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NOWOŚĆ!

Na nadchodzący sezon

Kombinowane siewniki „LUCENEC”

najmodniejsze palta
JESIENNE i ZIMOWE
oraz FUTRA

Lekkość, górny i dolny wysiew, nieporównane zalety
PRASY RĘCZNE DO SIANA, parowe używane
do słomy
BUKOWNIKI do koniczyny .MONITOR
*
T. CZARLINSKI i K. SWINARSKI

VVypr/edaż
letnich kostjumów
płaszczy i suKien
po własnej cenie

(J. Radoński)
Warszawa, Nowy-Zjazd 5.

Br. UNKIEWICZ, Hoża N» 54 m. 2.

NT~

FABRYKA CZEKOLADY Sp. z ogr, odp.
W WARSZAWIE, ul. WOLNOŚĆ 2.

CZEKOLflDfl.

DATV

J^ICl r\rl I v

miesięcznie
lub tygodniowo

Okrycia i Kostjumy Damskie
Leszno 27 m. 25, teł. 403-88, vis a vis kościoła
w podwórzu naprzeciwko bramy 2-gie piętro
przyjmuje obstalunki z własnych
i powierzonych materjałów.

I ZAD \Ć WSZĘDZIE l

NA
RATY!
Markus,

NA RATY
i za gotówkę
wykwintne OKRYCIA DAMSKIE, KOSTJUMY, PŁASZCZE JEDWABNE,
oraz UBIORY MĘSKIE w wielkim
wyborze najnowszych fasonów.

NOWOLIPIE 30, m. 811 piętro front. Tel. 166-98.
OKRYCIA, KOSTJUMY, SUKNIE, BLUZKI, BIELIZNA TRY
KOTAŻE, SZLAFROCZKI, UBRANIA dziecięce i dla uczą
cej się młodzieży na sezon poleca:

EDWARD SZYSZKO
Marszałkowska 99, tel. 184-95. Własna pracownia.

Ostatnie modele,

dla Pań
i Panów
Okrycia
damskie
kostjumy
Ubiory męskie

Karmelicka 17 m.6,
w bramie 1 piętro.

Najnowszy krój.
WYKONANIE SOLIDNE
WYKWINTNE.

NAJWIĘKSZA w POLSCE ZALw r.IBBO FABRYKA FARB i LAKIERÓW

W.KARPIŃ5KI & W. LEPPERT

WARSZAWA - JEROZOLIMSKA 30. OFERTY NA ŻĄDANIE.

Humor polityczny w Anglji.
Dziura wyrąbana w dębie ,Entente Cordiale", by przepuścić
Fritza z tabliczką: Deutschland uber All(i)es (Allies Sprzymie
rzeńcy) i bolszewika z rewolucją światową.

Leśnik — Lloyd Georget Dzieciaczki cfrciaty tędy przyjechać, więc wycią1 Lem im otwór, t

'U Alejiiili Ujaztfowskith.
(Korespondencja własna).

Jako ubogi lecz uczciwy proletarjusz
inteligencki, nie mogę wyjechać na willegiaturę. Spędzam urlop w Warszawie.
Ranek — na plaży nadwiślańskiej, popo
łudnie — w Alejach Ujazdowskich. Tam
napawam się prawie że świeźem powie
trzem, zlekka tylko zaklóconem przez
kurz i wyziewy samochodów oraz „razem*.
siadów
Tak nazywają się teraz słodkie
pary, czujące do siebie pospieszny pociąg
osobowy i tłoczące się ku sobie, niczem
pasażerowie bezpośredniego wagonu War
szawa—Gdańsk—Puck.
Bardzo jest miło pod wieczór sier
pniowy w Alejach.
Siadam na pustej ławce. Wnet opo
dal zajmuje miejsce czarująca istotka.
Niby tak... oddzielnie
*.
oczy, usta, nosek,
cała figurka — nic, a wszystko razem —
rozkoszne cacko warszawskie, article de
Varsovie, który zjednuje stolicy, sympatje
tylu cudzoziemców!
Czarująca istotka spojrzała na mnie
z pod długich rzęs. Raz, drugi. Za każ
dym razem, gdy wzrok w jej stronę skie
ruję, poprawia włosy, wygładza spódnicę,
—tak przecież, że zgrabna nóżka jeszcze
lepiej się uwydatnia.
Ale ja przyszedłem używać prawie
świeżego powietrza. Urlop jest okresem
całkowitego wypoczynku. Po krótkiej wy
mianie spojrzeń zagłębiam się w bezmyślnem far-niente. Twarzyczka sąsiadki
czyni się obojętną, cokolwiek zadąsaną.
Może nawet pogardliwą.

Na ławce siada młodzieniec lat około
czterdziestu. Czarująca istotka niezna
cznym ruchem odwróciła się odemnie
i już z nowoprzybyłym wymienia powłó
czyste spojrzenia. Powtarzają się te same
gesty z włosami i spódnicą. Sąsiad za
interesował się żywiej. Poprawił krawat,
zsunął zuchowato z czoła kapelusz.
Wreszcie z bladym uśmieszkiem odzy
wa się.
— Pani napewno się nudzi!
Czarująca istota wzrusza ramionami,
powiodła niewyrażnem spojrzeniem, koniuszeczkicm języka niesnacznie oblizała
karminowe wargi. I... milczy.'
— Bo, widzi pani, ja się też nudzę...
Z jej strony pada szorstkie:
— Co mnie to może obchodzić?..
— Moglibyśmy się nudzić we dwoje...
Zawsze byłoby weselej...
— Kiedy ja się wcale nie nudzę...
Ee, siedzieć tak samej...
— To i cóż... ja bardzo lubię samo
tność... Patrzę sobie... Myślę...
— A nie wołałaby pani, źebyśmy tak
rozmyślali razem?
— Nie...
— Dlaczego?
— Bo nie rozmawiam z ludźmi, któ
rych nie znam...
— Ma pani s!uszność... Jestem Bolski...
— Nie zawieram ulicznych znajo
mości...
Zdawałoby się, że p. Bolśki powinien się
obrazić i zrezygnować z dalszych prób..
Niechby spróbował!,. Niechby, naprzykład,
skłonił srę i odszedł...
Piorunujące spojrzenie, wyrażające
jednocześnie oburzenie i pogardę, byłoby
jego udziałem...

— To też p. Bolski ani myśli się
obrażać.
— Gdybyśmy mieli wspólnych znajo
mych—tłómaczy się—nie ośmieliłbym się
nigdy... Ale nie mamy... Miałżebym dla
głupiego przesądu stracić tak cenną oka
zję poznania pani... Zaiste, pani śliczna
twarzyczka nie licuje z takiemi brzydkiemi
przesądami...
Czarująca istota dała się przekonać.
Rozmowa toczy się bardziej ożywiona...
Krzyżują się coraz życzliwsze spojrzenia...
Odzywa się srebrzysty śmiech...
Potem — sąsiedzi moi przeważnie
wstają i znikają w ciemnościach alei...
Po paru dniach spotykam ich znów
razem... Należą już do określonej powyżej
kategorji „razemsiadów
*...
Teraz ich rozmowa toczy się o wiele
swobodniej. Troszczą się widocznie, by
sąsiadom jak najmniej zabierać miejsca.
Ponieważ temperatura jest wysoka, trudno
przypuszczać, aby tylko obawa przed wie
czornym chłodem przywierała ich tak do
siebie.
Rozmowa toczy się teraz półgłosem.
— Moja ty Stefuśko kochana!
— Tutaj nie można całować.
'— Raz jeden! Nikt nie widzi...
— No!... Jaś miał być grzeczny.
— Już ciemno!
Wybuch srebrnego, co nieco nerwo
wego śmiechu.
•<
— Boże, jaki ten chłopak nieznośny!
Jeszcze kto zauważy!
— Dużo mię obchodzą ci burżuje!
Wszyscy przyzwoici ludzie wyjechali!
— A ja?
— Ty co innego! Stefuśko!
Jakieś szepty, przekomarzania, we
stchnienia, urwane śmiechy, wreszcie
czuła para wstaje i szybko odchodzi.
Wieczór taki ciepły: Z parku idą go
rące wonie... Na każdej nieomal ławce
taka sama para, te same szepty, we
stchnienia...
Nie wszyscy mogli wyjechać do So
bót, Pucka, Zakopanego lub choćby Kon
stancina. Na szczęście zostały w odwodzie
Aleje Ujazdowskie...
iński.

Nowe Wydawnictwa.
EKONOMISTA.
Na pólkach księgarskich pojawił się
niedawno tom Ił-gi za rok bieżący cenne
go kwartalnika „Ekonomisty
*.
Szereg do
skonałych, źródłowych artykułów rozpo
czyna artykuł p. W. Fabierkiewicza „O odbu
dowie gospodarczej Rosji
*,
której konie
czność wykazuje autor, mówiąc' kolejno
o różnych sposobach odbudowy i różnych
możliwościach w poszczególnych dziedzi
nach życia gospodarczego. Cenne uwagi
o „badaniu zmian cen
*,
szczególnie ważne
wobec oparcia płac robotniczych na wyni
kach pracy komisji do badania wzrostu ko
sztów utrzymania, zamieszcza p. E. Lipiń
ski. O „bypcrinflacji i równowadze bud
*,
żetowej
więc o kwestji niemal naczel
nej w dzisiejszem naszem życiu, mówi
p. A. Taube. Dalszy ciąg interesującej
*
monografji społecznej o „robotniku' pol
skim w życiu rodzirinem
*
dąję ks. prof.
Al. Wóycicki, rozważając kolejno sprawy
oświatowe, rozrywkowe, braku pracy, cho
roby i t. p. i dochodząc do przeświadcze
nia, że polska rodzina robotnicza wyka
zuje podziwu godną siłę moralną. () dzie
jach przemysłu w Królestwie Polskiem
opowiada p N. Gąsiorowska. — Znaczną
część numeru wypełniają, jak zawszp, sta
rannie zebrane rubryki sprawozdawcze,
kroniki handlowa i przemysłowa, infor
macje z życia przemysłowego i finanso
*
wego
i t. d.

Cena niniejszego numeru Mk. 300,
Warszawskie Laboratorjum Kosmetyczne

W. NOWACKI i S-ka

Stażewska 2

poleca swego wyrobu KREM

METAMORFOZA
usuwa radykalnie piegi, żółte plamy i pryszcze
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udelikatnia cerę i nieodzowny po goleniu.
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Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

l najnowszej Mimó lita® friji.
Afryka i murzyni w literaturze fraucu~
Trocbę sentyme ntalizmu i romantyzmu,
Wydawnictwa „Monde Nouveau“. — Z literatury religijnej.
skiej.
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Sezon przedwakacyjny w Paryżu
dobiega kresu. Skończyły się zaba
wy, przyjęcia, wyścigi, elegantki nadsekwańskie, zaopatrzone w najnow
sze wytwory krawieckie, pośpiesznie
opuszczają stolicę, dążąc na wę
drówki turystyczne, lub do modnych
plaż; za niemi podążają spotsmeni
i finansiści, cały Paryż „mondain
.
*
Mniej zamożna i mniej strojna pu
bliczność paryska nie wyrzeka się
również pozamiejskich wakacji i spie
szy do zgóry upatrzonych co do ce
ny i położenia letnisk.
Brać literacka i artystyczna rów
nież idzie śladem ogółu. Wielu z nich
w ciszy wiejskiego letniska przygo
towuje nowości jesienne, inni po
dróżują, aby znaleźć motywy do
swoich nowych utworów, lub aby
wygłosić serje odczytów. W każdym
razie i sezon literacki obecny moż
na uważać za zamkniętą księgę. No
wa otworzy się w jesieni.
Przypatrzmy się teraz doroczne
mu żniwu myśli francuskiej. Przedewszystkiem weterani pióra, a więc
Marcel Prevost i Maurice Barres.
Pierwszy dał niedawno drukowaną
najpierw w „Revue de France
*
po
wieść „Don-Juanes
.
*
Zamiarem zna
nego pisarza było stworzyć typ
kobiety — Don-Juan’a. Przedstawia
w swej powieści kilka typów kobie
cych różnej narodowości i różnych
bardzo charakterów. Widzimy wielką
damę skandynawsko-niemiecką, za
kochaną w dość smutnej postaci
typowo paryskiego rycerza przemy
słu, który na zakończenie swego
romansu ukradnie arystokratycznej
bohdance naturalnie... perły. Ten
epizod dosyć nieudany przypomina
1

jakiś banalny film kinematograficz
ny. Dużo lepsze są następne: ory
ginalna historja kobiety-finansisty,
oczywiście, izraelitki, nieco oschłej
i stanowczej w interesach, ale zdol
nej do porywów i uniesień, a nawet
poświęceń. Oszukiwana przez wy
brańca swego serca, usuwa go ze
stanowiska dyrektora banku, a za
razem pozbawia wygodnej synekury
„nadwornego" faworyta. Uwagę jej
zwraca młody, pracowity i niepo
szlakowanie uczciwy urzędnik. Spra
gniona szczerości i innej atmosfery
moralnej, kobieta finansista przycią
ga go do siebie, mianuje dyrekto
rem banku i, jak przystało na ko
bietę Don-Juana, nie ukrywa swych
uczuć. Niestety, młody urzędnik ma
narzeczoną i przekłada miłość mło
dej dziewczyny nad finansową karjerę. Kobieta-finansista, zakochana
naprawdę po raz pierwszy, kończy
samobójstwem.

Następny typ—Berta, znana lite
ratka, usunie się dobrowolnie z drogi
ukochanego człowieka, aby nie ła
mać mu życia. Tu prawie niema
Don-Juan’izmu kobiecego.
Ostatnia z rzędu bohaterka hra
bina Albina jest naprawdę DonJuan’envkobietą, dopóki nie spotka
młodego doktora, w którym, mimo
ogromnej różnicy wieku, zakocha
się szczerze i prawdziwie. Ale Fa
tum odwieczne ściga i tę bohaterkę
powieści pana Prevost; młody do
któr jest... jej własnym nieprawym
synem. Odkrycie to zabija nie
szczęsnego młodzieńca i pogrąża
w żałobie Albinę, a jako rozwiąza
nie, przypomina nieco historję Lu-
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krecji Borgia w starym dramacie
Victor’a Hugo.
Powieść pana Prevost, pisana
z właściwą autorowi subtelnością
i niezaprzeczoną znajomością pew
nych typów kobiecych, czyta się
lekko i z zajęciem. Teatr PorteSt. Martin grał ją w dramatycznej
przeróbce z pewnem powodzeniem.
Drugą nowością literacką, znacz
nie żywiej omawianą i komentowa
ną, jest ostatnia powieść p. Maurice
Barres’a „Un jardin sur FOronte
*
(Ogród nad Orontem). Prawdziwa
to historja z Tysiąca i jednej no
cy, którą słynny pisarz francuski
wymarzył w ogrodach Syrji, pod
czas swej podróży na Wschód, Wil
helm, rycerz chrześcijański z epoki
wojen krzyżowych, przybywa wraz
z posłami księcia Antjochji do emi
ra, małżonki Orianty. Ale posłowie
odjadą bez młodego rycerza, bo za
trzyma go na swym dworze za
chwycony jego opowieściami emir,
a bardziej jeszcze urocza sułtanka.
W haremie damy muzułmańskie
wsłuchują się również tęsknie w opo
wieści o smętnych losach Tristana
i Izoldy, które im opowiada Wil
helm. Tak pędzi młody rycerz czas
na dworze gościnnego emira, ale
oto chrześcijańskie wojska atakują
gród, emir pada w jednej z pier
wszych potyczek i Wilhelm zostaje
panem miasta i pięknej sułtanki
Orianty. Dawny rycerz krzyżowy za
pomniał o swej wierze i o swych
tradycjach i pomny tylko uczucia dla
swej damy, broni miasta pogańskie
go przeciw dawnym towarzyszom.
Krzyżowcy, silniejsi liczebnie, opa
sują mury, miasto może być wzię
te lada chwila. „Uciekajmy do
*
Damaszku!
— proponuje Wilhelm
pięknej sułtance. Piękna Orianta
zgadza się, ale tylko pozornie. Tej
samej nocy wojska chrześcijańskie

wchodzą do miasta, i Orianta, któ
ra, mówiąc słowami jednego ze zna
nych krytyków francuskich, „umiała
narzucić księciu Antjochji swą pięk
ność i swą królewskość
,
*
zostaje
z kolei władczynią chrześcijańską
miasta i księcia.
Wilhelm ukrył się w mieście
i piękna Orianta odwiedza go czę
sto pokryjomu, lecz młody rycerz,
poświęciwszy wszystko dla uroczej
zwodnicy, nie może znieść myśli,
że pani jego myśli należy do inne
go. Nagle trafem odkrywa prawdę:
Orianta zdradziła go dobrowolnie,
zarówno jak i pierwszego swego
męża, emira. Ona sama wpuściła
do miasta chrześcijan i zdradziła
swoich, aby utrzymać się przy wła
dzy. Zrozpaczony, rozgoryczony, mio
dy rycerz opuszcza swe ukrycie
i wyznaje przed chrześcijanami, kim
jest i jak walczył przeciwko swoim.
Oczywiście, pada pod ciosami obu
rzonych krzyżowców, dalekich od
pojęcia jego smutnej tragedji ży
ciowej.
Jest w tej powieści jakaś woń
ogrodów Syrji i haremów przedwie
kowych; chwilami błąka się jakby
echo dalekie, bardzo dalekie, po
wieści Walter Scott‘a.

*

*

*

Obok tajemniczej jeszcze Azji.
Afryka i jej głębie nie przestają
interesować pisarzy francuskich na
szej epoki. Powiedziałabym nawet
więcej: interesują coraz bardziej
z dniem każdym. Oto np. „Vertige
d’Afriquea (Szał Afryki) starego
i zasłużonego pisarza, pana Ed
munda Harancourt. Historja młode
go oficera francuskiego, porucznika
Lemaure, pisana w formie dzienni
ka. Lemaure kocha gorąco swą
młodziutką narzeczonę Julję Declive
i za konfidenta swych trosk miłos
nych obiera jej kuzyna, a swego
kolegę, oficera, Lucjana Declive,
znanego uwodziciela, tak zwanego
w dosadnem określeniu francuskiem
„homme a femmes
.
*
Powoli odda
lenie i gorący klimat afrykański
przeradzają miłość młodego oficera
dla Julji Declive w istny szał,
który potęguje jeszcze wzrastające
stale podejrzenie, że Julję z jej ku
zynem łączy nieznany mu bliższy
stosunek. Lucjan pada w potyczce
z krajowcami, a znalezione na tru
pie listy odsłaniają porucznikowi
Lemaure tajemnicę jego narzeczo
nej: była ona kochanką Lucjana.
Mimo zawodu i rozpaczy, młody
porucznik nie może się wyzwolić
z pod władzy „szału Afryki" i, cho
ciaż gardzi niewierną narzeczoną,
chce ją poślubić. Na szczęście, po
powrocie do Europy, dowiaduje się,
2

że Julja opuściła Tulon i wyjechała
niewiadomo dokąd. Czar pryska,
młody oficer powraca do normalne
go stanu duchowego i do swych
obowiązków.
Panu Harancourt brak poniekąd
znajomości terenu i obyczajów afry
kańskich, dlatego też powieść jego
jest raczej powieścią psychologicz
ną, niż odtwarza życie Afryki.
Posiada zato tę znajomość w ca
łej pełni p. Ferdynand Duchene,
pisarz algierski, uwieńczony Wielką
Nagrodą literatury w Algierze w koń
cu 1921 r. za romans afrykański:
„Au pas lent des Caravanes“ (Wol
nym krokiem karawan). Krwawe
dzieje miłości i śmierci rozgrywają
się podczas pochodu karawany, przy
dźwięku dzwonków, zawieszonych
u szyi wielbłądów. Urocza Meriem,
żona kaida Ali, kocha się w pięk
nym sokolniku Kaddour; zdrada jed
nego z towarzyszy podróży odkrywa
prawdę mężowi i Meriem ginie
z jego ręki. Śmierć jej pomści so
kół ulubiony Kaddoura, rozdzierając
szponami i dziobem twarz zdrajcy.
Bardzo chwalona przez krytyków
francuskich, głównie przez Henri de
Regnier, powieść p. Duchene jest
rzeczywiście ciekawa i oryginalna,
dzięki swemu egzotycznemu kolory
towi.
Temiż zaletami w wyższym je
szcze stopniu, ale oprócz tego więk
szą doskonałością formy i pogłębie
niem psychologicznem odznacza się
powieść pp. Hieronima i Jana Tharaud: „La randonnee de Samba
*.
Diouf
Tu już wchodzimy w świat
murzyński. Nie ma on nic wspól
nego z histeryczno-potwornym „Batonala", murzyńskiego pisarza p. Ma
ran, któremu, jak wiadomo, ku prze
rażeniu krytyków i inteligentnej pu
bliczności francuskiej, dostała się
nagroda Goncourfów (co prawda,
tylko 5 u głosami). Ale akademja
Goncourfów jest oddawna przed
miotem żartów dla pisarzy francu
skich i, rzecz ciekawa, na tym
punkcie umiarkowani, konserwaty
ści i najskrajniejsi młodzi godzą się
z rozczulającą naprawdę jednomyśl
nością.
Jeżeli „Batonala" budzi w nas
jedynie wstręt do czarnych i białych
przedstawicieli ludzkości oraz uczu
cie niekłamanego niesmaku, to „Sam
ba Diouf" pp. Tharaud przedstawia
nam murzynów afrykańskich niepo
równanie sympatyczniej. Murzyni
nie są tu ani potworami okrucień
stwa, ani okazami głupoty. Bardzo
prymitywni, odruchowi, a jednak niepozbawieni pewnej wrodzonej chytrości, z nieco różną od europejskiej
moralnością, ale zdolni i do uczuć

szlachetnych i do poświęceń, tro
chę ludzie-dzieci, pociągają nas i za
ciekawiają. Samba Diouf, bohater
powieści, rybak, który, upojony wi
nem palmowem, zostaje oddany ja
ko rekrut Francuzom, jest bezwątpienia typem raczej dodatnim. Na
wojnie niebardzo dobrze zdaje so
bie sprawę, o co i dlaczego się bije,—
przypomina w tern trochę Sienkie
wiczowskiego Bartka-Zwycięzcę, ale
spełnia swój obowiązek żołnierza
odważnie i sumiennie, marząc o po
wrocie do wsi rodzinnej. Przez
chwilę tylko, gdy leży ranny w szpi
talu, wydaje mu się, że młoda infirmierka francuska, która go ota
cza szczególną troskliwością, byłaby
mu milszą od czarnej bohdanki, po
zostawionej w Afryce. Ale, zoba
czywszy przy młodej Francuzce ład
nego oficera-lotnika, szybko odzy
skuje zdrowy rozsądek.
Doskonałą również powieść mu
rzyńską dał znany pisarz francuski,
również ze starszej generacji, p. Gaston-Joseph. „Koffi", czyli historia
młodego murzynka, odznacza się
niewymuszonym humorem i wybornem pochwyceniem psychologji mu
rzyńskiej.
Mały Koffi zwyczajem murzyń
skim ucieka ze wsi swych rodziców
do miasta, aby służyć u Europej
czyków. Ma lat 9, więc tylko dzięki
protekcji starszego odeń chłopaka,
boyła, otrzymuje miejsce kuchcika.
Ale Koffi lubi pić wodę kolońską
i próbuje palić cygara pana, więc
wkrótce znajduje się znowu na
bruku. Doświadczenie uczy go roz
sądku: zostaje boy
*em,
trafia na
rozumnych i dobrych Europejczyków,
cywilizuje się nieco i ożeniwszy się
z murzynką, również nieco ucywili
zowaną, przyjmuje miejsce kucharza.
Z czasem, dzięki swym zaletom zo
staje tłómaczem rządowym, po kil
ku zaś latach plemię rodzinne obiera
go królem. Tu zaczyna się katastrofa
biednego murzyna, zbyt europejskie
go dla swych rodaków, zbyt murzyń
skiego dla Francuzów. Koffi ma jaknajlepsze zamiary względem jednych
i drugich, ale, nie będąc dyplomatą,
wzięty w dwa ognie, nie umie
podołać ciężkiemu zadaniu i szuka
pociechy wr winie palmowem. Przy
słowie „in vino veritas“ nie spraw
dziło się pomyślnie dla Koffie‘go,
gdyż i właśni poddani i Francuzi
detronizują go zgodnie.
Autor chciał dowieść w tej
powieści, że właściwie biali mogą
mieć olbrzymi wpływ na murzynów,
lecz że większość Europejczyków
nie jest odpowiednio przygotowaną
do swojej trudnej misji cywilizacyj
ne!. „Koffi
*
należy do wydawnictw

Z pośród wybitnych polskich dzieł malarstwa współczesnego.

Kasper Żelechowski.

nowego przedsiębiorstwa wydawni
czego przy znanym miesięczniku
paryskim „Le Monde Nouveau
.
*
Zanim jednak zdam sprawę
z reszty wydawnictw tej firmy,
muszę przedtem wspomnieć o świeżo
wydanej przez „Mercure de France
*
książce pana Jerzego DuhameFa
„Les Plaisirs et les Jeux i dwóch
nowościach: „Les Journal de Marie
*
Leneru
(Dziennik Marji Leneru)
i „Les Grands Hommes en Liberte"
3

Pasterka.

(Wielcy Ludzie na swobodzie), pana
Billotey.
Nowy utwór pana DuhameFa
jest właściwie historią jego własnych
dzieci; autor pochyla się nad ich
kolebką, a potem obserwuje ich
nieskomplikowane zabawy i uciechy,
śledzi rozwijającą się zwolna inteli
gentną myśl, konstatując na każdym
kroku bałwochwalcze niemal, mimo
całego krytycyzmu,
przywiązanie
rodziców do dziecka, przeciwsta

wiające się bezwiednemu, beztroskliwemu, ale bardzo despotycznemu
egoizmowi dziecka. Tysiące drob
nych, nieuchwytnych niemal odcieni,
subtelnie
uwydatnionych piórem
artysty, nadają temu stosunkowi
dzieci do rodziców niezwykle ciekawy
koloryt i czynią powieść, — mimo
braku wszelkiej fabuły i intrygi —
ciekawą i pociągającą. Prześliczna
jest zwłaszcza ta bardzo delikatna,
a jednak bardzo głęboka, iście
duhameFowska analiza budzącej się
duszy dziecięcej.
Bardzo ciekawą analizą także,
ale zmęczonej, szarpiącej się w pę
tach życia duszy kobiecej jest świeżo
wydany dziennik niedawno zmarłej,
znanej autorki Marji Leneru, po
przedzony piękną przedmową słyn
nego dramaturga Franciszka hr. de
Curel. Mar ja Leneru przeżyła dziwny
i smutny żywot. Obdarzona wysoką
inteligencją, była od 14 go roku
życia dotknięta nieuleczalną głuchotą,
a z tego powodu mówiła również
z pewną trudnością. Prócz tego
wzrok miała dość słaby. Mimo to
stworzyła kilka dzieł, między któremi
sztuka „Les Affranchis
*
(Oswobo
dzeni), grana przed wojną w Odeonie,
a znana również i w Polsce, zaj
muje niepoślednie miejsce. Dziennik
jest drugiem najciekawszem dziełem
przedwcześnie zmarłej autorki. Prasa
francuska rozpisuje się o nim bardzo
szeroko.
„Wielcy Ludzie na swobodzie
*
to szereg humorystycznych, niezmier
nie dowcipnych szkiców pana Piotra
Billotey. Skrzy się tutaj ów słynny
„esprit" paryski, lekki, cięty, a barw
ny i połyskujący subtelnym blaskiem
ironji. Billotey nie oszczędza nikogo.
Jest tu i Fryderyk Masson, poszu
kujący „dam serca" Napoleona,
określający sam siebie w sposób
komicznie wymowny: „Tak, jestem
Masson, ten Masson, który napisał
tyle małych historyjek o wielkim
człowieku", jest i pan Rene Doumic
z odmłodzoną cudownie systemem
słynnego Woronowa Akademją „Nie
*
śmiertelnych
i nieszczęsną przesta
rzałą „Revue des deux Mondes”, i jest
Sasza GiHtry, silący się daremnie
na odkrycie czegoś nowego w swem
własnem życiu i osobie, i wielu,
wielu innych. Książka pana Billotey
miała ogromne powodzenie w Paryżu,
ale zagraniczny czytelnik musi znać
dość dobrze współczesną literaturę
francuską, aby mógł w zupełności
ocenić niezwykły dowcip autora.
Zupełnie innym kolorytem od
znaczają się ostatnie wydawnictwa
„Monde Nouveau". Na czele ich
postawićby można „Les devotes
dfAvignon
*
(Dewotki z Avignon'u)

powieść słynnego J. Peladan‘a,
drukowaną niegdyś w „Mercure de
France", ale ukazującą się po raz
pierwszy w ksiąźkowem wydaniu.
„Dewotki z Avjgnonłu" to analiza
subtelna, posunięta do ostatecznych
granic myśli i możliwości ludzkiej,
stanu duszy dwojga zakochanych.
Powieść, pisana pięknym, giętkim
i barwnym stylem Peladan‘a, obfi
tuje w prześliczne opisy południa
Francji i prastarego miasta Papieży
oraz Petrarki i Laury. Niema w niej
nic z tuzinkowego romansu i każdy
inteligentny czytelnik powróci do
książki Peladan‘a z przyjemnością
nawet po parorazowem jej przeczy
taniu. Książkę poprzedza bardzo
interesująca przedmowa znanego
krytyka paryskiego, panaG.L. Jautaln.
Bardziej mistycznym kolorytem
odznacza się „Nocny Podróżny
*
(Le Voyageur de Nuit) tegorocznego
laureata „prix Renaissance" pana
Henry-Jacques. Jestto dosyć zawikłany sen o szczęściu i życiu,
raczej poemat prozą niż powieść.
Coś w rodzaju „cudownych
*
opo
wieści z tysiąca i jednej nocy.
Mistycyzmem jeszcze bardziej
ponurym tchną ,,Cztery życia Sakya — Muni
*,
Kazimierza Rakow
skiego, opiewające znaną historję
Buddy, w formie zresztą dość
wdzięcznej.
Zato bardzo dalekiem od po
przednich książek jest jako treść
i styl „Studjum o Donżuanizmie
współczesnym" (Essai sur le donjuanisme contemporain) pana Marcel
Barrlere, należącego również do
grupy starszych pisarzy. Przypomina
ona nieco słynne: „Ars amandi"
Owidjusza. Autor zastanawia się
nad sposobami, jakiemi don Juan
współczesny może posługiwać się
dla zapewnienia sobie zwycięstw
sentymentalnych, i kreśli typ idealny
Don Juana, przypominający trochę
Ahaswerusa Zapolskiej, a w rzeczy
wistości będącego wieczystym tuła
czem miłosnym, skazanym na wę
drówkę sentymentalną bez końca.
Obok tych bardzo współczesnych
powieści i studjów, „Le Monde
*
Nouveau
wydał jednocześnie do
skonałą pracę historyczno-literacką
pana Klemensa Janin „Victor Hu^o
en exil" (Wiktor Hugo na wygnaniu),
w której ogłosił cały szereg bardzo
ciekawych a nieznanych
dotąd
listów szefa romantyzmu francuskiego
do swej rodziny. Są też ładne listy
Adeli Hugo do Juljana Janin,
krytyka literackiego z epoki II go
Cesarstwa. Cofając się jeszcze dalej
w przeszłość, ta sama firma wyda
wnicza daje nam dobre tłomaczenie
4

ezoteryczno-fantastycznego utworu
prozą Goethe‘go „Zielony Wąż (Le
Serpent Vert) i tłomaczenie renesan
sowego romansu łacińskiego „Euryale
et Lucrece" pióra A. S. Piccolomini,
późniejszego papieża Piusa II, zna
nego humanisty. Tłomaczenie to
jest dziełem jednego z naszych
rodaków, p. J. Sikorskiego, byłego
ucznia słynnej Ecole de Chartres.
Wreszcie z tłomaczeń współczesnych
wspomnieć warto o „Sulamitce"
Kuprina (z rosyjskiego) i o „Wspom
nieniach rodzinnych" Engelberts^
(z holenderskiego).
Z pisarzy religijnych o dwóch
trzeba wspomnieć: jednym jest słyn
ny p. Goyau, od niedawna członek
Akademji, drugim znany socjolog
chrześcijański i wierny polonofil
p. Pierre Harispe. P. Goyau wydał
świeżo ostatnie swoje dzieło „Fi
gurynki Franciszkańskie
.
*
Jestto
rodzaj minjatur literackich o deli
katnych a jednak żywych barwach,
gdzie szczera i gorąca wiara śre
dniowiecza godzi się doskonale
z wyrafinowaną psychologią XX-go
wieku. Śliczne witrażowe sylwetki
„biednych dam
*
franciszkańskich
i całego szeregu „Poverelll
,
*
towa
rzyszy św. Franciszka z Assyża,
przesuwają się kolejno przed oczyma
czytelnika, trochę widmowe, a mimo
to bardzo wyraziste i bardzo blizkie.
Książkę zdobią doskonałe, artystycz
ne reprodukcje minjatur ze starych
mszałów i ciekawych starych obrazów.
Co do książki pana Harispe,
przypomina ona również średnio
wiecze pogodzone ze współczesno
ścią. Jest to szereg kontemplacji,
rozmów duchowych o bardzo głę.
bokim tonie religijnym. Nawet nie
powołani czytać je mogą dla pięknego
stylu i zdrowych śmiałych poglądów
na psychologję i społeczeństwo
współczesne.
Paryż.
Dr. M. Kasterska.

\N ósmą rocznicę legjonów.
KSIĄDZ STANISŁAW ŻYTKIEWICZ.
Dnia 5 sierpnia minęła ósma rocznica, gdy kadra legjonowa Józefa Piłsudskiego wyszła w pole na walkę o wolność i su
werenność narodu polskiego. Z racji tej odbył się w Krakowie
liczny zjazd byłych legjonistów. „Świat
**
zaś daje garść cieka
wych wspomnień kap. M. Dąbrowskiego, który w ruchu legjonowym brał czynny i wydatny udział.

Było to wrześniowe przedpołu
dnie 1914 roku na Błoniach stare
go Krakowa. W słońcu lśnił Kopiec
Kościuszki. Zdała dolatywało szcze-

Grób sierżanta 5 p. piech. leg. Alek
sandra Sulkiewicza nad Stochodem.

czynam kilka uwag skromnego kro
nikarza o najwznioślejszym bodaj
człowieku pośród źołnierstwa legio
nowego, o najpokorniejszym z po
kornych słudze sług Chrystusa, a za
razem najdumniejszym i najhojniej
szym magnacie Odrodzonej Polski,
o trwożliwym, gołębiej prostoty peł
nym pielgrzymie, a zarazem ryce
rzu bez zmazy, mężnym, jak Ś-ty
Jerzy — to czynię to dlatego, że
dzień ów „ przysięgi Legjonów *
związał się w historji naszej z księ
dzem kapelanem Żytkiewiczem, po
raz pierwszy jawnie i bezapelacyjnie
biorącym rozbrat w obliczu nieba
i ludzi, historji i sumienia własnego
z nakazem swej władzy biskupiej,
a stającym po stronie „tych najmi
tów— Austrji i Niemiec
.
*

A jednak, oto on jeden, ten
subtelny, maleńki, ascetyczny księżyna z Rzeszowskiej parafji Bogu
chwały, intuicyjnie odczuł, pojął
i do głębi zrozumiał samotnego
wodza w Kielcach i nie zawahał
się przyjąć od legjonistów na Bło
niach Krakowskich tamtej przy
sięgi.
Zaiste, była to „największa, naj
wspanialsza i najstraszniejsza przy
sięga, jaką człowiek może złożyć
człowiekowi".
*
*

*

Któż bo dziś nie wie, iż za te
słowa obcej nam duchem i formą
*
„przysięgi
otrzymywaliśmy, ba, za
cenę tych słów otrzymać mogliśmy
broń do ręki, amunicję do łado
wnic, łach na grzbiet i bose nogi,
i kromkę chleba żołnierskiego.
K«. St. Żytkiewicz

kanie karabinów maszynowych. Park
Jordana stał nieruchomo, jakby stę
żały, pomimo szalonego ruchu
automobilów, dorożek, przemarszu
pieszych oddziałów i nerwowego
szybkiego tupotania „cywilów
*
—
spiesznie dążących drogą na Błonia.
Kilka tysięcy strzeleckiej-legjonowej młodzieży składało na tych
Błoniach pierwszą po tylu latach przy
sięgę na bój śmiertelny z Moskwą...
Jest w literaturze naszej opis
tej chwili dziejowej, pióra najwięk
szego pisarza Młodej Polski.
Autor „Popiołów
*
przedwojen
nych i powojennego „Wiatru od
*
Morza
rzucił na tę chwilę przysię
gi tyle ohydnego błota i szlamu ze
branego z niewolniczych dusz pol
skich, że doprawdy ból i żal ściska
serce żołnierskie.
Zwłaszcza, iż to błoto w pier
wszym szeregu ugodziło w pierś
i w oblicze najczystszego jakiego
znam kapłana — katolickiego...
I jeśli tym wspominkiem rozpo

Któż bo dziś nie wie, iż słowa
mi moskiewskiej „przysięgi
*
inna
garstka na Pradze w parku Suworowskim równocześnie prawie odda
wała się również za cenę nierównie
mniejszą w niewolę „najmitów
*.
Rosji

Grupa komendantów Związku Strze
leckiego w r. 1913 we Lwowie. Stoją
od lewej:
Jarnuszkiewicz, Biega
Rydz-Śn igły, ś p Wyrwa-Furgalski,
Kuczyński, Koc, Urbański, ś p. Sarmat-Szyszłowski, Wacław Aleksan
drowicz, Karasiewicz, Tokarzewski;
siedzą: Konst Aleksandrowicz, Sawa-Machowicz, Kordjan, ślsski.
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W kilka tygodni później znalazł
się ksiądz Żytkiewicz w boju pod
Anieiinem—Laskami, nieopodal wio
ski Trupień. Artylerja moskiewska
z fortów Dęblina ziała straszliwym
ogniem w niedoświadczone, niewyćwiczone szeregi strzeleckich bataIjonów J. Piłsudskiego. A jednak
prowadzone w bój szły młode za
stępy, dorównując świetnym kadro
wym wojskom pruskim i austrjackim, kryjąc ich odwrót wreszcie,
podobnie staremu wypróbowanemu
w bojach żołnierzowi z pod Berezy
ny czy Lipska.

Jak dobry, kochający brat w Chry
stusie, jedynie z malutkim krzyży
kiem w ręku, błogosławiąc na pra
wo i lewo biegł i padał w linji tyraljerskiej ks. Żytkiewicz, podnosił
rannych, krzepił, oddawał sanitarjuszom.

Na tych polach Trapienia za
dzierzgnęła się ta mocna nić ser
decznej, świętej nieomal przyjaźni

W ósmą rocznicę^legjonów.

Zaprzysiężenie legionów polskich na błoniach pod Krakowem w dn. 7 września r. 1914.

księdza-legjonisty z młodą, junacką
gromadą — Piłsudskiego.
*
*
*

Spotkałem księdza Żytkiewicza
osobiście po raz pierwszy w pocho
dzie przez Ziemię Lubelską.

Było to w noc boju pod Jastko
wem. Krwią spłynął świeżo sfor
mowany pułk czwarty Legjonów.
W wysuniętych, czołowych rowach,
naprędce wykopanych legły czujnym
snem bataljony V i VI pierwszej
Brygady.
Osrebrzonym w księżycu paro
wem dążyłem do komendy baonu.—
Górą szły raz w raz poświsty prze
ciągłe karabinowych kulek... Wtem
nad parowem zamajaczyła sylweta
konna. Chwyciłem za broń.
Stępa posuwa się czarna jakaś
postać. Koń zmachany setnie nawet
na kulki nie zważa, jeździec w ma
ciejówce, w długim jakimś płaszczu
Ni karabina ni szabli przy nim.
Podpełzłem w górę. —Stój! kto
jedzie? pytam.
— A ksiądz kapelan do oko
pów—zmęczony jestem po bitwie—
dali mi konia.
— Po co ksiądz do okopów

o tej porze zdąża i to konno—roz
pytuję się dalej. Górą ksiądz jedzie,
a tu kulki bzykają jak chrabąszcze
w parku Dąbrowickim, gdzie sztab
1 Brygady.
— Nie znacie widocznie na
szych zwyczajów, obywatelu.—Dziś

ma być nocny wypad. — Chłopców
należy nawet w tajemnicy przed ni
mi pobłogosławić, udzielić im roz
grzeszenia in articulo mortis — pły
nął cichy, melodyjny, jak poszum
zbóż głos kapłana...
*

*

*

Msza połowa odprawiona na Wołyniu w 1916 r. w drugą rocznicę odmarszu z Krakowa.
Klęczą: Sosnkowski, Piłsudski, Haller i Norwid Neugebauer. Odprawia mszę ks. kape
lan Żytkiewicz.
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Wkrótce poznałem „te zwycza
je". — Niejednokrotnie widywałem
ks. Żytkiewicza, jak pełnił swe obo
wiązki w cieniach nocy, podczas
wściekłych ataków. Wiedziałem, źe
chłopcy w dzień peszyli się na te
praktyki religijne przed szturmem
czy bitwą.
Zamiast podnoszenia serca uzy
skiwano w dzień błogosławieństwa
mi znaczny upadek ducha i odwagi.
Chłopiec, jeden z drugim, już się
gotował na śmierć, śmierci tej
oczekiwał, nie mógł i nie chciał
już walczyć i żyć, zwyciężać
i bić.
Z pociechą religijną w boju na
leży być niezmiernie ostrożnym.
Rozumiał to ksiądz Staś do
skonale.
Dziś powiedzieć mogę, iż ksiądz
ten swoją cichą i wytrwałą pracą
duszpasterstwa zyskiwał wielu na
wróconych. Zawsze koło niego było
kilkunastu wierzących „inteligentów",
nawrócił nawet dwóch doktorówlekarzy i jednego dowódcę bataljonu.

Był żołnierzowi bratem w szczę
ściu i w nieszczęsnej potrzebie.
On celebrował wszystkie nasze
nabożeństwa połowę i „święta"
Brygady.
Nigdy żaden rubaszny „wiarusowski" kawał nie chwytał się tego
świętego człowieka. Wszyscy od
pułkowników począwszy nietylko
szanowali księdza Stasia, ale oka
zywali mu pełnię czci i uznania dla
jego trudnej pracy.
Byłem z księdzem Żytkiewiczem
w niejednej trudnej sytuacji bojo
wej, w marszu naprzód i w uciążli
wych, demoralizujących odwrotach.
Największe wrażenie uczynił na
mnie fakt następujący:
W placówkę naszą nad Stawokiem wyrżnął pełny „kuferek".
Z trzech ludzi pozostała jakaś bez
kształtna masa ciała i strzępy
mundurów. Trzeba było spiesznie
opuszczać to miejsce. Ksiądz Żyt
kiewicz w kilka godzin później po
kazuje się nieopodal, dźwigając
spore czarne zawiniątko.
— Muszę ich pochować bodaj
we własnej sutannie. Mam drugą—
mówi do mnie, jak gdyby usprawie
dliwiając swój czyn.
Na opisanie jeszcze dziś brak mi
słów, brak weny sprawozdawczej.
Myślę, iż czynom pierwszych
chrześcijan, grzebiących swych bra
ci w katakumbach Rzymu, po pie
kielnych igrzyskach w cyrku Nerona,

Z życia Uniwersytetu Wileńskiego.

Prot. Władysław Dziewulski, dyrektor obserwatorium astron. w Wilnie. Nowa kopuła
w obserwatorium Uniwersytetu Wileńskiego. Wielki refraktor śr. 15 cm. (większy
śr. 20 cm. Jest w prywatnem, obecnie nieczynnem obserwatorium u p. Szaniawskie
go w siedleckiem).

nikt nigdy opisać nie zdoła. Te
czyny widzi się po przez wieki
oczyma duszy.
*
*
*
Dziś, kiedy wszystko powoli za
ciera nieubłagany Kronos, kiedy ko
sa jego niejeden cudny kwiat pod
cięła nieubłaganie, kiedy piasek
klepsydry czasów niejedne drogie
oczy i bezcenne usta zasypał na
wieki — niech mi wolno będzie to
wspomnienie ujawnić.
Wiem, że ksiądz Staś nie zo
stanie nigdy generałem brygady ani
generałem dywizji jako biskup po
łowy.
Zaszczyty te nieziemską duszę
księdza Stasia raczej obraziłyby
7

boleśnie. Lecz my, starzy żołnierze
legjonowi, co widzieliśmy go w bi
twach, co drżeliśmy o jego życie
w strasznym odwrocie z pod „Re
duty Piłsudskiego*, w huraganowym
ogniu nad Stawokiem, w zakaźnych
szpitalach Baranowicz i Wilna,
w stepach Ukrainy i w złotym Ki
jowie i znów pod Lidą i znów pod
Grodnem i znów w jakiemś zatraconem Mołodecznie czy innym Bory
sowie, aż wreszcie ujrzeliśmy go
z wstążeczką „ Wirtuti Militari" na
Placu Saskim, my „Stare, bezbożne
leguny", zawsze będziemy swego
kapelana czcić i kochać jako jedy
nego prawdziwego przyjaciela w księ
żej sutannie.
M. Dąbrowski.

Cuda krajobrazu włoskiego

Kaskada Delie Marmore, koło Terni.

Chata wieśniaka w dolinie Svza w Piemoncie.

Dolina Tremoaino w Piemoncie.
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Fot Servizio Fotografico Itallano.

Cuda krajobrazu włoskiego

Viareggio.

Sorrento, miasto bajki.
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Fot. Serv:jio Fotografice Italiano.

Nowy tom opowiadań autora „Pałuby”.
Karola Irzykowskiego „Z pod ciemnej gwiazdy
*
.

Karol Irzykowski nie należy do
pisarzy, posiadających szeroką poczytność. Umie jednak zainteresować
inteligentnego czytelnika.
Wśród
tego rodzaju odbiorców ma wiernych
i oddanych słuchaczy. Dodziś jego
*
„Pałuba
nie przestała fascynować.
Szersza publiczność nie zna tej
powieści i nie pozna jej nigdy.
Inteligentny człowiek bierze ją jednak
do ręki, jako książkę rzetelnego
twórczego wysiłku, i wraca do niej,
gdyż na kartach tego dzieła Irzykow
ski utrwalił wiele ciekawych doku
mentów psychoanalizy ludzkiej.

Twórca „Pałuby
*
zainteresował
przytem pewien odłam naszej inte
ligencji śmiałemi inwektywami tak
na polu rozmyślań kulturjozoficznych,
jak i artystycznych. Za życia ś. p.
Stanisława Brzozowskiego, twórcy
„Legendy Młodej Polski
,
*
Irzykowski
posiadał wdzięczny przedmiot do
swoich przekornych rozmyślań. Po
trafił w wielu tezach i sądach
Brzozowskiego odnaleźć Achillesową
piętę. Był w takie momenty nie
zwykle jasny w formułowaniu za
rzutów i często dowcipny przy
prowadzeniu ideowych krucjat. Irzy
kowski zwalczał
również przed
europejską wojną literaturę, która
chciała tworzyć za wszelką cenę
legendę o żołnierzu i polskim czy
nie. Krytyka jego w tym kierunku
była chwilami wysoce tragiczna.
Dobra metoda myślenia, szkolonego
na Avenariusie, Machu, Kancie,
zawodziła. Krytyka nawet była słuszna
z punktu widzenia
istniejących
przedwojennych miar i sądów. Rze
czywistość obecna oddała jednak
laur zasługi właśnie tym, którzy...
niedość ściśle, niedość naukowo,
niemetodycznie, ale za to z wiarą
i animuszem poszli wyrąbywać gra
nice Rzeczypospolitej.
Tern niemniej i dziś warto jest
przeczytać „Czyn i słowo
*
Irzykow
skiego. W książce tej formalnie
biorąc niema błędu. Jest tylko
inna psychika oraz inny zakres
świadomości. Chłód jej jest wrzącą
lawą odpowiedzialności. Refleksja
mówi, jak echo popowstaniowe
krwawe i straszne- Walka bowiem
Irzykowskiego „z pałasikiem i czer
wonym rabatem
*
wypływała nie
z tego, że nie doceniał on myśli
o suwerenności narodu. Jego kry
tyczna, wrażliwa inteligencja ważyła
szanse i szła szlakiem rozwagi.
Tragiczna ostrożność rodziła nieje

den dowcip, gorąco później komen
towany przez zapalną młodzież.
Obecnie Karol Irzykowski pro
wadzi dalej dzieło swojej intelek
tualnej przekory. Zmieniły się czasy
—zmieniła się więc i skala tematów.
Nie jest winien przecież Irzykowski,
że miast dawnej floretowej, pięknej
włoskiej walki djalektycznej musi
prowadzić niemal szkółkę pierwszych
prawideł myślenia. Jego wycieczki
w regjony futuryzmu, formizmu,
kubizmu i wogóle wszelkiego tegoczesnego izmu nie fascynują tak,
jak dyskusje z Brzozowskim. Nic
w tern niema dziwnego. Irzykowski
nie ma pola do rozpędu, miast
trampoliny intellektualnej spotyka
bagienko, o które nikt nie jest

Karol Irzykowski.

w stanie się odbić, by wykazać
swoją zręczność. Zawodowy paszkwilista ma tu tylko materjał na
miarę swojego temperamentu, ale
Irzykowski jest za szlachetny, jako
pisarz, by babrać się w tego rodzaju
ludzkich małostkach. Jego wszędzie
i zawsze interesuje strona ideolo
giczna oraz ideowa.
Obecnie wydany tom jego opo
wiadań pt. „Z pod ciemnej gwiazdy
*
nosi na sobie piętno wszystkich
świetnych intellektualnych walorów
i twórczych niedomagań tego pisa
rza. Jest on w każdej swojej opo
wieści ciekawy. Karol Irzykowski,
autor, mówi tu często za dużo,
często za mało, by przekonać potęgą
swojej wizji artystycznej. Zawsze
jednak pociąga swoim temperamen
tem umysłowym, swoją ciekawością
do zjawisk moralnych i psycholo
gicznych życia. Często przyznaje
mu się rację. Rzadko pochwytuje
jednak uwagę czytelnika w sposób
bezapelacy’ny, by przez suggestję
JO

artystyczną narzucić mu swoją wizję
rzeczywistości. Z pośród utworów,
zamieszczonych w tomie obecnym,
zainteresuje szersze kola czytelnicze
opowiadanie pt. „Kowadło Morda
*
’
Opowiadanie to jest obecnie bardzo
aktualne. Niema tygodnia przecież,
by nie gorszono się lub nie rado
wano, że ktoś dostał po twarzy.
Irzykowski na temat ten napisał
zabawną opowiastkę. W wagonie
kolejowym jakichś trzech paniczyków przechwala się, jak, kiedy
i komu nabili twarz. Rozmowie tej
przysłuchuje się olbrzym, który
jednym ruchem pięści mógłby skwi
tować rachunki owych panów ze
społeczeństwem. Olbrzym ten jednak
nie korzysta ze swojej przewagi.
Irzykowski podpowiedział mu inny
sposób wyjścia z sytuacji. Nadsta
wia on twarz, by go ci trzej bijący
po twarzy panowie wytłukli- Niech
sobie użyją- Jemu to nic nie
przeszkadza.
Zaczęło się „kucie po mordzie
,
*
lecz skończyło się prędko. Paniczykowie pomęczyli się na dobre.
Olbrzym jak siedział—tak i pozostał
w pozycji niezmienionej.
Drwina Irzykowskiego jest prze
korna, choć pali witrjolejem satyry
na stosunki polityczno - moralne,
jakie zapanowały wśród pewnego
autoramentu działaczy. Jeszcze bar
dziej jest złośliwy jego skalpel, gdy
Irzykowski opowiada pewne zdarze
nie „o wrogu i nieprzyjacielu
.
*
Byli to sobie dwaj tchórze z dwóch
przeciw sobie walczących armji.
Spotkali się koło grubego drzewa.
Jeden drugiego chciał wziąć do
niewoli, ale żaden nie miał ocho
ty i odwagi poddać się, choć
jeden i drugi zdradzali wyraźne
chęci pokojowe. Kręcą się koło
pnia naokoło, jeden drugiego stra
szył, a obydwaj się boją. I jakiż
koniec? Jeden tchórz pragnie za
mordować drugiego tchórza. Irzy
kowski kończy tę swoją przejrzystą
opowiastkę następującemi słowami:
„W ostatnich blaskach zacho
dzącego słońca trwała walka naj
straszniejsza — walka dwóch rozwścieklonych tchórzów, z których
jeden musiał zginąć, a żaden nie
mógł uciekać
.
*
Wyraźna myśl tej opowieści
Irzyko oskiego jest mniej ciekawa,
jako pouczenie społeczne — ale nie
zwykle rozśmiesza, gdy dotyka dobrze
zaobserwowanych psychologji. W to
mie tym oprócz wyżej wymienionych
utworów znajdujemy jeszcze takie
alegorje, nowelki, i opowiadania,
jak „Wielki jeździec
,
*
,
*
„Pogrzeb
,
*
„Okno
„Metamorfozy Mojskiego
*,

Członkowie Rządu rektora J. Nowaka.

BO WE U1MMIE1TMLIIE w PłRYZO
W jesieni zeszłego roku p. Matei
Rousson, wykwintny znawca i entuzja
sta teatru, założył w Paryżu pismo p. tyt.
„Choses de theatre". Zapowiadał we wstę
pnym numerze ostrą walkę z kramarza
mi, którzy obniżyli i zbezcześcili tę wiel
ką świątynię sztuki, z kabotynizmem
i sprzedąjnością, które się w teatrze
współczesnym rozpanoszyły. Odrzucał zgó-

Prof. Gabrjel Narutowicz, b. min. rob. publ.
Obecnie minister spraw zagranicznych.

^inih,iiiiiiii.>i!iiiii,iiiiii.. .

Ludwik Zagórny-Marynowski, dyrektor ma
gistrali Stanisławowskiej, został mianowa
ny Ministrem Kolei.

.. .

Wacław Makowski, prof. prawa karnego n^
uniwer. warszawskim, powtórnie został mi
nistrem sprawiedliwości.

Ludwik Darowski piastuje znów tekę mini
stra pracy.

„Almanzor", „Dukat
,
*
*,
„Arka
„Wa
gon astralny
,
*
„Melodja Janki" oraz
wPyriphlegethon". Każdy z tych
utworów zawiera w sobie ziarno,
które wdzięcznie wyłuskuje się
z męskiej, pięknej prozy Irzykow
skiego.
Nowy tom opowiadań autora
„Pałuby" stanie się zapewne lite
racką wartościową nowalją, budzącą

wśród inteligentnych czytelników
wiele ciekawych refleksji. Snobi
znajdą' w nim trochę żeru. Nie
znaczy to jednak, by Irzykowskipisarz zniżył swój lot, zmienił
drogę swojego intellektualnego trudu.
I przez te bowiem opowiadania
widzi się rzetelny wysiłek autora
„Pałuby".
Eustachy Czekalski.
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Matei Rousson.

ry ciasne ramki doktryny, obiecywał
wciągnąć do pracy nad badaniem zaga
dnień życia scenicznego zarówno estety
cznych, technicznych, jak ekonomicznych,
szereg wybitnych artystów i twórców,
gwarantując im szczerość i wolność bez
względną w wypowiadaniu ich przekonań.
Słowa dotrzymał. Co więcej, przekroczył
nawet znacznie ramy programu pierwo
tnego.
W każdym niemal numerze spotyka
my świetne artykuły, omawiające z werwą
i głębokiem znawstwem różnorodne pro
blemy życia teatralnego, podpisane przez
T. Bernarda, Lenormanda, J. Sarmenta,
przez artystów tej miary, co Antoine,
F. Gemier, Signoret, V. Boucher etc.
Nie dość na tem. „Chose de Theatre“
obejmują obecnie wszystkie rodzaje wido
wisk scenicznych. Repertuar teatrów pa
ryskich analizują Lenormand, zdolny dra
maturg i krytyk L. Ruth, p. Scize i inni,
rozprawy i przeglądy kinematograficzne
podpisują Delluc, L’Herbier, krytykę mu
zyczną Migot, przeglądy musie hallów
i cyrków — Legrand Chabrier. Starannie
jest uwzględniony ruch teatralny zagra
nicą w znakomitych artykułach poświę
conych scenom amerykańskim, angiel
skim, niemieckim etc. Dowcipna kronika,
echa i przegląd głosów prasy o życiu teatralnem uzupełniają ten niezwykle ży
wotny i świetnie redagowany miesięcznik.
Z pośród rzeszy czasopism teatral
nych wyróżniają się Choses de Theatre
bogactwem treści, oryginalnością i nie
zależnością myśli oraz wykwintną w swej
prostocie formą zewnętrzną (winiety, ry
sunki, kompozycja typograficzna). Jeżeli
zaś zważymy także bardzo umiarkowaną
jego cenę (25 fr. rocznie zagranicą — ze
znaczną zniżką dla abonentów polskich,)
to wolno nam będzie wyrazić przekona
nie, że pismo to winno znaleźć się nie
tylko w fachowych bibljotekach polskich,
lecz i w ręku wszystkich prawdziwych
u nas miłośników teatru.
Paryż.
E. Woroniecki,

BERLIN W LEGIE
Minął strajk drukarski, pokładły się
powoli spiętrzone fale oburzenia, po mor
derstwie Rathenaua, zamilkły echa wiel
kiej, imponującej demonstracji za repu
bliką. Nie pojmano dotychczas morderców
Rathenaua, jak nie pojmano rok temu tych,
co zabili Erzbergera, a ów młodzieniec,
któremu udało się Hardena tylko ciężko
poranić, także jeszcze buja na wolności.
Dwa miljony marek za ujęcie owych
dwóch patrjotów, którzy sprzątnęli mini
stra .dopełnienia traktatu", w ich oczach
podwójnie wstrętnego semity Rathenau’a,
i 100 tysięcy za wskazanie miejsca pobytu
niedoszłego mordercy Hardena, to wobec
dewaluacji marki niemieckiej nagroda nie
dość ponętna. Gdyby tak dolary, albo
guldeny holenderskie? Może sympatycznej
ofercie nie oparłyby się te koła .rdzen
nie niemieckie
,
*
które dziś fałszywemi
wiadomościami, pomocą czynną i finan
sową starają się wydostać przestępców
poza granice państwa. A może wierzyć
należy tej Vox populi, która twierdzi, że
ani rząd ani policja nie chcą wejść w kło
potliwe położenie skazania zbrodniarzy
i wywołania aktów zemsty. Kto wie, na
kogo los padnie? A każdy sobie milszy,
niż nieboszczyk lub nawet republika.
.Republika od przypadku
*,
jak wyraził
się onegdaj jakiś poseł wszechniemiecki.
Czy Niemcy w głębi ducha, pomimo de
monstracji, pomimo nowych ustaw ku
ochronie republiki, są republikanami? Kto
widział te nieprzeliczone tłumy w pocie
czoła ciągnące na zachód, tam na Kurfnerstendamm i w koło Gedaechtnisskirche,
gdzie mieszka bogacz i parwenjusz ber
liński w cieniu parwenjuszowskiego ko
ścioła wilhelmowskiego stylu, kto słyszał
okrzyki: na pohybel monarchistom, Hindenburgom, Ludendoi ffam, Helfferichom,
kto wglądnął w żądania za ochroną
ustawodawczą republiki, ten bez wahania
powiedziałby: tak. Ale Kto w parę dni
później zauważył, jak nic się nie zmienia,
jak siedzący w parlamencie reprezentanci
burżuazji po obowiązkowem oburzeniu
znów zezują na prawo, kto widział już
podobne fazy w Niemczech po zamachach
stanu i po zamordowaniu Erzbergera, ten
wątpić musi. Możliwe, że tym tłumom
brak przywódców, brak porywających
oratorów i genjalnych jednostek. Teore
tyczne wywody socjalistycznych pism,
właściwe Niemcom trzymanie się suchej
litery nie wystarczy dla podtrzymania tej
iskry zapału, którą chwilowo łatwo wy
krzesać, a którą utrzymać trudno.
Niemieccy jakobini, o ile nie polegli
podczas różnych puczów, siedzą za krata
mi—ich zawsze policja na czas ujmie —
a na wolności piszą sztuki, które nie są
niczem innem, jak tyradą na cześć rewo
lucji, praw robotniczych i t. d. Takim
siedzącym za kratą rewolucjonistą jest

1922 r.

Ernest Toller, którego sztukę .der Ma*
schinenenstuermer
grano podczas owych
dni burzliwych po raz pierwszy. Premjera
robiła wrażenie wielkiego zgromadzenia
ludowego i nie obeszło się bez mów
partyjnych, debat, oklasków, gwizdania
i okrzyków: na pohybel mordercom, a nawet
rządowi, który poetów narodu trzyma
w więzieniu. Sztuka sama, to raczej luźne
obrazy walki zgnębionych przez wynalazek
maszyn tłumów robotniczych, tłumów
w maszynie widzących swego największego
przeciwnika, demona wysysającego ich
krew, którego zniszczyć należy. Rzecz
dzieje się w Anglji, gdzie przed stu laty
tkacze zbuntowani przeciw nowo wynale
zionym maszynom wywołali krwawe roz
ruchy. Dramat tendencyjny pełen ideałów,
ale przepojony frazeologją partyjną a grany
w takt pieśni robotniczej. Z demagogicznej
sztuki Tollera reżyser, stosując dramat
do ram ogromnych Schauspielhausu, zrobił
coś operowo-teatralnego. Pochód robotni
ków, ponuro i cicho kroczący z głębi na
arenę, w stylu reinhardtowskim występu
jący i gestykulujący aktorzy, pieśń robot
ników, to szeptana, to wrzaskiem wzno
sząca się ku niebu, tłum śpiewający,
rozchodząc się z zamierającą na ustach
pieśnią — to efekta operowe. Gdyby nie
polityczna strona tego przedstawienia,
możnaby całość nazwać miernym wysiłkiem
pod każdym względem.
Zresztą po co chodzić do teatru,
mówi sobie Berlińczyk, kiedy i tak dość
się dzieje, by znużony umysł oderwać od
trosk codziennych i widma dolara, które
przybiera już fantastyczne rozmiary nocnej
zmory. Mamy kino, mamy codzienne na
innej ulicy sensacyjne zdjęcia dla kina;
obok naszego domu wystawiono pięcio
piętrowe rusztowanie, z którego rzucić

się ma bohater w dół. Ogromne tłumy
czekają na to zdarzenie, ale jakoś nic nie
widać, oprócz sienników na kaźdem
piętrze. Potem są procesa, proces mor
derców Nabokowa i proces Grossmanna,
tego berlińskiego Landru, który jednak
oszukał żądnych sensacji, powiesiwszy
się w więzieniu. Ten praktyczny Niemiec
pozbawiony był całkiem romantyzmu.
Nasyciwszy się wdziękami licznych ko
chanek, nie tylko mordował je bez pardonu,
ale pono młodsze sprzedawał przyjaciołom
jako... cielęcinę. Rys, na który by się
protoplasta wszystkich żonobójców, słynny
Sinobrody, pewno nie zdobył.
Sensacyjnem jest także odkrywanie
po różnych sklepach i wystawach, jak
ceny lecą, pchają się ku górze. Zwykły
śmiertelnik, który przechodził już te
zjawiska i w innych stolicach środkowej
Europy, dziwi się jeszcze raz gruntowności,
z jaką wszystko się dzieje w Państwie
ładu i bojaźni bożej. To, na co w Wie
dniu lub w Warszawie trzeba było roku
lub więcej, tu dzieje się w przeciągu
ygodnia, ba, nawet jednej nocy. Zdaje się,
że sklepy muszą angażować specjalistów,
którzy w tern szybkiem tempie mogą
pracować nad zmianą cen. Oko zdziwione
chwilami nie wierzy, zbuntowana kieszeń
coraz bardziej się wypróżnia, a przy
niepewnej sytuacji politycznej i finanso
wej, końca temu wszystkiemu nie widać.
Zrozpaczony, najbardziej tern dotknięty
małomieszczanin niemiecki zastanawia
się nad wszelkiemi możliwemi deskami
ratunku, a nie wpadnie na tę jedyną
najbardziej odpowiednią. Niech posłucha
rady, którą prawie codziennie podaje
angielskie pismo „Daily Mail
*:
Niech
przeszuka kieszenie panów Stinnesów
i innych magnatów przemysłu, a wtedy
zniknie widmo reparacji, ogromnych po
datków i zupełnej ruiny marki niemieckiej.
Berlin.

Stanisława G.

Wyścigi międzynarodowe na Dynasach.

Start Wyścigu Gości od lewej d-> prawel Hedspath (Amsryka) Duclaire (Francja)
Paillard (Alzacja) Beliivier ^Francja).
Fot. Brzozowski.
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Z lwowskiej pracowni malarskiej p. Marji Bianki.

„Łzy Matki Boleściwej".

Błędny ognik'.

Z LWOWSKICH PRACOWNI MALARSKICH.
Marja BiankaWśród artystek - malarek lwowskich to owo właśnie samodzielne już wyłamy
zajmuje Marja Bianka stanowisko odrę wanie się z pod przemożnego wpływu, jakim
bne i wybitne. Ktoś nazwał ją „maskuli- na twórczości jej zaciążył impresjonizm:
nistką". Jeśli cechą masculini generis poznała go gruntownie dzięki teoretycz
jest pewna ciągłość rozwoju, nieustająca nym i malarskim studjom w Paryżu, gdzie
i świadoma celów praca nad sobą, logika terminowała zbożnie u mistrzów Desvakształtowania się wewnętrznego i stała • Hera, Denisa, Vallotona i in. oraz w Lon
dynie, wdzierała się w jego tajemnice
dążność do jak najpełniejszego wyrazu,
to Marja Bianka ma słusznie do nazwy świetlne, kolorystyczne, powietrzne, wni
tej prawo. Od akademizmu, wyniesio kając rozumnie w impresjonistyczne arcy
nego z szkoły monachijskiej (prof. Weis- dzieła Louvre‘u, póki nie wzięła zeń, co
gerber) — poprzez impresjonizm francu w nim najlepsze: znajomości żywego świa
ski do kompozycji ekspresjonizmu czy ta i umiejętności patrzenia nań z jego
sto malarskiego—oto jej droga—żmudna, nieskończonem bogactwem form i zmien
pełna odchyleń i nawrotów, może załamań ności barwnej. Portrety, pejzaże, martwe
i pomyłek nieraz, lecz stała w kierunku natury, malowane zawsze śmiało i z świa
rozwiązywanych zagadnień,
i celowości. Najciekawsze u tej artystki domością
świadczą dowodnie o powadze, z jaką
artystka sztukę swą traktuje. Z tego sa
mego też źródła wypływa niewątpli
wie skłonność Marji Bianki do karyka
tur,—rodzaju, tak rzadko w istocie przez
kobiety uprawianego. —Lecz żywy intellekt
artystki, bogate jej życie wewnętrzne
i bujna wyobraźnia oraz konstruktywne jej
inklinacje nie pozwoliły jej zatrzymać się
przy naturalizmie. Konsekwentnie tedy
zmierzać poczęła do formy ścisłej, do sty
lu, do kompozycji—zawsze jednak w łą
czności z umiarkowanym realizmem i zgo
dnie z tradycjami największych stylizatorów w historji malarstwa—a zdała od
wszelkich modnych ekstrawagancji deformacyjnych. Zaczęła zrazu od skrajności
tej kompozycji często ornamentacyjnych
i symbolicznych, ażeby potem przejść do
poszukiwania czysto malarskiej ekspresji
Marja Blanka.
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treści rzeczywistej. Szuka jej więc arty
stka w wymowie linji, w symetrji układu,
rytmice elementów, harmonji barw, stosu
jąc te same zasadnicze metody kompozy
cyjne, któremi posługuje się muzyka. Me
toda ta, acz niezupełnie już dziś może
oryginalna, rokuje jednak u Marji Bianki
utwory nieprzeciętne.
Artystka w pełni sił jeszcze—wciąż
eksperymentuje. Dowód to żywotności jej
twórczej, bo eksperymentuje nie na chy
bił trafił, lecz umie myśleć i wie zawsze,
czego chce. Prace jej ostatnie (np. Łzy
Matki Boleściwej) oznaczają zwrot w jej
rozwoju.
Lwów.
J, M.

„Lesio pod drzewkiem*.

W piamni rzeźbiarza mmuńskiEgo
Z podróży artystycznych p. Ludwika Stasiaka:
Perły architektury.

Autor tego pełnego tć lentu dzieła
jest nieznanym. Nie da się utrzymać
hipoteza Bertholda Danna, że rzeźbił te
posągi Paweł z Lewoczy, bo między
techniką jego a twórcą posągów św. Janów
są przepastne wręcz różnice. Jedno nie
ulega pytaniu, że twórca tego dzieła jest
krakowskim rzeźbiarzem, epigonem pol
skiej rzeźby. Dość spojrzeć na naszą
rycinę, aby widzieć, że posąg św. Jana
po prawej jest sparafrazowany z takiejźe

postaci św. Jana na krakowskim marjackim ołtarzu. Dzieło powstało w pierwszej
połowie XVI wieku, ołtarz ma formę
gotyckiego tryptyka, cała jednak jego
dekoracja jest wykonana w stylu renesansu,
z którego kształtami na ostrołuku wycho
wany autor ciężką walkę toczy i nie zbyt
szczęśliwie się boryka.
Ludwik Stasiak.
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Z pomiędzy artystów rumuńskich
w Paryżu najwięcej uwagi zwraca na sie
bie niezaprzeczenie p. Seyerini. Nietylko
dzieła jego oddawna zdobyły sobie miej
sce w Salonach sztuki fraucuskich —
rzeźba „Vers 1’Infini
*
(ku nieskończoności)
otrzymała I-szą nagrodę — a nawet są
często nabywane do kolekcji rządowych
i prywatnych w Paryżu, ale i wysoka zna
jomość sztuki rumuńskiej i wschodniej
artysty uczyniła go bardzo znanym w sto
licy nadsekwańskiej i zapewniła mu licz
ne audytorjum na odczytach jego w Trocadero.
Jak niegdyś renesansowi artyści,
p. Seyerini nieraz pieszo zwiedzał kraje
obce, aby lepiej się zapoznać z ich sztu
ką i jej charakterem narodowym; w ten
sposób zwiedzał Włochy, Francję i Niem
cy. Kraj swój i jrgo zabytki zna, jak mało
kto, i lubi mówić o jego skarbach arty
stycznych.
W pracowni pełnej prześlicznych,
fantastycznie kolorowych tkanin, haftów
i dywanów rumuńskich p. Seyerini przyj
muje nas wraz z jednym ze swych mo
deli, prześlicznym ogromnym kotem, po
dobno posiadającym rzadki przymiot po
zowania spokojnie artyście. Liczne studja tego niezwykłego modelu zdobią też
pracownię artysty.
Bardzo ciekawą jest duża postać
„Chłopki Rumuńskiej
*
o prześlicznie sty
iizowanych ozdobach jej stroju ludowego.
Obok niej zwracają uwagę bardzo orygi
nalna „Rozkosz
*,
wyrazista i niezwykle
silna „Głowa Daka
*,
w której p. Seyerini
chciał wyrazić prototyp swych przodków.
Ładna też sporych rozmiarów rzeźba
„Pour la Patrie
*
(dla Ojczyzny), a naj
piękniejsza bezwątpienia „Vers l’Infini
*
(ku nieskończoności), której fotografię
udało mi się zdobyć dla czytelników
*.
„Świata
Wreszcie artysta posiada zbiór bardzo
interesujących „sanguines
*
o wybitnie
oryginalnym charakterze.
P. Seyerini jest obecnie postacią
prawie paryską. Jak większość Rumunów,
jest gorącym frankofilem i lubi sztukę
francuską i nadsekwańską stolicę, co zre
sztą nie zmniejsza zupełnie jego patrio
tyzmu rumuńskiego. Spodziewa on się
bardzo bujnego rozkwitu obecnie w Rumunji i mówi z zapałem o młodych arty
stach rumuńskich kształcących się w Pa
ryżu. Marzy on o urządzeniu tu wystawy
wyrobów i sztuki rumuńskiej i możliwem
jest, że przy niezwykłej energji p. Seye
rini uda mu się doprowadzić to przesięwzięcie do zrealizowania. Byłoby to
zresztą ciekawem i mogłoby liczyć na
powodzenie, gdyż Rumunja jest dość
modną obecnie we Francji.
Przy tej sposobności muszę wspo
mnieć o świeżo wydanej książce p. Marji
Jonescu o sztuce rumuńskiej. Książkę,
wydaną bardzo pięknie we Francji, zdo
bią artystyczne reprodukcje, a przedmowa
jest pióra królowej Marji rumuńskiej, któ
rej talent literacki znany jest ogólnie.
Prasa francuska zamieszcza entuzjasty
czne artykuły o tej książce.
Dr. M. K<

Paryż.

Teatr Polski .Bakarat
*,

Teatr Mały ,Jej *,tancerz komedja P. Armont’a
i J. Bousquta’e.

komedja H. Bernsteina.

Pp. Stanisławski i Junosza-Stępowski.

Teatry Warszawskie.
Teatr Rozmaitości: „Candi
da”, komedja w 5 cl) aktacł), Ber
*
narda Sfraw1a.
Trudno stwierdzić, co w „Candidzie“ bardziej wzrusza i zachwyca:
czy głęboki, chwilami namiętny sen
tyment poetycki Marchbanksa, czy
surowy, ibsenowski dogmatyzm pa
stora Morela, czy wreszcie pogodny,
arcyludzki — Shawowski — uśmiech
Candidy. Bernard Shaw stworzył
arcydzieło literatury dramatycznej;
niema w niem jeszcze przerostu
dyskusji programowych, a satyra
społeczna i moralna, djalog, paradoks
i dowcip nie wysuwa się na naczelne
miejsce komedji ze szkodą dla cią
głości akcji i konfliktu.
*
„Candida
nosi na sobie wy
raźne piętno młodzieńczych zapa
sów Bernarda Shaw’a o uznanie
Ibsena na półwyspie Brytyjskim.
Zagadnienie etyczne i abstrakcyjne,
urojoną — i nie zawsze potrzebną —
walkę o t. zw. prawdy życiowe,
ukazano w oświetleniu absurdalnem,
ale tak przepojonem poezją, wdzię
kiem egotycznego przeżycia, nie-

Pp. Mila Kamińska i Grabowski.

spodziewanem a przekonywującem
doświadczeniem erotycznem poety
zującego chłopca, że komedja Shaw’a
stała się niemal klasycznym wyra
zem takich postaci, jak młody Marchbanks i rozumnie piękna Candida.
W komedji tej Shaw składa
swoje najistotniejsze wyznanie wiary:
*
„słabość
poezji stanowi niewyczer
paną twórczą siłę życia, a pozorna
stalowość zasad, niezłomność prze
konań, porywająca potęga wymowy,
jest przeważnie refleksem indywi
dualnej miękości ducha, jest kwia
tem, hodowanym sztucznie w cie
plarnianej atmosferze kobiecych
wpływów. Sztuka Shaw’a jest apo
teozą mądrości kobiecej i jej od
działywania na otoczenie „intellek.
*
tualistów
Bo wszystko w istocie
rzeczy jest gestem i frazesem,
a tylko biológja uczucia znajduje
zawsze niezawodny klucz do roz
wiązania najzawilszych tajemnic.
Dlatego Candida, której pozo
stawiono wybór, jak ibsenowskiej
„Kobiecie Morza0, nie ma ani chwili
wahania; jej psychika i uczucie nie
ulegały żadnym wstrząśnieniom.
Poezja Marchbanksa interesowała
ją, jako wyraz młodzieńczego pory
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wu miłosnego, pastorska katechizmowość Morela nie przeszkodziła
jej kochać człowiek
*,
dla którego
była żoną, matką i siostrą. Candida
jest ideałem najwspółcześniejszej
kobiety, pozbawionej snobizmu, fra
zesu i pozy.
Komedję wystawiono z niezrozu
miałych powodów w sezonie mar
twym; łatanie repertuaru sztukami
takiej wartości jest rzeczą karygo
dną. Gra aktorów była przypadkowa
i nieskoordynowana. Każdy grał...
jak przed kilkunasty laty. P. Len
czewski był może kiedyś dobrym
Machbanksem; dzisiaj jest tylko
cieniem młodego poety. P. Trapszo
włożyła w postać Candidy dużo in
teligencji i poprawności. P. Ry
dzewski był sztywny i szablonowy;
zły Ibsen, — fatalny Shaw.
Teatr Mały. „Jej tancerz
*
, ko
medja P. Armonf a i J. Bousquet'a.
Teatr Mały wystawił aktualną dla
powojennych stosunków Paryża lek
ką komedję, osnutą na tle „szału
.
*
tańca
Spółka autorska starała się
nieskomplikowany węzeł komedjowy
rzucić na tło obyczajowej satyry,
nie zawsze z powodzeniem. Zabaw
nym jest bohater komedji, którego

główne cechy, cnoty, zalety, serce
i umysł umiejscowiły się w nogach.
P. Sillery jest wyłącznie tancerzem,
kobieta interesuje go tylko, jako
rytm i linja. Na tle bezprogramowości „tancerza" rozwija się intryga
małych rozczarowań I drobnych flirtów. P. Sillery niczego nie rozumie,
gorszy się, niepokoi i wypada z taktu.
Taniec, będący niezawodną drogą
do karjery, lub sposobem najprzy
jemniejszego zabijania czasu, jest
dla niego żywiołem. Na szczęście,
bohater sztuki nie filozofuje, zastępuje go w tern wielki dyrektor „akademji tanecznej0, p. Robinson, po
stać komedjowo nie wyzyskana. Inne
typy—mąż i przyjaciel—są szablo
nowe i przeciętne.
Sztuka otwiera pole do popisu
sześciu paniom i kilkunastu toale
tom. Reżyserja chwiała się między
farsą a komedją. P. Gawlikowski
w roli męża był dyskretny, p. Gra

bowski—„Jej tancerz"—groteskowy
aż do karykatury. Wesołą damę
z towarzystwa, roztańczoną, przy
wiązaną do męża, zazdrosną o part
nera, a zakochaną w przyjacielu do
mu, zagrała p. Kamińska. Interesu
jącą była p. Modrzewska w roli po
kojówki Zuzanny, która przez Tango
dochodzi do zwycięskiego wyrówna
nia wszelkich różnic towarzyskich.
E. B.

Występy gościnne Romana Żelazowskiego
w Teatrze Rozmaitości.
Roman Żelazowski, znany, świe
tny artysta dramatyczny, swojego
czasu był ulubieńcem Warszawy.
Wśród artystów swojego pokolenia
do dziś zajmuje on jedno z czoło
wych miejsc. Jego kreacje w sztu
kach Przybyszewskiego, Ibsena, Sze
kspira budziły powszechny poklask.
Ostatnio R. Żelazowski pracował

jako reżyser i aktor w Poznaniu.
Teraz ujrzy go znów Warszawa
w popisowych rolach w sztukach
„Piętro Caruso“ R. Bracci
i „Nieuczci
*
wych
Rovetty na deskach
teatru Rozma
itości. Kunszt
aktorski Żela
zowskiego go
dny jest wi
dzenia. Posia
da on bowiem
szlachetność
interpre tacji
R. Żelazowski.
zniewalającą
i umie narzu
cić na widza wizję kreowanego czło
wieka na scenie, w sposób bardzo
prosty a jednak niezwykle ekspre
syjny.

Nasz sezon sportowy.

Wyjazd na zapasy lekkoatletyczne do Pragi czeskiej. Reprezenta
cja polska na „Olimpjadę słowiańską’. Na czele p. B. Kowalewski.

„Rug by".

Drużyny .Orła Białego" rozegrały pierwszy raz dwa
metche: we Lwowie i Warszawie.

Reprezentacja z Warszawy grała z .Tórekyesem" d. 30 lipca.
W Agrykoli: Mecz footbalowy. Drużyna węgierska: T6rekves grali
Rezultat na korzyść Węgrów 2:1 (1:1).
mecz z .Polonią" w d. 29 lipca z rezultatem 3:1 (1:1).
Fot. dr. Rozenman.
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Tanie źródło konfekcji damskiej.
Niesłychana drożyzna wyniszcza u nas od szere
gu lat rzesze pracującej inteligiencji.
Z prawdziwym przeto uznaniem należy podkreślić
uczciwe usiłowania nielicznych firm naszych, które
starają się dać towar niedrogi i dobrze wykonany.
Do takich firm należy zakład z konfekcją damską
Br. Unkiewicz, Warszawa, Hoża 54.
Właścicielka firmy umiała zrozumieć, że są prze
cież całe zastępy ludzi, którzy w żaden sposób nie
mogą płacić wygórowanych cen za wszelkiego rodzaju
produkty, bo ich nędzne pensje wcale na to nie po
zwalają.
Zakład urządzony jest w prywatnym mieszkaniu
(wejście na prawo z bramy) bez specjalnego wykwintu
obliczonego na podniesienie ceny za towar, dzięki
czemu klijent czuje się odrazu swojsko i widzi, że
nikt go nie chce tu wyzyskać.
Zakład Br. Unkiewicz, posiada oprócz składu
z gotową konfekcją damską także pracownię kuśnierskokrawiecką oraz duży zapas gotowych materjałów na
składzie. Nic tedy dziwnego, że całe rzesze pracują
cej inteligencji spieszą tutaj po zakupy.
Przeciętny urządnik obarczony rodziną otrzymuje

0

m

mówią w Warszawie?

Nie samą tylko polityką się żyje, praw
da? To też ludziom znękanym lewicowoprawicowemi sporami musi dać pokrze
pienie wiadomość, pochodząca z mini
sterstwa spraw wewnętrznych, że obecny
okres pokojowego rozwoju życia społecz
nego w Polsce przemawia za konieczno
ścią stopniowego cofania tych wszystkich
ograniczeń, jakie musiały być u nas sto
sowane w czasie wojny, a zatem wolno
już w Łodzi, Krakowie, Lwowie i Warsza
wie otwierać kabarety nocne. Jest mi nie
zmiernie żal prowincji, bo i dlaczegóż
obywatel Częstochowy lub Będzina ma
być pozbawiony życia nocnego pozadomowego? Ale już taki los tej biednej prowincjil Wszystkim zresztą wiadomo (patrz
roczniki wKurjera Porannego
),
*
że są
sztuki, grywane z powodzeniem w War
szawie, których cenzura nie puściła poza
stolicę. Niechaj prowincja interpeluje.
Warszawa może się cieszyć, albowiem
przez .życie nocne
*
ma się na myśli hu
mor. Ministerstwo
*
spraw wewnętrznych
zatwierdziło nam humor, humor nocny.
Dotychczas mieliśmy humor wieczorny
(Qui—Pro quo, Nietoperze, Czarne, czy
inne Koty i t. p.). Humor ten nieco szwan
kował, ale tvlko z winy Magistratu. Po
datek tak ciążył nad teatrzykami, źe od
bierał humor właścicielom, autorom, akto
rom i publiczności Procent od .kawał
ków solowych
*
był tak wielki, źe trzeba
było tworzvć jakieś całe revue. Do takiej
revue brało się jednego prawdziwego
poetę (który pisał pod pseudonimem
i w najgłębszej tajemnicy) i kilku... fa

około 60.000 Mk. pensji miesięcznie. Rozumie się, że
musi się przecież ubrać, żonę także, nie mówiąc już
o dzieciach. No ale co ma zrobić, jeżeli za skromny
płaszcz jesienny dla żony każą mu płacić przeszło
Mk. 100.000.
Tymczasem w firmie Br. Unkiewicz gustowne
okrycie z dosyć dobrego materjału można otrzymać
w cenie od Mk. 15 000; są wprawdzie i droższe, w każ
dym razie przynajmniej o połowę tańsze, niż gdziein
dziej; w tym samym stosunku utrzymane są ceny na
kostjumy itp.
Dzięki temu firma Br. Unkiewicz zdobyła sobie
zwłaszcza wśród pracującej inteligiencji warszawskiej
ogromną popularność, chociaż i z prowincji zaczynają
się zjawiać coraz częściej kupujący, zwabieni dobrym
towarem i uczciwą ceną.
My ze swej strony możemy jedynie życzyć firmie,
ażeby wytrwała na obranej drodze, która napewno przy
niesie jej wielkie powodzenie i zaufanie wśród publi
czności.
Szczęść Boże!

chowców od tłomaczeń i dowcipów, wy
znania mojżeszowego. Figury izraelickie
były podporą kasy i ulubieńcami publicz
ności. Semici śmieli się do semitów, an
tysemici— z semitów, i było powodzenie.
Mniejsze atoli powodzenie miały gwiazdy
z .dobrej rodziny”. W każdym bowiem
teatrzyku znajdowała się jakaś bardzo
przyzwoita dama, która (prawdopodobnie,
pragnąc zrobić przyjemność swojej naj
bliższej rodzinie) śpiewała fałszywie i tań
czyła gorzej, ale za to ubierała się fatal
nie. Takie damy szły na pierwszy ogień
i miały bardzo poetyczne piosenki z fantazyjnemi podskokami. Potem zjawiały się
postacie aktualne. Ale pod wyrazem „ak
*
tualna
nie trzeba mieć na myśli kogoś,
kogo zna cała Warszawa. Wystarczy, że
któryś z autorów (ukrytych w mrokach
pseudonimu) chciał zakpić z jakiegoś
kolegi lub przyjaciela, a już figura nie
szczęśnika była aktualnością. Kilka osób
wtajemniczonych biło brawo, a reszta pu
bliczności udawała, że wie, o co idzie.
Dalej szedł numer poważny: czarna po
stać, czarny nastrój, śmierć paskarzom,
strasznie smutna chwila i muzyka strasz
nie smutna. Publiczność szalała z rado
ści, źe się numer skończył. Potem byl
taniec, wykonany przez gwiazdę rosyj
skiego baletu. Następnie wszyscy artyści
zbierali się i śpiewali chórem, dlatego
żeby jakiś gość z Magistratu nie pomy
ślał, źe to jest prawdziwy kabaret. W dru
gim akcie było mniej-więcej to samo,
tylko występowały iane dekoracje. W trze
cim akcie jeszcze inne dekoracje. Tyle
zachodu dla jednego Magistratu, który
nie może wskrzesić Rozmaitości, a grze
bie humor.
Ale teraz wszystko się zmieni... Po
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dobno Magistrat doskonale sypia, przeto
nie będzie wpływał na osłabienie humoru
nocnego. Wogóle punkt ciężkości życia
stołecznego przeniesie się na noc, a przy
kre rzeczy, które się przeżywało w dzień,
można będzie przesypiać. Dlatego taż
panowie posłowie (od lewicy do prawicy)
będą mieli specjalne ulgi w nocnych lo
kalach, jak to abonamenty, zniżka 50%
w restauracjach, i w ten sposób zaczną
oddawać się (miejmy nadzieję) rozryw
kom pozasejmowym i poniechają dotych
czasowe. Nawet wybory będą przeprowa
dzone nocą, nie mówiąc już o agitacji
przedwyborczej, czemu najnowszy premjer
nie przeszkodzi, bo będzie spał...

Przez nocne życie będzie także roz
wiązana kwestja mieszkaniowa. Wynaj
mować się będzie te same mieszkania na
dnie dla ludzi, spędzających noce poza
domem, i na noce — dla tak niesłusznie
zwanych rodzin solidnych.
Perzyński, który „z dnia na dzień"
pisze smutnawo, napewno zacznie z nocy
na noc pisywać tak, jak za dawnych do
brych czasów, wesoło a dowcipnie. Ma
kuszyński w dzień poważny, zgoła swywolny humor pokaże nocą. Boy, który
w dzień tłomaczy sto trzeci tom Balzaca,
wytłomaczy nocą, czem jest prawdziwy
żart...
J.

Z kroniki towarzyskiej.

naprawy finansów, a zwłaszcza oszczę
dność i walkę z drożyzna, dalej zaś pro
blemy pokojowej polityki zagranicznej,
a wreszcie przeprowadzenie wyborów bez
stronnie i z drobiazgową bezpartyjnością.
Votum zaufania dla rządu uchwalił
Sejm 193 głosami przeciw 139 po krótkiej
dyskusji dość bezbarwnej. Walki partyjne,
szczęśliwie, złagodniały i przycichły.
Stan wyjątkowy w Małopolsce, istnie
jący aż dotąd na podstawie.. konstytucji
austrjackiej, został nareszcie zniesiony
przez Sejm osobną ustawą.
Na letnie „wywczasy
*
rozjechał się
Sejm suwerenny. 0 następnem posiedze
niu będą posłowie uwiadomieni na piśmie.
Śuwereni jeszcze ciągle bronią swych
mandatów i djet poselskich.
Pos. Dąbala uchwalił Sejm wydać wła
dzy prokuratorskiej w dwóch nowych
sprawach. Suwerenny komunista nie ma
szczęścia i gotów przesiedzieć w więzie
niu nawet okres przedwyborczy.
Ostatnie posiedzenie Sejmu zakłócił kon
cert obstrukcyjny, zorganizowany przez
socjalistów7 i enpeerów. przy rozpatrywa
niu noweli do ustawy o kasach chorych
na wsiach.
SPRAWY POLSKIE.

Dnia 24 czerwca r. b. w Garnku eiemi Czę
stochowskiej odbył się ślub panny Julji
Reszke, córki sławnego śpiewaka ś. p Ed
warda, z pułk. Adamem Nieniewskim.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
SEJM I RZĄD.

Program nowego gabinetu przedstawił
Sejmowi premjer Nowak w krótkiem expose, podkreślając w niem konieczność

Regularne wojsko litewskie napadło zno
wu na polskie wsie w pasie neutralnym.
Milicja pograniczna odpadła napastników.
Na uznanie Litwy „de jurę
*
godzą się
państwa Ententy pod warunkiem, że rząd
litewski przyjmie w całości przepisy tra
ktatu wersalskiego, dotyczące uregulowa
nia żeglugi na Niemnie. W kołach litew
skich warunek ten wywołał niezadowole
nie i zaniepokojenie.
Delegat rosyjski Litwinow bawił prze
jazdem w Warszawie i omawiał z pol
skim ministrem spraw zagranicznych
aktualne sprawy, dotyczące stosunków
obu państw7.
POLITYKA ZAGRANICZNA.

Nota niemiecka na żądania Francji
jeszcze raz ponowiła prośbę odroczenia
decyzji do chwili zajęcia stanowiska przez
inne państwa koalicji.

Sankcje wobec Niemiec zaprowadził
rząd francuski, aby ochronić swoje prawra
i zapewnić ścisłe wykonanie postanowień
traktatu pokojowego. Efekt, jak się zdaje,
będzie tylko częściowy, bo Niemcy już
przed paroma dniami zrealizowali swoje
zagrożone majątki we Francji i pieniądze
wywieźli za granicę,
Zapoiciedziana w Londynie konferencja
Lloyda Georgea z Poincarem budzi po
wszechne zainteresowanie w świecie po
litycznym. Sprawa finansów i odszkodo
wań niemieckich będzie tam ostatecznie
zdecydowana.
Stany Zjednoczone domagają się, aby
ententa spłaciła swe długi, zaciągnięte
w7 Ameryce, nie biorąc w rachubę planowa
nego przez Anglję skreślenia długów7 mię
dzynarodowych, zaciągniętych podczas
wojny.
Rząd baicarski odmawia w dalszym
ciągu wprowadzenia uchwalonej przez
Sejm Rzeszy ustawy o ochronie republiki.
Poza separatystami kry ją się podobno
monarchiści pruscy.
Konflikt grecko-turecki utrzymuje się
ciągle w zaostrzonem stadjum. Grecja
koncentruje wojska, dochodzi do zbroj
nych starć. Sprzymierzeńcy obmyślają
środki, aby zapobiedz okupacji Konstan
tynopola.
W Medjolanie, w Genui i innych mia
stach włoskich ponowiły się krwawe wal
ki uliczne między faszystami i organiza
cjami socjalistycznemi. Gdzieniegdzie musiało interwenjować wojsko, wyprowadzając
na ulice samochody pancerne i mitraljezy.
Nowy gabinet włoski utworzył de Facta. Przy sprawach zagranicznych pozo
stał Schanzer. Charakterem gabinet nie
różni się prawie od poprzedniego. Lewica
zwalcza go; faszyści domagają się nowych
wyborów parlamentarnych.
RÓŻNE.

W kopalni „Artur
*
w Sierszy woda
zalała część krużganków, zamykając wyj
ście kilkunastu górnikom. Akcja ratun
kowa w toku; wydobyto już parę ofiar.
V kongres antialkoholiczny odbył się
w Poznaniu pod przewodnictwem mini
stra zdrowia publicznego, d-ra Chodźki.
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UCZNIOWSKIE I
GARNITURY i PALTA |
dla chłopców od 6 do 18 lat
w wielkim wyborze poleca

WACŁAW PRZECŁAWSKI
dawniej WINKLER i 5 ka
_
Warszawa, NIECAŁA 8, telefon 149-41.
Przyjmuje zamówienia ze swoich i powie
rzonych materjałów na uczniowskie i mę
skie ubrania oraz na okrycia dla panienek.
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Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
I jednym rzutem sprężona przy
padła z rozkrzyżowanemi rękami do
stóp Bronicza, waląc ciężko ciałem
o posadzkę celi.
— Czy tamta zostanie, gdy ja
będę w trumnie? Czy zostanie? Ta,
którą pan widział, bezemnie?
Był to krzyk nieludzkiego strachu,
krzyk małego dziecka, rzuconego
nagle w noc puszczy, krzyk buntu,
który, bezsiłą zjarzmiony, wydziera
się z krwawej głębi jestestwa ostat
nim protestem, nad wszelkie pojęcie
skargi i prośby wyniosłym. Takiem
jest wołanie kogoś zamkniętego
w płonącym domu, głośniejsze od
trzasku krokwi łamiących się żarem...
A źe w tych wszystkich krzykach
na dnie samem tli iskra nadziei,
to jest wołanie ., człowieka. W ot
worze judasza zjawiła sią wąsata
twarz strażnika. Inspektor schylił się
gniewnie, podjął szorstko siwą Mańkę,
posadził na łóżku.
— Nic ci z awantur i wrzasków
nie przyjdzie, miejże rozum przynaj
mniej choć teraz—przemówił z opie
kuńczą jakąś surowością. — A my,
panie, pewno pójdziemy? Ma pan
chyba dość tej rozmowy?
— Niech pan pozwoli chwilę —
rzekł Bronicz.
Urzędnik usiadł na stołku mru
cząc: — Że też pana interesuje...
Nasłuchały się te mury wszystkich
różności- Na jednem przeważnie
się kończy. Zostanie... nie zostanie.
Ksiądz od tego, niedługo przyjdzie,
powie swoje...
W bystrych oczach Bronicza
zacięły się silniej stanowcze błyski,
skupione do obronnej walki z zim
nem zagadki, która z ukrycia powiała
nieuchwytnym prądem.
— Czemu mnie o to pytasz?
Właśnie mnie? Ja nie ksiądz przecie...
Drżący jeszcze od rozdzierającego
krzyku kształt kobiecy zgiął się ku
niemu, jak brzoza pod naporem
wichru.

— Bo ja się panu pokazała,
choć mnie przy tern żywej nie było.
A to byłam ja, bo mnie pan poznał
odrazu.
— Więc, jeżeli ci o to chodzi,—
powiedział powoli, patrząc natężonym
chmurnie wzrokiem na jej lica,
w burzliwej gęstwie
dziwacznie
jasnych włosów gipsowo sine, oświe
cone ostrzami źrenic przenikających
jak elektryczne płomyki — tak jest,
na kilka minut, może kwadrans
przedtem, nim spotkałem cię oko
w oko wówczas za miastem, mignęła
mi się twoja twarz. Nic więcej,
tylko twarz... bez ciała. Majaczyły
mi się
wpółsennemu, podczas
szybkiej jazdy samochodem, różne
inne, znajome... I nagle twoja,
niewidziana nigdy w życiu... Zupełnie,
najdokładniej wyraźna. Tak wyraźna,
źe, gdym cię w chwilę później
zobaczył, nie mogłem rzeczywiście
powstrzymać nagłego zdumienia.
Dlaczego i skąd przyśniła mi się...
nie spałem jednak... ta twoja twarz,
nie wiem. Z przyjemnością na nią
nie patrzałem, raczej ze wstrętem.
To wszystko, czego się możesz
odemnie dowiedzieć. A, jeszcze
jedno...—ściągnął gwałtownie brwi,
zawahał się, jakby nieodpartym
przymusem popchnięty, dodał nie
chętnie. — A mówię ci to dlatego,
że z tobą tu na świecie rachunki
się kończą i bądź co bądź jesteś
ludzką istotą. Nietylko mnie pokazała
się twarz twoja... całkiem nieznana...
Cichy, spazmatycznie urwany
a kruszcowo dźwięczny jęk wyrwał
się z jej piersi. Jakby ktoś dotknął
nieoczekiwanie struny napiętej...
— Ujrzała ją z przebłysku...
otwartemi zresztą oczami... jedna
pani .. Cofnęła się zaraz z przestra
chem i odrazą. Nie chciała na nią
patrzeć, jak ja. Ale... to była także
twoja twarz...
Na przelot iskry wydartej z krze
siwa rozchyliły się plamy warg,
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barwistych jak rozgniecione owoce
kaliny, czemś podobnem do uśmiechu.
Przezroczysty, nago świetlny płomień
spojrzenia zasnuł się bladoszafirową
mgłą, zwilgotniał prawie łzami, choć
z kątów oczu nie spłynęła żadna.
— Twarz moja... a ja o tern
nie wiedziałam. Więc jest we mnie
taka, o której nie wiem. Jest.
Oczy jej rozszerzyły się, zogromnialy zapatrzeniem w głąb, niewidzące nic wokoło. Końce rozwartych
palców przytknęła ciasno do po
liczków, jakby chcąc wspomódz ten
wzrok wewnątrz idący, wcisnąć go
w nieznaną toń.
— Pokazuje się obcym... bez
mojej woli, bez wiedzy. Czy ktoś
posyła ją po prośbie za mną? Ktoś,
który bez ustanku szeptał, żeby pań
przyszedł, który kazał mi myśleć
wciąż o tern, źe pan mnie ujrzał,
zanim zobaczył... Prosi za mną?
Rzuca przed oczy innym moją twarz,
żeby... żeby...
Głos ścichł do najlżejszego
szeptu, drżącego pokornie przed
błyskawicą wieści tajemniczej.
— Mogło mnie... gdzieś tam,
w okropnej,
twardej jak skała
ciemności poznać jakieś zjawisko
lepsze, jasne i podać rękę, bym
nie zgubiła się, nie zatraciła w strachu,
jak w studni bez dna...
Najwyższym, ostatnim wysiłkiem
naprężył się blask oczu, wgłębionych
w tajń odczucia.
— Więc... komuś, któregobym
wzrokiem ani słuchem nie zrozu
miała, zależy na tern, żebym nie
była sama... komuś warto troszczyć
się o taką najpotworniejszą, prze
klętą. . Nawet nademną z gwiazd
cień światła, nawet nademną, bym
tam nie opuszczona...
Teraz już polały się po jęj licach
krople łez niepowstrzymaną kaskadą.
Lecz był to płacz cichy, bez jednego
szlochu, lękający się urazić, zaćmić
echem łkania rozkwitające ziarno
myśli, zmroku wyłuskwione... Prze
myły się temi łzami z niezmiernego
zapatrzenia źrenice. Zwróciły się
do Bronicza rzeźwiejsze, świeższe
a nieśmiałem pytaniem błagalne.

— Ta pani... widziała mnie taksamo jak pan niby w śnie... ale
przez pana, przy panu?...
Bronicz zmrużył powieki niedo
strzegalnym prawie ruchem. Targnął
nim poryw szczerości, nim zdążył
się namyśleć.
— Przez pana... A nie spotkała
mnie nigdy przedtem... żywej... nie
spotkała jak pan oko w oko... I tak
już nie spotka. Więc jeżeli jej
ukazałam się... Czemu jej? Czy
i ona... czy...
Zastygło na ustach, cofnęło się
pytanie.
Bronicz zbladł, groza zaświeciła
mu w oczach.
Wyciągnęła przed siebie ręce
w najżałośniejszem zaklęciu.
— Nie... nie! Ja tego przecież
nie chcę, nie chcę! Niech pan już
idzie, bo mogłabym może jeszcze
co powiedzieć, a to byłoby źle..Niech pan idzie! ksiądz przyjdzie...
O piekle, o niebie słyszałam... gdym
była malutka i gdy pierwszy raz
w więzieniu... Piekło każdy zrozumie,
nieba nikt! Wiadomo, ja potępiona.
Kradła, przewalała się z każdym,
zabiła... Tego tak odrazu miłosierdzie
nie zmyje. Ale choć potępiona,
zostanę! Tego światełka już nie
zgubię! A tam ktoś rozświetli, nie
da zbłądzić... Będę! Jak ta twarz
moja, która do innych leciała, gdy
ja ciężka gdzieindziej... Będę! Pan
nie odpowiedział, ale wiem przez
pana! A pan szczerej prawdy szu
kający..- Wiem przez pana... Dzię
kować za mało...
Osunęła się z łóżka na klęczki,
w prostem, sztywnem skupieniu.
I nagle schyliła nizko głowę, roz
sypując na podłodze rozplecioną,
wielką strugę włosów, jaśniejących
jak promień księżyca w złotej kom
nacie, chowając w niej twarz, drga
niami wzruszeń ze stężałości wy
rwaną, zapłakaną twarz nierządnicy,
chowając szyi i ramion białość
upiorną, obrosłych dziko żądz żer
rozpaczliwy, znikając w tej puszystej,
jednolicie połyskliwej fali wszystkiem,
co było stygmatem męczarni i chorej
z nienasycenia rozpusty, kładąc ją
pod stopy odchodzących, istnienia
swego pewnych ludzi, jak jedyną
urodę godną ostatniego ze światem
pożegnania, jak strumień prośby
o przebaczenie, płynącej w kraj
niezbadany.
Przez osłonięte koszem, zakra
towane okno dobiegł stłumiony
a przeciągły gwizd dalekiego pociągu
i w ciszę rzucił echo czujnego
sygnału, goniącego wątłym grotem
w’ przestrzeń nocy.
— Chodźmy — zabrzmiał krótko
głos Bronicza.

Inspektor pchnął skwapliwie drzwi
celi.
Bronicz oglądnął się w progu
na sekundę.
Uniosła za nim głowę, lecz twarz
ukryła szczelnie w dłoniach, nie
chcąc, by już cokolwiek z niej
zobaczył.
Trzask zamków i ryglów. Zbrojny
strażnik przyłożył znów oblicze do
otworu w drzwiach.
Wyszczerzyła się ku nim czerń
innych drzwi, przecinających mur
korytarza w równych odstępach.
Przodem poszedł, pobrzękując klu
czami, atletyczny dozorca więzienny
z szeroką, niefrasobliwą twarzą
wiejskiego dostojnika, trzymającego
krzepko w garści zamożne gospo
darstwo, w którem wszystko bez
pospiechu w swoim czasie się zrobi.
— Tak—rzekł inspektor umyślnie
spiesznym głosem—znamy to: płacze,
historje, klękania. Naturalnie. Dzi
wić się trudno. Gadała, Bóg wie,
co. Pod koniec i połowym nie
zrozumiał. Co prawda, tom i niebardzo
już uważał. Coś pan mówił, że jej
twarz przyśniła się komuś, czy
zwidziała, a ona w strachu uczepiła
się tych pańskich słów, jak szalona.
Czego ona
właściwie od pana
chciała?
Potrząsnął rozłożonemi szeroko
dłońmi.
— Ot, kombinacje na sam
ostatek. Wszystkiego się chwyta,
wszystkiego jeszcze próbuje. Gdzieś,
kiedyś przyplątała się panu przed
oczy i zaraz sobie ułożyła... A może
pan pomoc przyniesie? A nuż się
uda? Nie może jej zmieścić się
w głowie, że klamka już zapadła.
— Zdaje mi się, panie inspek
torze, że, gdyby ją nawet ułaska
wiono, nie potrafiłaby już żyć.
— Myśli pan, że to oczekiwanie
na śmierć tak już ją zgnębiło?
Pewnie, niema dwóch zdań, to kara
największa: wiedzieć, że w określo
nym, pędzącym nieubłaganie czasie...
To jest kara. Przy niej ta chwila
pod słupem już prawie nic. Ale —
wzruszył ramionami—różni są zbrod
niarze. W niej to niby coś jeszcze
się zrywa, czegoś jeszcze chce.
Tak, czegoś chce. A ten jej gach,
bandyta, który będzie po niej roz
strzelany... Siedzi tu, w korytarzu
na lewo. No. i niech pan sobie
wyobrazi... Z wieczora zasnął jak
kamień. A teraz? — zwrócił się do
dozorcy.
— Zaglądałem do niego—rzekł
spokojnie prawie dobrodusznym to
nem barczysty mąż o postawie
i licach bogatego kmiecia.—Rozłożył
się wygodnie. Śpi niczem suseł.
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Straż mi meldowała, że nie obudził
się ani na chwilę.
— Że też tak potrafi... W tern
jest coś nieludzkiego — szepnął
Bronicz.
Inspektor otworzył drzwi kancelarji, przepuścił go grzecznie.
— Bo to i nie człowiek, panie.
Jeszcze nie dowód, że ma oczy,
usta, nos i resztę, jak każdy inny.
Ot, goryl także do człowieka podobny.
Po takim to z pewnością nie zostanie
nic, oprócz padliny. Bo nawet
zrozumiećby nie mógł, że może coś
zostać. Taki to się nikomu przyśnić
nie zdoła, — mruknął półszeptem,
patrząc na Bronicza z ukosa.
Spojrzał na zegarek.
— O, późno. Za jakąś godzinkę
zaczną się zjeżdżać, prokurator,
komendant policji,komisarze z urzędu
śledczego. A gdy się tylko zrobi
dobrze szaro, o pierwszym świcie...
Czy pan chciałby może przyglądnąć
się? Odemnie to nie zależy, ale
prokurator chyba pozwoli. Tyle ma
względów dla pana...
— Przyglądnąć się?—powtórzył
Bronicz ze zdziwieniem. — Ja już
przecież...
W ostatnim momencie, nagłym
podrzutem woli powstrzymał cisnące
się na usta słowa: „już to widziałem".
— O, nie!—zaprzeczył żywo. —
Nie mam najmniejszej chęci, prze
ciwnie...
— I racja—powiedział urzędnik
życzliwie.—Dość pan już miał tych
wrażeń. No, rozumiem... prosiła.
Ale i na tern koniec. Słusznie,
wszystko w porządku. Powiem panu
otwarcie, że to mi się podoba. Nie
znoszę tych, co to dla sensacji, dla
połaskotania nerwów lecieliby dzie
sięć mil, żeby przez minutę zobaczyć,
jak z ciepłych ciał życie ucieka.
A ilu takich! Hoho, niejedniby grube
pieniądze płacili, żeby ich puścić.
Owczy pęd gna ludzi. Lecz, żeby
człowiek na sto cudzych śmierci
patrzył, nigdy siebie jako zmarłego
myślą nie ogarnie... Pora mi do
moich zajęć. Telefony mam jeszcze
różne... kapelan powinien już tu
być..- Dobrze, że takie noce, chwała
Bogu, nie często się zdarzają. A pan
to chyba będzie łaskaw chwilkę tu
poczekać. Nie mam teraz nikogo
pod ręką, żeby pana mógł przepro
wadzić. A wie pan już, że po nocy
trudno stąd sie wydostać. Ale
postaram się uwolnić pana niedługo...
Dalszy ciąg nastąpi.

JÓZEF RELIDZYŃSKI.

IV.

I.
Porankiem letnim, świeżym jak dziewczyny
młodziutkiej oddech, wybiegam i boso
biegną po trawie, uperlonej rosą,
w las, co sią znaczy nakształt linji sinej.

Dźwiąk kos srebrzysty — koszonego siana
woń przenikliwa, jak młodego ciała,
kiedy je miłość rozgneje — zalana
słońcem po brzegi łąka — zgrzebna, biała

Jakże radośnie... Po polach sią niosą
mgły w słońcu, niczem srebrne pajączyny
i dzwoni pacierz skowronków jedyny:
Bóg sią przechadza niebios mleczną szosą...

koszula młodej dziewczyny — kolana
zuchwało nagie, pierś prążna i mała,
jak wiatrem róża śnieżna chybotana,
przy każdym ruchu kołysze sią cała.

Cudną jest duszy komunja poranna,
co sią rozchyla, jak kwiat, w ranek letni
i błogosławi wszystkiemu... hosanna!

Usta, jak gdyby maliny pachnące —
na ustach uśmiech kuszący; jej biodra
szerokie, chwiejne — obietnica szczodra...

Cudną jest młodość—tanecznica w fletni
dźwiąkach, co płyną z lasu, gdzie rusałki
nagiemi stopy piasek znaczą miałki...

Dźwiąk kos srebrzysty... Na mokrawej łące
siano miłością pachnie i toń modra
oczu dziewczyny mroczy sią — gra słońce...
V.

II.

Dymią kadzidła lip złociste — kłosy
źrałego zboża chwieją sią — powietrze
senne i ciche — westchnienie najletsze
nie zmąci ciszy południa bezgłosej.

Pod wieczór w chłodny, rozkoszny nurt rzeki
zstąpują wolno, witany fanfary,
ptactwa dzikiego, co w błąkit daleki
zrywa sią — płyną pomiądzy szuwary.

Turkusy niebios przejrzystsze i bledsze —
wzrok zagubiony pomiądzy niebiosy;
przymykam oczy — zda mi sią, źe włosy
to pachną twoje, rozwiane na wietrze...

Rozkosz jest wsządzie-. w słońcu, gdy na szary
popiół twe ciało spala, i gdy leki
na nie nurt chłodny kładzie — w nenufary
przystrajam ciało — rozigrany, lekki,

Dymią kadzidła lip złociste — błyska
sierp słońca, pieszcząc przymkniąte powieki;
o jakżeś sercu mojemu dziś bliska!

jak bożek młody, wychodzą z kąpieli...
Spokojny-m, cichy już... Na zmysłów zamąt
dnia upalnego wieczoru sakrament

Chociażeś ciału, by miraż daleki,
czują twe usta: na moich sią kładą
i płyną po mnie całunków kaskadą...

balsamy kładzie — w obłokach sią bieli
łańcuch źórawi — w ich smątnym klangorze
coś gaśnie we mnie, jak to słońce... Boże!

VI.

III.

W to letnie, skwarne, drażniące południe,
w powietrzu wonnem, słodkiem, które, zda sią,
pieści, jak usta kobiece, w tej krasie
dojrzałej ziemi, co jarzy sią cudnie;

Wieczór liljowy — na nieb seledynie
\faenus, jak srebrny nenufar, wykwita —
płacz rosy słychać i szept mgieł jedynie',
tątnią jesiennej zagłady kopyta...

w miłosnych szałów szcząściu, co ułudnie
w uścisk motyle splata i co pasie
dosytem zmysły, w duszy ludzkiej zasią
zamyka cicho przeczuć ciemną studnią —

Upojnie pachną sianokosy; ninie
w woni ich wszakże, któremi spowita
zasypia ziemia, coś mrze i coś ginie —
twarz jakaś miga, zmarszczkami poryta. .

jestem, jak puhar szumiącego wina
i jak rosnące drzewo, które zgina
ciążar owoców, jak struna napiąta

Wieczór liljowy... Smątny, zadumany
powracam... Poprzez złociste tumany
kurzu na drodze, wskroś ciemne aleje

harfy najczulszej, czekająca dłoni,
pod którą zadrży i co ją rozpłoni —
niebieskie krwawo lśnią mi firmamenta...

lip dworek stary z modrzewiu, bieleje —
kraśnieją malwy w oknach; tam poniosą
łez mej tąsknoty cichą, czystą rosą...
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OSCAR WILDE.

Wędrówka Boża.
Stał sam jeden pośród nocy.
I we mgle przed sobą rozróżnił
nagle kontury dalekiego miasta.
Więc skierował się ku niemu, a gdy
podszedł blisko, usłyszał stąpania
lekkich stóp, odgłosy lutni i weso
łego śmiechu. I zapukał do bramy,
a jeden z odźwiernych otworzył Mu.
I ujrzał przed sobą dom, cały
z marmuru i na marmurowach opar
ty kolumnach. Girlandy kwiatów
zwieszały się z nich, a pochodnie
z cedru płonęły wewnątrz i na ze
wnątrz domu. Otwarłszy drzwi, ci
chą stopą wszedł do domu i, mi
nąwszy salę z jaspisu, drugą z chal
cedonu, wszedł do sali biesiadnej.
Na purpurowem wezgłowiu ujrzał
spoczywającego młodzieńca, którego
czoło zdobił wieniec róż, a wargi
błyszczały kroplami czerwonego wina.
Więc nachyliwszy się nad nim,
dotknął jego ramienia i spytał: „Dla
czego żyjesz w ten sposób?"
A wówczas młodzieniec, odwró
ciwszy się ku Niemu, poznał Go
i odparł: „Ależ byłem trędowatym,
i uleczyłeś mnie. Jakżeż więc mam
żyć inaczej?"
I porzuciwszy ów dom, znów
wyszedł na ulicę; a gdy stał chwilę,
pogrążony w zadumie, ujrzał przed
sobą kobietę o uczernionych oczach,
strojnej szacie i stopach, osypanych
klejnotami. Tuż za nią, niczem za
swą zwierzyną myśliwy, czaił się
w mroku młodzieniec, w dwubarwną przybrany szatę. I twarz ko
biety piękną była, jak twarz boży
szcza, a oczy młodzieńca błyszczały
pożądaniem.
I zbliżywszy się do niego, ujął
jego rękę i zapytał: „Dlaczego tak
spoglądasz na tę niewiastę?"
Młodzieniec odwrócił się, i po
znawszy Go, rzekł: „Ślepy byłem,
a Tyś obdarzył mię wzrokiem. Na
cóż więc mam patrzeć?"
I wyprzedziwszy młodzieńca,
podszedł do kobiety, dotknął jej
szat i zagadnął ją smutnie: „Ko
bieto nierządna, zali niemasz drogi
ponad drogę grzechu?"
A zwróciwszy się ku Niemu i po
znawszy Go, niewiasta roześmiała
się i odparła: „Wszakże darowałeś
mi grzechy moje, a droga, po której
stąpam, łatwa jest".
Więc porzuciwszy ją, opuścił
miasto. Ale gdy mijał bramy, ujrzał
siedzącego przy drodze i gorzko
łkającego młodzieńca. I zbliżył się
ku niemu a dotknąwszy długich

jego kędziorów, zapytał: „O, po
wiedz mi, nad czem tak rozpaczasz?
Młodzieniec podniósł oczy, a po
znawszy go, szepnął: „Jakże nie
mam płakać ? Wszak umarłem,
a wskrzesiłeś mnie..."

Narcyz.
Narcyz umarł; więc jezioro, którem się pieścił i które kochał, za
mieniło się w kielich łez gorzkich,
a łkające Oready szły doń przez
lasy, aby pieśnią swą bóle jego
ukoić.
A gdy ujrzały, iż zamieniło jasny
kielich swych wód słodkich na kie
lich łez gorzkich, rozplotły swe zie
lone warkocze i rzekły:
„Nie dziwimy się, nie dziwimy
się wcale, iż płaczesz nad zgonem
Narcyza, gdyż Narcyz był piękny
*.
„Więc Narcyz był piękny?"—spy
tało jezioro.
„Czemu pytasz o to? Czyż nie
podziwiałeś go codziennie? — od
parły Oready—nas mijał pośpiesz
nie, ale ciebie szukał stale, kładł
się no twoich brzegach i zatapiając
wzrok w twoje głębie, w zwiercia
dle wód twoich szukał odbicia wła
snej urody".
A jezioro szepnęło: „Lecz ja
kochałem Narcyza, bo gdy kładł się
na mych brzegach i zatapiał wzrok
w moje głębie, w zwierciadle ócz
jego szukałem odbicia własnej
*.
urody
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Mistrz.
Gdy zmrok ciemnym płaszczem
otulił ziemię, Józef z Arymatei za
palił pochodnię i zeszedł z gór
w dolinę. Miał bowiem pilne sprawy
w swoim własnym domu.
A gdy mijał strome stoki Doliny
Rozpaczy, ujrzał klęczącego mło
dzieńca, któren nagi był i który
płakał. Włosy miał koloru dojrza
łego miodu, a ciało było do białego
kwiecia podobne, lecz cierniami
poranił swe ciało, a włosy przysy
pał popiołem.
I ów, który możny był i znany,
rzekł do łkającego i nagiego mło
dzieńca: „Pojmuję, że ból twój musi
być ogromny, bo Rabbi mędrcem
był i sprawiedliwym".
A młodzieniec odparł: „Nie nad
nim rozpaczam, ale nad sobą, bo
oto i ja zmieniałem wodę w wino,
leczyłem trędowatych, wracałem
wzrok ślepym. Chodziłem po falach
wspienionych; uzdrawiałem opęta
nych; na pustyni, gdzie brakło po
żywienia,
karmiłem
łaknących;
wskrzeszałem umarłych, a jednem
słowem zmieniłem figę kwitnącą
w suche drzewo. Wszystko, co
człowiek ten, mistrzem zwany, czy
nił i ja uczyniłem, a jednak nie
ukrzyżowali mnie".

Artysta.
Jednego wieczora owładnęło nim
pragnienie wykucia posągu „Chwi
lowej Rozkoszy
*.
Poszedł więc
w świat, aby szukać bronzu, bo
prace jego, jak i myśli, kute były
w bronzie.
Jedyną jednak bryłą bronzu, jaka
pozostała na świecie, był posąg
„Wiecznego Cierpienia
.
*
Posąg ten wykuł własnemi rę
koma i postawił na grobie jedynej
istoty, którą w życiu ukochał. Na
grobie jej go postawił, aby było
dowodem wiecznie żywej miłości
i symbolem wiecznie trwającego
cierpienia. I w całym wszechświa
cie nie było innego bronzu ponad
bronz tego posągu.
Więc wziął dzieło swoje i, wło
żywszy w wielki piec, stopił.
I z bronzu, który był niegdyś
obrazem „Wiecznego Cierpienia",
wykuł obraz „Chwilowej Rozkoszy".
Tłómaczyła Halina Evert.

Klaudyusz Anet

Powieść.

ROZKIEŁZNANE MOCE.
26)

Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Po raz pierwszy wreszcie u steru
rządu znaleźli się ludzie energiczni.
Tamci z nad Donu, owi oficerowie
bezwolni, owi kłócący się pomiędzy
sobą generałowie, czy oni potrafili
by ich obalić? Sawiński w obecnem
swem usposobieniu nie miał cienia
nadziei.
— Ależ w takim razie—myślał—
jestem warjatem, narażając swoją
wolność, a może i życie dla spra
wy, w której upadek tak nie wątpię,
jak w moją obecność w tym po
koju? Można się poświęcać, gdy się
wierzy w powodzenie, ale gdy się
jest pewnym przegranej, na to mo
gą się zdobyć tylko mistycy i ma
rzyciele. Ja nie jestem mistykiem,
ani marzycielem. Jestem finansistą.
Po co wplątałem się w tę awantu
rę? Wyłącznie dlatego, jeżeli mam
sobie prawdę powiedzieć, że mam
sympatję dla Spaskiego, ale ta sympatja może mnie drogo kosztować!
A jednocześnie Sawiński czuł
doskonale, że nigdy nie zdobędzie
się na zerwanie ze Spaskim, i to
poczucie pogorszało jeszcze jego
zły humor.
— Niech go djabli porwą—po
myślał, wstając.
Zapalił papierosa i spojrzał na
zegarek. Było pół do siódmej. Dla
czego Lydja nie telefonowała? Tu
także wplątał się w położenie bez
wyjścia. Lydja zawsze będzie wi
działa w nim tylko przyjaciela. Za
pewne, czuł się zdolnym grać tę
drugorzędną rolę. Będzie na tern
cierpiał, oczywiście, i w końcu jakiś
młodzieniec przyjdzie i zabierze ją.
Tu również nie mógł się spo
dziewać powodzenia, i tu również
wiedział, że nie znajdzie w sobie
ani chęci, ani mocy do rozstania
się z nią. Przewidywał długie cier
pienia, ale cierpienia, zadane przez
Lydję, były mu droższe, niż rozko
sze, jakie mu inne dać mogły.
— Ach! jakie to wszystko nie
dorzeczne—westchnął—tracę w tern
głowę. Ale rzeczy tak się ułożyły
i za nic na świecie nie chciałbym,
żeby się ułożyły inaczej.
Weszła pokojówka. Zastępczyni
służącego, który uznał za rozsądne
opuścić Piotrogród, była kobietą
w pewnym wieku o spokojnej, mi
łej twarzy. Sawiński przyzwyczaił
się do Anuszki, która chodziła koło
niego z największą troskliwością.

Rozmawiała z nim często o jego
żonie i dzieciach, których nie znała,
ale których fotografje stały na biur
ku. Borys był jej ulubieńcem.
Wszedłszy teraz, popatrzyła na
swego pana, siedzącego na otoma
nie w postawie zgnębionej.
— Baryń dziś zmęczony — rzekła.—Może podać wcześniej obiad?
Sawiński wzruszył ramionami.
— Jak chcesz, Anuszka, nie je
stem głodny.
— To nie dobrze żyć tak sa
memu w dzisiejszych czasach, ba
ryń— rzekła łagodnie.—No, podam
panu zaraz obiad. To panu dobrze
zrobi.
Podeszła do pieca i przyłożyła
do niego rękę.
— Nie będzie panu zimno dzi
siaj— rzekła i wyszła spokojnie.
W tej chwili Sawiński usłyszał
dzwonek u drzwi wchodowych. Miał
nerwy tak roztrzęsione, że drgnął.
Jakaż tam nowa nieprzyjemność,
czy jaki nowy natręt? Chciał przy
wołać służącą i powiedzieć jej, że
niema go w domu dla nikogo. Ale
ta już otworzyła drzwi. Było zapóźno.
Czekał kilka chwil ze zwieszoną
głową. Dały się słyszeć lekkie kroki
na dywanie. Podniósł oczy. Lydja
stała przed nim.
Była w futrze. Stała wyprosto
wana z głową nieco w tył odchy
loną, z oczyma utkwionemi w Sa
wińskim. Jego wzruszenie było tak
wielkie, że nie zauważył jej pomięszania, które starała się ukryć.
Zresztą ona pierwsza odzyskała pa
nowanie nad sobą i rzekła do Sa
wińskiego, który stał nieruchomo,
jak odurzony tern zjawiskiem:
— I cóż, Mikołaju Władymirowiczu, tak to pan przyjmujesz swo
ich gości? Tak mnie pan witasz,
gdy przychodzę do pana z pierwszą
wizytą?
— Lydjo Siergiejewno — prze
mówił— proszę mi wybaczyć. Nie
wiem, czy śnię. Byłem pogrążony
w najczarniejszych myślach... A tu,
widzę ciebie.
Ujął obie jej ręce i stał tuż przy
niej. Woń młodości napełniła pokój,
w którym przed chwilą udręczał się
samotnie. Ciepło pieca wydało się
silniejszem, elektryczność — jaśniej
szą.
— To pani—ponowił—u mnie!..
A ja cię nawet nie proszę siedzieć,
5

nie częstuję cię niczem. Ale spodzie
wam się, że zostaniesz trochę.
Odprowadzę panią potem. Proszę
zdjąć futro, Lydjo Siergiejewno, za
ziębiła byś się, wyszedłszy. Widzisz
pani, mam małe mieszkanko, ale
ciepło tu, jak w błogosławionych
czasach carów.
Zdjął z niej futro i zdziwił się,
ujrzawszy ją w wygorsowanej sukni,
jak bywała u Natalji.
— Idziesz pani gdzieś na obiad?—
zapytał. — Zapewne do naszej są
siadki?
Lydja, nie śmiejąc podnieść oczu,
odpowiedziała z pewnem pomięszaniem:
— Myślałam, Mikołaju Władymirowiczu, źe zaprosisz mnie pan
dziś na obiad... ale, oczywiście, nie
przeszkadzam panu. Może pan masz
coś do roboty? Powiedz szczerze,
a pójdę sobie zaraz.
Zdawała się znów tracić pew
ność siebie; stała się małą, naiwną
dziewczynką. Sawiński spostrzegł,
że się rumieni.
— Ach! — rzekł — jakaż z pani
dobroczynna wróżka, źe mnie tak
obdarzasz... Czy ja cię zaproszę na
obiad!.. Ach!
Umierał z chęci utulenia jej
w ramionach, by ją ośmielić, by
dać jej uczuć całą radość, jaką mu
przyniosła. Ale był tak oszołomiony,
źe nie śmiał się poruszyć. Nie wie
dział, co czynić, co mówić. Wreszcie
wstał nagle.
— Muszę uprzedzić moją starą
służącę—rzekł.—Powiedziała mi, źe
ma podobno dobry obiad.
Wybiegł z pokoju. Gdy wrócił,
Lydja nie ruszyła się z miejsca, ale
odzyskała już panowanie nad sobą
i spojrzała na niego z uśmiechem.
— Podoba mi się mieszkanie
pana—rzekła z uśmiechem.
— To był dawniej apartament
księżny Doiły R... — odpowiedział
Sawiński.—To ona kazała obić ścia
ny temi staremi płótnami z Jony,
które mu nadają tak wesoły wygląd.
Jak pani widziałaś, dom ten przy
tyka do koszar i mymi bezpośred
nimi sąsiadami są ci Pawłowcy,
którzy stanowią najgorszy pułk piotrogradzki. Dlaczego tu dotąd nie
wtargnęli, nie zasiedli do mego
stołu i nie śpią w mojem łóżku,
nie mam pojęcia. Uważam, iż to
bardzo uprzejmie z ich strony, źe
siedzą u siebie, bo gdyby im przy
szła ochota zmienić mieszkanie,
musiałbym im ustąpić potulnie. Sam
Simeonow nic by tu nie poradził.
Lydja wstała i oglądała pokój.
Zbliżyła się do drzwi, których pod
woje były wyjęte i które prowadziły
do sypialni. Pośrodku stało wielkie

łóżko; eleganckie, kobiece łóżko, bo
okrywała je kapa z koronek i jed
wabiu.
Lydja wróciła do gabinetu. Rzu
ciła okiem na biurko, gdzie w sre
brnej ramce stała fotografja Soni,
otoczonej dziećmi. Patrzyła na nią
długo.
— Żona pana jest piękna—rzekła wreszcie.
— Czyż jej pani nie zna?—za
pytał Sawiński zdziwiony.
— Nigdy jej nie widziałam —
odpowiedziała Lydja.—Czy to daw
na fotografja? Żona pana jest jeszcze
bardzo młoda.
— Sonia?—rzekł Sawiński.—Ma
około trzydziestu trzech lat. Poszła
zamąż, mając ośmnaście.
— To mój wiek—:wymówiła Lydja
zmienionym głosem.
Umilkła na chwilę. Sawiński mil
czał również. I znów doznał wraże
nia, że coś tajemniczego stanęło
pomiędzy nimi. Ale nie zastanawiał
się nad tern, nie dociekał przyczy
ny. Radość obecności Lydji w jego
mieszkaniu napełniała go takiem
upojeniem, że głuszyła sobą wszy
stkie inne uczucia.
Była tu, u niego, olśniewająca
urodą i młodością; ruch jej bioder
prawie niedostrzegalnie rytmiczny,
gdy chodziła, sposób, w jaki pro
stowała swój dziewiczy biust, lekkie
falowanie piersi, gdy oddychała,
głębia jej oczu i ich lazurowa bar
wa, przywodząca na pamięć wscho
dnie niebo, złociste sploty jej wło
sów, zdające się oddawać światłu,
co im światło dało; wszystko to
było widokiem, od którego nie mógł
się oderwać. Nie czuł potrzeby mó
wienia. Po co? Była tu przy nim,
na jawie. Czegóż żądać więcej?
Weszła stara Anuszka. Spojrzała
na swego pana, który nie zauważył
jej wejścia. Odmłodniał o lat dzie
sięć. Żostawiła człowieka znużone
go, starca prawie. A oto miała przed
sobą człowieka w sile wieku z oczy
ma błyszczącemi, z twarzą jaśnie
jącą szczęściem. Głosem pełnym
słodyczy rzekła:
— Baryń! Obiad podany.
Przy stole podała krzesło Lydji
z nadzwyczajną uprzejmością, a gdy
Lydja dziękowała jej, skłoniła się
bardzo nizko. Poczem, podawszy
rosół i pierożki, wyszła.
— Służąca pana przedstawia się
bardzo dobrze—rzekła Lydja.
— To zacna kobieta—odpowiedział
Sawiński.—Dba o mnie nadzwyczaj.
— Zdaje mi się, że ją bardzo
polubię—rzekła Lydja.
Sawiński aż podskoczył. Co ona
przez to chciała powiedzieć?.. Czy
on dobrze zrozumiał?

Od tej chwili Sawiński coraz
mniej był panem siebie. Chwilami
jednak trzeźwiał i usiłował rozpa
trzeć się spokojnie w sytuacji. Lydji
przyszła ochota odwiedzić go w je
go mieszkaniu i zaprosić się na
obiad; rzecz zgoła niemożliwa daw
niej, lecz bardzo prosta dzisiaj, gdy
wszystko szło naopak. Ich przyja
cielskie stosunki usprawiedliwiały
ten postępek, będący tylko pozornie
ryzykownym.
Dość było zresztą spojrzeć na
tę dzieweczkę, siedzącą naprzeciw
ko niego, by zrozumieć jej prostotę
i niewinność.
„Moja córka jest uosobioną czy
*
stością
— powiedział stary książę.
Miał słuszność i należało zapatry
wać się na wszystko pod tym ką
tem.
Ale w innych chwilach te roz
sądne uwagi pierzchały pod naporem burzliwych myśli. Jedna tylko
istniała rzeczywistość: ubóstwiana
kobieta była u niego. Znała, nie
podobieństwem było, żeby nie znała,
uczucia, jakie dla niej żywił i jakie
oddawna przekroczyły granice przy
jaźni... Zbliży się więc do niej...
Pochyli się nad rozchylonym kwia
tem jej ust i usta swoje na nim
położy...
Podczas gdy miotały nim te
sprzeczne uczucia, to namiętnych
marzeń i porywów, jakie obecność
Lidji nieciła, to spokojnego zasta
nawiania się nad tak nieoczekiwanem położeniem, którego najdrob
niejsze uroki należało wyzyskać, bo
te odwiedziny będą krótkie i nie
powtórzą sie nigdy, rozmowa po
między nimi to się rwała, to znów
nawiązywała. Ale oboje odnaleźli
już właściwy dla niej nastrój; nie
było w niej fałszywych nut. Nie mó
wili o rzeczach poważnych. Lydja
ożywiała się coraz bardziej. Nowość
tego sam na sam, szampan, którego
szklankę wypiła, rozproszyły troski,
jakie ją dręczyły w ostatnich dniach
i których odbicie widział Sawiński
jeszcze przed obiadem na jej czystem czole.
Uderzyła go też zachwycająca
łatwość, z jaką Lydja przystosowy
wała się do tego nowego położenia.
Nie było w niej ani zakłopotania,
ani zbytku pewności siebie. Dziewczyneczka, która czasami ujawniała
się w niej jeszcze, zniknęła.
Naprzeciwko Sawińskiego sie
działa młoda kobieta, swobodna
w tych ramach, w jakich się jej
obracać przyszło, i nie dziwiąca się
niczemu, co w tej sytuacji mogło
się wydawać nadzwyczajnem. Za
chowywała się prawie, jak pani do
mu, i ponieważ Sawiński, stokroć

bardziej zmięszany, niż ona, zapo
mniał o jedzeniu, sama przysunęła
mu półmisek. Sawiński jadł mało,
a pił jeszcze mniej. Był tak wypro
wadzony z równowagi, że lękał się
stracić głowę do reszty. Wypił za
ledwie jedną szklankę szampana.
Obecność Lidji upajała go sku
teczniej, niż najmocniejsze wino,
i wciąż myślał tylko o tern, aby
zachować zimną krew, boć to nie
kobieta siedziała naprzeciwko niego,
ładna kobieta, przyzwyczajona do
hołdów i wybryków mężczyzn i któ
ra wie, na co się naraża, idąc na
obiad do kawalerskiego mieszkania,
lecz młodziuchna dzieweczka, której
oddech był tak świeży, jak wietrzyk
poranny, istota, czystą przyjaźń dla
niego żywiąca, która wyświadczyła
mu łaskę spędzenia u niego paru
godzin w okolicznościach, nadają
cych tym odwiedzinom podkład ro
mantyczny. To też wśród tych roz
kosznych wrażeń, jakiemi go napeł
niała obecność Lydji, Sawiński czuł
się straszliwie skrępowanym walką,
jaka się w nim toczyła.
To skrępowanie spotęgowało się,
gdy wrócili do gabinetu. Przy stole
ich położenie było ściśle określone
odpowiedniemi przepisami i tradycją.
W salonie odzyskiwali swobodę ru
chów i Sawiński nie wiedział, co
począć z tą swobodą. Lydja była
bardziej panią siebie.
Usiadła na otomanie; oparła się
wygodnie o poduszki i zapaliła pa
pierosa. Wodziła wzrokiem za Sa
wińskim i jego niespokojne zacho
wanie się zdawało się ją bawić.
Naprzód Sawiński usiadł przy
niej, potem, jak ukąszony, skoczył
na drugi koniec pokoju, pod pozo
rem szukania zapałek, podczas gdy
pudełko z zapałkami stało na sto
liku, przy otomanie. Potem osunął
się na pobliski fotel i wtedy zaczął
rozmawiać. W owej chwili, nie zda
jąc sobie może sam z tego sprawy,
chciał się jej podobać, chciał ją
pozyskać. Oczy jego zdawały się
sięgać wgłąb jej serca; pod pie
szczotą tego spojrzenia ona zwolna
zatracała świadomość; myśli jej błą
kały się bezładnie; żyła w danej
chwili wyłącznie odczuciami, w jakiemś lekkiem, rozkosznem upo
jeniu.
Nie zauważyła nawet, że Sawiń
ski zerwał się znowu z fotelu i za
czął chodzić po pokoju, puszczając
szybko kłęby dymu z papierosa, aż
po długiem milczeniu wyrwał mu
się z ust jeden wyraz, będący jakby
streszczeniem odbywającej się w nim
walki:
— Niepodobieństwo!
Dalszy ciąg nastąpi,

NOWE KSIĄŻKI.
„NIECH ŻYJE ANARCHJA".
Mario Puccini jest jednym z najbar
dziej interesujących powieściopisarzy wło
skich. W polskim przekładzie ukazał się
jego „romans komiwojażera poezji
*
pt:
„Niech żyje anarchja“.'Książka ta niewiele
ma w sobie z romansu. Jest to raczej akt
oskarżenia pod adresem Włoch współ
czesnych, szarpanych waśnią społeczną
i polityczną W kraju tym na kulturę nie
pozostawiono wiele miejsca. Dobra trady
cja sztuki włoskiej harasta kuglarstwem
różnych izjnów. P. Mario Puccini wypo
wiada się ostro również przeciw’ modnej
crotomanji. Życie obyczajowe Włoch
współczesnych przejmuje go' troską zgoła
nieprzeciętną i mądrą.
„Romans komiwojażera poezji
*
staje
się w ten sposób przeglądem krytycznym
przywar Włochów. Bohater jednak i sam
nie ustrzegł się przykrego doświadczenia.
Wracając z podróży po całych Włoszech,
gdzie przypatrywał się ludziom, rzeczom
oraz ideom, spotyka w wagonie młodą
dziewczynę. Tą bez obsłonek wyznaje mu,
iż chce zostać jego przyjaciółką, jeździł
on po Włoszech, by polecać ludziom dzie
ła wielkich duchów kultury italskiej,
by jaknajszerzej roznieść po miastach
i wsiach piękny wiersz rodzinnej mowy—
a wrócił z niczem. Przyplątała' się tylko
do niego dziewczyna. Jest to jedyna jego
zdobycz w bilansie podróżniczym, który
miał być historią podboju serc i umy
słów’. P. Mario Puccini zadrwił ze swoje
go bohatera. Drwina to jednak bezbolesna, osłonięta w kaszmiry smętku.
Książkę tę polski czytelnik weźmie
do ręki z zainteresowaniem. Jest w niej
bowiem wiele żywych, prawdziwych
uwag pod adresem chwili dziejowej,
w której źyjemy. W kalejdoskopie ludzi,
rzeczy oraz ideologji spotykamy się tu
z wszystkiemi niemal znanemi bolączka
mi naszego życia zbiorowego.
Puccini wartościuje przytem trafnie
tak ludzi, jak i zasady przez nich wyznat wane. Nie lęka się żadnego straszaka
ideowego. Wchodzi do domu anarchisty,
jak i hrabiego z jednakowym pietyzmem
i ciekawością. Szuka przecież Włoch
wielkich, które przodowały ludzkości. Po
trafi pokazać złudzenia świętych szaleń
ców, jak i złośę ich zwolenników’.
„Romans" ten przełożyła z włoskiego
p. Janina Collonna - Walewska. Wstęp
zaś napisał p. Gustaw Olechowski. Futu
rystyczna okładka, jak i tytuł — mają na
celu wprowadzić w' zasadzkę czytelnika.
Przypuszcza, że kupi książkę sensacyj
ną — a otrzyma rzecz ciekawą.

PSYCHOLOG I POGANKA.
Powieścią o szczęściu nazwał p. Gu
staw Olechowski najnowszy swój utwór,
noszący tytuł: „Psycholog i Poganka".
Utwór ten nie przynosi nowych rewelacji
w rozwoju rodzaju beletrystyki, jaki upra
wia on ód lat szeregu. Powieść o szczęściu
p. Olechowskiego jest lekturą łatwą. Ńajciekawiej czyta się, gdy opowiada zda
rzenia. Refleksje bowiem jej bohaterów
są przedziwnie .. salonowe. O życiu społecznem, o historji, -o polityce ludzie ci
mają opinje zupełnie takie same, jak i fi
gury satyryczne z jakiejś revue. Na jed
nym punkcie tylko postacie te są .bardzo
wyrozumiałe na grzechy cudze i własne.
To sfera życia erotycznego. Pod tym
względem p. Olechowski pozwala im na
wet na oryginalność. Dąje naprzykład po
stać śpiewaka operowego Zuba, który jest
„typem przyszłości". Nie u znaj e on żad
nych obowiązków, względem kobiet, które
.go... odwiedzają. Nie przejmuje się wcale
•dolą swoich nieślubnych dzieci. P. Ole

chowski z bohatera tego, zwykłego paja W tradycji sądowniczej nie zrutynizował
ca teatralnego, czyni nawet filozofa Wkła się jeszcze ten rzeczownik, jako obelga.
da mu bowiem w usta taką „rewolucyj Sędzia miał prawdziwy kłopot Wezwał
ną" sentencję:
ekspertów lingwistów do orzeczenia, czy
„Ja jestem człowiekiem przyszłości. w tym rzeczowniku może się kryć doku
Za tysiąc lat. kobieta będzie osią rodziny". czliwa ' obelga. Z pomocą przyszedł wy
Sentencja ta uprawnia go w zupełno dział lingwistyczny. Profesorzy lingwiści
ści do utrzymywania licznych stosunków nie znaleźli nic w „asie" karygodnego.
miłosnych, ale niewiadomo, dlaczego ka- Że jednak „kruk krukowi oka nie wyko
botycz ten ma być człowiekiem przyszło lę", a prawnik z prawnikiem lepiej się
ści? W powieści p. Olechowskiego wszy rozumieją, niż gęś z prosięciem — więc
stkie zresztą postacie są karykaturalne. biedny przyrodnik musiał zapłacić grzy
Gdyby zmienić stosunek autora do nich— wny. Mówią, że zapłaciłby jeszcze większą
wyglądałoby to. na satyrę, skierowaną karę, gdyby nie fakt, że sędzia był czło
przeciw różnym pretensjonalnym hrabiom, wiekiem, nieznającym stosunków w Pol
zabawnym literatom, ekscentrycznym pan sce. U nas przecież „sufragan" dawno jest
nom z Argentyny. O cóż bowiem chodzi wyrazem obelżywym i w sądach wiejskich
w tej powieści? Szlachetny, mądry hra zajmuje wiele miejsca w zwrykłej prakty
bia, który jest równocześnie uczonym- ce wymiaru sprawiedliwości. „Sufragan"
psychologiem, a przeważnie lizjonomistą zaś, każdy to przyzna, jest drobnostką
a la Szyli er- Szkolnik, zobaczył koło leś wr porównaniu z „asem".
Obyczaje zawsze są najciekawszą
niczówki nagą dziewczynę. Jest już po
czterdziestce. Pisze traktat o szczęściu. stroną bytowania ludzkiego. Ktoby bo
Zakochał się więc w tej nagiej dziewicy; wiem /pomyślał, iż w Anglji palenie cyga
okazuje się, że jest ona bratanicą jego ra podczas spaceru w Hyde parku było'
leśnika. Wyjdzie jednak za mąż za lite rewolucją? Takim odważnym człowiekiem
rata, który wtedy również był z hrabią okazał się dopiero duke of Sutherland.
Szafrańcem koło leśniczówki. Później Przed nim nikt z „Society" nie ważyłby
Wroński umrze. Ona wróci do hrabiego. się na tego rodzaju nietakt. A było to
Wyjdzie za niego za mąż. Szlachetny ten w połowie 19-ego stulecia. Gdy lord Clahrabia popełnia tego rodzaju mezaljans, rendon, minister spraw' zagranicznych,
bo Olechowski chce za wszelką ęenę po zaczął wogóle palić, w Anglji sfery bikazać w nim kulturę, mądrość
*
i dobroć. goteryjne uważały go za powiernika, sza
Proletarjat jest jednak zawsze niewdzięcz tana. Uchodziło to mu bezkarnie, gdyż
ny. „Poganka" czeka na dziedzica koro był „Highly placed". Sfery „dobrze my
ny hrabiowskiej Oczekiwanie to trwa ślące" złożyły jednak memorjał u stóp
zbyt długo. Szafraniec zresztą w tym cza tronu z prośbą najniższą, by usunąć tego
sie pojedzie piersią osłaniać ojczyznę rodzaju „niepewnego" człowieka.
bolszewikom. „Poganka" pójdzie z wizytą
Ach te obyczaje! Przecież to jeszcze
do Zuba i stanie się zadość jej życzeniom. nie tak dawno. Dopiero bowiem w r. 1848
Z początku hrabia jest wściekły. Od cze cygaro stało się powszechniej 'używanym
go jest.jednak szlachetność?... Przebaczy środkiem narkotycznym.
jej, choć wynajdzie nowy modus vivendi.
„Powieść o szczęściu", jak widać ■
z tej. szkicowo opowiedzianej fabuły, mo
głaby być próbą rehabilitacji czy też
apologją szlachetności jakiegoś wybrane
go osobnika z pośród arystokracji. NaStefanji. Kruche paznokcie wzmocni
ogół bowiem i o arystokracji p. Olechowski
płyn
Onglophite, którym codzienie zwilżać
ma zdanie ujemne. „Psycholog i Poganka"
należy.
Czarne punkciki w okolicy nosa
czyta się płynnie. Szkoda, że korektę
przeprowadzono niedbale. Niektóre stro są to zadatki na przyszłe wągry, wymy
nice robią wrażenie notatnika literackie wać je należy Pureolem, który usuwa je
go, który dostał się do druku bez uprze prawie natychmiastowo. Trwały róż nazy
dniej kontroli autora. W czytelniach po wa się Eoseine usta tym płynnym różem
wieść p. G. Olechowskiego możliwe, iż zwilżone nie zmyją się przez cały dzień
przy jedzeniu i piciu. Roseiną również
będzie cieszyła się dużą poczytnością.
można barwić paznokcie, nadając im pię
kny różowawy odcień. Do paznokci jed
nak trzeba brać Roseinę jasną.
Ludwice K. Włosy rozjaśni pięknie,
naturalnie płyn Helia. Cerę pielęgnuje prau
widłowo krem Abarid. Główną uwagę
Przeciętny typ obywatela Stanów Zje zwracać trzeba na puder. Jedynie puder
dnoczonych w oczach europejczyka uka abaridowy jest nieszkodliwy. Wszelkie
zuje się zawsze z twarzą gładko wygolo zagraniczne pudry mają domieszkę bieliną, bez zarostu. Zdarzały się wprawdzie deł metalicznych jakoto: blejwas, cynkrównież inne twarze amerykańskie z bro wajs, bizmut, nadzwyczaj źle oddziaływa
dami, z wąsami —* ale dominował dotych jące na naskórek. Myć twarz trzeba rano
czas jegomość wygolony. Teraz zmieniły bardzo ciepłą wodą aby otworzyć ^pory
się w Ameryce upodobania. Młodzież za skóry. Myć bez mydła lecz otrąbkami abaprowadza kult brody i wąsów. Do szyku ridowemi rozrobionemi -wodą na dłoni.
należy popisywanie się bujnem uwłosieSabinie. Siwiejącym włosom przywró
niem twarzy. Czy upodobanie to ogarnie ci kolor Orizalina jeśli .były ciemne, lub
szersze warstwy — trudno przewidzieć. Ercelsior o ile były jasne.
W każdym razie szykowni młodzieńcy
Kamilki. Łupież Usunie Tetvol Tissota
rozkazowi tej nowej mody poddali się zu i wzmocni
o tyle, że przestaną wypadać.
pełnie, a piękne amerykanki, podobno,
Do
wszystkich.
Środki tutaj zalecane
chwalą sobie ten nowy rodzaj piękna
męskiego strojnego w zawiesistej- wąsy posiada na składzie perfumerją „Perf ection“
Szpitalna 10, w Krakowie Miklaszewski
i bujną brodę.
pl.
Dominikański w Poznaniu Zaremba
W Ameryce przybył do słownika ul. Pawła.
wyrazów niecenzuralnych, obraźliwych rze
M-e Erccdes.
/
czownik „as". Stało się na skutek bardzo
prostego żajścia. Dwóch profesorów z Pensyltfanja University przemówiło się na
posiedzeniu. Przyrodnik nazwał prawnika
„asem". Chciał przez to powiedzieć, iż ma
go za sprytnego kolegę. Profesor prawnik
obrazjł się i zaskarżył przyrodnika do są
du. Sąd -długo nad tą sprawą debatował.
Dotychczas bowiem karano za inne obelgi.

Z DZIEDZINY KOSMETYKI.

Broda, as i cygaro.

ftt maszyn rolniczycli filIStHE i Sp. w Poznaniu
Biura centralne i skład
okazowy

Premjowane wielokrotnie
pierwszorzędnymi
nadgrodami.

Św. Marcin 33
Telefon 1478.

Fabryka z glównemi
składnicami

Konto bankowe:

ul. Kolejowa 1-3
Telefon 6043.

Żyrokonto P.K.K P. Poznań
Bank Zw. Sp. Zarobk. „
P. K. O
202210 „

Adres telegraficzny
„Nitschespółka" Poznań.

Adres dla przesyłek
wagonow.
Poznań
Bocznica Nitsche i Sp.

Konto czekowe w Niem
czech
Wrocław
11122.

TARGI WSCHODNIE elewacja frontowa lewa strona 1207
dostarcza wszelkie maszyny i narzędzia w zakres rolnictwa i przemysłu wchodzące a mianowicie:

lokomobile—motory—mlócarnie od najmniejszych do naj
większych—kieraty (maneże) od 1—8 konne—sieczkarnie—
śrótowniki — parowniki—wialnie—kosiarki—żniwiarki—wiązałki—grabie żniwne—kartoflarki—dołowniki i obsypniki do
kartofli—siewniki do zboża i nawozów—pługi jedno, dwu,
trzy i czteroskibowe—brony, walce do roli i kultywatcry—
separatory do mleka i maślanki itd. itd.

Preparaty Dr. Seguinauda
Tllill
roślinny usuwa piegi i plamy: zalety
luju — momentalnie schnie i szybko działa.
i usuwają zmarszczki, poduszki
oczami, wklęsłości oraz
odmładzają, dając piękną karnację.
TrVllHlf ^eczy czerwoność nosa. UWAGA należy
lljUllll stosować w porze letniej aby przed na
staniem zimy nos był wyleczony.
Główna sprzedaż
w Zakładzie Kosmetyczno-Leczniczym
W. KLIMECKI Warszawa, Niecała 5, tel. 33-74.

Maiki inloioiti

CENY

ZA

OGŁOSZENIA:

STRONA
%
4/18
‘/i
no.ooo.- 60.000.— 32.000.— 17.000.—
1 OKŁADKA
9.000.—
100.000.- 50.000.- 27.500.— 15.000.—
8.000. II
90.000.- 45.000.— 25.000.— 13.000.—
7.000.—
111
100.000.- 50.000.— 27.000.— 15.000.—
IV
8.000 —
150.000.- 75.000.— 40.000.— 22.500.— 12.000.—
W tekście
Przed romansem 125.000.- 62.000.— 35 000.— 18.500.— 10.000.—
STRONA OPISOWA: Mk 103.000.—FOTO CxR. I KLISZE na rach KLIJENTA.
Za wiersz wysok. 1 milimetra szerokości 1 szpalty: KRON. TOWARZ.
I,KOMUNIKATY 200 Mk. PIERWSZA STRONA tekst Mk. 275. — Za ter
minowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Ceny powyższe
sq ustalone jako netto. Wszelkie ustępstwa sę wykluczone.

SPECJALNOŚĆ: wialnie do zboża (największa fabryka
w kraju), śrótowniki oraz młocarnie szerokomłotne żela
znej konstrukcji najnowszych własnych ulepszonych typów.
ODDZIAŁ PRZEMYSŁOWY: Urządzenia tartaków i cegielni.
Maszyny i narzędzia do eksploatacji torfu, wozy jednoszynowe, własnego wynalazku i patentu kolejki polne. Repe
racje będą w własnych podług nowoczesnej techniki urzą
dzonych warsztatach wykonane. Obsługa rzetelna i fachowa.

r

Mimoza „Motor”

Krem bez tłuszczu łatwo wcierający się udelikatnia cerę i nadaje jej matowy wygląd. Dosko
nały po goleniu. Wyrobu Fabryki ChemicznoFarmaceutycznej
k
żądać wszędzie.
WARSZ. TOW. AKC. „MOTOR". )/
--------------------

M

-------

MAGAZYN KRAWIECKI

FR. JANIAKA
1

Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225 84>
poleca gotowe ubiory męskie najnowszych fasonów.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjalów.
Punktualność w wykonaniu.
CENY PRZYSTĘPNE.
------- ------- --------- - -- ------------ ------- ------------- *
J

PRENUMERATĘ

przyjmują:

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA41
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowe P. K. O. Ne 3755.
Księgarnia Trzaska, Evert I Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
'
W ŁODZI: Biuro dzień, ogł. „PROMIEŃ". Piotrkowska No 81.
CENA PRENUMERATY: w Warszawie kwartalnie Mk. 3.000—,
miesięcznie Mk. 1.000.—. z odnoszeniem do domu kwartalnie
3.300.—miesięcznie Mk. 1.100— na prowincji kwart. Mk.3.300—,
miss. Mk. 1.100.—zagranicą: podwójnie. Numer pojed. Mk. 300.

DRUK GALEWSKI 1 DW WARSZAWA.
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