienia, czy w obec
nej organizacji armji niezbędne jest sta
nowisko sztabu. Dotychczas stanowisko
to było w wojsku specjalnie honorowane.
'Gen. Roja w materji tej pisze:
„Moje krytyczne odnoszenie się do
stanowiska szefa sztabu i dalsze wnioski
nie dotyczą ogółu personalji wtłoczonych
w ramy nieodpowiednio sprecyzowanej
i w praktyce ustalonej pozycji, zależy mi
natomiast na podkreśleniu anormalności
tego stanowiska. Wprawdzie w myśl za
patrywań odnośnych sfer z przed wojny,
jednostki bojowe bez szefa sztabu, to
„masa bez mózgu", to materjał bez wła
ściwego czynnika kierowniczego, zwłasz
cza w fazie operacyjnej, gdzie raczej
brak dowódcy mógłby być dopuszczalny".
Broszura gen. Roji spotka się napęwno wśród zainteresowanych czynników
wojskowych z odnośną dyskusją. Dla lai
ków w książce tej ciekawy jest materjał
historyczny.
METODA POLSKA DLA FRANCUZÓW
P. H. Willman — Grabowska napisała
•interesującą metodę języka polskiego dla
'Francuzów pt. „Móthode de Polonais". Pod
ręcznik ten ułożony jest w ten sposób,
iż w 21 lekcji wyczerpuje wszystkie pra
widła gramatyczne języka polskiego. P.
TI. Wiliman-Grabowśka przy każdem polskiem słowie dodąje wymowę w czcion
kach francuskich Podręcznik ten godny
jest polecenia dla wszystkich tych cudzo
ziemców, którzy clicą nauczyć się szybko
naszego języka.

TAJEMNICE TEATRU.
Kwestje teatralne należą zawsze do
repertuaru, tak zwanych, rozmówek to
warzyskich. Na teatrze bowiem znają się
wszyscy. Kto kupił sobie parę razy bilet
na przedstawienie, już przez to samo sta
je się znawcą teatru, a nawet często re
formatorem. Ten ostatni rodzaj jest bo
dajże najciekawszy, gdyż dostarcza wielu
miłych chwil w salonie.
Dla tego rodzaju miłych, salonowoteatralnych odbiorców wyszła obecnie
książka, która napewno nie minie bez
wpływu na pogłębienie dysput i skiero
wanie ich na właściwe tory. Fachowcy
nie znajdą bowiem w niej nic nowego,
nic, coby posiadało wartość wskazówki
w pracy, inspiracji w natchnieniu, pou
czania lub informacji. Każdy aktor, na
wet. początkujący, wszystkie te rzeczy
wie dobrze z własnego doświadczenia.
•P. Artur Schróder, redaktor książki
zdawał sobie z tego sprawę. Zawiada
mia bowiem w imieniu wydawnictwa, iż
^wydawcy mieli na oku tylko uprzystę
pnienie szerszemu ogółowi pewnych spraw
zasadniczych teatru, które są jeszcze dla
wielu tajemnicami".

Szerszy ogół z książki tej noszącej
tvtuł „Tajemnice teatru" będzie mógł do
wiedzieć się, jakie są zadania „Dyrektora
Teatru", „Reżysera", „co to jest próba",
„uwagi o końcu aktu i opadaniu kurty
ny", „o roli autora na próbach", „o mi
mice", „partnerze" i „tempie". Poza tem
otrzyma przeciętny czytelnik informację
o tem, czemjest „zmysł odległości u auto
ra", „tłum na scenie", „szminka i peru
ka", „trema" oraz „wewnętrzne wyposa
żenie sceny".
Redaktor książki tej nie pominął ró
wnież i takich zagadnień, jak „znaczenie
harmonji w utworze scenicznym", „dra
matyczne wartości barw", „utwór sce
niczny, jako dzieło wszechsztuki". By
zaokrąglić całość, mamy tu również roz
dział o „klace teatralnej" i o „nowocze
snym kapelmistrzu".
Książeczka ta jest zbiorem feljetonów. które wyszły * z pod piór znanych
lwowskich literatów i teatrologów, jak
dr. E. Byk, F. Freksa, dr. Gruder, dr Z.
Mirecki, A. Schróder, H. \ Zbierzchowski
oraz Janina Walicka. *
Czyta się ją lekko. Jest zajmująca.
Widać, iż pisały ją pióra wprawne. Uka
zanie się jej należy powitać z uznaniem,
gdyż może wpłynąć dodatnio na szersze
koła naszych teatralnych bywalców.
WYCHODŹCA.
W Warszawie zaczął wychodzić tygo
dnik, poświęcony sprawom emigracji i re
emigracji pt: „Wychodźca". Redaktorem
tego czasopisma jest p. Wojciech Szukiewicz, znany publicysta, świetny znawca
stosunków emigracyjnych, panujących
w południowej Ameryce. P. Szukiewicz
pismo swoje wydaje w celach informa
cyjnych, bv uchronić naszych emigrantów
i reemigrantów od wyzysku i kłopotów.
W słowie od redakcji pisze „Wychodźca":
„Wszyscy mający zamiar jechać do
kądkolwiek czyli emigrować w pogoni
za chlebem, jak również i ci, którzy do
kraju wracają lub wracać zamierzają, po
trzebują ustawicznych wiadomości o tem,
co się na świecie dzieje, czyli potrzebują
informacji i rad, co czynić i jak postępo
wać, aby zawodów i strat uniknąć. Dla
udzielania takich rad oraz informacji za
czyna z dniem dzisiejszym wychodzić pi
smo tygodniowe, specjalnie sprawom wy
chodźczym poświęcone i każdy, kto się
zgłosi do redakcji listownie, otrzyma
wszelkie informacje, jakich tylko zażąda".
Adres tego pisma: Wspólna 19.
Powstanie tego pisma notujemy
z prawdziwem zadowoleniem. Świadczy
ono bowiem, że nareszcie ktoś zamierza
opiekować się losem naszych wychodźców.
ROMANS POETY.
Miłą książkę Francis Jammes'a pt.:
„Romans poety" przyswoiła mowie pol
skiej p. Janina Łada-Walicka. Książka ta
*
jest
opowieścią, zaczerpniętą z wrażeń
poety: szary dzień powszedni łamie się
tu w soczewce spojrzeń człowieka dobre
go, uduchowionego, a . gardzącego szczu
dłami blagi i pozy. Życie małomiejskie
francuskie odmalowano bez karykatury,
bez złośliwości, a jednak nie bez dosadności, budzącej współczucie dla nędzy
i odruch humoru w stosunku do powag
i majestatu. Francis Jam mes jest jednym
z wybitniejszych poetów współczesnej
Francji. Uciekł on z Paryża na południe
i zamieszkał w małej mieścinie. Tu w ci
szy i skupieniu wyśpiewał swoje piękne
sielanki, któremi zachwyca się cały świat.
Tu dobry Bóg obdarzył go licznem po
tomstwem. Tu napisał i'swój „Romans
poety", będący refleksem codziennej tros
ki człowieka-artysty, żyjącego w prowincjynalnej mieścinie.

Książkę tę czyta się przyjemnie, jest
bowiem jak sonata wygrana delikatnie
i prosto w piękny zmierzch wrześniowy.
Jest ona naprawdę przytem „Romansem
poety", który rozkochał się w swoich
dzieciach, w polach i górach, wreszcie
w całem człowieczeństwie.
REWOLUCJA ROSYJSKA I NIEPODLE
GŁOŚĆ POLSKI.
O proklamowaniu przez Rosję niepod
ległości Polski kursują wielce bałamu
tne wieści. Prof. Kutrzeba między innymi
błędnie tłomaczył słynny akt 30 marca,
widząc w nim konsekwencję posunięć
dyplomatycznych lorda Buchanana. Mylne
te mniemania wyjaśnia p. Leon Kozłow
ski, który, będąc w Petersburgu, obser
wował zblizka wszystkie perypetje spra
wy polskiej na gruncie rosyjskim pod
czas wojny
*.
P. Kozłowski krytycznie za
patruje się na informację, pochodzącą od
Dillona, który w książce swojej pt. „Kon
ferencja pokojowa w Paryżu" napisał:
„Buchanan wywiązał się z zadania
doskonale. Milukow uległ i wydał odezwę".
Wiadomo bowiem, iż „Opowieść Dil
lona" wywołała już dawno kategoryczne
zaprzeczenie Milukowa, o czem świadczy
list otwarty T. Rodiczewa do prof Askenazego, wydrukowany w 1920 r. w „Ty
godniu Polskim" w
20 z d. 29 sierpnia".
Rząd rosyjski ogłosił niepodległość
Polski sua sponte.
Rodiczew twierdzi, iż „wynikało to
z całego biegu zdarzeń, przyszło wszyst
kim jednocześnie do głowy, było tak sa
mo naturalne, jak proklamowanie równo
uprawnienia wszystkich narodowości,
zniesienia ograniczeń dla żydów. Nie Bu
chanan—Milukowowi, a Milukow—Bucha
nanowi zakomunikował o akcie Rządu
Tymczasowego. Buchanan niczego się nie
domagał, a poprostu przyjął do wiado
mości".
P. Kozłowski list T. Rodiczewa uzu
pełnia całym szeregiem faktów, które
czynią wrażenie, iż wersja Dillona jest
pokwitowaniem rachunku z chęcią zapi
sania go na konto angielskie. Z racji tej
broszura pt. „Rewolucja i niepodległość
Polski" zasługuje na baczną uwagę i po
winna zainteresować nietylko polityków,
historyków i publicystów.

O ZASŁUŻONYCH KOBIETACH POLSKICH
ENTUZJASTKACH.
Działalność Narcyzy Żmichowskiej do
dziś nie przestaje budzić zaciekawienia
wśród szerokich kół naszej inteligencji.
Postać to i czyn wpływające w sposób
niezwykle pedagogiczny i dodatni. Obec
nie ukazała się w druku broszura p. Wan
dy Bielskiej pt. „O zasłużonych kobietach
polskich entuzjastkach". P. Bielaka pisze:
„Entuzjastki pojmowały doniosłość
pracy nad ludem i konieczność oświe
cenia jego. Bez ludu Polska nie mogła
zmartwychwstać. Zwróciły się,ku niemu
z sercem miłości pełnem, z pobłażaniem
i przyjazną dłonią. Pragnęły gorąco po
prawy jego doli".
Broszura p. Bielskiej zasługuje na
szerokie rozpowszechnienie.

NOWE CZASOPISMA.
„Ars technica
,
**
czasopismo wydziało
wych kół naukowych studentów politech
niki warszawskiej (miesięcznik) Warszawa.
*
„Rozrywka
"organ szaradzistów pol
skich (wychodzi raz na miesiąc) Warszawa.
„Saper i Inżynier wojskowy'
*
(miesięcz
nik) Warszawa
*,
„Wianki
czasopismo ilustrowane, po
święcone polskiej sztuce i kulturze arty
stycznej. Poznań.

INFORMACYJNY i TELEGRAFICZNY
drukuje sensacyjną powieść z życia konspiracyjnych sekt w Polsce

p t,

„Tajemnicza Garbuska",

pióra Stefana Dobrycza,

autora powieści: „CÓRKA POLICMAJSTRA
KRONSTADTU”.

Adres redakcji i administracji: Nowy Świat 22.
Telefony redakcji 93-17,93-24.

Telefon administracji: 93-10.
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Sezon: 1 maja do 1 października.

Specjalne ułatwienia dla kuracjuszów z krajów o niskiej walucie w miesiącach
Maju, Czerwcu i Wrześniu.
Wiza paszportowa bez trudności przez C z e c h o s ł o w a c k i e Poselstwo w Warszawie, Złota 4.
Informacje i prospekty przez Miejski Zarząd Kuracyjny Marienbad, Abt. 11112.

Nie ma wielkiej fortuny w handlu bez reklamy.
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CENY
ZA OGŁOSZENIA:
STRONA
V1
l/s
v<
’/»
.. V ie .
70.000,— 35.000.— 18.000.—
3.500.1 OKŁADKA
5.000 —
60.000.— 30.000.- 15.900.—
H
8.000.4.500.
50.000.— 25.000.— 13.000.—
7.000.—
4.000.—
HI
IV
60.000.— 50.000 — 15.000.—
8.000. 4.500.W tekście
85.000.— 12.500.— 22.000.— 11.500. 6.000.—
Przed romansem 75.000.- 37.500.10 000.— 10.000.
5.250. STRONA OPISOWA: Mk 60.000.—FOTOGR. i KLISZE na rach. KLIJENTA.
Za wiersz wyaok. 1 milimetra szerokości 1 szpalty: KRON. TOWARZ.
i KOMUNIKATY 125 Mk. PIERWSZA STRONA tekst Mk. 175. - Za terminowy druk ogłoszeń Administracja ale odpowiada. Ceny powyższe
są ustalone jako netto. Wszelkie ustępstwa są wykluczone.

PRENUMERATĘ

Prz,|mU|ą:

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA"
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowe P. K. OJNa 3755.
Księgarnia Trzaska, Evert i Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
W ŁODZI: Biuro dzień. 1 ogł. „PROMIEŃ".Piotrkowska Na 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: podwóJnle.Numer pojed. Mk.200.

DRUK GALEWSKI I DAU WARSZAWA.
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