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N u m er p o jed y ń czy M k.

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

300.

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE.

Rok XVII.

WARSZAWA. Dnia 8 lipca 1922 r.

A6 27.

L A O T A i M IL K A
Najtańsze, najlepsze wirówki do MLEKA
)
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OMEGA - hermetyczne konwie do mleka

Sprzedaje w Warszawie: Krak.-Przedmieście W? 6 Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich

PALTA

gotowe z oryginalnych angiel
skich materjałów podług osta
tnich modeli. Garnitury na za
mówienia po cenach konkurenc.

POLECA MAGAZYN

ST. CICHOCKIEGO
ŻÓRAWIA Ms 28.
TELEFON 407-17.

WYKONANIE SZ Y B K IE , DOKŁADNE I PUNKTUALNE.

JÓZEF MEDZYŃSKI
NAJWItKSZAwPOLSCt ZAt.

w h

.ISBO FABRYKA FARB i lA K ItR Ó W

W. K A R P I Ń S K I & W. L E P P E R T .

Warszawa, Nowy-Świat 2, tel- 132-22.

ELF3X

Jedyny skład części i lamp naftowo-żarowych,
V oraz żarówek „A M P O L*. — Hurt i detal.

. W A R S Z A W A - J E B D ID L IM 5 K A 3 0 . OFERTy NA ŻĄDANIE.
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PR A W D ZIW E

Schicht^

„Mydło-Schicht”
marki „JELEŃ”
zyskało sobie od wielu lat uznanie za swoją dobroć i wydajność. Mydło SCHiCKT
pierze nawet w letniej wodzie lepiej, niż inne w gorącej. Zwracaj uwagę na markę
5CHICKT-JELEŃ.
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FABRYKA AMUNICJI, ARMATUR I ODLEWNIA METALI

C h o lew iń sk i i W ą s o w s k i
Warszawa — Mokotów

KAZIMIEROWSKA Ne 19, telefon 91-81. Zarząd: Żórawia Ne 4 a, telafon 104 20.
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DZWONY KOŚCIELNE

FOSFORBABBITY
Fosforbabbit
Fosforbabbit
Fosforbabbit
Fosforbabbit
Fosforbabbit
Fosforbabbit

traktorów i t
samolotów
samochodów
parowozów
wagonów
wagoników

UWAGA: Księży życzących sobie obejrzeć dzwony prosi
my telefonować 91 81, o przysłanie samochodu

Dzwony dla straży ogniowej

Cena niniejszego numeru Mk. 300.

Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT-. Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

współczesne po przegranej wojnie są w sytuacji
ciężkiej, tragicznej. Podczas wojny, jak i przed wojną przez
wiele stuleci mieliśmy w narodzie tym wiernego przyjaciela.
Przykra dola, jaka go spotkała, powinna zainteresować szer
sze warstwy naszyci) obywateli, gdyż Węgry przed wojną,
zespolone z Austrją, odgrywały wybitną rolę w polityce euro
pejskiej. Naród polski przechował we wdzięcznej pamięci
słowa bohatera Węgier Lajosa Kossutha do żołnierzy stacjo
nowanych w Galicji podczas powstania 1863 r: „Idźcie za
szlachetnym odruchem współczucia, wrodzonego każdej uczci
wej, wolność miłującej piersi Węgra, i zwróćcie się z miłością
ku Polakom, walczącym na śmierć i życie o słuszność i wolność".

0 zadaniach polityki wewnętrznej Węgier
przez hr. Stefana Bethlena, prezesa ministrów.
Autor artykułu, br. Stefan Betblen, premier węgierski,
pochodzi ze starej magnackiej rodziny siedmiogrodzkiej
i odegrał wielką rolę w życiu politycznem i kulturalnem
Siedmiogrodu. Artykuł był pisany jeszcze przed wyborami.

CZEKOLADA
KARMELKI
BUZkOPTY
KAKAO
OEKRZMA
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Polityka wewnętrzna Węgier
wstępuje w nową epokę z powo
du rozwiązania Zgromadzenia Na
rodowego. Zadanie, które przypa
da dziś jej kierownikom, polega
na uspokojeniu waśni partyjnych
i na zjednoczeniu w łonie jednej
partji politycznej różnych warstw
społecznych. Utworzona w ten
sposób partja powinna wprowa
dzić w życie program nieurzeczywistniony przez dawne Zgroma
dzenie Narodowe, jakkolwiek było
ono do tego powołane.
Zgromadzenie Narodowe nie
mogło rozwinąć owocnej działal
ności, gdyż, pomimo że przedsta
wiciele jego wybrani zostali przez
szerokie warstwy społeczne w burz
liwej chwili po dwóch rewolu
cjach, brakło jednak w niem przed
stawicielstwa prawidłowego i od
powiedniego, klasy intelektualnej
narodu. Dzisiaj jednakże, gdy od
rodzenie moralne i odbudowa eko
nomiczna stanowią najpoważniej
sze sprawy dla kraju, ciało pra
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wodawcze węgierskie ma przed
sobą obowiązki, wymagające wiel
kiego doświadczenia, zrozumienia
i taktu politycznego, a praca nad
odbudową kraju byłaby z koniecz
ności zmarnowana, gdyby klasa
inteligencji nie otrzymała w ustro
ju prawodawczym należnego sta
nowiska. Uważałem przeto zawsze
za swój obowiązek najważniejszy
stworzenie partji zjednoczonej, któraby zawierała w swcm łonie spad
kobierców dawnej potęgi narodo
wej, dających rękojmię naszego
odrodzenia, a więc klasę rolniczą,
jak również pracowników miej
skich i twórców naszej kultury
narodowej—czyli średnią klasę wę
gierską.
Partja, na czele której wstę
puję do walki wyborczej, opiera
się na tych klasach społecznych.
Ośrodek partji tej stanowi grupa,
która wyszła zwycięsko przy wy
borach do Zgromadzenia Narodo
wego w r. 1920—to grupa małych
właścicieli, do niej zaś przyłączyli

się przedstawiciele miast, a mia
nowicie inteligencji węgierskiej, —
byli oni zwolennikami postępowej
demokracji umiarkowanej już przed
wojną, ale wycofali się z areny
politycznej podczas rewolucji. Partja ta stawia sobie za hasła*, od
budowę narodową, wzmocnienie
ekonomiczne, postęp i demokratyzm. Poza moją partją stoją je
dynie rozbite grupy prawicowe
reakcjonistów, powtarzające prze
starzałe i jałowe zasady prawo
dawcze, oraz partja międzynaro
dowych lewicowców.
W braku ordynacji wyborczej,
wybory będą ustanowione przez
rozporządzenie rządowe, oczywi
ście na zasadach najszerzej poj
mowanego demokratyzmu. Pra
gniemy jedynie ograniczyć głoso
wanie powszechne pewnymi wa
runkami. jak nprz. co do* wieku —
24 lat dla mężczyzn, 30 lat dla
kobiet, miejsca zamieszkania — conajmniej od lat 2, oraz wykształ
cenia—ukończenie 4 klas dla męż
czyzn i 6 klas dla kobiet. Ogra
niczenia te mają jedynie na celu
nie dopuścić do walki wyborczej
jednostek, które nie zżyły się z kra
jem i nie posiadają odpowiedniego

H r. S te fa n B e th le n , p r e z y d e n t’ m inistrów.,*!

wykształcenia, a tern samem nie
budzą zaufania, gdyż mogą ulegać
z łatwością różnym wpływom i stać
się szkodliwemi dla rozwoju myśli
narodowej i wzmocnienia państwa.
Pomiędzy zadaniami polityki
naczelne miejsce zajmuje wykona
nie reformy rolnej, zarówno w in
teresie wzmożenia produkcji, jako
też uspokojenia klasy rolniczej,
która na ołtarzu ojczyzny poświę
ciła tyle krwi, pracy i pieniędzy.
Prawo zostało wydane, wykonanie

jego od kilku miesięcy odbywa
się według dwóch zasad: a) za
pewnić największej liczbie robot
ników i rolników godnych za
ufania posiadanie własnego domu
i ziemi, oraz b) dokonywać po
działu ziemi stopniowo i, o ile
możności, nie naruszając wielkich
posiadłości, które dzięki wzorowej
gospodarce, doskonałej organizacji
i wielkiemu kapitałowi obrotowe
mu, przedstawiają wielką wartość
ekonomiczną dla całego kraju.
Oczywiście, przy wprowadzaniu
w życie ref >rmy rolnej staramy
się nietylko zadośćuczynić słusz
nym wymaganiom właścicieli, ale
również zapewnić nietykalność
własności prywatnej, drogą od
szkodowania po cenach słusznych.
Pomoc państwa, gmin i kapitałów
prywatnych umożliwia w prędkim
czasie utworzenie się małych włas
ności dobrze zagospodarowanych
i dochodowych, co przyczyni się
niewątpliwie do wzmocnienia pań
stwa i postępu demokratycznego,
a tern samem do harmonji spo
łecznej.
Stefan fyr. Bethlen.

S T A N E K O N O M IC Z N Y W Ę G IE R
przez Jul jus za Sieberta,
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Zbycie gospodarcze doznało w ca
łym świecie poważnego wstrząśnienia. Każdy poważny ekonomi
sta patrzy z niepokojem na stan,
zgoła nie przejściowy, gospodarki
wszechświatowej. Oto minęło już
trzy lata od chwili zakończenia
wojny, wszystkie państwa zwycię
żone uznały traktaty pokojowe,
a jednak pod względem ekono
micznym dalecy jesteśmy od stanu
pokojowego. Nietylko kryzys go
spodarczy trwa ciągle, ale przeni
ka on coraz głębiej do życia poli
tycznego i ekonomicznego wszyst
kich narodów. Barometr powikłań
ekonomicznych, stale objawiają
cych się od czasu wojny, a mia
nowicie kurs waluty, spada jeszcze
w dalszym ciągu, co oznacza, że
zadłużenie tych krajów względem
państw neutralnych w czasie woj
ny, jakoteż względem Stanów Zje
dnoczonych i Japonji, stale wzra
sta. Wszelkie usiłowania, wszelkie
międzynarodowe obrady, ' dążące
do uzdrowienia kryzysu gospo
darczego państw europejskich, po
zostały dotychczas, niestety, bez
rezultatu.
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Po wojnie, tak nieszczęśliwie dla wskazówkami natury. Układ gór
Węgier zakończonej, znalazły się i wód, koleje żelazne i drogi wod
one w położeniu nader krytycznem, ne, skierowane do wielkiej pła
nietylko pod względem politycz szczyzny węgierskiej, obfitującej
nym, ale również i ekonomicznym. w produkty rolne, sprawiły, że
Nie biorąc w rachubę ciężkiego stolica kraju, Budapeszt, i terytoposzkodowania gospodarczego Wę rjum środkowych Węgier stały się
gier, wyrządzonego przez rewolu kolebką przemysłu, jakoteż ręko
cję październikową 1918 r., jakoteż dzielnictwa. Prowincja przybywała
przez czteromiesięczne panowanie tu się uczyć i stąd, jako z serca,
czerwonego teroru w 1919 roku wysyłającego krew do całego or
i najazd rumuński, który bezpo ganizmu, roznosiła po całym kraju
średnio po tern nastąpił, pokój etnicznemi drogami swą żywotną
w Trianon narzucił tak ciężkie energję. Odnośnie do surowców,
warunki temu krajowi zrabowane do materjałów niezbędnych dla
mu i pokiereszowanemu, że wy przemysłu, do sił wprzężonych do
starczyłyby one dla Wielkich Wę pracy, do wytwórczości i spoży
gier, rozporządzających wszystkie- cia, miała miejsce wymiana nor
mi dawnemi terytorjami i obfitują malna i wzajemna pomiędzy środ
cych we wszystkie bogactwa w daw kową częścią Węgier i przynaleźnych granicach.
nemi doń terytorjami. Traktat, za
Za czasów pokojowych tysiąco- warty w Trianon. rozerwał jed
letnie Państwo Węgierskie stano ność ekonomiczną Węgier, a w na
wiło całość zamkniętą, nietylko stępstwie sprowadził zupełną zmia
pod względem geograficznym, ale nę nietylko w koniunkturach prze
też pod względem gospodarczym, mysłu rękodzielniczego węgierskie
zwłaszcza w dziedzinie przemysłu go, ale też w calem życiu gospofabrycznego. Przemysł węgierski darczem. Zaznaczyć tu należy, że
rozwinął się według systemu cen z pomiędzy 4 241 fabryk dawnych
tralizacji. Poszedł on istotnie za Węgier, pozostało zaledwie 2.029
2
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w okaleczonych Węgrach, a więc

47.8$, podobnież 50$ siły motoro
wej i 60$ wartości produkcji i płac
robotniczych. Cyfry te w zesta
wieniu z trzecią częścią terytorjum
węgierskiego wskazują jasno wyż
szość przemysłu rękodzielniczego
w obciętych Węgrach.
Nie ulega wątpliwości, że pod
względem ekonomicznym traktat
w Trianon najsilniej dotknął prze
mysł rękodzielniczy węgierski, nie
mniej jednak ucierpiało i rolnic
two. Węgry straciły swe ziemie
najbardziej urodzajne co do zboża,
jak Bacska i Banat, co więcej, mu
szą dostarczyć żywności stolicy,
liczącej miljon mieszkańców. Stra
ciły one części kraju najobficiej
wydające kukurydzę, nie mogą
przeto już zaopatrywać okolic zadunajskich, posiadających znaczne
ilości bydła.
Obok tych wyników podziału
Węgier, ogólnie znanych, odro
dzenie gospodarcze kraju stało
się niezmiernie utrudnione przez
wprowadzenie nakazów, przeciw
nych wszelkiej logice ekonomicz
nej, a mianowicie zabraniających
nowoutworzonym państwom są
siednim wszelkiego handlu z W ę
grami. W mniemaniu niektórych
państw panuje mylne przekonanie,
że Węgry nie dopuszczają dowol
nego handlu z sąsiednimi krajami.
Tymczasem prawdą jest, że rząd
węgierski, stosując się do położe
nia państw zwyciężonych, starał
się korzystać z każdej sposobno
ści, aby uregulować stosunki han
dlu zewnętrznego i wprowadzić
Węgry do wszechświatowej go
spodarki. Konferencja w PortoRose jest właśnie dowodem tego
poważnego usiłowania do zawar
cia traktatów handlowych. Z po
między nowopowstałych państw
przedstawiciele Czecho - Słowacji
i Rumunji nie dopuścili do zawar
cia bardzo doniosłych konwencji
polityki handlowej, tak, iż dziś po
stanowienia międzynarodowej kon
ferencji w Porto-Rose pozostały
w większej części martwą literą.
Pod względem stosunków ko
munikacji Węgier z państwami sąsiedniemi, możemy zauważyć, że
bynajmniej Węgry nie zawiniły
w wytworzeniu obecnego stanu
rzeczy. Stosownie do warunków
traktatu pokojowego, Węgry po
winny należeć bez zastrzeżeń do
konwencji berneńskiej co do tran
zytu towarów. W istocie jednak,
pomimo konwencji obowiązującej,
kraj nie jest w możności zasto
sowania się do prawideł handlu
z nowemi państwami ościennemi.
Wszystkie usiłowania, skierowane
dla odtworzenia komunikacji, po

zostawały bardzo długo bez od
powiedzi. Dość wspomnieć, że
w lutym r. b. 700 wagonów to
warów, przeznaczonych dla Ru
munji, stało na linjach węgierskich,
tak iż kupcy węgierscy nie mogli
wcale przyjmować nawet z krajów
ościennych przesyłek, przeznaczo
nych dla Rumunji. W rzeczy sa
mej, Węgry powinnyby być w jaknajściślejszych stosunkach z Jugosławją, tymczasem położenie jest
takie, że obywatele węgierscy
otrzymują z wielkim trudem pasz
porty i pozwolenia na przywóz
i wywóz, a stąd, pomimo traktatu
pokojowego, Węgry są niejako po
zbawione stosunków z Włochami
i morzem Adrjatyckiem Podobnież
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ma się rzecz z komunikacją wodną
i pocztową.
Fatalne skutki tej polityki od
osobnienia dają się wyczuć rów
nież w stosunkach gospodarczych,
jakie świat handlowy węgierski
pragnąłby nawiązać z Polską. Wia
domo jest pewnie czytelnikom tego
pisma, że już w dawnych czasach
dusza ludu węgierskiego odczu
wała wielką sympatję dla wolno
ściowych dążeń bratniego narodu
polskiego, a opinja publiczna w W ę
grzech żywi szczerą sympatję po
lityczną dla Polski i spodziewa się
wzajemności. Powszechnem tedy
życzeniem jest, aby państwo Wę
gierskie weszło jaknajprędzej w sto
sunki handlowe z nową Polską,
budzącą się do samodzielnego bytu
narodowego. Już w roku zeszłym
rżądy węgierski i polski zawarły
umowę, dotyczącą wymiany towa
rów; jakkolwiek w obecnych oko
licznościach umowa ta nie zado
woliłaby interesów obu państw,
mogłaby jednak do pewnego stop
nia ułatwić stosunki handlowe po
4

między Węgrami i Polską Jednak
że przepisy transportowe rządu
czecho-słowackiego, które dotych
czas miały również na celu wy
osobnienie wyżej wzmiankowane,
stoją na przeszkodzie wejściu w ży
cie tej umowy. Niewątpliwie, pod
wielu względami interesy handlu
polskiego i węgierskiego są iden
tyczne, wspólne. Wzajemne sto
sunki wymagają jaknajszybszego
podjęcia rokowań pomiędzy Wę
grami i Polską dla zawarcia trak
tatu handlowego. Interes Węgrów
polega na pozyskaniu handlu tran
zytowego oraz na zaprowadzeniu
bezpośredniej komunikacji kolejo
wej z Polską. W konwencji pol
sko-węgierskiej należałoby zapew
nić dla Węgier naftę, węgiel i koks,
jakoteż surowce: sól, amoniak,
sodę, terpentynę, różne gatunki
drzewa, a zwłaszcza drzewo na
podkłady kolejowe, Z drugiej zaś
strony, Polska proszona będzie
o zniesienie zakazów co do przy
wozu następujących produktów
węgierskich: wino, piwo, napoje
alkoholowe, niektóre płody rolne,
meble, filmy, przetwory chemicz
ne, a mianowicie mydła, lekarstwa
i surowice.
Widoczne jest z tej propozy
cji węgierskiego świata handlowe
go, jak dalece pożyteczna będzie
wymiana produktów i towarów
pomiędzy Polską i Węgrami. Po
mimo ciężkich przejść, Węgry sta
rają się usilną pracą rozwinąć
przemysł i rolnictwo, aby tym spo
sobem stworzyć wartości, które
zapewnią krajowi jego bytowanie
i uczynią go pożytecznym człon
kiem wielkiej rodziny narodów
i krajów, potrzebujących wzajem
nych usług.
Oczywiście, Węgry nie będą
mogły spełnić tego zadania, jeśli
wielkie potęgi, rządzące obecnie
losem świata, nie zechcą okazać
więcej wyrozumiałości i sprawied
liwości, niżeli to czyniły dotąd w du
chu „odszkodowania", i nie po
wezmą innych postanowień w dzie
dzinie ekonomicznej, niżeli te, któ
re dyktowało upojenie zwycięstwa.
Zbyteczne byłoby wykazywać,
że w obecnej groźnej sytuacji
ekonomicznej całej Europy, inte
res gospodarczy każdego pań
stwa wymaga współpracy w dziele
odbudowy ekonomicznej i przy
czynienia się do stworzenia takiej
atmosfery, w której możliwe sta
łoby się harmonijne rozwiązanie
trudności i powikłań.
Zresztą stworzenie węzłów eko
nomicznych pomiędzy Polską i Wę
grami jest ułatwione, dzięki ni
skiej walucie krajów wschodnio
europejskich; zniżka ta notowana

Stolica Węgier.
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jest na rynkach międzynarodowych
od chwili ukończenia wojny świa
towej. Sztuczne obniżanie warto
ści korony węgierskiej i marki pol
skiej oraz ocena tych walorów za
granicą nie odpowiada bynajmniej
zdolności nabywczej, jaką posia
dają te pieniądze w stosunkach
wewnętrznych danego kraju. Rynki
zachodnie są niedostępne dla kra
jów, których znaki obiegowe ule
gły tak znacznemu obniżeniu kur
su. Masy spożywców nie mogą
kupować artykułów zbyt drogich,
przychodzących z Ameryki, Anglji
lub Francji. I tu więc wspólna
niedola fatalnego obniżenia war
tości pieniędzy zbliża do siebie
naród węgierski i polski. Jest
w tem tragedja losu, że w chwili,
gdy naród polski wyzwala się
z pod ucisku obcego i przywraca
dawne granice swego kraju, miljony Węgrów uledz muszą obcej
przemocy; traktat pokojowy od

tworzył jedność rozdartej Polski,
ale dokonał podziału na żywem
ciele tysiącletnich Węgier, z^aden
naród nie może lepiej zrozumieć
i głębiej odczuć tragedji narodu
węgierskiego, jak naród polski.
Pożądane jest, aby to pokrewień
stwo moralne wytworzyło sto
sunki w odżywczym ruchu eko
nomicznym obu krajów, a handel
niewątpliwie powstanie i ustali się
przy odpowiedniem uregulowaniu
wzajemnem waluty, gdyż w obu
krajach istnieją wszelkie warunki
dla jaknajściślejszej współpracy na
gruncie ekonomicznym.
Ażeby cel ten osiągnąć, opinja
publiczna węgierska oczekuje oczy
wiście, aby ustało obecne odosob
nienie ekonomiczne tego kraju
i aby ruch handlowy mógł objąć
te terytorja, które, wbrew pokojo
wi, znajdują się we władaniu wro
gów naszych. Pod tym względem
świat handlowy węgierski pragnie

jakiegoś „modus vivendi“, któryby
przywrócił w jaknajszerszym za
kresie wolny handel na tych terytorjach, tak, iżby surowce mogły
być dostarczane do zakładów prze
mysłowych, a następnie dostać się
mogły do spożywców.
Jest to pragnienie zupełnie na
turalne i wolne od wszelkiego za
barwienia politycznego, pragnie
nie, które Węgry przedstawili na
konferencji międzynarodowej w Ge
nui. Drugie zaś życzenie, które
nabrało obecnie aktualności, to,
aby komisja odszkodowań Ententy
zrzekła się swych pretensji, doty
czących Węgier, które, rozbite
i ograbione, nie są w możności
spłacenia wyznaczonych sum.
Jul jus z Siebert.

Straty w geografji ekonomicznej Węgier
na skutek traktatu pokojowego w Trianon.
Wielka światowa wojna spro
wadziła w dziedzinie życia ekono
micznego wszystkich państw euro
pejskich głębokie zmiany. Węgrom
odjęto wszystko, co dało się im
zabrać: dawne ich obszary, jak
również naród, zostały podzielone
na pięć części, pozbawiono je
wszelkich warunków istnienia, zbu
rzono ich niezrównaną jedność
ekonomiczną i geograficzną. Obec
nie już nietylko boleść patrjotyczna, ale i zasadnicze pragnienie ży
cia wyraża się głosem do całego
świata: Węgry tak żyć nie mogą!
Oderwano od Węgier 67,8% ich
tysiącoletniego terytorjum, pozo
stawiając zaledwie 91,114 kim. kw.
powierzchni (niegdyś miały 325,000
kim. kw.). Czterej wrogowie po
dzielili między sobą tę zdobycz,
tak iżby nieszczęśliwi Węgrzy stali
się bezsilni i bezbronni.
zaledwie dziesięć komitatów
węgierskich jest nietkniętych (Fejer, Toina, Veszprem. Szolnok, Heves, Pest, Borsod, Bekes, Hajdu);
inne komitaty częściowo lub w ca
łości zostały oderwane.
Z 27 wielkich miast pozostaje
zaledwie 11, ze 113 małych mia
steczek pozostawiono nam 78 *).
*) Miasta większe posiadają samorząd
pełny, równy komitatowi, miasta mniejsze
mają samorząd, odpowiadający okręgowi
komitatu.

Pod władzę obcą przeszło więcej
niż 59% ludności w terytorjach ode
rwanych.
Według traktatu pokojowego
przypada:
dla Czecho-Słowacji 62.337 kim.
kw., 3 375.685 mieszkańców, w tem
1.084 000 Węgrów;
dla Rumunji 102.787 kim. kw.,
5.265.444 mieszk., w tem 1.705.000
Węgrów;
dla Jugosławji 20,956 kim. kw.,
499.213 mieszk., w tem 458.000
Węgrów;
dla Austrji 5.000 kim. kwadr.,
297.000 mieszk., w tem 50.000 W ę
grów;
dla Fiume 21 kim. kw., 49.806
mieszk., w tem 6.000 Węgrów.
Główna zasada samookreślenia
narodowego została w ten sposób
zastosowana, że 33,5% ludności wę
gierskiej zostało oderwanych, pod
czas gdy tylko 13% Niemców prze
szło pod panowanie Austrji, 14%
zostało „wyzwolonych" przez Cze
chy, 29,4% — przez Wołoszczyznę
i 16,1% przez Serbję.
Rozćwiartowane Węgry wyle
czone zostały jedynie z jednej
choroby, a mianowicie z kwestji
narodowościowej: 88,4% ludności
w obecnych granicach jest czysto
węgierskiej, pozatem Niemcy sta
nowią 7%, Słowacy 2,2%, inne na
rodowości poniżej 1%.
6

Obok tych smutnych cyfr, po
łożenie ekonomiczne przedstawia
się rozpaczliwie; oderwanie kreso
wych części kraju zniszczyło jedną
z najpiękniejszych jednostek eko
nomicznych w Europie; utrata na
rodowości, zamieszkujących brzegi
środkowego dorzecza, pozbawiła
tem samem lasów, bogactw mine
ralnych, materjałów opałowych,
energji hydraulicznej, górskich oko
lic i przemysłu. Oddzielenie Niem
ców jest dla Węgrów stratą naj
lepszego czynnika przemysłowego;
w Słowakach, Wołochach i Rusi
nach postradaliśmy najlepszych ho
dowców bydła, produkcję wełny
i przemysł mleczarski; czterojęzyczna ludność Banatu odpadła od
nas wraz z ziemią najurodzajniej
szą i najbardziej rozwiniętym prze
mysłem rolnym. Tak tedy, pod po
krywką swobodnego samookreśle
nia narodów, ukryły się ciemne in
stynkty zaborców. Czyż, gdyby
wszystkie te narodowości ;amieszkiwały terytorja małej wartości,
pobratymcy ich troszczyliby się tak
bardzo o ich wyzwolenie?
Straty gospodarki rolnej są na
der poważne, wyrażone w cytrach,
wprawiają w osłupienie.
Straciliśmy 57% ziemi ornej,
przedstawiającej 22 304 000 (czyli
pozostaje nam zaledwie 9 563.000);
75% naszych ogrodów (166.000 nam
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pozostało); 74,9$ łąk (1.144.000 po
zostało); 31 6i winnic (373.000 po
zostało); 69.5$ pastwisk (1.756 000
pozostało) 85.7$ lasów (1.815.000
pozostało), 46$ zarośli trzcinowych
(47,000 pozostało) i 61$ ziemi nieuprawnej (982.000 pozostało). A je
dnakże cyfry te nie dają wyobra
żenia o całej doniosłości strat. Na
leży wziąć pod uwagę, że ziemie
orne najlepsze to właśnie Bacska
i Banat utracone i że pozostała
nam jedynie ziemia Kórós-Tisza,
gdzie warunki atmosferyczne są
niekorzystne. Jeśli rozpatrywać bę
dziemy ziemie orne pod względem
ich urodzajności, to zobaczymy,
że straciliśmy 54 3$ ziemią pszen
nej, 137,1$ ziemi żytniej. 65$ grun
tów kukurydzowych i 60,9$ grun
tów obsiewanych kartoflami. T e
ry torjum Wielkiej Równiny wę
gierskiej nie wydaje najlepszych
średnich zbiorów pszenicy, żyta,
jęczmienia, owsa i jarzyn, w po
równaniu z urodzajnością Małej
Równiny lub okolicy zadunajskiej.
Nasze straty w pastwiskach i łą
kach są jeszcze dotkliwsze, jeśli
zważymy, że pozostawiono nam
30 5$ pastwisk i 25,1$ łąk, gdy
mamy 35,5$ bydła i 44,7$ koni.
Oddawna już hodowla bydła na
równinie wymagała sprowadzania
paszy z wyżej położonych grun
tów.
Co do ustosunkowania ziemi
uprawnej, to obecne terytorjum
węgierskie, po dokonanym jego
podziale, posiada wprawdzie ziemi
ornej 60,3$ zamiast 45,5$, ale zato
lasów ma tylko 11,4$ zamiast 25,8$,
łąki spadły z 9,2$ na 7,2$, ogrody
z 13$ na 11$, winnice powiększyły
się z 1,1$ do 2.4$, zarośla trzcino
we z 0,2$ do 0,3$, grunty nieuprawne z 5,1$ do 6,2$, stosunek
łąk uległ małej zmianie z 11,8$ do
11,1$. Obraz ten jednak nie daje
wyobrażenia o grozie położenia,
jeśli nie zestawimy zbiorów z po
trzebami ludności. Pozostawiono
nam 32,3$ dawnego terytorjum
i 40,9$ ludności, a tylko 42,9$ zie
mi uprawnej. Dodać tu jeszcze
należy, że grozi na równinie wę
gierskiej brak siły roboczej. Mie
liśmy dotychczas 63,7$ rolników,
a ilość ta spadła obecnie do 50,4$.
A więc dawniej na 45,5$ ziemi
uprawnej pracowali rolnicy, stano
wiący 63,7$ ludności, obecnie zaś
na 60,3$ ziemi uprawnej pracować
będzie tylko 45,5$ ludności.
Pod względem produkcji utra
ciliśmy 51,4$ pszenicy, 35,4$ żyta,
52,9$ jęczmienia. 65,1$ owsa, 64,2$
kukurydzy i 62,4$ kartofli. Co do
innych ziemiopłodów, mających
znaczenie w handlu i przemyśle,
utraciliśmy 58,1$ gruntów, wyda

jących buraki cukrowe (a 60$ na
szych rafinerji). 17,3$ gruntów ty
toniowych (a 55% fabryk tytoniu),
77% obszarów konopnych (a 47%
fabryk tkackich). Tym sposobem
fabryki zostały oddzielone od grun
tów, wydających surowce, dla nich
potrzebne. Ponadto tracimy jeszcze
73 8% gruntów, obsadzonych ka
pustą, i 33% obsiewanych pro
sem.
Nasze straty lasów są jeszcze
szkodliwsze dla kraju (84,3$), zwła
szcza jeśli zważymy, że pozba
wieni jesteśmy przez to nietylko drzewa, ale i węgla oraz siły
hydraulicznej; te zaś lasy, które
nam pozostały, mają mniejszą war
tość, gdyż nie mamy tam ani drze
wa budulcowego, ani też gatun
ków, zdatnych do wyrobu mebli.
Zawierają one jedynie 54% dę
bów, 24% buków i 4% świerków.
Z drugiej strony, rolnictwo po
niosło ciężkie straty w inwentarzu.
Cyfry, poniżej podane, nie obejmują
nawet szkód, wyrządzonych przez
Okupację rumuńską, a jedynie wy
rażają stosunek do ilości bydła
w r. 1911. Straciliśmy przeto 65 3%
bydła rogatego, 48,3% — trzody
chlewnej (a 64,2% produkcji ku
kurydzy), 55,3% koni (a 65,1%
produkcji owsa), 68,7% owiec (a
69,5% pastwisk, które nietylko dla
owiec służą). Zaznaczyć tu jeszcze
należy, źe terytorjum, które nam
z równiny pozostało, podlega zmia
nom atmosferycznym, uniemożli
wiającym średni urodzaj roślin pa
stewnych.
Powyższe dane pozwalają nam
ocenić położenie kraju naszego
pod względem rolniczym: życie
Węgier rozdarte jest, jak drze
wo, któremu morderczy traktat
pokojowy podciął korzenie. Pomi
jamy już i to, że pozbawiono kraj
wszystkich sił pomocniczych do
intensywnej uprawy roli. Rezulta
tem takiego stanu rzeczy jest, źe
Wielka Równina węgierska stra
ciła na długo znaczenie ekono
miczne, zdolność rozwoju i wy
bitną rolę w wytwórczości świa
towej.
* A *
A jednak nasze straty w dzie
dzinie przemysłowej są bezporównania cięższe od strat rolniczych.
Ośrodki przemysłowe z koniecz
ności rozwinęły się na ziemiach
wyżej położonych. Straciliśmy oko
lice przemysłowe północno-wscho
dnie, zachodnie, powiaty KrassóS'zó:eny i Hunyad, tak iż pozo
stał nam jedynie przemysł stolicy
i przemysł rolniczy Wielkiej Rów
niny, bez wszelkiej jednak siły ru
chowej i bez surowców (drzewa,
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węgla, wełny i produktów mine
ralnych). To też cyfry poniższe
nie dają wyobrażenia o położeniu
istotnem, a jedynie stwierdzają
straty, poniesione w zdolności wy
twórczej fabryk, przypuściwszy, że
mają one na swe rozporządzenie
i surowce i siłę ruchu.
Przedewszystkiem straciliśmy
49% ludności przemysłowej, gdy
ogólna suma strat przemysłowych,
wyrażona w wartości produkcji,
dochodzi do 44,4%. Straty w fa
brykach wynoszą 52,2% (co wy
nosi 2.212 zakładów przemy
słowych) Najpoważniejszą stra
tę przedstawia przemysł drzewny
i kościany (77,8%), można nawet
uważać przemysł drzewny za zruj
nowany, gdyż pozbawiony jest su
rowców prawie całkowicie (wobec
tego, że utracone lasy stanowią
85 7%)
Miejsce następne zajmuje prze
mysł włókienniczy, którego straty
wynoszą 59,2% i który również
pozbawiony został surowców. Przemysł włókienniczy mógł dawniej
zaspakajać potrzeby kraju, obec
nie jest zupełnie nikły. Pozba
wiono nas do wysokości 49%
przemysłu metalowego; pozostało
trochę zaledwie surowców. Straty
w innych gałęziach przemysłu są
następujące: przetwory chemiczne
45,3%. wyroby ze skóry i szcze
ciny 42,4%. artykuły żywności
42,7%, wyroby kamienne i cera
miczne 41%, przemysł odzieżowy
25,3%, budowa maszyn 17,9%,
przemysł drukarski 11,6%. Jeżeli
wejrzymy w szczegóły tych strat
przemysłowych, to obraz przed
stawi się nam w jeszcze ciemniej
szych barwach. Najdotkliwiej da
ją się uczuć straty w przemy
śle rolniczym, gdyż pozbawie
nie nas fabryk zmusi do wywozu
surowców naszych zagranicę. W in
nych gałęziach przemysłu fabryki
pozostały, a surowców brak. Tak
np. mamy 62% naszych młynów,
gdy tymczasem pozostaje nam za
ledwie 48,6% zbioru pszenicy.
Przemysł cukrowniczy jest prawie
zupełnie zniszczony, gdyż pozo
stawiono nam zaledwie 40% rafi
nerji. Fabrykacja spirytusu wy
nosi 48%, piwa — 71%, gdy tym
czasem produkcja jęczmienia wy
nosi 52,3%. Wytwórnie krochmalu
zmalały do 40%, fabryki konserw
roślinnych — do 37%, fabryki ole
ju - do 98%.
Główną przyczyną obezwład
nienia przemysłu jest brak sił mo
torowych. Straciliśmy 27.2% pro
dukcji węgla czarnego i 39,6%
węgla brunatnego; a straty nasze
są jeszcze większe, gdy zwrócimy
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uwagę na zapasy węgla. Pomię Kopalnie bauksitu w komitacie komotyw 68,7%, wagonów pasa
dzy źródłami energji ruchu utraci Bihar, kopalnie miedzi, cynku, an żerskich 73,8%, wagonów towa
liśmy cały gaz ziemny Siedmiogro tymonu, te całkiem stracone, po rowych 78,8%, furgonów 83%.
du, jak również całą siłę hydra dobnie, jak cały zapas pirytu i, co
Jedna tylko rzecz nie mogła
uliczną trzech dorzeczy: energja najsmutniejsze, — soli. Około 53% być zniszczona przez nikogo i ona
hydrauliczna rzecznych dolin Kar wartości produkcji przedwojennej to stać się może tragedją dla
packich równała się 2.778.400 koni przeszło w obce ręce.
naszych sąsiadów, a czynni
„Pokój“ przeto całkowicie zbu kiem wskrzeszenia niepodzielnych
parowych, z czego zostało nam
zaledwie 119,650; dodać tu należy, rzył niezależność rolniczą Węgier Węgier—to jedność dróg komuni
że Węgry obecne potrzebują ener i pozbawił je kopalń; jeden tylko kacyjnych w jedności geograficz
gii mechanicznej 2 330 miljonów czynnik życia gospodarczego nie nej państwa węgierskiego, jaką
kilowatt godzin, których mała część ucierpiał, a jest nim sieć kolejo stanowi wielkie dorzecze natural
zaledwie jest możliwa do otrzy wa. Zbudowana systemem centra ne, otoczone górami. Sieć kolejo
mania. Brak ten jest już sam przez listycznym, obsługuje dobrze i te wa, te arterje życia ekonomiczne
się zabójczy dla przemysłu, a przy raźniejsze Węgry w swej okrojo go Górnych Węgier, Siedmiogrodu,
łącza się do tego zupełny brak nej postaci, gdy tymczasem ode Bacski i Banatu zostały skrępowa
surowców kopalnianych. Węgier rwane części kraju bardzo na tern ne przez obcą władzę spro
skie kopalnie metalów szlachet cierpią.
wadzając odrętwienie członków te
Utraciliśmy jeszcze całą żeglu go
nych przeszły zupełnie we włada
organizmu państwowego; być
nie obce, jedynie 17°/0 produkcji gę morską, a to, co nam pozostało może
jednak nadejdzie chwila cał
żelaza pozostało w naszych rękach z żeglugi rzecznej, zostało umię kiem niespodziana, gdy w nadludz
tak, iż jedyna kopalnia Rudóbanya dzynarodowione (z 6.011 kilome kim wysiłku nawpół obumarłe dło
musi zaspakajać wszystkie nasze trów drogi wodnej mamy obec nie zdołają porwać więzy, któremi
potrzeby, a ta mała kopalnia, zda nie zaledwie 2.128 kilom., z nich je spętano, i zjednoczyć cały wy
nie 1.022 są spławne).
niem biegłych, będzie wyczer
ozbawiono nas kolei żelaznych zwolony naród węgierski.
pana w ciągu 5 do 6 lat. Nie
mamy więc wcale prawie żelaza. w ilości 57,8%, dróg 60,3%, lo
Prof. Fr. Fodor.
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Stefana w Budapeszcie, doskonały znawca literatury węgierskiej
i autor największej historji literatury węgierskiej.

roku 1896 naród węgierski
dumnie i szczęśliwie świę
cił tysięczną rocznicę świa
domości swojej narodowej. W kilka lat
potem i u nas wypłynęły na powierz
chnię te problematy socjalne, które na
robiły tyle zamętu w wewnętrznem ży
ciu państw Europy. Wyznawcy prądów
konserwatywnych i radykalnych co
raz goręcej zderzali się z sobą.
W roku 1914 wybuchła wojna świa
towa i tern samem przyszły na nasz
naród lata najcięższych doświad
czeń, żołnierze węgierscy walczyli
z nieporównanem męstwem, lecz
krew ich napróżno płynęła. Ojczy
znę naszą rozszarpano. Po klęsce
na placu boju przyszła zdrada we
wnętrzna: internacjonalna rewolucja.
Ojczyzna została obałamucona przez
marzycieli i bezdusznych zbrodnia
rzy. Nowopowstała armja narodowa
uwolniła coprawda ojczyznę naszą
od zdrajców i bandytów, ale przy
wrócenie porządku państwowego
i społecznego kosztowało nas wiele
cierpień.
Z obecnych pisarzy węgierskich
dwie wybitne jednostki przykuwają
przedewszystkiem uwagę do siebie:
Franciszek Herczeg i Geza GardonyiFranciszek Herczeg to pisarz
o lekkim, doborowym stylu. Sub
telny odtwórca dusz swoich boha
terów, bystro patrzy i pewnie cha
rakteryzuje. Obyczajowe jego po

W

wieści są wspaniałemi przykładami
inteligentnych rozmów, Bohaterzy
jego to magnaci o szlachetnej po
stawie, szlachta i oficerowie. Fran
ciszek Herczeg nie posiada jakie
goś specjalnego patosu, ani ciepła,
ale żywo prowadzi akcję i jaskrawo
oświetla swoje postacie, kilkoma
lekko rzuconemi linjami wspaniale
odmaluje jakąś sytuację. I na polu
historycznych powieści stworzył ar
cydzieła. Potrafił wczuć się w świat
duchowy minionych stuleci. Spe
cjalnie szczęśliwie udawały mu się
opisy walk Węgrów pogańskich i wogóle nastrój średniowiecza. Rów
nież wybitnym jest dramaturgiem.
W dramatach obyczajowych uwi
docznia się żywość akcji i pewność
przy stwarzaniu charakterów. War
tościowe są również jego histo
ryczne dramaty przez wzniosłość
poetycką i nastrój tragiczny. Są to
dramaty pisane nie wierszem, lecz
prozą i jako takie wykazują rozwój
w twórczości historycznych drama
tów węgierskich. Powieścią jego
historyczną o wielkiej wartości jest
książka pod tytułem „Poganyok"
(Poganie) (1901 r.). Z pomiędzy
powieści obyczajowych najpiękniej
szą jest: „Az arany hegedif* (1916 r.)
(Złote skrzypce). Gdy profesor me
dycyny Stefan Arató pracuje na
froncie w jednym ze szpitali epi
demicznych, żona jego Katarzyna
pracuje, jako pielęgniarka. Kochają
10

się, ale żona — kobieta o płytkiej
duszy—nie godną jest tak wybitnego
człowieka. Arotó przekonawszy się
o tern, schodzi jej z drogi. Kobieta
rozpoczyna nowe życie, a i Arato
znajduje wreszcie spokój ducha.
Franciszek Herczeg i w tej powie
ści jest pierwszorzędnym odtwórcą
charakterów. Życie duchowe swoich
bohaterów odzwierciadla w sposób
artystyczny. Wspaniałą tragedją hi
storyczną jest „Bizanc* (1904)
(Bizancjum).
Franciszek Herczeg urodził się
w 1863 roku w Versec- Szkołę śred
nią kończył w Szegedzie i Fehertemplom, a prawo na uniwersyte
cie w Budapeszcie. Zamierzał po
święcić się adwokaturze, ale powo
dzenie literackie nadało życiu jego
inny kierunek. Z początkiem roku
1890 imię jego czytano z wielkiem
zainteresowaniem, a sztuki teatral
ne cieszyły się wielkim powodze
niem. Redagowany przez niego
„Uj Idok" (Nowe czasy), tygodnik
poświęcony literaturze pięknej, był
przez dziesiątki lat najmilszem pi
smem szerokich kół czytelników
węgierskich. Już z początkiem swo
jej karjery został członkiem Towa
rzystwa „Kisfaludy*. Węgierska Akademja Umiejętności odznaczyła go
kilka razy, wybrała na członka ho
norowego i drugiego prezesa. Jako
poseł do sejmu, brał również udział
i w życiu politycznem. Następnie

Znakomici pisarze węgierscy.

A n d rze j A dy.

Ju ljusz P ek& r.

zniechęcony do polityki usunąf się
do swego domu w Huvósvólgy
(dzielnica podmiejska Budapesztu)
i żył jedynie dla literatury.
Najbardziej węgierskim powieściopisarzem i niezrównanym mi
strzem pięknego słowa węgierskiego
jest Geza Gardonyi. W przykuwa
jący sposób snuje swe opowiada
nia, miewa wspaniałe wprost mo
menty, a ton jego posiada czar nie
do naśladowania. Duszę ludzką zna
najgłębiej, w poetyckiem zachwyce
niu pokazuje ból cierpiących serc.
W powieściach obyczajowych jego
jest to, czego przeważnie brak u pi
sarzy modernistycznych — głęboko
odczuwające serce, współczucie
i wzruszenie względem cierpień
prześladowanych i nieszczęśliwych.
Historyczne jego powieści zdradza
ją rzadkie zrozumienie przeszłych
stuleci. Nie są to zwykłe opisy
przepełnione historycznemi nazwi
skami i przybrane ozdobami bajkowemi, ale artystyczne odzwierciadlanie ducha przeszłych stuleci.
Prawdziwe to dzieła ku kształceniu
narodu. O Gezie Gardonyi można
śmiało powiedzieć, że ma zasługi
nieśmiertelne. Mądry to pisarz,
o wzniosłym duchu, kochający ludz
kość, jeden z klasyków literatury
węgierskiej.—Z prac jego wyróżnia
ją się specjalnie historyczne po
wieści: „Niewidzialny człowiek"
(A lathatatlan ember) (1902) jest
biografią niewolnika greckiego Zety.
»Gwiazdy z Eger* (Az Egri csillagok) (1901) których bohaterem jest
Grzegorz Bornemissza, wódz wę
gierski, imię którego chwalebnie
zaznaczone jest przez historyków
XVI wieku w liczbie walczących
przeciw Turkom, jest przykładem
dla powieści historycznych odna
wiających się pod wpływem jakby

F ra n c is z e k H e rc z e g .

widzenia z dawnych czasów. W ży
wości prowadzenia akcji, i w pra
wdziwości oddania obrazu ówczes
nego nie dorównuje mu żadna wę
gierska powieść historyczna. Bitwy
przedstawia nadzwyczajnie obrazo
wo. Opis oblężenia miasta Eger ro
bi wrażenie wprost nowoczesnego
eposu. W „Niewolnikach Boga*
(Az Isten rabjai) (1908) roztacza
przed nami cały wewnętrzny świat
średniowiecznych klasztorów mni
szych i zakonnic. Dwaj bohaterzy:
Jan dominikanin i zakonnica błogo
sławiona Małgorzata córa króla
Beli IV z rodu Arpadów. Geza
Gardonyi celuje w opisach życia
węgierskich Arpadów i w realnym
odtworzeniu dusz gorliwych, wier
nych. Kto chce poznać ducha prze
szłości, uczucie i poglądy średnio
wiecznych Węgrów i z tej książki
może czerpać ducha podnoszące.
Ale Geza Gardonyi zna także
do gruntu i z nadzwyczajrem mi
strzostwem pokazuje n^m przedwo
jenną wieś węgierską. „Moja wieś*
(Az en falum, 1898) przedstawia
nam żywo lud węgierski z za Du
naju w swojej naturalnej rzeczywi
stości. Nadzwyczajny obserwator,
realny odtwórca a przytem dusza
prawdziwie poetycka. Omija złego
chłopa, a za to z całą sympatją
wyprowadza na scenę zacnego go
spoda za węgierskiego wraz z jego
otoczeniem.
— Geza Gardonyi urodził się
w Agard komitatu Feher, w r. 1863.
Z początku był nauczycielem, póź
niej dziennikarzem. Przez jakiś czas
pracował w redakcjach w Aradzie,
później stał się współpracownikiem
budapeszteńskich gazet. Ale, po
nieważ czuł, że w tern hałaśliwem
życiu stolicy nie potrafi z odpoWiedniem wgłębieniem się urzeczy
11
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wistnić swych planów literackich,
wycofał się z dziennikarstwa. Prze
niósł się do Eger i poświęcił się
całkowicie literaturze.
Towarzystwo „Kisfaludy* wy
brało go na członka zwyczajnego,
a Akedemja na honorowego. Mia
sto Eger ofiarowało mu dom i grunt
w dowód czci, a ulicę, na której
mieszka, nazwało jego imieniem.
Wiktor Rakosi zawdzięcza swo
ją popularność feljetonom humory
stycznym.
Choć odznaczał się
wielką pogodą ducha ten pisarz
lecz tragiczny los Węgier i wznio
słe przykłedy historyczne wpły-

„C s ik ó s ” (P a s tu c h
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Vastagh‘a przed zamkiem królewskim w Bu
dapeszcie.

2 zabytków węgierskich.
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woły i na jego talent. Z go
rącym
patrjotyzmem
opowiadał
o bohaterach walk wolnościowych,
z krwawiącem sercem opłakiwał
opuszczony Siedmiogród węgierski.
Bogactwo myśli, subtelność w ana
lizie dusz i wytworność stylu od
znaczają pracę Zoltana Ambrus’a.—
Bohaterzy jego trochę za powoli
poruszają się, akcja chwilami uty
ka, ale wspaniałe, wyróżniające się
ustępy wynagradzają opracowanie
materjału i gorączkowość kompozy
cji. Juljusz Pekar jest to pisarz
o wielkiej erudycji. — Kocha się
w ładnie brzmiących zdaniach,
pompatycznych określeniach i pa
tetycznym stylu. I jego zaintereso
wanie się całą Europą łączy się
z talentem wytwarzania silnych na
strojów z wszechstronną znajomością
historji.
Dobrym pisarzem historycznym
jest Jerzy Tarczai. W każdym ru
chu zna on życie miast dawnych
Węgier, średniowieczne czasy kato
lickie, epokę okupacji tureckiej
i ożywia je z energją szczęśliwą,
ujawniającą się w jego nowelach
i powieściach. Stefan Barsony jest
doskonałym pisarzem rodzajowym
w odtwarzaniu opowiadań myśliw
skich i obrazach z natury. Z krwi
i kości węgierskim pisarzem jest
Jerzy Szemere. I z jednakową siłą
stawia przed czytelnikiem życie

obywatela wiejskiego, jak i chłopa.
Z poetów najszlachetniejszą postac ą jest Juljusz Vargha. Jest to
liryk o posępnem zabarwieniu,
o subtelnym guście i zwiewnym,
lekkim nastroju. Swoim melancho
lijnym patrjotyzmem pociąga duszę
każdego, prawdziwego Węgra. Pa
triotyczne poezje Andrzeja Kozma
zdradzają ukochanie rasy. Ostrem
szyderstwem chłoszcze wielkich po
lityków egoistycznych. Ducha ma
podniosłego, wierszuje mistrzowsko.
*
*
*
W 1900 roku powstał ożywiony
ruch w piśmiennictwie węgierskiem.
Jedna z grup najmłodszych pisarzy
zerwała ze spuścizną narodowej
poezji. Odbiło się to w uczuciach,
myślach i wyrażeniach pisarzy nowem echem. Tło ich prac wiało
kierunkiem politycznym; popierania
światopoglądu radykalnych socja
listów.
Najbardziej znanym z pomiędzy
tych pisarzy był niedawno zmarły
Andrzej Ady. Jego wiersze miłosne
są wyznaniami niezadowolonego
poety chciwego uczuć; wiersze jego
filozoficzne są rozmyślaniami smę
tnego światopoglądu, wiersze poli
tyczne są pełne gróźb i skarg umę
czonej duszy smucącego się Węgra.
Andrzej Ady miał silny talent
liryczny. Ale, ponieważ idee jego
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wywierały przeważnie ponure
^wrażenie na czytelnika, wyra
żenia jego bywały często tak
“niejasne i niezrozumiałe, że
do końca życia nie udało mu
się pozyskać uznania.
Znaczna część pisarzy bu
dapeszteńskich popierała dą
żenie internacjonalistów. I ci
modni pisarze stolicy — prze
ważnie żydzi— byli temi, któ
rzy usypiali ducha węgierskie
go i samopoczucie narodowe.
Starali się rozluźniać te węzły
łączności narodowej i z ro
mantycznym entuzjazmem opi
sywali żydowski świat Buda
pesztu. Uczuciowo-ironiczni bo
haterzy z ich powieści i sztuk
teatralnych to tylko Węgrzy
w mowie lecz nie w myślach
i uczynkach.
Następująca po wojnie świa
towej katastrofa państwowa
obudziła i na polu literackiem
samopoczucie w narodzie na
szym prowadzonym ku upad
kowi. Poza kołem wybitnych
^pisarzy z Akademji Umie
jętności i Towarzystwa „Kisfaludy" szereg ludzi z młode
go pokolenia o patrjotycznych
sercach
wystąpił, by . bro
nić Lteraturę narodową i zapewnić
przyszłość węgierskiej ojczyźnie.
Sytuacja była trudna. Przy tej nad
zwyczajnej drożyźnie, obojętności
wydawców, przy kontroli części pra
sy codziennej i zepsutym guście
publiczności, trudno było wygrać
b^twę. Smutna sytuacja, pożałowa
nia godne poniżenie. Inteligencja
węgierska walczyła wśród strasznych
trosk o egzystencję i twórcy nauki
i literatury doszli do nędzy.
Z pomiędzy poetów z młodego
pokolenia patrjotów — śpiewakiem
wzywającym do walki oderwane od
Węgier ziemie — jest Vegrari.
Silną indywidualnością literacką
jest Cecylja Tormay. Obrończyni
historycznych Węgier — przeciw
armji ukrywających się trucicieli
studzien. Warto bytoby tę „Książkę
tułaczą* przetłomaczyć na język
polski: niech widzą z niej nasi bra
cia Polacy, do jakiego upadku może
doprowadzić państwo pełne sił ży
wotnych — dyktatura proletarjatu,
depcząca nogami tradycje narodowe!
Pisarze nasi poświęciwszy się
rozwojowi literatury poważnej, z prawdziwem zaparciem się siebie rzu
cają się do walki. Uznanie i wdzię
czność należy się im: i jeżeli te
raźniejszość płaci im jedynie jał
mużną, przyszłość nie zapomni o ich
zasługach.
Dr. Eugen Pinter.
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os narodu węgierskiego zbliżony
jest do losu Polski, w tern zna
czeniu, że, pozbawiony niepodległo
ści politycznej i swobodnego rozwo
ju narodowego, nie mógł wzbogacić
swej skarbnicy umysłowej, jak to
mogły uczynić inne narody, cieszące
się pełnią życia politycznego i eko
nomicznego. Ponadto położenie ge
ograficzne tego kraju, niejako na
granicy Wschodu i Zachodu, nara
żało go na częste walki, które pa
raliżowały rozwój jego życia umy
słowego.
Pomimo tego jednak naród wę
gierski złożył dowody silnego in
stynktu kulturalnego, udoskonalił
swój język i nawiązał ścisłe stosunki
intellektualne z Włochami, Niemca
mi i Polakami.
W pierwszych dziesiątkach lat
XIX wieku odbywały się samodzielne i planowo prowadzone prace
naukowe, gdy Franciszek Kazinczy
rozpoczyna walkę o odnowę języka,
a hr. Stefan Szechenyi, największy
Węgier, zakłada Akademję Węgier
ską, która do dziś dnia jest najpoważniejszem stowarzyszeniem naukowem na Węgrzech, skupiającem
badaczy w trzech wydziałach: języ
koznawstwo i literatura, filozofja,
socjologja i historja oraz matema
tyka i nauki przyrodnicze.
Na polu naukowem dali się po
znać poza granicami własnego kra
ju: Aleksander Kórósi Csoma, pier
wszy badacz ludów i języka wyżyny

Artykuł niniejszy jest pióra Alberta Berzeviczy'ego, prezesa
Akademii Umiejętności węgierskiej. Był on długi czas postem do sejmu
węgierskiego i ministrem oświaty przez kilka lat.

Tybetańskiej; padł on ofiarą swych
poszukiwań; Semmelweiss, profesor
wydziału lekarskiego, prawdziwy do
broczyńca ludzkości, wynalazł bo
wiem metodę zwalczania gorączki
popołogowej; Samuel Brassay, uzdol
niony historyk, baron Józef Eótvós,
poeta i działacz polityczny, którego
prace z dziedziny nauk społecznych
rozpowszechnione są nawet w Niem
czech, Władysław Szalay, historyk
i Franciszek Pulszky, historyk i ar
cheolog, którzy emigrowali za gra
nicę, Armin Vambery znawca po
ważny muzułmańskiej Azji, zdobył
sobie wielką powagę zwłaszcza w
Anglji, Tivadar Duka, lekarz osiadły
w Anglji, podobnież jak Paweł Hunfalvy, badacz filologji finno węgier
skiej, Euge jusz Abel—klasycyzmu.
W ostatnich czasach Węgry wy
dały cenionych zagranicą pracowni
ków naukowych, jak Aureli Stein,
znany, powszechnie badacz Azji, wy
brany później na dyrektora Instytu
tu Wschodniego w Lahorze, Filip
Lenard, fizyk i Korneli Fabriczy, hi
storyk sztuki, już zmarły.
Pomiędzy naszymi uczonymi ba
ron Lorant Eótvós zdobył sobie po
wszechną sławę; ten były prezes
Akademji wprowadził nowe metody
doświadczalne, które też noszą jego
imię, oraz poczynił ważne odkrycia,
dotyczące ciśnienia powierzchni płyn
nej, jakoteż powszechnego ciążenia
i magnetyzmu ziemskiego. Ignacy
Goldzieher cieszył się sławą crjen13

talisty, a zwłaszcza jako znawca
religji i prawodawstwa Islamu. Zna
ni są również zagranicą Geza
Kuun—orjentelista, Karol Than, Ste
fan Apathy, Koloman Szily, Win
centy Wartha, Geza Horvata, Mi
chał Lenhossek i Otton Hermann
— uczeni przyrodnicy, Ludwik Lóczy hr. Paweł Teleki—geografowie,
Wilhelm Fraknói, Arpad Karolyi,
Koloman Thaly, E. Wertheimer,
Dezyder Csanki, Dawid Angyal i Hen
ryk Marczali—historycy, Aleksander
Plósz, baron Jul-Wlassics, Tivadar, Pauler, Wiktor Concha — pra
wnicy, Jul. Kautz, Ludwik Lang, Be
la Fóldes i Gustaw Thirring — eko
nomiści i statystycy, Zsolt Beóthy
i Fryderyk Riedl — estetycy, Fran
ciszek Toldy, Józef Szinnyei, Geza
Nemethy, Ignacy Kunos—filolodzy,
Józef Hampel — archeolog, Ernest
Finaczy—pedagog.
Beni Kallay i Ludwik Thallóczy
zwrócili na siebie uwagę świata na
ukowego swemi badaniami bałkańskiemi, Benedykt Jancsó opracował
historję stosunków węgiersko* rumuń
skich, a Ludwik Szadeczky i Adorjan Diveky pilnie śledzą nasz sto
sunek historyczny z Polską.
Obecnie poza Akademją liczne
stowarzyszenia naukowe uprawiają
różne gałęzie wiedzy i wzbogacają
naszą literaturę naukową wydawni
ctwami perjodycznemi i książkowemi. Tu należy wspomnieć Towarzy
stwo historyczne, Towarzystwo ge-
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ograficzne, Towarzystwo i Akade literatura poświęcona tej kwestji, noky, Benedykt Jancsó, Wład. Buday
mię św. Stefana, Towarzystwo filo celem udowodnienia na podstawie i Ludwik Kovacs. Niestety konfe
logiczne, Towarzystwo historyczno historycznej, geograficznej, etnogra rencja pokojowa nie miała czasu
literackie, Tow. pedagogiczne, Tow. ficznej i ekonomicznej całej nie zbadania tych argumentów nauko
archeolog czne, Tow. etnograficzne, sprawiedliwości i niebezpieczeństwa wych. Pomimo tego jednak mamy
Tow. higieniczne, Tow. matematycz projektowanego podziału Węgier. nadzieję, że ta praca nie jest bezo
W działalności tej położyli wielkie wocna i że przyjdzie czas, gdy cały
no-fizyczne itp.
Niepomierny wzrost kosztów dru- zasługi hr. Albert Apponyi, Ludwik świat uzna prawdy zawarte w tych
Albert Berzeviczy.
I u postawił nasze stowarzyszenia Lóczy, hr. Paweł Teleki, Eug. Chol- dziełach.
naukowe w bardzo trudnem poło
żeniu; ich dochody zwykłe nie wy
starczają nawet na utrzymanie sta
Zabytki węgierskie.
łych wydawnictw zwłaszcza perio
dycznych, a tembardziej na wyda
wnictwo nowych dzieł naukowych.
Społeczeństwo węgierskie, tak ciężko
dotknięte pod względem gospodar
czym przez wielką klęskę narodową,
uczyniło jednak wysiłek i w prze
ciągu roku uzbierało drogą składek
okuło 5 miljonów na cele Akademji,
oraz z górą 2 miljony na Towarzy
stwo historyczne dla wydania źró
dłowych prac.
Postanowienia traktatu wersal
skiego pozbawiły naszą ojczyznę 2/8
terytorjum i 3 x/2 miljonów ludności
czysto węgierskiej. Przeciw temu
wyrokowi niesprawiedliwemu i mor
derczemu naród nasz m ógł. jedynie
przedsięwziąć walkę na gruncie na
ukowym i od chwili zawarcia poko
ju powstała w kilku językach cała
Z a m e k k s . E s te r h a z y c h w K is m a rte n . (O b e c n ie w g ra n ic a c h A u s trji.).
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Ze stosunków polsko-węgierskich.
Autor niniejszego artykułu Dr. A. Diveky, lektor Uniwersytetu Warszawskiego
jest wypróbowanym przyjacielem polskim i rzecznikiem polsko-węgierskiego zbliżenia.

zadko zdarza się w historji, aby
dwa sąsiednie narody w tak dobrych i tradycyjnych stosunkach
żyły przez dziesięć wieków, jak Pol
ska i Węgry. Od zarania państwo
wości polskiej i węgierskiej stykały
się ze sobą te dwa narody i po
pierały się nawzajem, wzmacniając
jeszcze te stosunki węzłami mał
żeńskimi między Piastami i Arpadami. Żoną księcia Gezy, ojca św.
Stefana, jest Adelajda—Biała Knegini, córka Ziemomysła, a druga
żona Bolesława Chrobrego była cór
ką Gezy. Od tego czasu aż do wy
gaśnięcia narodowej dynastji Arpadów w r. 1301 spotykamy liczne
małżeństwa między naszemi rodami
panującemi. Z Węgier przybyła do
Polski błogosławiona Kinga, a sio
stra Kingi Jolanta zostanie żoną Bo
lesława Pobożnego. A z drugiej stro
ny widzimy, że błogosławiona Sa
lomea, córka Leszka Białego, wyj
dzie zamąż za księcia Kolomana,
a Fennena, córka Ziemomysła, księ
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cia kujawskiego, jest żoną ostatnie
go z rodu Arpadów Andrzeja 111.
Kiedy wybuchła walka domowa
w ostatnich latach św. Stefana,
a książęta Andrzej, Bela i Levente
musieli opuścić ojczyznę, znaleźli
w Polsce schronienie i brali udział
w wojnie przeciw Pomorzanom.
Książę Bela tak się odznaczył dziel
nością, że—jak kroniki mówią—król
Mieszko II dał mu własną córkę za
żonę.
Wiek XI to ciągła walka Węgier
i Polski z cesarstwem niemieckiem
i z Czechami, które razem idą prze
ciw Polsce i Węgrom. Wpływa to
na ścisłe zbliżenie tych dwóch na
rodów i królowie nasi niejednokrot
nie zawierają tajne układy na wy
padek, gdyby Niemcy i Czesi napadli na jednego z nich- Taki układ
był między Bolesławem Śmiałym
i św. Władysławem, a później mię
dzy Krzywoustym i Kolomanem.
Wogóle od Bolesława Chrobrego
i św. Stefana począwszy, czuły oba
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narody, że muszą się nawzajem po
pierać. Duch tego przekonania żyje
w akcie pokojowym z r. 1193 mię
dzy Kazimierzem Sprawiedliwym
i Belą III, królem Węgier. Zawie
rają oni pokój, jak się wyrażają,
„w duchu św. Stefana króla i św.
Wojciecha, patrona Polski*.
Wiek XIV—to świetna epoka sto
sunków polsko-węgierskich. Łokie
tek i Kazimierz Wielki opierają się
w swej polityce o Węgry, bo prze
konują się, że sojusz z Węgrami
przyniesie wielkie korzyści Pclsce.
Za panowania francusko włoskiego
rodu Andegawenów Węgry stają się
jednem z najpotężniejszych państw
Europy wschodniej, a coraz więcej
wzmacniające się stosunki polskowęgierskie doprowadzają do unji
personalnej za panowania Ludwika
Wielkiego. Córka jego Jadwiga przez
małżeństwo swoje z Jagiełłą kła
dzie kamień węgielny potęgi polskiej.
Oparcie się Polski o Węgry

wzmocniło ją i doprowadziło Polskę
do szybkiego rozrostu jej potęgiAle nietylko na zachód przeciw
potędze niemieckiej muszą się bro
nić te dwa narody, lecz także i na
wschód przeciw niebezpieczeństwu
tureckiemu. Nieraz walczą Polacy
i Węgrzy razem przeciw półksięży
cowi, a bohaterska śmierć dwóch
Jagiellonów, Warneńczyka pod War
ną, a Ludwika pod Mohacsem jest
symbolem tej wspólnej walki prze
ciw wspólnemu wrogowi.
Było to wielkie zadanie dziejo
we naszych narodów, bronić cywi
lizację Zachodu przeciw nawałom
wschodnim, ale Europa, niestety, nie
umiała ocenić tych zasług.
Ale nietylko pod względem po
litycznym były ożywione stosunki
między temi narodami, lecz także
pod względem handlowym i kultu
ralnym.
Wiek XV i XVI — to rozkwit
handlu polsko-węgierskiego. Z oży
wionym ruchem handlowym spoty
kamy się na południe i na północ
od Karpat. Zbogacą się miasta pod
karpackie: Krosno, Biecz, NowySącz, a przedewszystkiem Kraków.
Na węgierskiej stronie zaś Lócse,
(Lewocza), Bartfa (Bardjów), Eperjes
(Preszów) i Kassa (Koszyce) są
pośrednikami handlu polsko węg;erskiego.
Wielkie przedsiębiorstwo kopal
niane Fuggerów i Turzonów pro
wadzi swój handel z Górnych Wę
gier przez Kraków aż do Gdańska,
który jest wtedy do pewnego sto
pnia,—można mówić,— portem w i
gierskim.
Ale nietylko kupców węgierskich
widzimy, lecz także wielką ilość
uczniów węgierskich, których cią
gnęła tam wielka sława wszechnicy
Jagiellońskiej.
W XV—XVI wieku (1400-1550)
bl sko 4 tysiące Węgrów kształciło
się w Krakowie. Mieli oni osobną
bursę i osobną kaplicę. Dużo wy
bitnych Węgrów znajdujemy tam,
między innemi Jana Erdósi-Szilveszter, który napisał pierwszą grama
tykę węgierską.
Ale Kraków ma jeszcze i inne
znaczenie; z drukarń krakowskich
wyszły pierwsze książki, drukowane
po węgiersku.
Wpływy Wita Stwosza na rzeź
biarstwo górnowęgierskie są także
niezawodnie wielkie.
Ale wzamian za to Węgry po
średniczą w zaszczepieniu renessn*
su w Polsce, a prawo węgiersk’e
i wojskowość węgierska służą za
wzory dla Polaków.

Po nieszczęśliwej bitwie pod
Mohacs’em Węgry zostały rozdarte
na trzy części.
Zachodnia część dostała się pod
panowanie Habsburgów, środkowa
część jęczała pod jarzmem tureckiem, a węgierskim pozostał tylko
Siedmiogród.
Od tego czasu książęta siedm ogrodcy marzą o tem, aby, na wzór
Stefana Batorego, zostać królem pol
skim i polską pomocą oswobodzić
Węgry z pod panowania obcego.
Szkoda, że ten wybitny Węgier
na tronie polskim nie mógł prze
prowadzić swoich planów.
Wielowiekowe stosunki polskowęgierskie nie przerywają się nawet
po rozbiorach Polski, bo naród wę
gierski ujawnia bardzo gorące sympatje podczas powstania listopado
wego i styczniowego.
W roku 1831 komitaty węgier
skie domagały się, aby król inter
weniował na rzecz Polaków, a poeta
Franciszek Kólcsey, jak też Franci
szek Deak, wybitny mąż stanu, wy
powiedzieli gorące mowy w sprawie
polskiej.
W r. 1848—49, w walce o nie
podległość Węgier brali udział pol
scy jenerałowie Bem, Dembiński,
Wysocki, których nazwiska wiecznie
pozostaną w pamięci narodu wę
gierskiego.
Gorącym przyjacielem Polaków
był Ludwik Kossuth, który w r. 1848
powiedział, że sprawa polska to
sprawa węgierska. Ofiarował on
w r. 1863 20 tysięcy karabinów dla
powstania i poruszył wszystko, aby
Europa zajmowała się sprawą pol
ską.
O wspólności interesów polskowęgierskich był przekonany i Fran-

Ciszek Smolka, który w roku 1861
tak mężnie bronił konstytucję Wę
gier w parlamencie austrjackim.
Z węgierskiej strony oprócz Kos
sutha mocno popierał jeszcze Pola
ków hr. Juljusz Andrassy starszy.
Jemu można zawdzięczać, że skło
nił Franciszka-Józefa w roku 1869,
aby żądania rezolucji galicyjskiej,
to jest język polski w szkołach,
urzędach i sądownictwie — akcepto
wał. Tak samo popierał Polaków
przeciw Rusinom, bo uważał ich za
mur ochronny przeciw niebezpie
czeństwu moskiewskiemu.
Podczas wojny światowej także
dużo sympatji ujawniło się na Wę
grzech wobec Polaków, jak np. ak
cja komitatów węgierskich w r. 1916
i mowy polityków węgierskich, jak
hr. Ardrassy’ego, hr. Apponyiego,
hr. Batthyany’ego i wielu innych
w parlamencie węgierskim.
Po traktacie brzeskim, Węgry
protestowały przeciw oddaniu Chełm
szczyzny na rzecz Ukrainy i prze
ciwko podziałowi Galicji.
Kiedy w r. 1920 bolszewicy zbli
żali się do Warszawy, Węgrzy ofia
rowali pomoc orężną, ale nie po
zwolono im iść z pomocą braciom
Polakom.
Nakoniec niech nam będzie
wolno zacytować słowa Stanisława
Worclla: „Polska a Węgry, to dwa
wiekuiste dęby, każdy z nich wy
strzelił pniem osobnym i odrębnym,
ale ich korzenie, szeroko rozłożone
pod powierzchnią ziemi, plątały się
i wzrastały niewidomie. Stąd byt
i czerstwość jednego jest drugiemu
warunkiem życia i zdrowia".
Dr. A. Divóky.

w stiatonyth terytoriach.
Tysiącletnia walka w obronie zachodnieji chrześcijańskiej cywilizacji i niepodle*
głości narodowej wiąże Węgrów do swych
dawnych, wieńcem Karpat objętych granic.
Chociaż według słów Roosewelta .cały
świat jest dłużnikiem Węgier, które były
tamą dla barbarzyństwa, i stróżem bezpie
czeństwa dla cywilizacji świata-, zmuszo
no Węgry przy zawarciu pokoju do wa
runków okrutnych, nie mających przykła
du w historji świata; bo układ w Trianon
zażądał ofiary z uświęconej przez tysiąc
letnią przeszłość historyczną ojczyzny.
Każda piędź tej drogiej straconej ziemi
przepojona krwią i potem naszych przod
ków. Oprócz naszych, od nas oderwanych
braci, straciliśmy nietylko olbrzymie war
tości węgierskiej pracy gospodarczej, w na
sze fabryki, zakłady przemysłowe, kopal
nie, w nasze budowy kulturalne: szkoły,
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muzea, uniwersytety wlaną wielką s'łę
życiową i majątek narodowy, lecz w obce
ręce przeszły także nasze najlepsze pa
miątkowe dzieła sztuki, których martwe
kamienie, opromienione blaskiem świet
nej przeszłości, łączą ją węzłem nierozerwanym ze smutną teraźniejszością. Te
zimne kamienie, pamiątki artystyczne mi
nionych stuleci, zostaną w tych terytorjach świadkami tysiącletniej węgierskiej
pracy kulturalnej.
Północne części Węgier od Pozsony’u,
prastarej stolicy koronacyjnej, i zarazem
dawnej stolicy Węgier, aż do zamku Munkaes, u stóp którego hufce twórcy nasze
go kraju Arpada po raz pierwszy pieściły
oczy widokiem nowej ojczyzny, Siedmio
gród, pełen bezcennych objawień ducha
artystycznego węgierskiego ludu, w około
dworów Eszterha7y’ch, Palffy‘ch i innych

skrystalizowana kultura zachodnich Wę
gier, bliższa ojczyzna wielkich pogromców
turków Hunyadi‘ego i Zrinyi‘ego Węgry
południowe, są jednakowo niewyczerpalnymi zbiornikami dawnych zabytków kul
turalnych Węgier. Rzeczą niemożliwą jest,
w ramach niniejszego artykułu nakreślić
nawet w przybliżeniu obraz węgierskich
pamiątkowych dzieł sztuki, znajdują
cych się w straconych terytorjach. Smu
tnie przez nowe granice patrzą na nas te
zabytki jako barwne, niewiędnące kwiaty
naszej dawnej kultury narodowej, jako
niezaprzeczalne świadectwa geniusza wę
gierskiego.
Północne Węgry są w dzieła sztuki
szczególnie bogate. Kościoły, przecudne
skrzydlate ołtarze, tysiące obrazów i rzeźb
treści religijnej, pomniki grobowe, tworzą
z tutejszych miast istne muzea. Niemniej
bogate w dzieła sztuki były tutejsze pała
ce, zamki, dwory i dworki szlacheckie,
lecz te padły po największej części ofia
rą tu rozegranych odwiecznych walk poli
tycznych.
Czeskiej kultury na Węgrzech pół
nocnych nie było nigdy. O wyższości kul
tury węgierskiej świadczy najlepiej fakt,
że sztuka ludowa we wsiach węgierskich
stoi bez porównania wyżej, niż w słowa
ckich. Szczególnie bogate są pod tym
względem wsie węgierskie w okolicach
Sajó. W Pozsony’u, którego nawet histo
rycy czescy nie uważali nigdy za swój,
przez kilka stuleci koronowano królów
węgierskich w pięknej katedrze średnio
wiecznej. Podwaliną kultury miasta, pod
nietą rozwinięcia się sztuki architekto
nicznej i kwitnięcia życia artystycznego,
był dwór królewski i jego świetne błysz
czące otoczenie. Tutaj, w stylu berokkowym zbudowane pałace arystokracji, pa
miątki artystyczne i architektoniczne
XVlI-ego i XVIII ego wieku, bogate zbio
ry i budowy Eszterhazych i Palffych,
stanowią najwięcej wartościową część na
szych pamiątek. W dolinie Wagu i u stóp
Karpat aż do Rusi Węgierskiej, ruiny zam
ków przypominają burzliwą przeszłość,
a w murach ich tkwią największe na
zwiska naszej historji. Zamki te, które po
walkach wolnościowych Rakóczi‘ego na
rozkaz obcych monarchów musiano zbu
rzyć, były głównymi punktami ówczesnej
kultury. . W Selmecbnanya była stolica
prastarej węgierskiej akademji górniczej,
która służyła za wzór akademji paryskiej.
Selmecbanya i Kórmócbanya należą do
naszych, w pamiątkowe dzieła sztuki naj
bogatszych środowisk. Stosownie do swej
wysokiej kultury, jest cała ta część kraju
niezmiernie w takowe bogata. Szczegól
nie w miastach Besztercebanya, Kassa,
Eperjes, Lócse, Kesmark i w ich okolicy
widzimy ruiny starych zamków, i do dzi
siejszego dnia zachowane stare kościoły
i pałace. Te ostatnie pochodzą przewa
żnie z XVI-ego i XVII*ego wieku. Kościo
ły średniowieczne szczycą się głównie
starożytną sztuką snycerską i złotniczą.
Freski z XIV ego i XV-ego wieku stoją
na tak wysokiem poziomie artystycznym,
jak nigdzie w całych Czechach. Mistrze
skrzydlatych ołtarzy i sztuki złotniczej
noszą węgierskie nazwiska, a znaki śre
dniowiecznych rzeźbiarzy świadczą o
istnieniu pewnej węgierskiej szkoły sztuk
w Lócse. Pamiątki architektoniczne z cza
sów renesansu w komitacie Szepes i Saros, w charakterze pokrewne pamiąt
kom sąsiedniej Polski, są milczącymi
świadkami wspólności naszej dawnej kul
tury. W pamiątki sztuki bogate „mia
sto kuruców* Kassa, jest stróżem ducha
Rakóczy’ch. Potężna katedra, gdzie spo
czywają prochy Franciszka Rakóczy i je

Historyczna pamiątka.
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go towarzyszy tułaczy, jest uświęconym
pantheonem narodu węgierskiego. Eper
jes, Lócse, Igló, Bartfa i ich okolice, są
niewyczerpanemi skarbnicami węgier
skiej produktywności artystycznej. Munkacs był zamkiem Ilony Zrinyi, tam, —
obecnie przez Czechów zburzona — ko
lumna tryumfalna głosiła pamiątkę tysiąc
letniego trwania Węgier. Tu stąpili zdo
bywcy kraju po raz pierwszy na ziemię
nowej ojczyzny. Od tego wszystkiego
oderwał nas w okrutny sposób układ
w Trianon.
Siedmiogród to Węgry starożytne. Był
przez długie stulecia twierdzą obronną
niepodległości i kultury Węgier. Jego bory
rozbrzmiewają nazwiskami Bathory’ch,
Bocskay’ch, Bethlen’ów, Rakóczy’ch. Tu
już w wieku XIII-ym, kiedy po raz pier
wszy zjawiają się w górach Karpackich
pasący bydło Wołosi, była kultura o wy
sokim poziomie. Nagyvarad jest już za
czasów św. Władysława, króla, (XIII w.)
świętem miastem Węgier, Kolozsvar jest
miejscem urodzenia króla Macieja, starem
gniazdem węgierskiej sztuki scenicznej
i zbiornikiem licznych artystycznych pa
miątek. Zamek Vajdahunyad jest jednym
z pozostałych dokumentów, dowodzących
wysokiego poziomu kultury epoki Hunyadich. Niezliczone są w Siedmiogrodzie stare
miasta, zamki pełne tradycji najświetniej
szych nazwisk historji węgierskiej. W oko
licach południowych oryginalne warowne
kościoły zasługują na wzmiankę. Nasze
liczne pamiątkowe dzieła sztuki, tu tak
samo jak w północnej części kraju, są re
zultatem życia artystycznego, mającego
źródło w kulturze czysto węgierskiej.
Siedmiogród słynie wspaniałemi pa
miątkami sztuki ludowej, nie mającej
w swej oryginalności nic równego w całej
Europie. Cały świat dawnych artystycz
nych z przed tysiąca lat z pól turańskich
przyniesionych tradycji został tu zachowa
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ny, sztuka ta już swą starożytnością dowodzi
węgierską przeszłość historyczną w ode
rwanych terytorjach. Objawów wołoskiej
pracy kulturalnej, ani w budownictwie,
ani w malarstwie, ani w rzeźbiarstwie
niema wcale. Sztuki ludowej również nie
mają, stosują motywy od seklerów przy
właszczone. Lecz nietylko że nie są w sta
nie udowodnić najmniejszych śladów pra
cy kulturalnej, lecz nawet zmuszeni są
przyznać, że tu, na ziemi węgierskiej, za
pomocą ducha węgierskiego ukształtował
się rumuński język literacki; że pierwszą
książkę rumuńską drukowała rada miasta
Szeben, że tu wyszedł pierwszy dziennik
rumuński.
Południowe Węgry, gdzie dziś panują
Serbowie, miejsce urodzenia nieśmiertel
nych Zrinyi’ch, były za czasów wojen tu
reckich widownią strasznych spustoszeń,
są więc w pamiątki uboższe. Zato Węgry
zachodnie, gdzie świetne rezydencje Eszterhazy’ch i Palffy’ch były głównymi punk
tami ogólnej cywilizacji, są w skarby
sztuki węgierskiej tak bogate, jak Węgry
północne i Siedmiogród.
Jeżeli kto, to Polska powinna
zrozumieć naszą bezdenną boleść nad
stratą ojczyzny i jej historycznych pamią
tek. Polska przez całv wiek dźwigała go
rycz losu, każącego jej być obcą w tysiąc
letniej ojczyźnie. Lecz ucząc się z jej
przykładu i my wierzymy w zmartwych
wstanie.
Dr. Eugen Lecbner
d o c e n t p o lite c h n ik i w B u d a p e s z c ie .

Współczesne malarstwo i rzeźba na Węgrzech.
przez Karola Łyka, dyrektora Szkoły sztuk plastycznych.
W przeciągu lat kilku sztuki plastyczne
węgierskie uległy głębokim zmianom,
ubył bowiem cały szereg artystów,
których uważać można za mistrzów.
Świeże są jeszcze mogiły wielkiego odno
wiciela sztuki Pawła Szinnyei • Merse,
Karola Ferenczy, br. Władysława Mednyanszky, Juljusza Benczurr; wpływ ich trwa
do dziś dnia pomimo, iż pędzle ich są
już w spoczynku, a praca skończona.
Pomimo jednak straty tak wybitnych
znakomitości, sztuka węgierska odradza
się w talentach młodych, które w ostatnim
lat dziesiątku dojrzały, choć jeszcze
zagranica wie o nich mało.
Jakkolwiek Budapeszt jest ośrodkiem
ruchu artystycznego całych Węgier, to
jednak pokolenie owo nie tam się wy
kształciło. Mniejsze i większe kolonje
artystyczne rozsiane w kraju, jak w Nagy
banya, Szolnok, Gódólló, okazały się
bardziej sprzyjające rozwojowi poważnej
i głębokiej twórczości artystycznej, niż
hałaśliwe życie stolicy, w której działają
najrozmaitsze wpływy. Z pomiędzy kolonji
artystycznych najważniejsze jest Nagy
banya, założona w 1896 przez Szymona
Hollósy, dziś już nieżyjącego, dokąd po
dążali ze wszystkich zakątków kraju,
a nawet i z zagranicy, młodzi malarze,
żądni wskazówek i kierownictwa. Z tamtąd to wyszli wszyscy artyści obecnego
pokolenia, jak: Stefan Reti, Jan Thorma,
Stefan Csók, Bela Ivanyi - Grunwald,
Juljusz Rudnay, Oskar Glatz, Franciszek
Szablya-Frischauf, August Benkhard.
Mylnem byłoby jednak mniemanie,
że ci wszyscy, którzy wyszli z tej kolonji,
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reprezentują fen sam styl. Przeciwnie, są tych właśnie artystów, nie dlatego, aby
oni przedstawicielami całkiem odmiennych pomniejszyć wartość innych, lecz aby
kierunków w sztuce i dzięki temu właśnie uwydatnić tych, którzy wnieśli do sztuki
przyczynili się do jej wzbogacenia. Naj- coś nowego, oryginalnego, styl stworzo
większ zaletą kolonji w Nagybanya było ny przez samych siebie, a tern samem
wyszli z ram, w których spotykamy
to właśnie, że nie hołdowano tam rutynie
a pozostawiono swobodę dla rozwoju wszystkie rodzaje i maniery wczorajsze
indywidualności artystycznej. Pomiędzy i dzisiejsze.
tymi mistrzami Rudnay i Ivanyi są twór
W obecnej chwili rzeźba nasza po
cami o wielkim rozmachu utrzymanym szczycić się może licznym zastępem
w stylu surowym i ścisłym, różnią się przedstawicieli dawniejszego i nouszego
jednak wielce pomiędzy sobą: koloryt kierunku. Do pierwszych należą Jerzy
głęboki i pełny Rudnaya pozwala nam Zala, Aloizy Strobl, Ede Kallós; przedsta
odczuwać całą głębię uczucia, a jego wicielami nowego kierunku są Kisfaludy
kreacje ludzkie noszą piętno i cierpienia, Strobl, Pasztor, Szentgyórgyi, Sidło, Beck.
Różnica pomiędzy temi dwoma kon
gdy tymczasem z obrazów Ivanyi spokoj
nych i poprawnych odnosi się wrażenie cepcjami polega na tern, że ci ostatni
harmonji w linjach i kształtach. Pomiędzy dążą wyłącznie do kultu czystej formy,
nimi Csók jest najbogatszym kolorystą, która daje się wyrazić w kamieniu, tamci
a obok tego dotknięcie jego pędzla jest zaś wprowadzają do rzeźby pierwiastki
najlżejsze. Zupełnie innym jest Reti, malarskie. Zawdzięczamy im wybitnej
który posługując się niemal jedną barwą, wartości dzieła, należące do pomników
odtwarza starożytne wnętrza owiane spo grobowych.
kojną melancholją. Glatz przemawia do
Ten krótki rzut oka na twórczość
widza naturalizmem swych pejzażów
naszych plastyków nie może oczywiście
dać czytelnikowi dokładnego wyobrażenia;
Druga kolonja to Szolnok nad brze
giem Cisy. Była ona już sławną za utwory pędzla i dłuta nie powstają po to,
Pettenkofera, obecne mistrzami jej są aby je opisywać, trzeba je widzieć. Tych
Adolf Fenyes, Ludwik Szlanyi i Ludwik stów kilka mają na celu jedynie wzbudzić
Zombory. Pierwszy z nich tworzył po zainteresowanie do sztuki węgierskiej,
czątkowo obrazy odzwierciadlające ciężką która cieszy się już uznaniem w wielkich
dolę ludu pracującego, później stał się środowiskach artystycznych za granicą
artystą o niezwykłej indywidualności; dzięki swej istotnej wartości.
Szlanyi przenosił na płótno rzewne widoki
równiny węgierskiej, a Zombory zasłynął
jako najlepszy animalista.
Poza tern cały szereg naszych malarzy Do niniejszego numeru dołącza się
rozproszonych po kraju pracuje i stwarza ilustrację barwną obraz znakomitego
dzieła oryginalne. Należy tu wymienić
Józefa Rippla-Rónai, który znaczną część węgierskiego artysty Pawła Szin~
roku przebywa w Kaposavr, a znany jest nyey'ego-Merse: 9Poranek wiosenny*.
oddawna w całej Europie ze swych obra
zów nacechowanych głębokiem i subfelnem
pojęciem sztuki.
W ostatnich czasach zasłynął Józef Pomnik kronikarza węgierskiego.
Koszta, pejzażysta, odtwarzający smutne
opuszczone ścierniska i jasne chaty
wieśniacze na tle ciemnego nieba z okolic
Szentesu. W Tata za Dunajem osiedlił
się Jan Vaszary, jeden z najlepszych
naszych kolorystów. Z niestrudzoną energją pracuje on nad rozwiązaniem naj
nowszych zagadnień sztuki. Nastrojowym
malarzem okolic tatrzańskich jest Ferdynad Katona. Cechą charakterystyczną tych
mistrzów, którzy większą część roku
spędzają zdała od stolicy, jest to, że ?ą
oni dalecy od schlebiania gustowi i wy
maganiom publiczności, a jedynym ich
celem jest stworzenie odpowiedniej swym
koncepcjom formy artystycznej. Dają przeto
wyraz swej indywidualności na podstawie
długich i poważnych studjów natury.
P om nik n a js ta rs z e g o k ro n ik a rz a w ę g ie rs k ie 
Wybraliśmy z pomiędzy sstek nazwisk
go „A n o n im u sa ". D łu ta M ik o ła ja L ig e ti.
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„Głu zec“ St. Krzy woszewskiego w Teatrze Małym w Waiszawie.

P ani B ry d z iń s k a w p rz e b ra n iu c h ło p c z y k a s łu c h a z a b a w n y c h z w ie rz e ń p. F e rtn e ra .
"W”

A k t Ill-Ci ( o s ta tn ia s c e n a ). P G ra b o w s k i w ro li -G łu s z c a ", p. B ry d z iń s k a w r o li S ta s i, p. F e r tn e r w ro li d o k to r a , p. G e la w ro li AmelJI
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„Głuszec' St. Krzywoszewskiego w Teatrze Małym w Warszawie.

P. G a w liko w ski w ro li n ie fo rtu n re g o um ysłow ęa i p ię kn o d u ch a .

M arja B ryd ziń ska , k tó re j u ro k i w d zięk zw ycięża-

N ie zró w n a n y A n to n i F e rtn e r, Jako p o c z c iw y d c k tó r p ro w in c jo n a ln y .

P. P a w ło w s k a , św ie tn a w ro li s ta re j panny.
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Teatry Warszawskie.
T e a t r M a ły : „Głuszec", komedja

w 3 akt. Stefana Krzywoszewskiego.
T e a t r P o l.s k i: „Górą Serce“,
komedja w 3 aktacb Fel. Garrdery.
Zdrowy śmiech, nie obciążony
ani żółcią ani balastem pożądań,
jest naj prawo witszem dzieckiem te
atralnego wzruszenia. W krotochwili
zwłaszcza opiera się na dobrowol
nej i milczącej umowie między au
torem a widzem. Autor stwarza
nieporozumienia, których motywy
i sprężyny nie są dla nikogo z pa
trzących tajemnicą. Im więcej zawikłań i nieprawdopodobieństw, tern
jaskrawszym rezonans zabawy, tern
bliższym staje się komizm wido
wiska tajemniczemu sensowi i lo
gice radosnych przeżyć.
Ta czysto teatralna konwencja
krotochwili sprawia, że każdy z wi
dzów jest na swój sposób „głusz
cem*: zahypnotyzowany wesołością
widowiska, rozbawiony wyjątkowo
ścią założeń, nielogicznością akcji, niezrozumiałem krótkowidztwem osób
dramatu, eliminuje on swój kryty
cyzm, prawo do logiki wydarzeń
i psychologicznych uzasadnień. Za
bawa jest celem, śmiech jest asem.
Widownia pomaga autorowi w wy
twarzaniu sytuacyjnych pomysłów
i zatrzymuje się na każdem słowie
lub fragmencie rozmowy, aby wy
zwolić ze siebie ofiarowaną, przy
rzeczoną, czekającą na uwięzi, a już
rozkołysaną, kaskadę śmiechu. Im
silniejsze współdziałanie między
widownią a sceną, im bardziej in
tensywne rozbudzenie bezintereso
wnej, organicznej wesołości, tern
krotochwila bliższa jest swego celu,
tern więcej stwarza teatralnych
uprawnień dla swego istnienia.
„Głuszec* Krzywoszewskiego po
siada wszystkie walory dobrej kro
tochwili. Konwencja w kierunku za
bawy idzie tak daleko, że całe oto
czenie Głuszca — jakby dla uspoko
jenia swego życiowego sumienia —
wyraża niejednokrotnie zdumienie,
iż Głuszec Pazurkiewicz nie dojrzał
pięknej Stasi w przebraniu chłop
ca. Ale dobrze się stało, że młod
szy Pazurkiewicz nie domyślił się
przed czasem. Bo krotochwila prze
istoczyłaby się rychło w komedję,
w której Numa wyszłaby za swego
Pompiljusza, według wszelkich re
guł naszej obyczajowości.
A tymczasem, zabawa w chowa
nego przewija się przez trzy akty.
Dzielny nafciarz z Rumunji omal
nie zostaje praktycznym uczniem
Wilde’a. Zrywa ze swoją narzeczo

ną, dostaje gorączki, zaczyna fan
tazjować romantycznie i zachowuje
się, jak człowiek, wytrącony z psy
chofizycznej równowagi. Jest chory
na „chłopczyka*. Dopiero rzeczy
wistość sukni godzi go z rzeczywi
stością kobiety. Perwersja okazała
się zdrowym instynktem, a gorączka
naturalnem podnieceniem zmysłów.
Wszystkie osoby komedji mają
troski małego mechanizmu życia,
zamąconego nieprzewidzianym splo
tem komicznych wydarzeń, którym
ani nie chcą, ani nie mogą prze
ciwdziałać- Wyręcza ich w tćm au-

mężatki, młody kuzynek Marek,
ustępuje po awanturniczych przy
godach automobilowych, mieszka
niowych i rozwodowych, prawdzi
wemu Raulowi de Trembly Matour.
Tempo komedji żywe, sutuacje
zabawne, chociaż szablonowe. Ory
ginalność sztuki tkwi tylko w po
myśle, zaczerpniętym z kroniki kry
minalnej.
Gra aktorów była nie we wszy
stkiem poprawna, chwilami zbyt
sztywna i nie komedjowa. Zabawną
sylwetę niezręcznego barona stwo
rzył p. Stanisławski, interesującym
i powściągliwym amantem był
p. Różycki. W djalogach młodej Arletki z Raulem więcej było słów
niż uczucia. P. Majdrowicz nie
uwydatniła należycie sentymental
nego tonu młodej Arletki, serce jej
nigdy nie byłą „górą*. A szkoda,
gdyż wdzięk jeśt tylko tłem, a uczu
cie treścią tej postaci.
£. B.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
N O W Y R Z Ą D rS E J M .

K a ro l B o ro w s k i, u ta le n to w a n y , p e łe n e n e rg ji
re ż y s e r te a tr u M a łe g o , k tó re m u .G łu s z e c "
z a w d z ię c z a ś w ie tn ą n o w ą in s c e n iz a c ję .

tor ze swobodą, kulturą i humorem
wytrawnego pisarza teatralnego.
Uroczym i zachwycającym chłop
czykiem była p. Brydzyńska, która
w męskim stroju porusza się z ró
wną swobodą, jak w toaletach
p. Zmigrydera; p. Fertner stworzył
świetną postać doktora o komedjowo - charakterystycznem
zacięciu;
p. Grabowski w roli zamerykanizo
wanego nieco gentlemana z Rumu
nji grał z powodzeniem zaślepio
nego własną gorączką „Głuszca*.
Komedję wyreżyserowano bez za
rzutuW teatrze Polskim rekordowa
komedja paryskiego sezonu; dowci
pna, łatwa, zręcznie napisana, tro
chę satyryczna, głównie sentymen
talna. Historja dwóch serc, zbliża
jących się do siebie dzięki podstępowi
oszusta i aferzysty. Młoda Arletka
dowiaduje się w godzinę po ślubie,
że mąż jej, podający się za hrabie
go Matour, jest poszukiwanym przez
policję kelnerem. Rezolutna pa
nienka, mając w odwodzie kandy
data na kochanka, zgłasza się na
tychmiast do autentycznego hrabie
go, aby mu zaofiarować rozwód.
Ale „górą serce*! Konkurent panny21

P. Artur Śliwiński, otrzymawszy w ko
misji Głównej Sejmu 226 głosów przeciw,
188, przystąpił do sformowania gabinetu.
Część b. ministrów pozostaje na stano
wiskach. Zmiany następujące: sprawy
zagraniczne Narutowicz, sprawiedliwość
W. Makowski, roboty publiczne inż.
W. Zieraiński, skarb p. Jastrzębski, oświa
tę ma objąć Stanisław Michalski, poczta
i telegrafy narazie nie obsadzone.
Przesilenie gabinetowe przedłużyło się
niespodziewanie wskutek odmowy udziału
b. ministra skarbu Michalskiego, na
przedstawione przez, którego warunki nie
zgodził się premier Śliwiński.
Nówy gabinet objął już urzędowanie,
a program swój przedstawi Sejmowi
z końcem bieżącego tygodnia.
Sejm na wniosek P. P. S. odroczył
posiedzenia plenarne do chwili ostatecz
nego ukonstytuowania się gabinetu, wobec
tego że szereg spraw z porządku dziennego
nie może być decydowany bez opinji rządu.
W sprawie ordynacji wyborczej prze
prowadził Sejm drugie czytanie na pod
stawie kompromisu. Trzecie czytanie
i głosowanie odwleka się, bo w między
czasie zgłoszono szereg zasadniczych
poprawek.
Do Ligi narodów wystosował rząd
polski dwie noty w sprawie pogwałcenia
przez Litwę pasa neutralnego i w sprawie
nieludzkiego obchodzenia się z więźniami
polskimi w Kownie.
Z powodu napadów band bolszewickich
na granicy trwa wymiana not między
sowietami i Polską. Moskwa posługuje
się wykrętnemi argumentami, które jednak
rząd polski odpiera bardzo energicznie,
grożąc surową karą na napastników
i żądaniem odszkodowania za wyrządzone
szkody.
Przeciw prowokatorsko - szpiegowskiej
akcji urzędników poselstwa ukraińskiego
w Warszawie zaprotestował rząd polski,
wzywając do zaniechania tej akcjiwinte
resie utrzymania wzajemnych pokojowych
stosunków.

l-szy Walny zjazd Delegatów Związku Oficerów zdemobilizowanych.

U c z e s tn ic y z ja z d u o d b y te g o w d n . 2 5 i 26 c z e r w c a r. b. w W a rs z a w ie z p rz e w o d n ic z ą c y m p. Je rzym W ro n c k im w śro o ku Aj

S P R A W Y P O L S K IE .

Na Górnym Śląsku rozpoczęła się
ewakuacja i obejmowanie przez władze
polskie ostatniej strefy przyznanych nam
terenów. Wkraczanie wojsk polskich jest
nieprzerwanym pochodem tryumfalnym.
Prześladowania polskiej_ludności w nie
mieckiej części Górnego Śląska przybie• rają coraz jaskrawsze formy. Ocenia je
surowo nawet niemiecka ludność miejscowa.
Wściekłość hakatystycznycli band orgeszowych kieruje się także przeciw koalicji.
W Zabrzu doszło do krwawych walk
z Francuzami, którzy stracili jednego
zabitego i 3 rannych, kładąc trupem
kilkunastu Niemców. —W Raciborzu tłum
zabił dwóch żołnierzy włoskich.
W Sejmie gdańskim wygłosił Sahm
wielką mowę polityczną, pozornie pokojową
i życzliwą dla Polski, ale w istocie gło
szącą hasła jak największej separacji
wolnego miasta od Rzeczypospolitej. Ha-

Fol. Marjan Fuks.

katyzm ciągle jeszcze zasłania Gdańszcza
nom własne, najżywotniejsze interesy.
P O L IT Y K A Z A G R A N IC Z N A .

Pogrzeb Rathenau a odbył się w Ber
linie bardzo uroczyście, jako demonstracja
przeciw-monarchis tyczna.
Z pośród sprawców zamachu berlińskiego
wyłapano dotąd dwóch winnych. Pod
zarzutem uczestnictwa moralnego areszto
wano gen. Ludendorfa.
O stosunkach francusko - niemieckich
mówił Poincare w senacie, piętnując
rzekomą nędzę Niemiec jako fałsz, za
pewniając, że sankcje ewentualnie będą
przedsięwzięte łącznie przez sprzymierzeń
ców i podkreślając, że zmniejszenie długu
niemieckiego nie może się odbyć kosztem
Francji.
Na konferencji haskiej debaty toczą
się wokół ciągle powtarzanego przez
Litwinowa zapytania: czy Rosja dostanie

pieniądze? Wszystkie inne kwestje usiłuje
delegacja sowiecka wymijać.
Minister włoski Szancer udał się do
Londynu i Paryża na narady polityczne
w sprawie Palestyny, Afryki północnej
i łącznej akcji sprzymierzonych.
IF Irlandji rozgorzała walka domowa.
Na ulicach miast toczą się krwawe starcia
z użyciem karabinów maszynowych i dział.
Rząd angielski wysyła posiłki. Wszelkie
próby pośrednictwa pokojowego wydają
się bezowocne.
RÓŻNE.
Za sprzeniewierzenie sum skarbowych
skazał sąd wojskowy w Warszawie maj.
Sawickiego na rok więzienia, wydalenie
z armji i pozbawienie szarży.
Krakowska Akademja Umiejętności od
była doroczne publiczne posiedzenie, mia
nując nowych członków i przyznając
nagrody ze swych fundacji.

SYNDYKAT ROLNICZY WARSZAWSKI s. a.
W A R S Z A W A , K o p e rn ik a 3 0
RnnZłflłY’ Garwolin, Grajewo, Grodzisk, Grójec, Koło, Kutno, Łęczyca, Łomża, Łowicz, Maków, Mińsk
_________ 1 Mazowiecki, Nasielsk, Płońsk, Pułtusk, Ryki, Sochaczew, Szczuczyn, Włocławek, i Wyszków

POLECA Z WŁASNYCH SKŁADÓW:
oryginalne wyroby najlepszych fabryk krajowych i amerykańskich
SIEWNIKI RZĘDOWE I RZUTOWE, WYPIELACZE, OBSYPNIKI Gutowskiego i Wrzesińskie,
GRABIE KONNE 26-rzędowe.
KOSIARKI, PRZYRZĄDY ŻNIWNE, ŻNIWIARKI, CZĘŚCI ZAPASOWE DO MASZYN ŻNI
WNYCH, Siewniczki i Wypielacze jednorzędowe PLANET amerykańskie, KULTYWATORY,
BRONY SPRĘŻYNOWE, MŁ0CARN1E SZEROKOMŁOTNE, KIERATY.

Fabryka cukrów i czekolady.
Ja n a Ziółkow skiego
WOLSKA 32.

Poleca specjalnie. CZEKOLADĘ JAJECZNĄ
ZDROWIA I ANYŻOWĄ jak również następu
jące gatunki czekolady tabliczkowej: WANDA,
JADWIGA, MLECZNA, P O M O R Z A N K A ,
WRZOS, KALMA i FOX-TROT.
....= Żądać wszędzie. =====

Tel. 189-97.

Odp. red-wydawca: ST. KRZyWOSZEWSKI.

Druk Galewski I Dau, Warszawa.
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Ijoi'W ,PowiBić
Rok XIV.

Warszawa, dnia 8 lipca 1922 roku.

Powieść.

Juljusz German.

, TWARZ Z ZA KURTYNY.
— Nie będziesz więcej pił! Co
sobie pan Bronicz pomyśli!
— O to nie martw się, łubko.
On musi myśleć o mnie dobrze.
Jemu inaczej nie wolno. Niech pan
powie...
— Ma pan słuszność — rzekł
Bronicz z kamienną powagą w gło*
sie. — 1 żal mi, że myliłem się
w sądzie o panu. W panu jest
w głębi kruszec, nie szych.
— Dopatrzył się! A widzisz,
Mela! 1 nie powiedział tego ze
strachu. Wiem. Inni się boją. Ci,
którzy na balach gonią za tobą
wzrokiem, wżerającym się, jak wilcze
kły. Nie wilcze, psie. Kąsające tchó
rzliwie. Tylko, jak taki pies się
wścieknie... Wilki, pamiętasz, wilki
w białej nocy? O życie szło! Była
byś rozszarpana na miazgę, ty
urodna. Anim razu nie chybił.
O, wiszą tu na ścianie moje wierne
strzelby. Nabite...
Padło ku Broniczowi spojrzenie
prawie martwe, którego światło
nagle zwróciło się wewnątrz.
Kobieta uniosła się wpół, zbla
dła obłąkańczym lękiem. Wydało
się, że chce rzucić się do Bronicza,
zasłonić go sobą, na wszystko
niepomna.
Ten strząsał starannie popiół
z papierosa o szklanną podstawkę,
bystro, spokojnie obojgu patrząc
w twarze.
Chwat — mruknął cicho Podolanin.
Skurczył się, zagłębił
w fotelu, przechyloną głowę wsparł
na zwartej w pięść dłoni.
Nie zabiłem nigdy człowieka
rzekł, jakby w sennej, ciężkiej
zadumie. —Gdym był młody, głupszy
byłem, czy tam lepszy. A teraz
w ciągłym boju o te pieniądze drańskie, próchnem obrosłem. Spodlałem
—szepnął w przerażającem pytaniu,
które w rozpaczy nie żądało już
odpowiedzi.
.ŚWIAT* Rok XVII

— Nie! — zabrzmiał nieugiętą
stanowczością jasny głos Bronicza.
—Pan cierpi szlachetnie. Pan tylko
zmęczony. Jak człowiek ranny...
I, wierząc w tę szlachetność, proszę:
niech pan pamięta, że obok nas
drży kobieta.
Henryk zerwał się z miejsca,
zmiął w dłoniach klapy surduta.
Turkusowe połyski w jego źrenicach
zjaśniały czystą ostrością. W rozla
nej twarzy odęcie magnackiego
grymasu stężało w uśmiech pra
wdziwie wytworny. Wytrzeźwiał zu
pełnie w jednej chwili. Schylił
głowę w krótkim ukłonie.
— Dziękuję panu. Wyjdź na
sekundę, Mela. 1, bądź najspokoj
niejsza—dodał z ujmującą łagodno
ścią.
Gdy tylko drzwi za nią się
zamknęły, zaczął mówić wolno
i dobitnie:
— Tych kilka słów zostanie na
zawsze między nami dwoma.
— Cieszy mnie to żądanie- Że
będzie spełnione, zaręczam.
— Gdym pana dziś zobaczył,
wybuchło to, co zbierało się oddawna. Nienawiść mordercza. Były
okruchy momentów, że chciałem
pana zabić.
— Wiem o tern.
Stali naprzeciw siebie, jak z ka
mienia wykuci.
— Nie mogłem. Ale o moim
zamiarze będzie pan pamiętał na
wieczność.
— Nie zapomnę.
— Nie na wszystko wystarczą
słowa. Myśmy już raz rozmawiali
oczami. I zrozumieliśmy się. Rzeczy
niedomówionych dotknę raz pier
wszy i ostatni. Powinienem przeciąć,
rozkrajać do żywego ten splot,
który nas omotał. Wtedy ona precz
odemnie, na bruk. Nie przetnę
splotu. Rozumiem ją, jak nikt. Lecz
to nie wszystko. Stać mnie na to,
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bym dno duszy odsłonił. Bez Meli
czeka mnie szaleństwo. Bez jej
wdzięcznej obecności nie umiałbym
żyć. A ja chcę żyć — dokończył
niedosłyszalnym prawie szeptem.
Wyraz bezdennego cierpienia opro
mienił mu rysy.
Bronicz skionił się głęboko.
Gdy podniósł głowę, dobiegł doń
gdzieś z kąta głos szary, zszargany.
— Niech pan już idzie. Będę
jeszcze dziś grał.
W przedpokoju zjawiła się Mela.
Ujęła skronie rękami, zgarnęła ku
licom kędziory czarnych włosów.
Wyjrzały z pośród nich oczy, gorejącem pytaniem przepastne.
— Nie masz powodu do żadnej
rozpaczy — rzekł szybko z ust do
ust.—Tylko mówiłem ci w teatrze,
że pojutrze... Nie. Kiedyś później.
Aż mi zblednie we wspomnieniu
dzisiejszy widok tego człowieka...
— Już rozłożył karty, już do
tamtego... niewidzialnego... je rzuca.
Jedno, jedno tylko mi powiedz...
Czym bardzo wstrętna, że rwę się
stąd wszystkiem, co we mnie jasno
chce żyć?
— I ty masz słuszność, i on.
Od dziś zaczynam wierzyć, że wi
dzimy tylko część tego, co dzieje
się naprawdę w naszem życiu.
— Złączenia prawdziwe—powie
działa cichym, płynącym w upojenie
głosem. — Przez myśli o innych,
przez inne pocałunki, przez niedające się niczem zagłuszyć uczucie,
że każde objęcie miłosne jest tylko
słabem echem tego, co było lub
będzie. Tern idę do ciebie najszcze
rzej, chociaż ci jestem nie więcej
niż jeden kwiat z bukietu. Bo owi
nęła mnie ostra czujność twojego
wzroku, wzroku wędrowca- Boś
z wszystkich, których moja tęsknota
poznała, pełny największego porywu,
że nie kończy się droga... Najszcze
rzej. 1 dlatego widziała mnie dziś
ona. I dlatego nie będziesz dzisiaj,
napozór samotny, niczego się bał.
— Niczego się bał? — spytał,
marszcząc czoło, kładąc rękę na
klamce drzwi.
Wysoka, płomiennie rozkwitła,
trzymając wciąż ciasno twarzwdło-

niach, jakby chciała ukazać mu
z niej tylko oczy, w których czarnej
toni cała jej wola błyskawicowo się
skupiła, wionęła do niego szeptem
gorącym:
— Cudzych złych myśli, które
mogą sprowadzić na ciebie nieszczę
ście. 1 tego, żeś dzisiaj tak blizko,
za blizko był tajemnicy.
Gdy zeszedł na dół i stanął na
chodniku, wzniósł głowę do oświe
tlonych okien. Za jednem majaczył
kształt, jak senna postać zamglony.
Majaczył jak uśmiech nocy.
O tej samej porze Zbigniew
przytulał usta do czoła Liii, nad
którem błękitna wstążka przepasy
wała złociste loki.
— Dobranoc, najlepsza. Dobra
noc, oczy najsłodsze na świecie.
Pod tą przepaską takie jasne jak
nigdy. Czemuś wzięła ją dziś do
włosów?
— A, to Hanka z jakiejś szuflady
wyciągnęła, przymierzała mi przy
rozbieraniu i klaskała
w ręcę,
smarkata, że tak ślicznie. Prosiła
na wszystko, żeby nie zdejmować.
Więc zostawiłam. Nieładnie?
— Za ładnie. Znowuś inna.
Niby najcudniejsza panna. Napatrzeć
się nie mogę. A tu nic, nic nie
wolno... nawet ust twych dotknąć...
Odstąpił raptownie, usiadł w no
gach łóżka, rozgarnął, rozszarpał
czuprynę, ściskając silnie powieki.
Odetchnął półjękiem.
— No, Zbisiu, chłopaczku...
Przed chwiląś jeszcze obiecał, że
mężnie
przecierpisz. Obiecałeś,
gdyśmy się pogodzili, po naszej
pierwszej kłótni. Już tylko pięć
miesięcy i troszkę ..
— Tak, pięć miesięcy, jeszcze—
powtórzył bezdźwięcznie.
— A gdybyś naprzykład musiał
przez ten czas być na froncie... nie
chcę już wojny... ale gdzieś daleko...
— Ach, nie mów. To co innego.
Nie widziałbym cię... A tak... Jesteś
obok... tylką ręką sięgnąć. Już nic,
już nic...
— Więc wyjedz. Mówiłeś mi
raz, że chcą cię wysłać do Francji
na jakieś tam kursa wojskowe.
Wyjedz. To może byłoby najlepiej.
— Właśnie dziś wieczorem w tej
sprawie wezwano mnie do inspektora
artylerji. Nie zdążyłem ci jeszcze
powiedzieć. Prosiłem o czas do
namysłu. Gdym wrócił z tobą
z teatru, gdyś się kładła, poszedłem
do telefonu. Odmówiłem stanowczo.
Pojedzie już kto inny.
— 1 nie poradziłeś mnie się
nawet. W takim pośpiechu, w se
krecie...
— Nie mógłbym wyjechać, nie

mógłbym za nic, Liii. Oszalałbym
z męki. Wolę już tę tutaj.
— Głupi, zazdrosny chłopczyk.
A uwierzył mi przecież...
— Uwierzyłem, tak, z całego
serca. Przekonałaś mnie, — mówił
prędko, jakby wbijając gwałtem
w pamięć wyuczone słowa — że on
teraz dla ciebie tylko jak jakiś
brat duchowy, nie człowiek żyjący,
rzeczywisty, jak ja, że ma wciąż
nowe kochanki, żeś go przecie dla
mnie rzuciła, że ci się więcej
podobam. .
. — Z tym rozburzonym wieńcem
czarnych włosów jesteś teraz jak
młodzieńczy Rzymianin. Tylko nie
chcę, nie chcę, żeby to zadumane
cierpienie
ponurością twarz ci
ocieniało...
— I ja siebie za to nie lubię.
Siebie? — zastanowił się nagle
i otworzył szeroko oczy, by pełnem
ich światłem schwycić uciekające
jakieś mignięcie.
Targnął ramionami niechętnym,
niecierpliwym gestem.
— I cóż z tego, żem ci uwie
rzył, — ciągnął ciszej—gdy spokoju
mi nie daje głęboko schowana,
niejasna myśl... Nie gniewaj się.
Ty zrozumiesz. Myśl, że nad tern
świętem pojęciem „nas dwoje* jest
chimera, bardziej, stokroć bardziej
obca dla mnie, niż dla ciebie...
Chodzi o te drgnienia marzeń, —
rzucił gwałtownym, prawie zadysza
nym głosem — które ktoś inny
z twemi łączy. O nic, o nic innego...
— O tamto także — szepnęła
ledwo rozchylając wargi.
Usłyszał ten szept, runął na
kolana, przywarł pożarnie ustami
do jej stóp.
— Nie, nie, nie! — powtarzał
w drżącej zaciekłości, wchłaniając
całą siłą ciepło jej ciała, prżesiąkłe snem złotowłosej na fiołkowej
łące, w rozpaczliwej obronie przed
czemś strasznem bezkształtną groź
bą, w zapamiętaniu najżarliwszem.
Aż powiała ku niemu słodka,
cicha prośba, jak ton urwany fletu
melodyjna, pół dźwiękiem, pół sło
wem grająca.
Odrzucił w tył głowę, przycisnął
do metalowych ozdób na łożu,
girlandą splecionych. Pociemniał
blask podłużnych źrenic,
przed
sekundą połyskliwych, jak bronz,
w słońcu.
— Ciężko, ciężko tak żyć —
wyszeptał głucho. Splótł dłonie,
przyłożył do czoła.
— A ja? — odpowiedział mu
szept, łzawo uśmiechnięty.—Taksa mo się męczę, jak i ty.
Uniosła się powiewnie, wycią
gnęła ku niemu ramiona. Skryła
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zaraz w poduszkach twarz zbielałą,
niby kwiat jaśminu.
Oddechy ich drżały zgodnie,
żalem skargi bezradnej nabrzmiałe
i buntem wiosennym, rwącym się
w okowach rezygnacji.
Wstał, nachylił się nad nią,
cofnął w dreszczu bolesnym.
— Ty plączesz!
— Nie patrz! Niemądre łzy.
Spłyną wnet bez śladu. Już ich się
wstydzę. To z upokorzenia, żeśmy
skrępowani... Jak na urągowisko
dla kogoś, któryby to widział... Ale
musi inaczej być, musi. Twoja Liii
jest dumna i męce się nie podda.
Marmurowo groźna stała się
twarz jej urocza. Spojrzenie zaświe
ciło ostrzem strzał błękitnych.
Z zamętu wspomnień wysunął
się ku niemu mgławo, widziany w chło
pięcych latach w jakiejś wielkiej,
sprószonej
książce z rycinami,
obraz gniewnej bogini, zbrojnej
Djany, idącej na łowy, i zziębił go
echem wieści kamiennej.
— Moja, moja Liii...
W brzmieniach głosu błądziło
utajone, niepewne pytanie.
Słodyczą znów zmiękły jej lica,
lazur oczu złagodniał dziewczęco.
— Już dobrze... Rozdrażnił mnie
ten wieczór w teatrze, rozdygotały
się nerwy. Późno... Idź, połóż się...
— Tam, w drugim pokoju, na
wygnaniu...
— Wrócisz z niego, wrócisz...
Odchodził, ociągając się, zatrzy
mując co moment.
— Drzwi do saloniku zostawię
otwarte. I ta mała lampka niech
się pali... Nie będzie ci to przeszka
dzać?...
— Nie, Bo wiem, że wtedy
tobie jakoś raźniej...
— Właśnie... Nie wiem, co to
jest—rzekłw skłopotanym wstydzie.
— Od pewnego czasu nie mogę
zasnąć w ciemnościach...
— Owszem, owszem, niech czu
wa ro światełko poczciwe. Gdym
w nocy raz wstała i, nie chcąc cię
budzić, szukała sama tej waleriany,
czy niepamiętam już czego, krzy
knąłeś tak przeraźliwie... Aż nawet
Hanka w swej ciupce na korytarzu
słyszała...
— Nie wypominaj... Coś mi się
wtedy zdawało... jakby zimnem
dotknęło...
— Przecież tutaj tylko nas
dwoje. I więcej nikogo.
Dalszy ciąg nastąpi.

Nowela.

Józef Relidzyński.
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DAMA PIKOWA.

Nagle Kocio zerwał się, wywra
cając stojący opodal stoliczek z likie
rami i zgarniając dla pewności
leżącą wciąż na stole bezpańską
pulę, poczem, jak szalony, wybiegł
z pokoju. Hałas ten oprzytomnił
Staszowskiego.
Otworzył
oczy,
potoczył nieprzytomnym wzrokiem
po salonie, przetarł silnie czoło,
zawołał: — Niech to szlag trafi! —
i poszedł w ślady Kocia, ciągnąc
za sobą wszczepionego w jego
ramię Kotwiczą.
Pozostali Zgnilski z Brochwiczem.
Pierwszy siedział apatycznie, w dal
szym ciągu łapiąc przed sobą
niewidzialne muszki. Drugi ukrył
twarz w dłoniach, opartych o kant
stołu, drżąc nerwowo.
W pewnej chwili Zgnilskim
rzuciło coś, jakby przebiegł po nim
prąd elektryczny. Jednocześnie oczy
jego rozszerzyły się i, spłoszone,
pobiegły w stronę drzwi.
Na progu salonu stał straszny
służący. Ręce miał skrzyżowane na
piersiach i utkwił w futuryście
wzrok nieruchomy, dziwnie lśniący.
Zgnilski podniósł się, niby autoińat i, z błędnym uśmiechem, jak
lunatyk, sztywno podszedł ku cofa
jącemu się, nie spuszczającemu
z niego magnetycznych oczu Do
minikowi, z którym zniknął za
drzwiami.
Drzwi zostały cicho zamknięte
od zewnątrz na klucz...
*
*
*
Stefan Brochwicz po dłuższej
chwili przyszedł do siebie. Podniósł
głowę, otworzył oczy, które odru
chowo pobiegły w stronę portretu.
Uspokojony, że straszliwa dama
pikowa tkwi w ramach,
wstał,
chwiejnym krokiem podszedł do
kontaktu elektrycznego i przekręcił
wyłącznik. Zapłonął wielki kandelabr
u sufitu, rozbłysły pomniejsze świe
czniki na ścianach. Salon zalały
potoki białego, jaskrawego światła.
Malarz przeszedł się po pokoju.
Sięgnął do kieszeni od kamizelki,
wyjął flakonik z kokainą i silnie
zaczerpnął w płuca kojącej trucizny.
W zaćmionym mózgu przejaśniło
mu się. Natknął się na jakąś, do
połowy niedopitą, butelkę szampana.
Przyłożył ją drżącą ręką do ust
i pił chciwie, szczękając zębami po
jej szyjce, aż dno przejrzało.
Wreszcie zadzwonił na służącego.
Na dzwonek nikt nie wszedł...

Zadzwonił po raz drugi. Cisza...
Znów zadzwonił. Dzwonił. Dzwo
nił. Napróżno...
Ogarnęło go nieprzyjemne uczu
cie. Podszedł do drzwi. Nacisnął
klamkę. Drzwi nie ustąpiły. Były
zamknięte na klucz od zewnątrz...
Nagłe, gwałtowne przerażenie.
Czegoś strasznego niejasne prze
czucie. Skurcz w gardle. Jakby
worek z lodem na głowie. Mrówki
w kończynach palców. Szczęk grozy
na zębach...
Rzucił się w stronę oszklonych
drzwi,
wychodzących na taras,
w tej chwili jednak zatrzymał się
z potwornym krzykiem i skoczył
w bok.
Z za lustrzanej szyby wlepiały
się w niego straszliwe, zielone,
fosforyczne oczy... jej oczy... oczy
damy pikowej...
Stanął przed portretem. Spojrzał.
Dama pikowa wisiała na swojem
miejscu...
W przeraźliwej ciszy dzwonił
tylko antyczny zegar na kominku...
Brochwicz przyglądał się teraz
płótnu tępem spojrzeniem mordercy.
Straszliwe, żywe oczy patrzyły na
niego, przeszywały go zatrutemi
sztyletami, szpik mu z kości wyssysaly...
Nagle,
gwałtownym ruchem,
wydobył z tylnej kieszeni spodni
rewolwer, z którym się nie rozsta
wał, wycelował między przeklęte
oczy i wystrzelił. Atoli w tej samej
chwili, uderzony kulą, która, odbiw
szy się rykoszetem o ramę portretu,
trafiła mordercę w samą skroń,
zwalił się trupem na wspaniały,
dywan perski zlany likierami i za
rzucony odłamkami szkła...
Drzwi otworzyły się cicho. Sta
nął w nich Dominik...
Na palcach, jak kot, bez szelestu,
podszedł do leżącego Stefana Broch
wicza, z którego skroni jakby się
wysnuwała czerwona, jedwabna ni
teczka, i pochylił się nad trupem
ze straszliwym uśmiechem wam
pira...
Oczy damy pikowej przygasły
i cały portret, zda się, nagle przyblaknął...
W powietrzu rozwiewało się coś,
niby mgła...
*
*
*
W kilka dai później chowano
równocześnie obu Brochwiczów —
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ojca i syna (stary, na wiadomość
o tragicznej śmierci młodego, padł,
rażony
atakiem apoplektycznym,
i skonał przed przybyciem lekarza).
Majątek zmarłej baronowej Izy
Gorlitzowej, stosownie do klauzuli,
zawartej w jej testamencie, przypadł
szeregowi instytucji społecznych
i narodowych.
Willa została narazie opieczęto
wana.
Po zdjęciu pieczęci wśród ze
branych zapanowała wielka konster
nacja. Okazało się, że słynny portret
nieboszczki w kostjumie
damy
pikowej znikł ze ściany w sposób
tajemniczy.
Wisiały same tylko
ramy...
Równocześnie znikł z Warszawy
dawny służący zmarłej baronowej,
stary Dominik. Siłą rzeczy padło
na niego podejrzenie o kradzież
bezcennego płótna, jakkolwiek nie
wyjaśnione pozostało, jaką drogą
mógł on wejść i wyjść z opieczęto
wanej willi (pieczęcie były niena
ruszone), której ponadto strzegło
dniem i nocą kilku specjalnych
detektywów...
Rozesłano za nim listy gończe.
*
*
*
Tymczasem, zanim ludzie zdo
łali ochłonąć po tajemniczej śmierci
młodego Brochwicza i zagadkowem
zniknięciu portretu damy pikowej,
które oplatał tasiemiec sensacyjnych
wprost rewelacji (wśród nich nie
brakło i rewelacji z za świata,
gdyż, jak wiadomo, stolica nasza,
przynajmniej na tern polu, wykazuje
znaczne „uduchowienie*!), nerwami
Warszawy wstrząsnął grom kilku
niezwykłych wypadków. Wypadki
te nastąpiły bezpośrednio jeden po
drugim, pozostając, jak się zdaje,
w ścisłej łączności ze sobą, oraz—
z tajemnicą damy pikowej.
Naprzód tedy, młody i obiecu
jący, jakkolwiek mocno zmanjerowany w kierunku futurystycznym,
ponadto nieszczęśliwie a dziedzicznie
obciążony wybitną skłonnością do
alkoholu, malarz Zgnilski, którego
zachowanie się od dnia tajemniczej
śmierci młodego Brochwicza, zwła
szcza — podczas jego pogrzebu,
zdradzało cechy nienormalne, dostał
nagle w „Kresach" gwałtownego
ataku furji. Musiano go przewieźć
do Tworek, gdzie powiększył miej
scową kolonję literacko-artystyczną.
W Tworkach stwierdzono u nieszczę
śliwego obłęd nieuleczalny, który
wkrótce przybrał formę melancholji.
Kiedy — niekiedy ofiara futuryzmu
i alkoholu miewała jeszcze przebły
ski pewnej świadomości. Siadywała
wówczas nad szkicownikiem, rysując

jakieś dziwaczne, niesamowite historje, w których nieustannie przewijał
się motyw damy pikowej...
W tym samym czasie odbył się
w Wilanowie pojedynek na pistolety
między dwoma młodymi i obiecują
cymi oficerami, wynikły na tle jakiejś
awantury przy kartach. W pojedynku
tym rotmistrz żółtych ułanów, na
Staszowie Staszowski, padł na placu,
trafiony wprost w serce. Śmiertelna
kula przebiła jednocześnie damę
pikową, którą ofiara kodeksu hono
rowego miała na piersi, widocznie,
jako porte-bonheur...
Niedosyć na tern...
W nieszczęsnej tej partji pokera
brał udział, między innymi, młody
i obiecujący urzędnik Min. Spr.
Zagr., popularny hr. Kocio Piński.
Co właściwie tam zaszło, nie można
było się dowiedzieć, gracze bowiem
zobowiązali się słowem honoru do
milczenia. Faktem jest tylko, że hr.
Piński, wróciwszy nad ranem do
swego numeru w „Bristolu*, gdzie
stale mieszkał, wystrzałem w usta
pozbawił się życia. Obok trupa
ofiary hazardu, zamiast listu poże
gnalnego, leżała na stoliku nocnym
dama pikowa. Karta była znaczona...
W kilka dni potem, ulubieniec
dam warszawskich, młody i obiecu
jący amant, Kotwicz, w połowie
sztuki, w której, co wieczór zbierał
huczne oklaski, nagle zasłabł. Spu
szczono kurtynę, nadbiegł lekarz
teatralny, który stwierdził u ofiary
powołania atak sercowy. Utalento
wany aktor, nie odzyskawszy przy
tomności, zmarł w garderobie, ści
skając w kurczowo zaciśniętej prawej
dłoni jakiś przedmiot. Okazało się,
że była to zmięta dama pikowa,
którą zmarły artysta musiał widocznie
mieć w ręku podczas ataku, w scenie
tej bowiem—ostatniej jego życia —
grano w karty...
Partja pokera była skończona...
*
*
*
Upłynęło kilka miesięcy. O da
mie pikowej i jej ofiarach szczęśli
wie wreszcie ucichło, gdy pewnego
dnia dzienniki krakowskie przyniosły
nową sensację, wskrzeszającą upiory
niesamowitej partji pokera.
Oto, w czcigodnym grodzie pod
wawelskim, w podrzędnym hoteliku,
zmarł nagle stary dziwak i odludek,
który przybył tam przed kilkoma
miesiącami z Warszawy i zameldo
wał się jako Djonizy Pik, antykwarjusz. Prowadził on życie ciche
i odosobnione, nie zawierał żadnych
znajomości, a jedyną jego namiętno
ścią było karmienie gołębi na placu
Marjackim i jałmużna. W biurku
zmarłego znaleziono zapieczętowaną
kopertę, która zawierała pewną su

mę na koszta skromnego pogrzebu
oraz tajemniczy list, zaadresowany
do Dyrekcji Policji. Z listu tego
okazało się, że właściwe imię
i nazwisko nieboszczyka jest Do
minik Strafson i że jest on iden
tyczny z długoletnim
służącym
zmarłej niedawno w Warszawie
baronowej Gorlitzowej, którego napróżno szukano po całym świecie
listami gończemi, jako podejrzanego
o kradzież jej słynnego portretu
w kostjumie damy pikowej.
„Portret ten — brzmią słowa
listu—istotnie ja „ukradłem*, jeżeli
można nazwać kradzieżą spełnienie
ostatniej, tajemnej, mnie tylko zna
nej woli nieboszczki, przyczem,
niestety, nic więcej powiedzieć nie
mogę. Muszę przemilczeć także
sposób, w jaki udało mi się doko
nać tej „kradzieży*, jak również
rzucić zasłonę na osobę moją i ży
cie. A to wszystko — dla względów
wyższych, ale—nie... politycznych!...
Na pociechę naszej policji, którą
list mój niewątpliwie zmartwi, a któ
rej sprawność jest wszakże znana,
pośpieszam nadmienić, że, dzięki
pewnym praktykom — powiedzmy...
kosmetycznym, których nauczyłem
się przed laty w Indjach, udało mi
się mój wygląd zewnętrzny tak
odmienić (istotnie rysopis zmarłego
bardzo mało, jeżeli wogóle, się
zgadza z rysopisem poszukiwanego
złodzieja portretu damy pikowej.
Przyp. red.), że nawet policja an

gielska mogłaby mnie sto lat szukać
i nie znaleźć...
Co do sfałszowanego paszportu,,
opiewającego na imię i nazwisko
Djonizego Pika, to, darujcie mi,.
Panowie, że, przez wdzięczność za
ułatwienie mi w swoim czasie
nagłego a koniecznego wyjazdu
z Warszawy, tymczasem nie zdradzę
Wam adresu odnośnej fabryki oraz
nazwisk jej dyrektorów, tembardziej^
że policja warszawska jest niewąt
pliwie już na ich tropie...*
Po kilku obojętnych wskazówkach
co do pogrzebu, list kończy się
następującem enigmatycznem zda
niem:
„Nie poszukujcie damy
pikowej, wróciła ona do talji kart,,
z której wyszła*...
Rewizja, przedsięwzięta przez
policję krakowską w pokoju niebo*
szczyka, wykryła w szafie, zwinięte
w rulon, wielkie płótno, na którem
widniały wyblakłe ślady jakiegoś
portretu. Z pewnych szczegółów
charakterystycznych oraz podpisu
malarza przekonano się, że jest to
właśnie poszukiwany po całym świe
cie „portret damy pikowej”, co
zostało stwierdzone protokularnie
przez znawców.
W jaki sposób obraz tak świet
nego pędzla zdołał w krótkim
czasie tak zblaknąć i poprostu
zaniknąć—nad tern napróżno lamiąi
sobie głowy po dzień dzisiejszy
artyści i uczeni, nietylko u nas.
K O N IE C .

HANNA ZAHORSKA
(Savitri).

G R U R

A.

Jak szmat całunu plac rozległy,
Ostry kamieniem i błotnisty...
Dokoła gmachy z krwistej cegły,
IV górze widnokrąg łuną krwisty.
Tłum... IV środku rycerz w srebrnej zbroi,
Opromieniony srebrem skrzydeł,
IV deszczu pocisków tłumu stoi,
IV deszczu zatrutych spojrzeń - szydeł.
Lecą z wściekłością z rąk pecyny,
O srebro dźwięczy ostry kamień,
Już pękły skrzydła, co wznosiły
IV fcray fata morgan i omamień.

L

U stóp rycerza ugodzona,
Gdy własną piersią go zasłania,
Biała kobieta cicho kona,
Co nie zbawiła ukochania.

d

Klaudyusz Anet.

Powieść.
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Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Zameldował się u ambasadora
z prośbę, aby ten przyjął go koło pią
tej; chciał bowiem mieć popołu
dniowe godziny swobodne. Przy
szedłszy do domu bardzo późno na
śniadanie, zastał słówko od Lydji,
że ojciec jej jest gorzej chory i że
nie będzie mogła wyjść. Telefono
wała kilka razy napróżno.
Sawiński udał się o piątej do
ambasady, gdzie zastał Lorda Dou
glasa. Pogawędził z nim przyjaciel
sko kilka chwil.
— Czy on kocha Lydję? — za
pytywał sam siebie, rozmawiając
z zachwycającym młodzieńcem. —
Ależ nie; on jej nie kocha. Jest
piękną, młodą; podoba mu się; to
wszystko. Ale jej nie kocha i nigdy
kochać nie będzie. Alboż on jest
w stanie wyobrazić sobie, co to
jest kochać Lydję?
Uśmiechał się radośnie, tak go
ta pewność cieszyła. I czuł w sobie
tę radość podczas półgodzinnej
rozmowy z ambasadorem.
Wieczorem zatelefonował do Ly
dji. Książę Wołyński spędził bardzo
niedobry dzień. Był rozdrażniony
i pragnął się widzieć z Sawińskim
jak najprędzej. Czy czwarta jutro
byłaby mu dogodną?
Obiecał, że przyjdzie i poprosił
Lydję, aby mógł porozmawiać z nią
trochę po wyjściu od jej ojca.
— Bardzo chętnie — odpowie
działa Lydja. — Mam dużo kłopo
tów i chciałabym zobaczyć się
z panem.
IXOJCIEC I CÓRKA.
Były to najkrótsze dni w roku,
i noc uczyniła się zupełna, gdy
wprowadzono Sawińskiego do salo
niku, z którego już książę nie wy
chodził wcale. Siedział on w fotelu
z szalem na ramionach i z nogami
otulonemi pledem. Sawińskiego ude
rzyła jego nadzwyczajna chudość.
Oczy starca gorączkowo błyszczące
zapadły głęboko pod łukami gęstych
brwi; prawa ręka spoczywająca na
poręczy fotela była blada i zaledwie
powleczona wyschniętą skórą; wy
dłużone paznogcie miały w sobie
coś trupiego.
— To koniec — pomyślał Sa
wiński, — utraciwszy go, Lydja nie
będzie miała nikogo oprócz mnie.
Zapomniał już o Lordzie Dou
glasie.

Książę zwrócił się z trudnością
do nowoprzbyłego.
— Jestem bardzo rad, że pana
widzę — rzekł niskim głosem.
Wstrząsnął nim gwałtowny ka
szel. Gdy minął, książę uśmiechnął
się boleśnie.
— Już po mnie — rzekł. —
Wróciłem z Andaluzji. Szkoda...
Taki piękny kraj! Czuje się tam
jeszcze Arabję i woń korzeni łechce
nozdrza, gdy południowy wiatr pod
nosi kuizawę na drogach... Jestem
bardzo wrażliwy na zapachy, Mi
kołaju Władymirowiczu. To może
z przyczyny mego dużego nosa.
Zauważyłeś może, mój drogi, że
nie mam rosyjskiego nosa... Któraś
z moich babek musiała pokochać
jakiegoś Orientala — tam, nad brze
gami morza Czarnego, gdzie tak
ciepło... Chwilami zdaje mi się, że
czuję jeszcze ten upał Wschodu
w moich żyłach. Czy pan wierzysz
w to, żeśmy już żyli kiedyś na zie
mi? Ja wierzę. Byłem Maurem
z Korduby nad Gwadalkwiwirem,
który latem prawie wysycha... A nasz
Puszkin pochodził od Abissyńczyka.
Mówił z trudnością, zatrzymując
się chwilami dla przełknięcia śliny...
Bredził też poniekąd, monologując,
zapomniawszy o obecności Sawiń
skiego. Odsapnął.
— Tu wszystko cuchnie pleśnią.
Źyjemy w zgniliźnie. Newa... ta ni
gdy nie wysycha. Jest zawsze
wzdęta woda, kanalja. To cesarska
rzeka, ani słowa, nic podobnego
niema na świecie. Ale to rzeka ro
syjska; olbrzymia i jałowa płynie
przez bagna. Trzeba było warjactwa
Piotra Wielkiego, aby nagromadzić
te góry kamieni w tych wilgotnych
pustkowiach!.. Co za szaleństwo.
Ale dla mnie istnieje już jedno tyl
ko cesarstwo; cesarstwo zmarłych.
Pamięta pan wiersz La Fontaine’o:
„Et dont Ies pieds toucbaient a
rempir des morts". Ach! Ach!
Moje nogi już tam weszły i nie
wyjdą stamtąd. A ja zwolna idę za
niemi.
Zaśmiał się, a ten śmiech spro
wadził nowy atak kaszlu. Służący
przyniósł herbatę. Książę podał pa
pierosa Sawińskiemu, zapalił drugie
go i rzekł:
— Przepraszam pana za moje
bredzenia. To powietrze Piotrogrodu mnie zatruło. Ale opowiesz mi
pan. co słychać, Mikołaju Włady
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mirowiczu. Ja także mam panu coś
do powiedzenia, coś bardzo waż
nego... ale za chwilę, jak się napijemy herbaty.
Sawiński zapoznał go pokrótce
z położeniem. Nie można było wąt
pić, że bolszewicy utrzymają sie
przy władzy. Układy pokojowe po
stępowały szybko, odkąd sam Trocki
pojechał do Brześcia Litewskiego.
W kraju panował najzupełniejszy
bezład; ruina przechodziła wszelkie
wyobrażenie. A Niemcy wysłali już
misję handlową i finansową z hrabią
Mirbachem. Stary Lamshof z Deu
tsche Bank przyjechał również. Sa
wiński nie widział się z nim jeszcze,
ale miał się zobaczyć w najbliższych
dniach.
— Co Niemcy uczynią — za
kończył — nie wiemy. Gdyby chcieli
posłać tu wojsko i zająć Piotrogród
któż im przeszkodzi? Będą przyjęci
z otwartemi rękoma i urocza pań
ska sąsiadka urządzać będzie wiel
kie przyjęcia na ich cześć. Zresztą
my wszyscy weź mierny w nich udział.
Lubimy być od strony rękawa, jak
mówią Francuzi. To wada narodo
wa. Ale czy oni podejmą się wyży
wić to wygłodzone miasto? I czy
mamy sobie tego życzyć? Przyznam
się księciu, że nie wiem już czego
sobie trzeba życzyć.
— Nienawidzę Niemców bar
dziej jeszcze niż bolszewików —
odpowiedział książę. — Bóg mi
oszczędzi tej hańby; nie zobaczę
ich... Ale dajmy temu pokój. Dołóż
pan szczapę na ogień, o! tę dużą,
która niecierpliwie czeka na swoją
kolej... A! buchnie szelma płomie
niem za chwilę. Przed rokiem była
w pięknym, finlandzkim lesie ze
swemi siostrami. A teraz będzie
grzać stare kości księcia Wołyń
skiego; oto, mój drogi, dobrze speł
nione przeznaczenie: trochę dymu
w powietrzu; trochę ciepła w mojem chudem ciele. To mija jak sen,
a potem nic, nic, nic... Ale teraz
musimy pomówić poważnie, bardzo
poważnie,—dodał wstrząsając głową.
Umilkł na chwilę i Sawiński był
prawie przygotowany na to, że nie
dołężny starzec, przez nagłą zmia
nę myśli, poprosi go, by mu uła
twił przejazd zagranicę i zacznie
snuć plany podróży po Egipcie lub
Sycylji. Ale książę wprędce wypro
wadził go z błędu.
— Tu chodzi o Lydję —
rzekł—o moją najdroższą Lydoczkę.
Pojmujesz, mój drogi, że to moja
jedyna troska. Taki kwiatek w tern
rozwydrzonem mieście!.. Żołnierze
i bandyci na ulicach. Lenin i Tro
cki w Smolnym. Co się z nią sta
nie, Mikołaju Władymirowiczu!.. Ona

taka ładna!.. Zauważyłeś pan, że
gdy idzie, ludzie oglądają się za
nią. To piękność, mój drogi. Jestem
z niej dumny, bardzo dumny... Ale
wszystko to nic w porównaniu z jej
duszą. To sama czystość; ani jednej
myśli ukrytej; ani jednego zastrze
żenia; wszystko tam jasne, szczere,
dobre, szlachetne... Mówię panu, że
to jest niezrównane serce, ta moja
Lydoczka... I widzisz pan, drżę
o nią. Zostanie samą. Ale zaszła
nowa okoliczność... pan wiesz, Lydja panu powiedziała, ona panu
wszystko mówi. Lord Douglas chce
się z nią żenić...
Tu książę westchnął i umilkł
dla nabrania oddechu- Na jego
twarzy malował się wielki smutek.
Sawiński, którego rozmowa zajęła
nadzwyczajnie, odkąd Lydja stała
się jej przedmiotem, zapytywał sie
bie z pewnym niepokojem, do czego
zmierzał książę Sergjusz.
— Prawdę powiedziawszy—cią
gnął dalej starzec—podziwiam Angli
ków, ale ich nie lubię... To ludzie
bez złości, ale twardzi. Nie mają
serca, mój drogi, nie mają otwartej,
szczerej duszy... Oczywiście nigdybym nie był pomyślał o daniu Lydyi Anglikowi. Ale widzisz pan, Mi
kołaju Władymirowiczu, ze mną już
koniec i Lydya tkwi tu w tern mie
ście, którego nie chce opuścić.
Oczywiście, bagatelizuje niebezpie
czeństwa, pan ją znasz, ale mnie
nie weźmie na te dziecinne wybie
gi... Nie chce wyjechać z mego po
wodu...
— Ale cóż odpowiedziała lor
dowi Douglasowi? — zapytał Sawiń
ski, ogarnięty nagle żądzą dowie
dzenia się dokładnie, jak rzeczy stoją.
— Ha, mój drogi! — rzekł stary
książę, śmiejąc się.—Nic nie odpo
wiedziała, jak to zwykle dziewczę
ta... Zbyła go jakimś żarcikiem...
Ale Lord Douglas, przyszedł wczo
raj przed obiadem i ponowił bardzo
nalegająco swoje oświadczyny.—To
podobno zachwycający chłopiec.
Jak go pan znajdujesz?
— Przepyszny i... bezbarwny! —
odpowiedział Sawiński nerwowo.—
Jest wyjątkowo piękny, jest młody,
jest bogaty... To adonis z książecz
ką czekową... I to wszystko. Sama
myśl, że mógłby zostać mężem
Lydji Siergiejewny jest śmieszna.
— Tak, mój drogi, rozumiem,
rozumiem, masz słuszność. Ale
w dztsiejszem położeniu muszę
myśleć inaczej... Pojmujesz pan,
Mikołaju Władymirowiczu; to czło
wiek uczciwy, i to jest dla Lydyi
ostoja... Jeśli się z nią ożeni, zabierze ją do Anglji. Ja tu zdechnę;
ale już bez troski... usnę sobie pe
wnego pięknego poranku pogodnie,

bo będę wiedział, że mojej córce
nic nie grozi... To rzecz najważ
niejsza, mój drogi. Bez tego niema
spokoju.
Mówił głosem cichym, ze spo
kojną pewnością siebie, jakgdyby
nie miał najmniejszej wątpliwości,
co do postanowienia, jakie mu po
wziąć wypada.
— Tylko — ponowił— to nie ja
ani pan, którzy tu mamy głos roz
strzygający. To Lydja. AzLydjąnie
tak łatwo dać sobie radę. Chociaż,
ona jest bardzo rozsądną... Ale
w takiej sprawie, ja nie mam na
nią żadnego wpływu, bo myśli, że
ja się poświęcam.
Nie możemy się zatem porozu
mieć i to mnie zanadto męczy,
Mikołaju Władymirowiczu. Sprze
czaliśmy się wczoraj dosyć długo
na ten temat, wreszcie powiedziała
mi całkiem poważnie: „Czy ty mnie
już nie kochasz, tatusiu, że się
mnie chcesz pozbyć? Jeżeli tak, to
powiedz, a pójdę sobie". No, mój
kochany, ja jestem stary i bezsilny
i gdy usłyszałem moją córkę mó
wiącą w ten sposób, wziąłem ją
w objęcia, rozbeczałem się jak dzie
ciak i prosiłem, żeby została. Cóż
pan chcesz, to godne pożałowania,
ale cóż na to począć. I, rzecz
szczególna, ona także płakała ze
mną, sam nie wiem dla czego, ona
ma również nerwy chore; my wszy
scy mamy nerwy chore, Mikołaju
Władymirowiczu. Nic więcej nie
mogę już powiedzieć mojej córce
w tej sprawie. I dlatego prosiłem,
żebyś pan przyszedł... Pan jesteś
jedyną osobą, którą Lydja kocha.
Tak; ona pana kocha. Wszystko, co
powiesz, jest dla niej Ewangelją.
Jesteś człowiekiem silnym, Mikoła
ju Władymirowiczu, a przytem mo
żesz być bezstronnym. Pomów z nią.
Nakłoń ją, żeby przyjęła tego Lor
da Douglasa (niech go djabli porwą!) powiedz jej prawdę, że jestem
umierający, że zostanie samą, że
zbyt bolesnem byłoby dla mnie zo
stawić ją w tern przeklętem mie
ście. Proszę pana, zrób co potrze
ba. Ja nie mogę już z nią mówić.
Popłakalibyśmy się znowu. Pojmu
jesz pan, że to niemądre. Dla te
go proszę pana, żebyś mi pomógł.
Nakłonisz ją, żeby przyjęła tego
Anglika, skoro tak trzeba. Jesteś
jej przyjacielem.
Książę umilkł; wzruszenie go
dławiło, zaledwie mógł oddychać
Zasunięty w fotel wyglądał, jakgdy
by zaledwie tliła w nim jakaś
iskierka życia.
Sawiński patrzył na niego w mil
czeniu. Piękna jego twarz zaostrzy
ła się i postarzała raptownie. Prze
sunął ręką po czole i wstał.
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— Ha! widzę, że trzeba to uczy
nić. Ma książę słuszność. Dziś
o niej tylko trzeba myśleć! Ani
książę ani ja nie możemy się nią
zaopiekować! Czy książę wie, gdzie
ją mogę zastać?
— Dziękuję, kochany przyjacie
lu, dziękuję — rzekł książę podając
mu rękę.—Poczekaj; służący zapro
wadzi cię do niej. Moja żona jest
na dole; widzisz pan, już tylko fron
towe pokoje można ogrzewać...
Lydja przyjmie pana u siebie... To
nic nie znaczy, pomiędzy nami.
Jesteś naszym przyjacielem, naszym
jedynym przyjacielem... dziękuję.
*
*
*
W kilka minut potem Sawiński
wchodził do pokoju Lydji, którego
nie znał. Była to obszerna komna
ta, z dwoma oknami, wychodzącemi
na wybrzeże Newy. Była też i do
syć ciemna. Elektryczna lampa
umieszczona w suficie oświetlała
ją słabo, bo elektrownia goniła
resztkami węgla; prąd był niedosta
teczny. Lampa naftowa osłonięta
wielkim abażurem paliła się na sto
liczku przy sofie, na której leżała
Lydja otulona staroświeckim szalem.
Włosy miała rozpuszczone, a gdy
wstała na powitanie Sawińskiego, te
bujne sploty opłynęły ją poniżej
bioder niby płaszcz złocisty. Na
ten widok Sawiński uczuł, że serce
w nim omdlewa. Nigdy nie widział
ją taką i po raz pierwszy podnio
sła się w nim namiętna żądzą por
wania jej w objęcia i zachowania
dla siebie samego. 1 takiej to ko
biety trzeba się było wyrzec! Ach!
poświęcenie, jakiego wymagał od
niego książę Sergjusz, było ponad
jego siły. Zatrzymał się na chwilę
u progu, walcząc z opanowującem
go wzruszeniem.
Ale już Lydja podeszła do niego.
— Proszę przebaczyć Mikołaju
Władymirowiczu, że pana przyjmuję
w ten sposób. Głowa mnie bolała
i rozpuściłam włosy, bo niemogłam
znieść ich ciężaru.
Podniosła na niego oczy.
— Ale jakiś pan blady! Co panu
jest? Czyś zmęczony? Nie masz pan
jakich przykrości? Zaraz przyniosą
herbatę. Usiądź pan tu przy mnie
na sofie.
Wzięła go za rękę i pociągnęła
wgłąb pokoju. Ale Sawiński nie
chciał usiąść przy niej na sofieZajął miejsce w jednym z foteli,
po drugiej stronie stołu. W drugim
pokoju, od którego drzwi były
otwarte, słychać było kroki niańki
Katie, która układała tam bieliznę
swojej pani. Raz po raz wchodziła,,
by parę słów powiedzieć Lydji.
Dalszy ciąg n astąp i

Z DZIEDZINY KOSMETYKI.
Irysowi. Piegi usunie stanowczo Pre
cioza. Jestto środek łagodny nie zaognia
jący skóry i o wiele tańszy od wielu
innych szumnie reklamowanych. Precioza
nietylko piegi ale wszelkie plamy żółte
nawet wątrobiane, i pręgi ciemne na szyi
usuwa.
Warszawiance. Czerwoność nosa bez
zwłocznie zniknie przy użyciu kremu
Tbiol ale tylko na noc, bo krem ten jest

ciemny. Po usunięciu czerwoności co na
stąpi po kilkunastu dniach można zmy
wać nos Pureolem wcelu usunięcia poły
sku. Połysk pochodzi od nadmiaru tłu
szczu. Jeśli Pureol okaie się za słaby,
rozpuścić w nim jedną pastylką alkaliczną.
Kornelji. Cerę pielęgnuje prawidło
wo niczem dotąd niezastąpiony krem
Abarid otrzymywany z wytłoków cebulek
białej lilji (Lilium candidum). Najeży go
wcierać w bardzo małej ilości na noc.
Rano umyć twarz w ciepłej wodzie Otrąbkami abaridowemi bez mydła i zapudro-

wać pudrem abaridowym. Wypadanie
włosów powstrzyma Tetral Tissota, któ
rym skrapiać skórę głowy przy rannem
czesaniu, jednocześnie zniknie i łupież.
Marylce. Najbardziej zaniedbane rę
ce udelikatni krem Pete des Pralats,
wcierany w mokre jeszcze ręce po umy
ciu. Zęby wybieli proszek Albos.
Do wszystkich. Środki tutaj zalecane
ma na składzie perfumerja „Perfection"
Szpitalna 10.
M-e Ercedes.

BANK Angielsko-Polski
w Warszawie, Kr^k.-Przedmieście Ne 47/49. Telef. 262-12.
F IL J A : Łódź, Piotrkowska 72- Telef.: Dyrekcja 10-12, Ekspedycja 10-11.

Zrzeszany z The Britisch Owerseas Bank L-tet London.
Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące.
---------------------------- M ----------------------------

T-wo Przem/Sł.-H&ndlowe
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Preparaty Dr. Seguinanda
Tiijjj płyn roślinny usuwa piegi i plamy: zalety
fujfl — momentalnie schnie i szybko działa.
l mlflrinrri USUWOJQ zmarszczki, poduszki
I IlliuUUUł pod oczami, wklęsłości oraz
odmładzają, dając piękną karnację.
TrUlllllf ,eczy czerwono^ć nosa. UWAGA należy
IljUllll stosować w porze letniej aby przed na
staniem zimy nos był wyleczony.
Główna sprzedaż
w Zakładzie Kosmetyczno-Leczniczym
W . KLIM ECKI Warszawa, Niecała 5, tel. 33 74.

WIELKOPOLANIN
S-ka Akc.

M

Kap. Zakł. Mk. 60 000.000

H u rto w n ia W łó k ie n n ic z a T ld£?«>.8’
SKLEP: Chmielna 13,
ZARZĄD: tel. 188 80, Miodowa 8,
D Z IA Ł Y :
Włókienniczy, Handlowy, Techniczny

!! UWADZE SZANOWNYCH PAŃ !!

SOLCA

Otrzymaliśmy wielki wybór zagranicznej JEDWABNEJ
TRyKOTlNY we wszystkich najmodniejszych kolorach i będzie
my sprzedawać na czas ograniczony kuponami na całą suknie
po 13.900 Mk. (P/g metra). Również posiadamy GABARDINĘ
najmodniejszy wyrób francuski czysty kangarn. Wełna w cienkie
prążki, kolory czyste i efektowne na suknie i kostjumy (szerok.
130 cm.) po 5.700 Mk. za metr.
SZEWIOTY damskie najlepszego wyrobu podwójnej sze
rokości we wszystkich kolorach po 1.850 za metr.
SATYNY oryg. francuskie fantazyjne desenie po 1.850 Mk.
metr i inne materjały, jak to: wełna, bawełna, płótna po naj
tańszych cenach (taniej niż wszędzie).
PŁOCIENKA na koszule, fartuszki, bluzki po 625 Mk.
i 700 Mk. za metr.
Koszule damskie batystowe po 2.800 Mk. za sztukę.

Zarząd
podaje do wiadomości, że
w nowo odbudowanych łazienkach otwarto już kilkana
ście kabin i z tej racji trudności w otrzymaniu kąpieli mi
neralnych i mułowych obecnie niema. Mieszkanie dostać
można. Prospekty wysyła zarząd Solca poczta SOLEC zdrój.
*

ALFRED KONAR

Dwór w Jędrzejewicach

WARSZAWSKA SPÓŁKA MANUFAKTUROWA

— ■■■ nakładem księgarni F. Hoesicka. = =
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Warszawa, Jasna 18-20. Telefony M 171-28 i 243-80.
N a p r o w i n c j ę w y s y ła m y w s z e lk ie z a m ó w i e n i a z a p o b r a n i e m ( p ła c i s ię
p r z y o d b i o r z e n a p o c z t ie n a w e t b e z z a d a t k u ) .
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K U C H EN K I naftowo-gazowe „PR IM U S”
Sterylizatory J. WE CK A
WYŻYMACZKI amerykańskie „ L o v e lla ”
Maszynki do MIĘSA i do LODÓW
LODOW NIE
MEBLE ogrodowe, ŁÓŻKA metalowe polecają:

Krzysztof Brun i Syn
skład towarów żelaznych, narzędzi i naczyń kuchennych
w Warszawie, plac Teatralny. .
Filja I: M arszałk o w sk a 124.
F ilja II: D aniłow iczow ska 9.
R ok założenia 1794.

(r

Spółka Akcyjna w Warszawie

„Polska Nafta

CENTRALA: w Warszawie u!. CHMIELNA 10. Telefon: Dyrekcja 69-31, 266-92, 266-96,
Sekretariat 151-23, Wydział Sprzedaży 151 58, Sucnalterja 221-61, Ogólny 221-61 (dod)'
ODDZIAŁY: Lwów, ul. 3-go Maja 19. Borysław, ul. Pańska. Składy produktów naftowych z odpowiednimi zbiorni
kami i instalacją: w Warszawie, przy stacji towarowej Warszawa-Gdań^ka, tel. 309-26, w Łodzi, ul. Wierzbowa
Ns 52 (przy st. Łódź-Fabr.), w Sosnowcu, ul. Nafciana Ne 3, (przy st. Sosnowiec-Rad.), w Tomaszowie Mazowiec
kim, przy stacji kolejowej, We Lwowie 2 składy: na Podzamczu i w Skniłowie, W Woikowysku.
Tereny naftowe i kopalnie ropy w Borysławiu, Mrażnicy, i Tustanowicach, jak również w Małopolsce Zachodniej
kop. „Ropienka" (65 szybów czynnych płytkich) oraz w Małopolsce Wschodniej — udziały naftowe brutto i netto.
Dwie rafinerje nafty i olejów mineralnych: W Drohobyczu i Kołomyji, oraz fabryka świec. Handel produktami naf
towymi wewnętrzny i zagraniczny. Własne warsztaty mechaniczne w Borysławiu.
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PIERWSZA w KRAHJ

F flB R Y K ft

W a rs z a w a

B R O N !
S IE C Z N E )

L e s z n o 27

r
ft

T e l. 143-S 6.

CENY
STR O N A
I OKŁADKA
11
III
IV
W te k ś c ie
P rz e d ro m a n se m

ZA
Iz
<1

120.000 —
100.000.90.000.—
1 0 0 .0 0 0 .150.000.—
125.000.-

O G Ł O S Z E N IA :
‘/a
CO nOO.—
50.000.—
45.000.—
50C00.—
75.000.—
62.000.—

32.000 —
27-500.—
25.000.—
27.000. 40.000.—
35 000.—

’/•
17.000.—
15.000.—
13.000.—
15.000.—
22.500.—
18.500.—

9.000.—
8.000.
7.000.—
8.0'JP.—
12.000.—
1ÓÓ00.—

Z a w ie r s z w y so k . 1 m ilim e tr a s z e r o k o ś c i 1 s z p a lty : K R O N . TGWARZ.
’i 1KOMUNIKATY 500 Mk. PIERW SZA STRO NA t e k s t Mk. 275. — Z a t e r 
m in o w y d r u k o g ło s z e ń A d m in is tr a c ja n ie o d p o w ia d a . C e n y p o w y ż s z e
s ą u s ta lo n e ja k o n e t t o . W s z e lk ie u s tę p s tw a s ą w y k lu c z o n e .

k;

DRUK GALEW SKI

PRENUM ERATĘ

przyjm ują:

w WARSZAWIE, Administracja „ŚWIATA11
SZPITALNA 12.

IF

T el. 47-26. K o n to c ze ko w e P. K. O. N2 3756.

K się g a rn ia T rz a s k a , E v e rt I M ich a lski K ra k. P rz e d m ie ś c ie 13,
(H o te l E u ro p e js k i).
W ŁO DZI: B iu ro dzień. O fll. „P R O M IE Ń 0 P io trk o w s k a Nfi 81.
C E N A PRENUM ERATY: w W a rsza w ie k w a rta ln ie Mk. 3 .0 0 0 —,
m ie ^lą cze ie Mk. 1.030. —, z odn oszeniem do dom u k w a rta ln ie
3 .3 0 0 .—m ie się czn ie Mk. 1.100.— na p ro w in c ji kw a rt. Mk 3.300—,
m ieś Mk. 1100.—z a g ra n ic ą : p o d w ó jn ie . Num er p o le d . Mk. 300

■J

I DAU WARSZAWA.

