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Naszym czytelniczkom.

Otojest i
TYLKO

zastąpić może każdą dużą
maszynę do pisania

Tow. Błock -Brun
Warszawa, Hotel Bristol.

Zwyczajem dorocznym, ten osta
tni zeszyt wrześniowy poświęcamy
modom jesiennym i zimowym. Za
chęciło nas i zniewoliło do tego
powodzenie, jakiego doznał nasz
numer, poświęcony modom, w roku
ubiegłym.
Ażeby dostarczyć naszym czytel
niczkom informacji najbardziej źró
dłowych i pewnych,zmobilizowaliśmy
naszych korespondentów w Paryżu,
Londynie i Berlinie,—zasięgnęliśmy
rad i wskazówek u największych
mistrzów kroju w Warszawie. Ba
czyliśmy przytem, aby wybrane
wzory miały praktyczne znaczenie,
dostosowane do naszych warunków.
Niestety! Ten zeszyt, poświęcony
wykwintowi i dobremu smakowi
strojów kobiecych, zbiega się z ka
tastrofalną wprost falą drożyzny,
która przechodzi nad naszemi gło
wami. 1 wiele z naszych życzliwych
czytelnicze^ zaprzątniętych jest teraz
przedewszystkiem tragicznem pyta
niem:—Jak związać koniec z końcem
budżetu domowego, gdy nawet
zwięKszające się dochody nie są
w stanie nadążyć szalonemu wzro
stowi wszystkich cen. Jak tu myśleć
o strojach i fatałaszkach, gdy troska
o byt staje się znów nad wyraz
dotkliwą, gdy na najpotrzebniejsze
rzeczy nie starczy środków!
Ta nowa fala drożyzny jest istną
katastrofą. Tern więcej, że niespo
dziewaną, i nawet niewytłomaczoną.
Nie wyjaśnia jej bowiem dostatecznie
stan naszej waluty: w roku ubiegłym,
o tej samej porze, kurs marki
polskiej do walut zagranicznych nie
był lepszy,—ceny jednak na rynku
wewnętrznym były znacznie niższe.
Od roku zeszłego konjunktury go
spodarcze w kraju raczej poprawiły
się, niż pogorszyły. Zbiory zapowia
dają się pomyślnie, rolnictwo uczyniło
nowe, znaczne postępy; wytwórczość
warsztatów przemysłowych wzrosła,
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przybyły Polsce niezmierzone bo
gactwa G. Śląsku, — administracja
ogólna, aczkolwiek jeszcze bardzo
szwankuje, ujawnia przecież nie
małą poprawę. Z jakich powodów
równocześnie wartość nabywcza
marki polskiej obniża się w sposób
tak przerażający?
Zapewne mamy tutaj głównie
do czynienia z perturbacjami, wynikającemi z nieuregulowanych pod
staw naszej papierowej waluty. No
wy minister skarbu, p. Jastrzębski,
zapowiada akcję zaradczą w tym
kierunku. Pierwszym jej etapem ma
być wewnętrzna pożyczka złota.
Chodzi jednak o to, aby rosa
oczu nie wyjadła, zanim wzejdzie
słońce.
Ogół polski, zwłaszcza
warstwy inteligencji, są śmiertelnie
znużone nieustannemi zmaganiami
się o byt powszedni. Niepodobna
żyć ciągle w napięciu gotowości do
ofiar i poświęceń. W Polsce już
ośm lat z górą trwa to napięcie.
Tylko spekulant, wyzbyty moral
nych skrupułów, czuje się w tej
zmąconej wodzie dobrze i szczę
śliwie: na tle powszechnego znużenia
i wyczerpania powstają, niewiadomo
skąd i jak, olbrzymie fortuny, wyłania
ją się na widownię nowi ludzie, brutal
nie torujący sobie drogę łokciami.
Jednakowoż, mimo wszystkie
trudności i troski, życie idzie
naprzód, mocniejsze od przemija
jących konjunktur.
Być może,
iż tej zimy nasze panie będą
musiały wykazać większą niż zwykle
zręczność w operowaniu budżetem
domowym: nie zrezygnują całkowicie
z ambicji estetycznych, nie zanie
chają tych arkanów sztuki podobania
się, wśród których wdzięczny strój
tak poważną odgrywa rolę.
Pragnęlibyśmy, aby niniejszy
zeszyt „Świata* służył im w tej
mierze skuteczną pomocą.
r.
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Wielkie salony krawieckie paryskie prezentują swoim klientkom
jesienne modele. Wczesna i zimna
jesień pozwala już teraz przywdzie
wać suknie i kostjumy, przeznaczone
właściwie na późniejszą porę roku.
Na ranki mamy skromne sukienki
z nowej włochatej gabardyny, ele
ganckie, lecz skrojone prostolinijnie.
Do nich nosi się żakieciki odmien
nego koloru i materjału, albo kapy
i pelerynki. Żakiety, to sączki, wol
ne lub na biodrach przepasane pa
skiem albo szarfy, bądź pół luźne
a w pasie i z przodu przylegające,
z aksamitu lub matelasse, velours
chiffon lub aksamitu w prążki. Obok
czarnego koloru, żywe jak fuksja,
bławatkowy, szmaragdowy, do tf go
kołnierze futrzane, długie rękawy
a często cała podszewka z futerka,
przeważnie z efektownego a nie
drogiego białego królika. Na koł
nierze i mankiety praktyczna pani
zużywa kawałki zniszczonych etoli
lub innych resztek. Żakiety te, oprócz
do angielskich sukienek, nosi się tak
że zanrast s>ala lub etoli na lekkich
wieczorowych sukniach. Spódnice są
długie do kostek, znacznie szersze
niż dotychczas, wiele z nich ukła
danych w fałdy, wpuszczonych w głę
boką gieskę na biodrach. Do tych
spódnic nosi się jeszcze zawsze ro
syjskie bluzy o szerokim pasku
z zamszu.
Żakiety kostjumów trotteur są
długie do kolan lub nawet poniżej;
krój gładki angielski; ubranie z fu
tra nietylko na kołnierzu, szosach
i mankietach, ale także pomieszane
z materją pokrywają całe plecy,
przód etc. W rękawach wielka roz
maitość, od wązkich i przylegających,
do szerokich, futrem obramowanych,
zastępujących mufki, lub podszytych
futrem wewnątrz i długim cyplem
zwisających prawie do ziemi. Oprócz
futra ubranie z sutaszu, bort, dalej
skórzanych pasków,
passepoilek
i lakierowanych taśm. Nowe materjały perlaine, zibeline, marengoperlaine, velours de laine, stosowne są
na kostjumy. Nazwiska innych materjałów brzmią tajemniczo i zagad
kowo, oprócz matelasse, która to
nazwa nadaną jest każdej materji,
pikowanej niby kołdra. Mamy Qamage, Zenana i Clocky. Breitszwanz—
to materje jedwabne i aksamitne,
prasowane w ten sposób, że wy
glądają jak cieniutkie futerko.
Im więcej świat c?ły płacze nad
stosunkami finansowemi, tern lek
komyślniejszą staje się moda, lubu
jąca się w tym roku w materjałach
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złotem tkanych, srebrem haftowa
nych, lub jak siatka szczerometalowa błyszczącyt h. Lamy, koronki i
tiule metalowemi nićmi przetykane,
to materjały tualet wieczorowych,
przy których najwyraźniej widać, że
mija już czas długich stanów i że,
jeżeli nie do empiru, mody pier
wszego cesarstwa, to z pewnością
do mód cesarzowej Eugenji wraca
my. J u ż przy Grand Prix w Paryż u wi
dać było penie jakby żywcem z obra
zów Winterhaltera wycięte. Obci
sły stan, szeroka długa spódnica
i kołnierz w kształcie pelerynki, tak
popularnej swego czasu „Berthe1'.
Kapelusze są—albo małe przyle
gające turbany, albo już od miesią
ca widoczne ogromne, kapryśne fa
sony, bardziej harmonizujące z nie
odzownym dziś płaszczem lub ma
lowniczo zarzuconą kapą, niż z an
gielskim * żakietem. Fantastycznie
powyginane z aksamitu marszczo
nego, w fałdy układanej crepe Georgette lub tafty, z matelasse lub
atłasu kapelusze, tak jak z innych
materjałów mają powierzchnię jakby
zgniecioną, falującą. Spadające na
oczy lub na plecy strusie pióro,
czasem tak na kraju umieszczone,
jakgdyby zaraz frunąć miało, jest
obok matowo srebrnej, rzadziej ma
towo złotej taśmy, oraz do kapelu
szy filcowych wstążka — modnem
ubraniem. Natomiast w matowym
srebrze, tak zwanym platynowym
kolorze, w gazach, girlandach, ogro
mnych kokardach i rozetach, jest
wielka rozmaitość, która jednak ma
jedną wspólną cechę, że wraz z czarnemi chustami, srebrną frenzlą otoczonemi, przypomina akcesorja pompes funebres.
Kolory modeli jesiennych są
przeważnie przytłumione, dyskretne.
Wprawdzie przepowiadają, że czarna
suknia wieczorowa ustąpi miejsca
tualecie w żywych kolorach, ale do
tychczas przepowiednia ta się nie
sprawdza. Obok czarnego widać
popielaty, bronzowy i we wszystkich
odcieniach granatowy, prawda że
prawie zawsze z czerwonem przy
braniem, rdzawy i ciemno-zielony.
Mniej widać czerwonych kolorów,
niż z wiosną, kapelusze tylko spor
towe skórzane w tym kolorze, nato
miast żakiety skórzane, paski i aksa
mitne tualety wieczorowe czerwonemi plamami ożywiają posępne zre
sztą kolory. Bronzowy i złoto bron
zowy bucik i pończochy tegoż ko
loru nosi się do czarnych sukien
i kostiumów.
Paryż.

Fcmfrelucbe.

Najnowsze mody.
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Najnowsze mody.
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W pałacu Hersego.
Odkąd dziennikarstwo rozwija
się pod wygodnym znakiem intervievów, niema już ponoć ani drzwi
zamkniętych, ani dobrze strzeżo
nych tajemnic, ani też niedyskret
nych zapytań. Dziedzina rzeczy
nietykalnych skurczyła się wybitnie.
Mamy intervievy z ministrami,
z przedstawicielami dyplomacji,
z podsądnymi, z heroinami roman
sów, gwiazdami filmu, fabrykantkami aniołków, z mordercami i bo
haterami. Czego nikt dociekać nie
może, o co nikomu pytać nie wy
pada,—o to dziś z lekkiem sercem
pyta dziennikarz.
Robi interviev. 1 tak już rolę
tę uważa za naturalną, że żadnej
misji nie uzna za niewłaściwą lub
nieodpowiednią.
A jednak... Niema widocznie
reguły bez wyjątków, skoro tym
razem przed dokonaniem wywiadu
miałem wiele poważnych wątpli
wości. Mam zwiedzić sanctuarium

mody kobiecej, — zbadać tajniki
Hersego! Czy to słuszne i właści
we? Jestem przecież mężczyzną,
a więc profanem i nieledwie igno
rantem...
Ha, trudno! Powiedziano, że
chcieć—to móc. Kieruję tedy swe
kroki na Marszałkowską 150 z silnem postanowieniem, by sprostać
zadaniu. A po spędzeniu kilku
niezmiernie ciekawych godzin,
opuszczając gościnne progi świet
nego pałacu mody, zdobywam się
na refleksję, że jednak niema pod
słońcem rzeczy nielogicznych i nie
celowych. Bo niewątpliwie to, co
dla kobiety byłoby istną bajką,
przyprawiającą o nieprzytomny
zawrót głowy, co dla cór Ewy
stałoby się źródłem podniecających
pragnień, — dla mnie było jedynie
prawdziwą biesiadą piękna i harmonji oraz ucztą podziwu i zachwy
tu, nie pozbawiającą wszakże zdol
ności ujmowania myśli wsiowa.
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Jestem przyjęty na pierwszem
piętrze wielkiego magazynu z naj
życzliwszą uprzejmością. Chcę być
uczciwym, zresztą pycha nic nie
pomoże, — zwierzam się więc za
wczasu ze swemi wątpliwościami
i przyznaję otwarcie, w jakim
stopniu dziś stąpam po „ziemi
nieznanej".
Panie, kierujące działem mód,
dodają odwagi.
— Chodzi panu o to, by się
dowiedzieć, jakim ma być strój
kobiety w nadchodzącym sezonie?
— Tak jest. Chcemy czytel
niczkom naszym powiedzieć o ogól
nej linji ubioru i o zasadniczych
przynajmniej szczegółach.
— Dobrze. Zaczniemy od okryć.
I przed oczyma memi poczyna
się przesuwać cały szereg obra
zów wytwornych i ponętnych,
pełnych barwy, życia i ruchu.
— Oto, kostjumik jesienny
z wełnianego velours w pasy; fa
son tak zwany marynarkowy,
słyszę spokojny głos mojej uprzej
mej informatorki. Żakiecik, zgod
nie z nazwą, krótki z futrzanym

Najnowsze mody.

K o s tju m z c z a rn e j d u v e tin a ’y p rz y b ra n y p a s a m i k o lo ru fo x t r o t t , k o łn ie r z lo u tre .

S u k n ia z t r ic o t in e ’y c z a rn e j p rz y b ra n a c r e p e g e o r g e tte i h a f£ .te m , p a s e k la k ie ro w a n y .
Fot. S Wolski.

podniesionym kołnierzem. Ten czołem podniesione. W przybradrugi, dłuższy, nadaje postaci linję niach modne są pióra kogucie, lub
smukłą; zrobiony z wytłaczanego płaskie kwiaty ze skóry. Noszomaterjału, zwanego zamszem. Wo- są też i „budki" aksamitne, a do
góle materje wytłaczane i pikowa automobilu kapuzy ze skóry zam
ne należą do najmodniejszych. szowej z opadającemi na szyję
Tutaj, jak pan widzi, znowu kostjum frendzlami.
z „zamszu" czarnego, przybrany
— Mam wrażenie, że w tym
futrem z małp o długim spadają kompletnym rynsztunku, jaki na
cym frendzlami włosie. Ten ga modelach oglądam, czegoś brak.
tunek futra jest również charakte Rączki pań nie są uzbrojone w tak
rystyczną cechą sezonu.
nieodzowną dotąd mufkę.
— Spódniczki są, zdaje się,
— Zupełnie tratne spostrzeże,
dość długie, — czynię nieśmiałą nie. Na mufkę spadła niełaskauwagę.
Nie jest noszona zupełnie, nawet
— Tak jest. Od pewnego czasu w zimie. Przed chłodem chronić
spódniczki są coraz dłuższe. Przy nas mają szerokie rękawy. Nato
kostjumach sięgają wszystkie do miast nieodzowną ozdobą rączek
kostek. U sukni wizytowych, jak będą torebki. Może pan tu oglą
pan niebawem zobaczy, są nawet dać całe ich bogactwo, bo pod tym
jeszcze dłuższe, zwłaszcza w fan względem moda zaleca aż kilka
tazyjnych ozdobach, na które naj odmiennych typów. Tu, naprzywiększą dziś zwraca się uwagę.
kład, są torebki małe, istne cacka,
— A kapelusze?
typu portmonetek. Modne są szyld— Kapelusze noszone są prze kretowe, emaljowane, skórkowe,
ważnie duże o szerokich rondach kryte po jednej stronie polituroNie są to bynajmniej Rembrandty: wanem drzewem gruszy, są też
ronda są proste, zlekka tylko nad zamszowe batikowane. Zapięcia
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ozdobne, przeważnie z rzeźbionej
kości słoniowej. Są torebki śred
niej wielkości, w tej liczbie tea
tralne z barwnej bogatej brokateli.
Wreszcie mamy typ torebek du
żych różnych fasonów. Skórzane
głównie z autolaku.
— Ciekaw jestem, jak wyglą
dać będą w tym roku futra. Jaki
rodzaj jest najmodniejszy?
— Pod tym względem moda
uprzedzeń dziś nie zna. Modne są
wszystkie gatunki i wszystkie są
noszone. Różnice tkwią jedynie
w kroju i efektach. Zaraz je pan
zobaczy Zainteresuje to pana nie
wątpliwie, bo mamy bardzo cha
rakterystyczne modele.
Oglądam tedy kolejno istne
bogactwa kolorowe. Oto, np. prze
śliczny płaszczyk demi saison z wyprawnego na żywy błękitny kolor
zamszu, bramowany jasnemi opo
sami amerykańskiemi; tu znów
czarny wieczorowy płaszcz z materji
jedwabnej,
naśladującej
marszczoną połyskującą skórę,
zdobny frendzlistem futrem małp,

o włosie w połowie długości czar
nym, a w połowie jaskrawej bar
wy „tango". Wyliczyć trudno.
Samych modeli jest istne zatrzę
sienie. Milutkie szare figaro z bibretek. Wspaniałe majestatyczne
palta karakułowe, fokowe i in.
z bardzo szerokiemi rękawami.
Płaszcze z wytłaczanego pluszu
itd. itd.
Kołnierze futrzane oddzielne
nosi się szerokie a krótkie, przytem zupełnie proste, do kształtu
ramion nieprzystosowane.
W oczy rzucają się wybitnie
u wszelkich okryć wyjątkowo
piękne, bardzo wzorzyste pod
szewki z lamy.
Musi się pan teraz zapoznać
z sukniami. Mamy bardzo ładne
wzory sukien wizytowych i rau
towych.
I znów, jakby je dłonią wróżki
wyczarował, niczem fantastyczne
storczyki, lub dalje, wykwitają
bez końca cuda królestwa mód.
A do uszu mych dobiega mnóstwo
na siedm pieczęci zamkniętych,
niezrozumiałych wyrazów z kobie
cego słownictwa. Materje, z któ
rych cuda te powstały mają przedziwno imiona: crepe de chine
crepe Georgette, crepe marocain,
tafty, tricotiny, gabardiny. tłoczone
aksamity.. Uderza wszędzie skro
mność staniczków przy wyjątkowo
bogatem, fantazyjnem upięciu spód
niczek, drapowanych na przerozmaitą modłę ze zwisającemi do
samych stóp rożkami, zębami i djablikami.
Staniczki mają lekkie
wycięcia w karo, często jednak
spotyka się i zapięte pod szyję
i z mankietami u rączek o fanta
zyjnem, również rogatem zakoń
czeniu. U wyciętych — rękawów
brak. Zastępują je w pewnym
stopniu zwisające nakształt kontu
szowych wylotów szale, złączone
ze staniczkiem u ramion. Szale
owe zdobią suknię niepospolicie.
Utrzymane są w tonie z całością,
a przejrzyste ich tło ożywia migotliwość pailletek sfinksowych.
Przeważającą barwą sukien wi
zytowych i rautowych jest kolor
czarny. Inne dla kontrastu mają
znów tony bardzo zdecydowane,
jak citron, koral, rak, szafir i tur
kus. Stany są w dalszym ciągu
niskie. Nie zauważyłem jednak ani
jednej z tych potworności, urąga
jących wszelkim prawom proporcji,
jakie widzimy dzisiaj tak częto na
ulicach Warszawy. Pod tym wzglę
dem ustrzeżono się szczęśliwie
przesady. Stan zaznacza najeżę
ściej oddzielnie włożony czarny
paseczek lakierowany, przybrany
różyczkami z ręcznego haftu.
Jak ostatnią tendencję, należy

zanotować zwrot mody ku krynolinkom. Dotyczy to zwłaszcza su
kien rautowych. Widziałem jeden
model tego typu, śliczną krynolinkę zmodernizowaną z jasnej
tafty changeante, przybraną pliskami i różyczkami. Jako ozdoby,
noszone są u sukien wizytowych
czarne koraliki i naszycia taśma
mi—wszystko utrzymane w tonie.
Do czarnych niekiedy gronostaj,
do kolorowych — tumaki i inne.
Z przybrań wieczorowych ostatnią
nowością są koronki o grubym
bardzo deseniu.
— Na zakończenie przejdziemy
do działu bielizny, — uśmiecha się
dyskretnie jedna z zarządzających.
Mgiełki... pajęczyny... miraże...
Bogowie, czemuż mam być
tym razem tak srodze doświadczon?
Czemuż się tu nie wszystko oglą
da... na modelach! Dlaczego te
z bajki tkane zwiewności mają być
martwe i zapomniane. Owe pegnoiry z lekkiej crepe de chine’y,
z haftami koronkami ręcznemi,
z przedziwną, paluszkami ciągnio
ną mereźką, — szlafroczki z kora
lowej tricotiny, podbite crepe de
chine’ą, różaną, jak wnętrze kon
chy, z filuternemi, ocierającemi się
aż o posadzki buduarów rękawa
mi,—szlafroczki, przybrane futrem
(dernier cri),—szlafroczki japońskie
haftowane, — pyjamy z mozaiką
na barwnych tłach i tyle innych...
martwych, a raczej niepowołanych
jeszcze do życia akcesorjów kobie
cego piękna i ponęty.
Bielizna, prócz białej (z lnia
nego batystu i crepe de chine‘y)
najmodniejsza jest czarna, z kolo
rowych zaś w barwach: citron,
lila i błękitnej. Przybrania z tiulu,
haftu ręcznego i koronek filet.
Oczarowany i rozgoryczony że
gnam uprzejme gospodynie.
— A niechaj nas pan jeszcze
kiedy odpowiedzi.
— Z najżywszą przyjemno
ścią, — zapewniam.
— I przyprowadzi z sobą swą
małżonkę.
— Niestety, jestem kawale
rem,—uniewinniam się. A w duszy
poprzysięgam sobie być nim jak
najdłużej Zanadto tu wszystko
kusi i pociąga, a z obserwacji wiem
dobrze, że nawet najskromniejsza
z Polek, znalazłszy się u Hersego,
traci całą przytomność i równowagę.
Poświęciwszy lwią część dnia
zwiedzaniu kobiecego sactuarium,
nie zdążyłem tym razem zajrzeć
do działu męskiego. O zaletach
wszakże pracujących w firmie Her
sego krojczych, importowanych od
Poola i Davisa z Londynu, istnieje
już zdawna ustalona opinja.

espen.
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J a k się u b ra ć .
Problem, zdawałoby się, prosty, roz
strzygnięty ustalonem i zwyczajami... Wca
le nie. Każda młoda kobieta, idąc z wi
zytą lub na „proszony wieczór", odczu
wa wątpliwości, wahania. Zwraca się
do męża o radę. Ten głową pokręci, za
stanowi się i najczęściej odpowie. — Ty
sama najlepiej rozstrzygniesz, moja dro
go! 1 pani wraca do ubieralni, z lekką
goryczą w sercu, jeszcze bardziej zakło
potana.
Więc może kilka ogólnych wskazó
wek nie będzie bez pożytku?
Strój domowy, to szlafroczek do pier
wszego śniadania, robę dinterieur po po
łudniu; w domu nosi się zawsze pantofelki.
Na proszone śniadanie i fiv e — suknia wi
zytowa i kapelusz. Nowością w tym sezo
nie są suknie — płaszcze, które zastępują
kostjum. Do teatru, do krzeseł: suknia bar
dzo lekko wycięta, o rękawach długich (pagodes) lub krótkich do łokcia. Dowodem
braku znajomości dobrego ubrania się by
łoby włożenie do krzeseł sukni wieczoro
wej dekoltowanej. Natomiast do loży moż ra włożyć suknię bardziej wyciętą i stroj
ny kapelusz. Co się tyczy zebrań towarzy
skich wieczornych, to wybór sukni zależny
jest od ilości zaproszonych osób. Na małe
zebrania wskazaną jest suknia wieczo
rowa o małym dekolcie, na duże rauty
i wieczory tańcujące tualeta balowa
o pełnym dekolcie.
Może i brzydszej połowie rodu ludz
kiego, a przeważnie młodym ludziom, za
czynającym bywać, pożytecznem będzie
otrzymać parę rad, dotyczących stroju wi
zytowego. Dawniej obowiązującym strojem
wizytowym był żakiet, który obecnie jest
tylko konieczny na większe proszone
śniadania lub five'y. Wizyty składać
obecnie można w ciemnej marynarce.
Smoking także jest coraz mniej noszony;
do teatru nosi się żakiet, a nawet cie
mną marynarkę, a wieczorem na zebra
nia towarzyskie frak. Ani smoking ani
tem bardziej frak nie może być użyty na
żadne dzienne zebrania.

P a s k i.
Największą ozdobą sukien wizyto
wych, zwykle układających się w prosto
falujące miękkie linje, są fantazyjne pa
ski. Panuje w tej dziedzinie wielkie
bogactwo i rozmaitość: z pięknie cyzelo
wanego metalu, z krążków emalji lub
kości słoniowej, z grubych paciorek i ka
mieni, lśniących najrozmaitszemi barwa
mi. Do strojnych sukien modne są sze
rokie, miękko układające się pasy, z la
my srebrnej lub złotej, z brokateli,
a także pasy z jedwabiu o długich koń
cach, zakończonych chwastami z dżetu
lub paciorków.

Modele firmy G. Zmigryder.

Palto z o clau r de laine, koloru
tau p e , przybrane fokam i.

Horoskopy p. Zmigrydera.
Firmo p. Zmigrydera jest w Warsza
wie szeroko znaną. Jego kreacje toale
towe mają ustaloną opinję. Nieomal
wszystkie wybitne artystki teatraln e ubie
rają się w jego magazynie. Każda wię
ksza premiera, czy to w teatrze Polskim,
czy Małym, jest rew ją najnudniejszych
pomysłów, jest „ostatnim krzykiem" mo
dy. Trzeba przytem dodać, że w m ode
lach p. Zmigrydera tkwi pewna indywi
dualność, pewna odrębność, której nie
spotyka się w innych magazynach, tra 
ktujących swe zadania bardziej ekle
ktycznie. P. Gustaw Zmigryder chce być
artystą w swoim fachu, i to artystą
o programie własnym.
Jakie horoskopy stawia p. Zmigryder
na najbliższy sezon?

K ostjum z granatow ego sz ew ło tu stebnow any szarym Jedwabiem i przybrany szarem i barankami.

K ostium z piaskow ego ra tin ć,przybrany czarnem i m ałparni

Wielkich zmian w kroju sukien nie
mo. Robę -cbem ise zawsze się utrzymu
je, ale fantazja dobrego krawca wpro
wadza rozmaite odmiany: drapowane tu
niki, szarfy, nierówną długość z tyłu,
lub z boków. Suknie są nieco dłuższe,
sięgają poniżej kostek. O ile linje w su
kniach są proste i skromne, o tyle są
modne w tym roku m aterjały bogate:
Crepe romain, fulgurante, cloqui, lamy
srebrne, koronki farbowane w kolorze
sukni. Ubrania z dżetów, z pereł w roz
maitych kolorach, z kaboszonów. Bar
dzo modne są przybrania z futra mał
piego, o długim, czarnym włosie. Pióra
strusie również są używane jako przybra
nie do sukien wieczorowych.
Widziałam w pracowni p. Zmigry
dera kilka ślicznych modeli sukien wie
czorowych:
Suknia czarna z crepe romain, zahaftowar.a dżetami.
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Suknia czarna z cloąui, naszywana
czerwonemi kab szonami.
Suknia ze srebrnych koronek, przód
z jasno-popielatego jedwabiu fulgurante,
robiącego wrażenie srebrnej lamy.
Zapytałam o kostjumy spacerowe,
ten najwytworniejszy strój szykownej ko
biety na ulicę, który u nas coraz bar
dziej zanika, wypierany przez paltoty.
— Kostjumy w Paryżu, objaśnił mnie
p. Zmigryder, są zawsze najbardziej no
szone. Spódniczki utrzymują się wązkie
i krótkie, powyżej kostek. Wielka roz
maitość w kroju żakietów, które są mo
dne zarówno długie, jak krótkie—yestes*,
przeważnie jednak— wolne, sączki.
Najmodniejsze futra do przybrania
kostjumów i palt są: małpy o długim
włosie, szopy i foki — loutre.
E. Tensel. K,

Kostjum z granatowego szewiotu.
Kołnierz szalowy i mufka z futra.

Kostjum z czarnego sukna. Długi żakiet, kołnierz
szalowy i szerokie mankiety futrzane.

Futra, koronki, szale.
Szlachetne futra, jedynie dawniej
noszone przez szanującą się damę,
coraz bardziej znikają z widowni.
Nawet w krajach z dobrą wolutą
interesa nie idą tak świetnie, by móc
sobie pozwolić na oryginalny płaszcz
z baranków lub breitszwanców, praw
dziwych fok lub nurków. Etole z gro
nostajów, nurków i kun, widoczne
tu i ówdzie, to zabytki lepszych
czasów, a ceny na tegorocznym
jarmarku w Lipsku, obliczane tylko
we wszechwładnym dolarze, dowodzi
ły, że szlachetne futra popłyną
drogą, którą już odbyło wiele sreber
i antyków, i przeniosą się do kraju
mlekiem, miodem i dolarami pły
nącego. A przecie moda teraźniejsza
jak najwięcej futer przepisuje; by
się z niemi nie rozstawać wcale,

Bluzka skromna.
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Szlafrok z miękkiej wełny, kołnierz, manki ety i pas, zakończony czarną wypustką

podzieliła sobie futra na .zimowe*
i „letnie", które stroiły najpowiewniejsze szaty, najlżejsze koronkowe
i jedwabne cape. Z prawdziwych
futer wszechwładnie panują skanki
(skunks), farbowane i naturalne,
szary baranek, małpie, sztywne jak
frenzla wiszące futro i nowe zjawi
sko, gazela, łagodnej sarniej barwy,
o srebrzystym, jedwabnym połysku.
Modne są źrebaki a przedewszystkiem koty i króliki. Nawet sportowe
żakiety z czarnych żółto nakrapianych dzikich kotów i prążkowanych
Angora, imitowane są z zajęczych
skórek, na których wymalowano
wzór. Królik—to futro uniwersalne;
foki i bobry, chinchilla i gronostaje,
niebieskie lisy etc, to wszystko dziś
fabrykuje się ze skórek królika,
którego racjonalna hodowla znako
micie się opłaca. Wszystkie prawie
kostjumy obramowane i przybrane

Suknia z zielonego ninon. Rękawy ze srebrne]
lamy. Przybrana srebrnemi koronkami.

Suknia wizytowa i cape z atłasu ko
loru orchidei i błyszczącej koronki.

są bogato futrem, futrem podbite
są tak modne dziś krótkie żakieciki.
Małpie futro okala szyję powiewnych
*kap* z krepy i jedwabiu, a dla
kontrastu cieniutkie jedwabne pele
ryny podbite są całe futrem. Wobec
tego bogatego obramowania, nie
zbędny dotychczas lis schodzi na
drugi plan i przybiera raczej wie
czorową lub teatralną tualetę, lub
w chłodne dnie letnie zdobi szyję.
Miejsce miękkich etoli futrzanych
zajął już od roku szal i wielka
chustka, która jeszcze bardziej do
malowniczych teraźniejszych tualet
się nadaje. Do najbardziej cenionych
skarbów należą odziedziczone szale
kaszmirskie, wielkie haftowane krepdeszynowe chusty, Chantilly pe
leryny, ale i sprowadzone z Japonji
lub z innych krajów wschodnich,
bogato haftowane o długich frenzłach okrycia; wyroby przemysłowoartystycznych ateliers są bardzo
poszukiwane. Im większa taka chu
sta, tern korzystniej daje się udrapować. Niesmaczny jest nowy rodzaj,
wystawiony
onegdaj w jednym
z pierwszorzędnych magazynów: wiel
ka czarna jedwabna płachta, obra
mowana srebrną frenzlą. Gout morbidę raczej całun niż okrycie. Dla
podlotków i panienek stosowne są

Suknia ślubna z crepe romain,
przybrana koronkami.

wesołe chłopskie jedwabne i cienkie
kaszmirowe chustki w kwiaty. Od
rodzenie koronki, zapoczątkowane
w zeszłym roku, coraz bardziej
kwitnie, z szuflad i puzderek po
wyciągano koronkowe wahlarze, szale
zdobią suknie wieczorowe, a kawały
prawdziwej weneckiej koronki nadają
się na gieski i berty, znów w modę
wchodzące. Ze starych szali powstają
przy dodatkach kwiatów, futra, frenzli
lub chwastów zachwycające płaszcze
wieczorowe. Nowością jest wełniana
koronka w czarnym i białym kolorze,
zdobiąca kapelusze i suknie. Gładki
filcowy kapelusz jako jedyne przy
branie ma kawał czarnej Chantilly,
zręcznie na kształt welona upiętej.
Kto w swojem posiadaniu ma pra
wdziwe koronki, bez względu na to,
czy to blondy czy weneckie point’y,
brukselskie czy Chantilly falbany,
ma skarb, z którego najskromniej
szej tualecie nadać może cechy
skończonej elegancji. Trochę pomy
słowości i dobrego gustu posiada
przecież każda z pań, która do
wyglądu starannego
przywiązuje
wagę.
Suknia z różowego chiffon, tkanego
srebrem.

9

L u cy,

Suknie wieczorowe i wizytowe.

Suknia z jedwabiu creme. Stanik drapowany. Ubrana frendzlą z dżetu i niebie
skich pereł.

Suknia z żółtego crepe romain z koron
kami tego samego koloru. Pasek z pereł
bursztynowych.

Suknia z crepe de chine brązowego ko
loru. Szeroki drapowany pas, zakończony
dużą różą. Duże motywy haftowane.

Suknia z. jasno-niebieskiego jedwabiu,
lekko drapowana. Przybranie z rulonów
z futra.

Suknia czarna aksamitna. Przód krótszy.
Ubranie z futra i taśmy.

Suknia z granatowego szewiotu. Ubrana
stębnówką. Pasek biały skórzany. Wysoki
kołnierz z linon. Czarna krawatka.
1

Płaszcze i okrycia

Paltot z angielskiego materjału Kołnierz,
mankiety i obszycie u dołu z futra szopowego.

Paltot z angielskiego materjału, przybrany
szopami.
Okrycie z czarnego crepe marocain; futro
małpie.

Czarna aksamitna peleryna przybrana
futrem.

Paltot z granatowego bostonu, przybranie
z futra loutre.
Okrycie z matelasse. Kołnierz i przybranie
z futra fokowego.
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Modele kapeluszy, najbardziej noszonych w sezonie bieżącym.

12

Bielizna i szlafroki

Nocna koszula z krepy
w kwiaty.

Żółty negliż z frenzlą
z ratine.

Szlafrok z białej miękkiej wełny. Szlafrok z granatowego diag«
Przybranie z zębów obtiaftowy- nale’u. Kołnierz, mankiety i pa
wanycli.
sęk z białej piki.

B ie l iz n a .
Cechą prawdziwie wykwintnej kobie
ty jest dbałość o bieliznę.—Lubię suknie
skromne, mówiła mi jedna śliczna i szy
kowna kobieta; mój zbytek, to bielizna!
Dobry smak w bieliźnie objawia się przedewszystkiem w doborze materjału. Crepe de cbine w jasnych kolorach bardzo
jest używany na zbytkowną bieliznę, choć
biały batyst najbardziej jest noszony.
Koronki tylko wtedy są piękne, gdy są
w dobrym gatunkuj skrom niejszą bieli
znę można bardzo ładnie wykończyć
ręcznem i mereźkami. Co się tyczy kro
ju, to obok koszul i krótkich szerokich
majteczek, zawsze bardzo są noszone
.kombinacje*, szczególniej do sukien
wieczorowych.

Bluzki.
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Modele na tegoroczny sezon jesienny

Bluzki.

Spódniczki.
14

wów w kolorach żółtym, brunatnym, n ie
bieskim, poilu etc.
Każda z pań, uprawiająca sporty
a udająca się na wywczasy, powinna mieć
zapas trykotowych wełnianych i jedwab
nych jumperów, spódniczek, kapeluszy
i szalów. Wyroby te, przeważnie rąk
własnych, nadają się do wszystkich spor
tów, przy wiosłowaniu czy tennisie d o 
brze wygląd lją, a z planu ogólno tualetowego schodzą teraz na plan czysto
sportowy. Do tennisa w tegorocznym
chłodnym sezonie odpowiednie są także
sukienki z frotte w paski lub w kolorze
jednolitym.
Londyn.

( j, 5 .

Najłatwiejszy ze sportów.

M o d n e s z a le .

MODA I SPORT.
Dn. 12 sierpnia rozpoczęło się w Szko
polowanie na „grouse*, rodzaj tam
gnieżdżącej się górskiej kuropatwy. Każ
dy szanujący się członek angielskiej „society*, jeżeli nie posiada i nie dzierżawi
polowania i nie jest zaproszonym do zna
jomych, wybiera się, quand mcme, na pół
noc, by móc powiedzieć: „Jadę, lub wróci
łem ze Szkocji". A że snob amerykański
lubi naśladować swego kuzyna, więc „Akwi
tania*, przybiwszy onegda) do brzegów an
gielskich, przywiozła ze sobą cały bataljon Yankiesów i Yankiesek, zaopatrzo
nych w najpiękniejszy arsenał. Podróżni
całą drogę ćwiczyli się, strzelając do gli
nianych gołębi, bo wszyscy oni „are
going shooling to Scotland". Z Euston,
stacji londyńskiej, z której odchodzą po
ciągi do Szkocji, w czwartek dn. 10 sierpnia
ekspress szkocki miał sześć osobnych
pociągów, z których cztery były tak dłu
gie, że potrzebowały podwójnych loko
motyw.
Każdy Anglik lub Angielka, wybiera
jący się na polowanie do Szkocji, ma
w swojem posiadaniu drogi sercu kostjum
myśliwski z prawdziwego szkockiego
tweed, tkanego na w arsztatach domo
wych hom espun. Niema nic trwalszego
nad taki samodział szkocki, ale i wyro
by pierwszorzędnych fabryk są doskona
łe w gatunku, a mają zaletę podwójnej
szerokości. Kostjumy te służą zarówno
do polowania, jak i do golfu, i odpowiednie
są wogóle do wszystkich wycieczek w stro 
me lub bagniste okolice. Jadąc do Szko
cji, nie zawadzi powiększyć garderoby
o jeszcze jeden egzemplarz tego tak
praktycznego stroju. Kolory powinny być
dobrane w ten sposób, by nie odbijały
od o to c :en ia,a więc wszystkie m ieszani
c ji

ny koloru wrzosu, zielono-brunatne, lub
zielono-szare. Dla pań najodpowiedniej
szą jest krótka, lecz dość szeroka spó
dnica i tak zwany Norfolk, jacket, luźny—
paskiem przepasany żakiet o szerokich
wygodnych kieszeniach. W tym roku
widać także gładkie angielskie, długie
żakiety. Nieodzowny jest płaszcz Burbury, wolny reglanowy, nieprzem akalny.
Kapelusik mały z nieprzemakalnego
tweed, ustrojony baźanciem piórkiem.
Zamiast bluzy, ciepły wełniany jumper,
dający swobodę ruchów, a zabezpieczają
cy od zimna i wilgoci. Wysoki żółty
sznurowany bucik, zapięty u góry na
dwa rzemyczki, i wełniane pończochy
uzupełniają ten praktyczny a jednak szy
kowny strój.
Dla panów oprócz tweed w tym ro
ku na kostjum myśliwski bierze się ró
wnież gabardynę lub garbinette. Spor
towy Norfolk, o rękawach tak osadzonych,
by swobodnie móc obracać ramionami,
ma jaknajwiększe kieszenie i poduszeczki
v ypchane dla oparcia strzelby na ramieniu.
Krótkie wyrzucane na pończochach
spodnie nosi się obok breeches. Cał
kiem wolny płaszcz reglanowego kroju
bez żadnego pasa lub dragona, o wyso
kim dającym się pod szyję zapiąć koł
nierzu. W chłodne, suche dnie wielu
panów woli pelerynę o zapiętej pod spo
dem kamizelce na cztery guziki. Oprócz
dotychczasowych, czysto wełnianych poń
czoch lub kamaszy, są nowe mieszaniny
wełny z jedwabiem w rozmaitych dese
niach przeważnie glinianego, b runatne
go, kremowego i koloru biscuit. Buciki
czarne stosowniejsze są niż żółte, wy
magają mniej czyszczenia, a pasta uży
wana na czarnych butach przyczynia się
do ich nieprzem akalności. Koszule fla
nelowe lub taftowe nie brudzą się łatwo,
a Sw eater lub jersey jest niezbędny. Po
pularną nowością są sweatery bez ręka
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Wyraz „Przechadzka” znajduje się
w słowniku polskim, dla większości na
szego społeczeństwa słowo to jednak jest
zupełnie pozbawione treści.
Na przechadzkę wyprowadza się m a
łe dzieci, ale już z życia pensjonarki
i ucznia jest ona wykreślona. Cóż do
piero w starszem społeczeństwie! Widzę
ironiczny uśmiech, błąkający się na
Twych ustach, piękna czytelniczko —
, gdzież przy nawale zajęć domowych,
rozmaitych obowiązkach towarzyskich,
wielu godzinach poświęconych krawcowej
i modniarce, mogłabym sobie pozwolić na
taką stratę czasu—jak spacer*. Otóż nic
fałszywszego, jak mniemanie, że przechadz
ka — to strata czasu. Godzina dziennie,
na ten cel poświęcona, będzie nadzwy
czaj owocną w swych skutkach.
Gdy wychodzimy na m iasto za inte
resam i, zwykle spieszymy się, idziemy
nierówno, nerwowo, myśl zaabsorbowana
jest celem naszej wycieczki. Natomiast
przechadzka, to ruch miarowy, ciało na
biera giętkości i spiężystości, krew ży
wo i miarowo krąży w żyłach, umysł od
poczywa, myśl buja swobodnie! Gdy się
odczuwa zmartwienie, lub choćby drobne
przykrości, przechadzka uspakaja nerwy.
W zwykłych warunkach codzienny spacer
to bodziec do pracy, to odpoczynek po
długich godzinach biurowych, świeży za
sób sił i energji, to konieczna hygiena
ciała i ducha, mająca prawo obywatel
stwa na całym Zachodzie. Jestem za
ciętą przeciwniczką naszego kultu dla
zagranicy, nie wszystko jest dobrem, co
jest cudzoziemskiem. Ale naśladujmy
zagranicę w tern, co naprawdę jest do
brem i pożytecznem. Przechadzka, „footing*, jest sportem najłatwiejszym, naj
przystępniejszym, dla zdrowia duszy i cia
ła — nieodzownym.
Każda kobieta pragnie być ładną
i świeżą. Wieleż to czasu poświęcamy
na pielęgnowanie urody, na obmyślanie
pięknej tuale*y! Ileż kobiet wstrzymuje
się od jedzenia, aby tylko nie utyć.
Wierzcie mi, Panie, najlepszym środ
kiem dla utrzymania harmonijnych linji
ciała i świeżości cery jest codzienny
spacer!
E. T.

Sprawa toaletowa w teatrze.
Jestto jedno z tych zagadnień, które
się kwa‘ifikuje: nie do rozwiązania. Dy
rektor teatru ceni tę artystkę, która po
doba się publiczności. Ażeby się podo
bać publiczności, artystka musi się ubie
rać pięknie i modnie. Aby się ubierać
pięknie i modnie, artystka musi wy
dawać olbrzymie sumy. Tych za$ dyre
ktor nie chce czy nie może nawet do
starczać. 1 oto wynika skomplikowana
kwestja toalety, teatru i moralności, co
pewien czas zjawiająca się na szpaltach

cie teatrów sumy birdzo poważne. Za
granicą: w Paryżu, w Wiedniu, w Londy
nie — artystkom przychodzą z wydatną
pomocą wielkie magazyny mód. Nasi
„Paquin’owie” i „Doucefy* nie doceniają
jeszcze reklamy, jaką stanowi publiczne
demonstrowanie przez aktorkę ich kreacji.
Teatr jest przecież tern miejscem, gdzie
się „lansuje" mody. Prawda, że nasi
najwięksi „couturiers” nie mają prawie
nigdy własnych modeli, zadawalają s;ę
niewolniczem kopiowaniem modeli zagra
nicznych. Stąd wszelkie projekty orygi
nalnej mody polskiej dotychczas pozostają w sferze nieziszczalnych marzeń.
Ale posłuchajmy, co w tej sprawie
mówią same artystki.
P. LUCYNA MESSALÓWNA.

jest, że obecnie, mimo znacznie podwyż
szonych pensji i mimo dobrej woli, jakiej
dają dowody niektóre dyrekcje (np. dy
rekcja teatru Polskiego), położenie arty
stek jest fatalne.
Nasze wielkie magazyny mód nie
chcą rozumieć, że aktorka, z racji swego
zawodu, jest ■dla nich najlepszą żywą
reklamą.
Toaleta sceniczna różni się od zwy
czajnej tern, że musi być ściśle dostoso
wana do sztuki, światła i dekoracji, że
musi zlewać się ze sceną w jedną har
monijną całość.
W naszych warunkach, aktorka nie
może tworzyć mody, bo nie znajduje do
statecznego poparcia. Gdyby nasze wiel
kie magazyny zdobyły się na ambicję

Znakomita primadonna operetkowa,
której toalety olśniewają publiczność, od
powiada z czarującym uśmiechem na na
sze pytanie.
— Szeroki ogół nie ma wcale poję
cia, jakie sumy pochłaniają obecnie toa
lety sceniczne. Publiczność stawia n ie
słychane wymagania. Niech tylko jedna
toaleta będzie skromniejsza, już szepty,
rozczarowanie, złośliwe słówka...
A przecież artystka musi także m ie
szkać, żyć jak inni ludzie, musi myśleć
o starości, gdy trzeba będzie usunąć się
ze sceny. Cóż zrobi, jeśli nie zbierze
trochę oszczędności w okresie powodzenia?
W tej chwili koszt moich toalet do
jednej operetki wynosi powyżej 5 milio
nów marek!
— Czy wielkie magazyny nie czynią
artystkom ustępstw?

P. L u cyn a M e s s a ló w n a .
Fot. Brzozowski.

dzienników wszystkich wielkich miast
europejskich, niekiedy wybuchająca roz
głośnym skandalem.
Biorąc ogólnie, kwestja toalet n ie
wieścich sięga najbardziej zamierzchłej
przeszłości. Albowiem pierwszą kobietą,
która szuka okrycia dla swych kształtów,
jest Ewa. Warunki, w których żyła, były
jednak znacznie szczęśliwsze, niż obecne:
wystarczał jej liść figowy, zważywszy zaś
na bogatę roślinność Raju, mogła zmieniać
strój dowolnie często i bez trudu. W dwu
dziestym wieku im toaleta jest bardziej
dekoltowaną, tern drożej kosztuje...
Jak się przedstawia sprawa toalet
teatralnych u nas? Zwłaszcza teraz, gdy
drożyzna szaleje, i ceny sukien, okryć
i kapeluszy sięgają cyfr potwornych?
Trzeba przyznać, że nasze dyrekcje
teatralne przeważnie starają się wejść
w położenie artystek. Gaże w ostatnich
latach zostały silnie podwyższone, „tabel
ka* i ryczałt na stroje stanowią w budże

— Proszę pana, uśmiecha się p. Messalówna, robią, ale bardzo nikłe. War
szawa jest zbyt małem miastem, a dro
żyzna zbyt wielka, by mogli nam dawać
toalety bezpłatnie...
Toaleta sceniczna musi być przedewszystkiem piękną, musi wywierać wra
żenie estetyczne. Wystarczy, jeśli tylko
w ogólnych linjach stosuje się do obo
wiązującej mody. To przywilej sceny.
W salonie poświęca się już bez wahania
względy estetyczne wymaganiom mody,
choćby
najbardziej
zniekształcającym
figurę.
Mówiono mi nieraz: — Dlaczego pani
nie tworzy mody? Odpowiadałam zawsze:—
Nie mam czasu. To rzecz magazynów
mód. Próby i przedstawienia nie pozwa
lają mi na takie żaba,wy...
P. MAR JA BRYDZIŃSKA.
Jedna z najmłodszych naszych „dramatystek*, która wstępnym bojem zdobyła
sobie publiczność i krytykę, mówi, co na
stępuje:
— Sprawą toalet scenicznych zajął
się Związek Artystów Scen Polskich. Czy
zdoła osiągnąć pomyślne wyniki? Faktem
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P. M a rja B ry d z iń s k a .
Fot. B rzozow ski.

tworzenia oryginalnych modeli, zaś arty
stki — na odwagę lansowania ich, moda
rodzima zyskałaby pewne szanse. Albo
wiem aktorka może walczyć o nowe war
tości estetyczne w toalecie, nie potrzebuje
się trzymać niewolniczo kaprysów mody.
Zadaniem jej: tworzyć piękne zjawisko
na scenie.
Z re a s u m u jm y :
Zirówno p. Messalówna, jak p. Bry
dzińska zgadzają się, że obecne warunki
toaletowe są dla naszych artystek bardzo
uciążliwe. Rozwiązanie tych trudności
leży w rękach poszczególnych dyrekcji
i wie kich magazynów mód. Inaczej bo
wiem...,—o tern lepiej przecież nie mówmy.
Liń.

H dla najmłodszycti i p o d lo tM .

płaszcz tego samego kroju co mamusi
lub frenzlami obramowana pelerynka,
kapelusz aksamitny lub jedwabny; wszę

Właściwie nic specjalnego o tej m o
dzie powiedzieć nie można. Począwszy
od chwili, gdy mała panienka pierwsze
stawia kroki, aż gdy z podlotka przem ie
nia się w dorosłą pannę, córeczka dzi
siejsza stąpa śladami matki. Niema ró
żnic tualetowych. Tak jak mama, w lecie nosi sukienki płócienne, woalowe,
przybrane mnóstwem falbanek i ryszek,
valancienek i broderie
an
glaise, w chłodne dnie otula się we włócz
kowe i trykotowe sukienki i płaszczyki
i nasuwa na uszy przez babcię wyha
ftowany kapelusik, na którym kwitną ró
żne z włóczki kwiatuszki, w zimowe dnie
nosi plisowane spódniczki i różnokoloro
we jumpery, przyjmuje gości w tafto
wych lub aksamitnych sukienkach w sty
lu em pire lub Biedermeier. Na ulicy

dzie i zawsze z mamusią lub za nią kro
czy jej m iniatura czy też karykatura.
Większa panienka, tak samo jak m atka,
ma i płaszcz deszczowy i kostjum sp o r
towy, tylko ubranie jej sukien jeszcze
bardziej modelom dla starszych się upa-
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dabnia; f jtro i taśmy, skóra i metalowe
paski— wszystko to samo. A jednak do
bry smak matki i krawcowej uważa, by
Bto samo* było jednak odm iennem . P e
wien młodociany rys, jakieś drobne nic,
polegające na kroju lub kolorze, wystarcza
dla tej subtelnej różnicy.
5. G.

Karykatury Zygmunta Nirnsteina ńa wystawie w Warszawskiem Towarzystwie Zachęty.

0 tzEm mówią w Warszawie?
W tych dniach powróciła z Paryża
urocza znajoma pani Liii. Pospieszyłem
ją odwiedzić, rad, że się dowiem, co sły
chać w wielkim świecie. Ale na polityce
pani Liii się nie zna, w teatrze nic nowe
go od zeszłego sezonu, więc przeszedłem
na temat zawsze miły niewiastom i nie
wyczerpany.
— Jakie są mody tegoroczne?
— Tego panu nie mogę zdradzić, ale
chętnie pokażę panu suknie i okrycia, ja
kie sobie przywiozłam.
— Cóż za kobiecy brak logiki, nie
chce mnie pani oświetlić, co modne, ale
chętnie pokazuje to arcydzieło fularowe.
Pani Liii wybuchnęła śmiechem. Spoj
rzałem na nią pytająco. Ale pani Liii
nie przestawała się śmiać...
— Myli się pan, zarzucając mi ko
biecy brak logiki. Gotowa jestem panu
pokazać nawet kapelusze, lecz ani słowa
informacji dodać nie mogę.
Dlaczego?
— Bo pan się nic a nic na sukniach
nie zna. Na ostatnią kreację z „matelas-

■P/kuś

td le fo n u je .

se“ mówi pan, że to fular... Na tea gown
powie pan, że to suknia balowa, na su
knię balową, że to koszula, na mate^ał
„floque“, że to plusz, na okrycie, że to
portjera, na kapelusz, że to abażur i t d.
Gdybym jednak panu powiedziała, jakich
perfum używa najszykowniejsza paryżan
ka, czy ma talję w talji, czy też siedem
centymetrów poniżej, czy rękaw się nosi
szeroki, czy wązki, czy wogóle go się nie
nosi, gdzie ma dekolt i ile dekoltu — to
mógłby pan to powtarzać na prawo
i lewo, tak jak ja powtarzam czasem ca
łe wyjątki z utworów tego modnego Ein
steina, nie rozumiejąc ich wcale.
— Nie rozumiem, dlaczego pani zale
ży na tajemnicy.
— Bo chcę być najmodniejszą ko
bietą w Warszawie.
— Rozumiem doskonale ambicje pani,
i jestem nawet przekonany, że niema szy
kowniejszej kobiety w Warszawie, niż
pani, ale...
— Tu niema żadnego ale. Byłabym
zrozpaczona, gdyby moja przyjaciółka,
pani Nina, dowiedziała się, co jest osta
tnim wyrazem mody i przede mną wło
żyła... nie powiem panu z czego zrobiony
kapelusz Naturalnie za tydzień lub dwa
nadejdą ostatnie „Femine’y“ „Vogue“ i in
ne pisma, wtedy oblicze, figura i nóżki
warszawianek zmienią się zasadniczo.
Lecz ja mam właśnie ambicję być pier
wszą. Muszę się starać być pierwszą, sko
ro nie mogę być jedyną
Tu pani Liii westchnęła głęboko, tak
głęboko, że mi się zrobiło szczerze żal.
Starałem się jej wyperswadować, że gdy
by była jedyną kobietą modnie ubraną,
to wkońcu stałaby się niemodną.
— Niema obawy — uśmiechnęła się
pani Liii... — modę się czuje Jeżeli pan
spotka na ulicy kobietę zupełnie odmien
nie ubraną, to odrazu będzie pan wiedział,
że ta już jest modniejszą. Mody. — Pani
Liii rozmarzyła się.
— Co to jest moda?
— Mogłabym panu dać bardzo inteli
gentną odpowiedź z książki... ale pan bę
dzie wołał moje osobiste przeżycia. Otóż
moda, to jest to co, mam, a czego mi za
zdrości przyjaciółka. Albo to, co ma moja
przyjaciółka i czego ja jej zazdroszczę.
Wszystko jedno, czy jest to suknia, płaszcz,
kapelusz.
— Niebardzo panią rozumiem.
— Ach — tu pani Liii roześmiała się
18

zupełnie szczerze—ho widzi pan, ja iden
tyfikuję modę z „modelem".
— Więc moda, jest dla pań terenem
walki, bitwy na parasolki, potyczki na
kapelusze, wojny na futra?
— Nieinaczej!!! Ale wojna cicha, spo
kojna, uprzejma, przyjacielska, towarzy
ska, dyplomatyczna...
— I jak Xaka wojna wygląda...
— Przychodzę na jour do przyjaciółki
w nowym „modelu". Jeżeli był kupiony
w Paryżu, to mówię że od Hersego, jeżeli
u Hersego, to mówię że u Zmigrydera,
jeżeli u Zmigrydera, to zapewniam, że od
Goussin, a jeżeli od Goussin, to mówię,
że szyłam ją sama... W ten sposób za
czynam wprowadzać w błąd. Następnie...
ale widzę, że pana metody wojenne mniej
pana interesują.
Chciałbym wiedzieć, jaki cel tej woj
ny, czy jest nim mężczyzna.
Pani Nini wzdęła pogardliwie wargi.
— Mężczyzna, u Das w Polsce przy
najmniej, nie ma żadnego zrozumienia mo
dy; dla niego każda kobieta w czarnej
sukni jest dystyngowana a w jasnej po
nętna, mężczyźni... Nie, walczymy dla sa
mej walki. L’art pour 1’art.
J,

W . G ru b iń s k f, a u to r .L e n in a ".

DOM SZTU KI.

W n ę trz a s a lo n u Dom u S z tu k i.

Miłośnik Sztuki, zbieracz czy
widz-przechodzień ulicy, z przyjem
nością wchodzi do tej sali i zostaje
w niej długo. Jest tu bowiem coś
pociągającego, coś, co budzi sympatję
i każę powracać ciągle. Wytworny
smak, artyzm i wykwint, staranność
i jakaś idea przewodnia, jakiej brak
innym wystawom sztuki w Warsza
wie,—piękno wnętrza mieszkalnego.
Dom Sztuki, instytucja na pozór
czysto handlowa, bo Sala licytacyjna
dzieł sztuki, jest w istocie instytucją

kulturalną. Na czele jej stoją nie
przeciętni handlarze sztuki, ale jej
miłośnicy i zbieracze. I jedną z idei
przewodnich jej działalności jest
propagowanie idei piękna w życiu
codziennem, zaszczepianie umiłowań
artystycznych, szerzenie zbieractwa,
uszlachetnianie go i wzbogacanie,
a obok tego uzdrowienie warszaw
skiego rynku sztuki przez możliwie
dokładne określanie artystycznej
i gatunkowej wartości dzieł.
Podajemy tu fotografje wnętrza

pierwszej w tym sezonie wystawy
Demu Sztuki. Obejmuje ona obrazy
współczesne i szkół starych, piękne
stare meble, dywany, porcelanę,
sztychy, makaty i t. p. Wystawy
takie, zmieniające się co 2 tygodnie,
wnoszą stale nowe a często b. piękne
i wartościowe dzieło. Trwają one
po trzy dni, poczem następują dwu
dniowe poobiednie licytacje, na
których spotkać możno najwykwin
tniejszą publiczność warszawską.
Niejednokrotnie licytacje odwiedzane
bywają przez zagra
nicznych zbieraczy —
często członków po
selstw, lub przez za
granicznych ontykwarjuszy, Gdyż jest to
p i e r w s z a i jedyna
w Polsce instytucja
w typie sali Christie
w Londynie. Instytucje
podobne w Anglji czy
Holondji moją za so
bą tradycję co najmniej
dwuch wieków. Dom
Sztuki rozpoczyna no
wą tradycję w Polsce
i w czasie krótkiej
swej egzystencji (od
Grudnia zeszłego roku)
zdołał zdobyć sobie
powagę, rokującą mu
wielką przyszłośćZbieracz.

W n ę trz a S a lo n u Domu S ztuki.

F o t. Saryurz W olski,
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Co to jest kosmetyka?
( W yw iad ze znanym pionierem w te j
dziedzinie u nas p. W ł. K lim e c k iin ).

Jakkolwiek n i n i e j s z y numer
„Świata" poświęcony jest przedewszystkiem modom jesiennym i zi
mowym, to jednakże mocno jestem
przekonany, że Szanowne i Piękne
Czytelniczki wybaczą mi małą dy
wersję i z ciekawością posłuchają,
co mówi o kosmetyce znany i po
ważany wśród szerokich kót War
szawy jej przedstawiciel, p. Wł Kii
mecki.
Siedzimy w zacisznym gabine
cie przy ul. Niecałej pod Nr. 5 —
Pan Klimecki, jakkolwiek wielce
zapracowany, chętnie służy mi od
powiedzią na moich kilka pytań.
— Szeroki ogół naszych pięk
nych pań — zaczynam moją inda
gację — coraz poważniej interesuje
się kosmetyką, czy nie zechciałby
przeto Sz. Pan powiedzieć mi, kto
pierwszy u nas tę gałąź umiejętno
ści w sposób racjonalny zapocząt
kował?
— Pytanie to — brzmi odpo
wiedź p. W. Klimeckiego — zmu
sza mnie odrazu do mówienia nietylko o kosmetyce, ale i o sobie, —
ja to bowiem do powrocie do War
szawy w r. 1882 po studjach odby
tych w Paryżu, Londynie i Berlinie
starałem się u nas pierwszy uczy
nić z kosmetyki nie lekkomyślny
sposób sztukowania urody, ale po
ważną gałąź wiedzy, pouczającą,
w jaki sposób pielęgnować jej zdro
wy i piękny wygląd oraz w jaki
sposób należy się pozbywać wszel
kich narośli, wągrów, trądzików
i t. p. defektów skóry, które nietylko szpecą urodę, ale także ogrom
nie źle wpływają na czynności ży
ciowe całego naszego organizmu,
gdyż zasłaniają pory naskórka, przez
które organizm wydziela różne trujące a niepotrzebne mu substancje.
— Co Pan sądzi o tych tak
licznych środkach, które — jak głosi
reklama — są cudownem lekarstwem
na wszelkie schorzenie skóry?
— Blaga, blaga i jeszcze raz
blaga! Kto chce mieć piękną cerę,
dla tego wystarczy, jeżeli będzie
postępował, jak owe Amerykanki,
co to do późnej starości umieją za
chować czerstwość i uniknąć zmar
szczek, a mianowicie niech stale
używa do mycia piasku przygoto
wanego metodą Dr. Seguinaud’r ;
piaskiem tym należy nacierać zwła
szcza miejsca pokryte wągrami, lub

tem podob ten i wyrzutami, a skutek
będzie niezawodny — piękna cera
wróci napewno.
— Słyszałem, iż Sz. Pan stara
się przekonać sfery zainteresowane,
że kosmetyki, podobnie jak lekar
stwa powinny mieć swoje recepty?
— Tak jest, proszę pana, dążę
do tego oddawna, ażeby zarówno
przedstawicieli kosmetyki, jako też
odpowiednie urzędy skłonić do tego,
iżby recepta dla kosmetyków była
równie obowiązująca, jak dla le
karstw, a wtedy napewno zginęłaby
owa niezliczona moc cudownych
środków na piękność, — kosmetyka
zaś przestałaby być, — jak to te
raz często, niestety, bywa — szar
latanerią, a stałaby się naprawdę
poważną dziedziną wiedzy.
Na tem skończyliśmy naszą roz
mowę.

Szczupłość miejsca nie pozwala
mi rzeczowo i obszernie pomówić
o firmie.
Dla informacji czytelników, mu
szę wszakże jeszcze wspomnieć, że
są tam bardzo ładne o efektownych
kolorach koszule i krawaty.
Specjalnością firmy są także wy
kwintne palta angielskie. Jest to
pierwszorzędne źródło eleganckiej
konfekcji męskiej.
K.

Jak to gusttwnie i niedrogo można sig
o bni w filmie „F. Janiak".

J. W.

Zbliża się jesień i to krokiem
bardzo szybkim; wczesne chłody
zaczynają nam dokuczać coraz do
tkliwiej.
— „Kupiłbym palto — myśli ten
j
—ale skąd tu wytrzasnąć jakieś
dwieście tysięcy marek na ten wy
datek?*.
Iluż to z naszych elegantów muI nadal chodzi w zniszczonem
siało spędzić kilka lat wojny w jak- palcie. Tymczasem w firmie F. Ja
najgorszych warunkach hygienicz- niak dobre jesienne palto można
nych i estetycznych? Za pralnię mu- nabyć już za 60.000 mk.
siało często wystarczyć ognisko obo
Do firmy tej trafiłem wypadkiem;
zowe.
mieści się ona bowiem w skrom
Nic tedy dziwnego, że starają nym lokalu, przy ulicy Wspólnej,
się oni teraz odbić sobie z nawiązką N2 41.
owe przymusowe prywocje.
Uradowany z nizkiej ceny, za
Nawet przed wojną nie widać mówiłem natychmiast palto, z któ
było tak subtelnie uprawianej ele rego jestem najzupełniej zadowolo
gancji, jak to się rzuca w oczy te ny. Elegancki krój, gustowny i do
raz.
bry materjał przy tak uczciwie skru
W dużym stopniu jest to zasługą pulatnej cenie powinny zadowolnić
firm takich, jak np. B. Frendler, każdego. Można tu dostać i dobry
Marszałkowska, 91.
garnitur już poczynając od 80 000
Możesz nawet nie być tym ostat marek, cena za french wojskowy
nim elegantem, ale jeżeli pójdziesz jest mniej więcej ta sama.
do Frendlera, to on cię w niego
Muszę przytem zaznaczyć, że
zamieni.
wielką zaletą powyższej firmy jest
Bo czego tam nie dostaniesz!
duża troskliwość, ażeby klijenta pod
Wykwintne kapelusze „Habigi*, każdym względem zadowolnić.
„Borsalino*, angielskie—ostatni wy
Naprawdę warto odwiedzić firmę
raz mody, eleganckie obuwie, do „F. Janiak*.
K.
tego naprawdę piękne skarpetki (ko
lorowe, w paski, w kratki —wszystko
modne kolory).
Pyjamy są w tak wielkim wybo
rze i tak gustowne, że staje się
wprost trudny wybór.

Rzatlkie źródło naiwykwintniaiszei
konfełttii męskiej.

20

względem kroju i linji, jak i wykoń
czenia.
Przytem ile, naprawdę, udogo
dnień znajdzie każdy z kupujących
u Skwary.
Przedewszystkiem, można kupić
strój gotowy, ale nie tandetę, lecz
rzecz przygotowaną elegancko, soli
dnie i z dobrego materjału. Jeżeli
jednakże ktoś ma taką figurę, że
gotowy ubiór trudno jest na niego
dobrać, wtedy może sobie ubranie
zamówić, a zrobią mu je w ciągu
paru dni. Jeżeliby wszakże przygo
towane palto, czy też garnitur,
względnie kostjum lub okrycie dam
skie nie podobało się klijentowi,
firma zatrzymuje sobie przygotowa
ny strój, a klijentowi swemu robi
inny. Jest to wielkie udogodnienie
dla kupującej publiczności. Ile to
deje pożytku i zadowolenia zarówno
firmie jak i klijenteli, o tym wie
naprawdę tylko firma i jej odbiorcy.
W zakończeniu pragnę jeszcze
raz nadmienić, że specjalnością
firmy są garnitury męskie i palta
oraz kostjumy i okrycia damskie.
Tu należy podkreślić, że stroje
damskie utrzymane są w guście an
gielskim; dobry materjał, elegancki
krój oraz brak jakiejkolwiek prze
sady w wykończeniu.

Gotowe ubranie, czy na miarę?
(O p in ja p. J. M/. w zw iązku z o sta tn ią in o w a c ją fir m y

Utarło się powszechne twierdze
nie, że zarówno ubranie, jak buciki
należy robić na miarę, bo wtedy
tylko są one solidnie i elegancko
wykonane.
Jest to wszakże pogląd niesłu
szny, a powstał on wtedy, kiedy
’ szewcy i krawcy u nas nie znali
onatomji ciała ludzkiego a również
i w kroju nie osiągnęli tej perfekCP» co teraz.
Obecnie warunki te zmieniły się
już zupełnie: cała elegancka publi
czność kupuje buciki tylko gotowe.
Ta sama ewolucja, jakkolwiek wol
no, odbywa się i w krawiectwie.
Jedną z pierwszych firm naszych,
która śmiało wkroczyła na tę drogę,
jest znana firma p. n. „Kaz. Skwara • Jeszcze bardzo niedawno ro
biono tam płaszcze męskie i dam
skie oraz garnitury męskie tylko
podług miary, co w najlepszym ra
zie wymagało paru dni czasu.
Obecnie klijenci nie potrzebują już

„K a z . S kw a ra " ).

wcale tracić czasu na miarę i mogą
tam odrazu dostać gotowy garnitur
czy palto zupełnie ściśle dopaso
wane do ich figury.
Firma Kaz. Skwara obrała sobie
za specjalność garnitury męskie
i palta oraz ze strojów kobiecych
te, które wymagają przedewszystkiem
wykwintnego kroju i eleganckiego
wykończenia, których całość wszakże
musi być utrzymana w tonie „simple*, t. j. kostjumy i okrycia.
Eleganccy panowie i wykwintne
panie znajdą tu dla siebie stroje,
które mogą zadowolnić najwybre
dniejsze gusta, zepsute na wzorach
paryskich.
Ja sam, bywając często zagra
nicą, miałem możność korzystać
nieraz z usług tamtejszych krawców,
ale muszę tu wyznać z całą otwar
tością, że ubrania nabywane u Skwa
ry w niczem nie ustępowały stro
jom, przygotowanym przez kraw
ców zagranicznych zarówno pod
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Bardzo ładne są damskie pła
szcze podróżne.
Firma posiada
i luksusowe nadzwyczaj strojne ubio
ry damskie, ale traktuje je przede
wszystkiem jako modele i posiada
je zwykle w ograniczonej ilości,
tymbardziej, że są to rzeczy bardzo
kosztowne i niedostępne dla szer
szego ogółu.
Wogóle dłuższy stosunek z fir
mą pozostawia nader dodatnie wra
żenie. Jesteś przekonanym, że sta
rają się obsłużyć cię tu jaknajlepiej,
ażeby pozyskać w tobie stałego
klijenta, co, niestety, obecnie można
powiedzieć tylko o bardzo nielicz
nych firmach.

Polski kościółek wiejski w Brazylji.

D z ie w c z ę ta z k o lo n ji K ^ n d y la

s tr o la c h ś lą s k ic h .

POLSKI W IEJSK I KOŚCIÓŁEK
NA DRUGIEJ PÓŁKULI.
(Z cyklu „Szkice Parańskie*').
Biały kościółek na wzgórzu wynio
słem. Obok dzwonniczka drewniana. Jak
w Polsce, jak hen za morzami. Tylko
słońce jakieś gorętsze, tylko krajobraz
jakiś inny, dziwacznemi znaczony pinjorami.
Niedziela.
Zjazd ludu niemały. Przed kościół
kiem wasągi w tęgie konie. Chomąta na
nich. Wasąęi malowane na zielono, cho
m ąta nabijane. Wszystko po starem u,
choć nowe i w nowej krainie.
Naród sunie do wnętrza. Oto jakiś
białowłosy starzec, żywa kronika 50-cio
letnich dziejów kolonizacji polskiej w Pa
ranie. Obok męże poważni i podrost
ków spora gromada — wszystko pod tern
już zrodzone r i bem — a takie same jak
tam pod Opolem, skąd ojce ich ród wio
dą. Dziewoi strojnych bukiet tuż. Bła
watem i iraków purpurą barwi się ich
przyodziewa, woń od nich idzie pól na
szych i łąk.
Pogwar i szum radosny wkrąg leci...
#

K o ś c ió łe k p a r a fja ln y na k o lo n jl p o ls k ie j S ta . C a n d id a
o 5 kim . od K u ry ty b y .

„Święty, święty, święty*,,,.
Modlitwy głos ten korny zda się nie
Pana nad Pany ma na celu, nie Jem u
pod stopy hołd śle, nie ku Niemu wy
rywają się serca. W chorale tym żalem
nabrzmiałym i tęsknotą czujnem uchem
inną łowi się treść:
„Idziem do Ciebie, ziemio, matko miła,
By upaść czołem na Twoje zaproże*.,,
*
*
*
Za morza rzucona gromadka, jak ga
łąź od pnia macierzystego oddarta — je
dna z Macierzą duchem i serca tętnem —
rwie się hen nad Odry brzegi, gdzie bo
haterski ród Jej braci bój foczy krwawy
o swój skarb najdroższy, o polskość,
o wolność, o łączność z Ojczyzną.
*
*
*
1
*
Rojno przed wiejskim kościółkiem.
Dziewoje jak maki, stokrotki, bławaty,

smagłe, rosłe parobczaki; gospodyń krąg
szeroki; starsza brać i sędziwe ojce
i dziady pospołu z rozświegotaną dzia
twą nieletnią opuszczają świątyńkę za
ciszną.
Jaszcze chwila— wasągi zielone zni
kną w tumanach kurzu, gwar ucichnie.
Wiejski kościółek zostanie sam na stra
ży swej szczupłej śląskiej gromadki.

»
*

Cisza wokoło. Skwar południowy po
tężnieje z każdą chwilą. Zda się, że
całe powietrze drży.
A ponad pinjory, w rozległe doliny,
ponad sadyby wśród kwiatów i zielonych
ogrodów zda się lecieć pogłos:
„Idziemdo Ciebie, ziemio, matko miła*...
K. Głuchowski.
Kandyda pod Kurytybą, grudzień

*
»

W kościółku pełno. Przodem bar
wny niewieści ród, z tyłu szara chłopów
gromada.
Brzmią organy, ale ponad ton ich
donośny górą idzie chłopskich głosów
zwarty kłąb.
„Święty, święty, święty’....
płynie
z piersi tłum u z taką siłą, iż zda się
wątłe mury kościółka nie wytrzymają.
Jakaś moc dziwna, jakiś ton ciekawy drży
w tej odwiecznej pieśni. Ponad słowa
znane, poprzez melodję starą coś inne
go się słyszy. Coś innego....

P rz e d k o ś c ió łk ie m po n a b o ż e ń s tw ie .
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1920 r.

Z minionego sezonu letniego w S opotach.

Zabawy na plaży. Wilgotny piasek, przy pewnym zasobie imaginacji, może zastąpić biały, puszysty śnieg. I oto układają się „sa
neczki*. Jechać niemi dość trudno, ale sama budowa już wywołuje*
dużo radości. Na piasku sopockim i dorośli stają się dziećmi, cza
sem nawet dziećmi cokolwiek swywolnemi.

Dolce farniente, urozmaicone widokiem życia na
plaży. Samotność będzie jednak z pewnością
krótka, plaża nie jest miejscem dla eremitycznych
rozmyślań...

P. Marja Brydzińska, artystka teatru Polskiego.
— Gdybyż autorzy nasi lokowali akcję swych sztuk w miej
scach kąpielowych! Ileż kłopotów oszczędziliby artystkom!
— Mogłyby pokazać więcej, niż pokazują, a pensja zostałaby
na potrzeby domowe.

Ważną rzeczą jest dobry punkt obserwacyjny, t. j. taki,
z którego dobrze można widzieć i można być dobrze wi
dzianą. W Sopotach wolno jest pokazywać przytem to,
czego nie wolno jest pokazywać w Warszawie. Granice
dekoltu bowiem zależą od miejscowości i sezonu.

Krnąbrność ukarana. W wodzie morskiej, nawet tak mało
słonej, jak sopocka, nie wolno siedzieć zbyt długo. Opor
nych' przywołuje do porządku opiekunka, dbała o ich
zdrowie,—a jeśli słuchać nie chcą, wyprowadzi przemocą
n a brzeg.
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Fot K. Ob.

Teatry Warszawskie.
T e a t r R e d u ta : „TragedjaEumenesa", komedja w 4-cł) aktacł)
Tadeusza Rittnera.
Ostatni—faustowski —okres swojej
twórczości poświęcił Rittner okre
ślaniu stosunku poety do życia.
Ten rodzaj tematu nigdy nie przestaje być autobiografię, niezależnie
od tego, czy artysta zaczyna go
pogłębiać,—co dzieje się najczęściej
— u progu swej działalności, czy
też wraca do niego po mozolnej
paraboli długoletniego wysiłku.
Rittner był poetę. O tej prawdzie,
niejednokrotnie zaprzeczanej, a naj
częściej pomijanej, mówię głośno
jego ostatnie powieści i dramaty.
Ale poezja Rittnerowska pozbawiona
była skrzydeł; jego przenośni poe
tyckiej brak świetności porównań
i świeżości kolorów. Przeważa ele
ment refleksyjny, intellekt bierze
górę nad intuicję, analiza nad bezpośredniościę uczucia.
Świat i otaczajęce życie układaję
się dla Rittnera w równania z pojęć
ogólnych, z szuflad uczucia, z szematów duszy. Poprzez kręte drogi
naturalizmu, który pogłębiał się
raczej w kierunku psychologji, niż
karykatury środowiska, doszedł Rit
tner do rzadkiej umiejętności uogólniej, epigramatycznych skrótów,
ideowej syntezy, alegorji i symbolistyki. W ostatnich jego utworach
widoczny jest uparty wysiłek prze
łamania obowięzuęcej i panujęcej
powszechnie techniki oraz metody
pisarskiej. Rittner przestaje opisy wać
i obserwować ludzi, zsczyna pod
chodzić bezpośrednio do życia —
jako do idei. I fantazjuje. Łęczy
i kombinuje ze sobę wzajemnie
najróżniejsze motywy psychiczne,
prawdziwe i prawdopodobne, rzuca
je na tło realne lub fantastyczne,
stwarza nowe zwięzki psychofizyczne,
które, gdyby nie wysoka kultura
i wielka umiejętność pisarska, mogły
łatwo stać się odstraszajęcym przy
kładem sztuczności i wymyślenia.
Wysiłek Rittnera został gwał
townie i nagle przerwany. Eumenes
piętego aktu swej tragedji nie na
pisał.
Ale właśnie dlatego „Tragedja
Eumenesa* pomimo swego grotes
kowego charakteru nie jest ani
groteskę, ani tern mniej parodję.
Tętni w niej i gra cicha muzyka
Rittnerowskich zamyśleń nad ta
jemnicę własnego mozołu twórczego,
nad całym splotem fantastycznych

niedorzeczności, który nazywa się
pospolicie rzeczywistościę.
Tragedję Eumenesa była jego
sztuka, komedję jego człowieczeń
stwo. Na przecięciu tych dwóch
płaszczyzn powstaję zawsze niepo
rozumienia, farsy lub melodramaty.
Kogo z żyjęcych obchodzić może,
że Eumenes ma do napisania jeszcze
ostatni akt swego dramatu, że
pracuje nad opisem burzy? Artysta
jest zawsze sam wobec swojego
żywiołu twórczego. Głosy z zewnętrz
sę brutalnę przeszkodę, nawet mi
łość ojczyzny, nawet kult erotyzmu,
obowiązek patrjotyczny,
uczucie
zazdrości i nienawiści. To wszystko
sę kompleksy społeczne, wyrastajęce
na gruncie współżycia z otoczeniem.
A artysta w momencie pracy twór
czej jest zawsze monomanem.
Oto psychologiczne założenie
tematu. Można mu było nadać
formę tragedji lub „sztuki". Rittner
wybrał lekkę formę groteski. Jak
żaden ze współczesnych autorów
polskich, posiadał wrażliwy słuch—
europejski—na wszystkie zagadnienia
ducha i idei, — unikał patosu. Był
sceptykiem, rozumiał wszystko, umiał
wybaczać, ale i śmiać się. Nie
rozstrzygał, ani nie ogłaszał progra
mów, nie chciał, aby sztuki jego
uchodziły za dramaty z tezę. („Ko
medja ta nie ma żadnej tendencji").
Ten brak parti pris jest typowem
zajęciem stanowiska, jest wynikiem
nihilizmu, do którego musi dochodzić
wyostrzony intellekt, wydarty z pnie
społecznego.
Takim nihilistę jest Eumenes.
W komedji bywa także nihilistę
a rebours. Ba wbrew swym naj
głębszym przekonaniom i zaintere
sowaniom,— jak historyczny Damos
z Schillerowskiej ballady — poluje
na Tyrana, oczywiście bez skutku;
zostaje następnie wbrew swej woli
zdrajcę, ucieka na okręcie do Attyki, wpada w ręce Piratów, którzy
go wydaję za bogatym okupem sprzesiężonym przyjaciołom. Miserabilis
poeta!
Rittner bawi się niedorozwojem
życiowym swego bohatera. Każę
mu przemawiać innym językiem,
niezrozumiałym dla otoczenia i wpro
wadza w system sprzeczności, które
dla Eumenesa kończę się tragedję
małżeństwa. Z nienapisanego pię
tego aktu wysnuwa się w ostatecz
nej konsekwencji długi akt prozaicz
nego życia.
Czy w tym skrócie symbolicz
nym jest miejsce na ludzi,—to rzecz
dyskusji. W komedji Rittnera raraczej ich niema. Ale jest to, co
sam nazywa „muzykę życia", od
wieczny
temat irarowego lotu,
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świetny epigram, doskonały kontrast.
Akcja komedji ani związana, ani
jasna, ale pojedyńcze sc< ny — roz
mowy z Tyranem, rozmowy na
statku,— zadziwiają szerokością ho
ryzontów, przypominają najśmielsze
pomysły Shawa. Takę jest koncepcja
twórczości i królewskości prawdzi
wej poezji, zamyka ję autor w krót
kim djalogu, pełnym karykatury i gro
teski, w którym rzekomy Tyran,
a w istocie zniewieściałe dziecko,
zwierza się przerażonemu poecie.
Komedja omyłek, z której wyrasta
sens życia.
Z tej subtelnej, rozigranej fan
tazji uczyniła reżyserja Reduty wi
dowisko trudne do zniesienia. Z poety
zrobiono jarmarcznego kuglarza,
z wytwornego i subtelnego scepty
k a— krzykliwego parcdystę. Gdzie
jest odpowiedzialny kierownik lite
racki, któryby gorliwemu zespołowi
Reduty tłomaczył i wyjaśniał za
gadnienia dla niego niedostępne?
Kierownictwo Reduty popełniło błąd,
wystawiając „Tragedję Eumenesa*
w ekspresjonistycznych dekoracjach
Witkowskiego. Jakie drogi prowa
dzą od Rittnera do eksprasjonizmu?
Poszukiwanie nowości jest zasługą,
jeżeli istnieje przyczyna i cel ekspe
rymentu. Ale w inscenizacji Redu
towej nie było ani logiki, ani nawet
„nieprawdopodobieństwa*. Z infor
macji autora, że „rzecz dzieje się
rzekomo w Grecji*, wyciągnięto
najdrastyczniejszy i najbardziej do
wolny wniosek. Ten sam błęd po
pełnił reżyser. Całę sztukę zagra
no, jakby celowo i rozmyślnie, w
fołszywem oświetleniu, przejaskra
wiono postacie i djalogi w sposób
niedopuszczalny u Rittnera Czy
kierownicy Reduty nie pomyśleli
o tern, że „Tragedję Eumenesa”
można było zagrać jak „Cezara
i Kleopatrę" Bernarda Shaw, że
istotną wartością tej sztuki jest djalog,—a dekoracje, nazwiska i ubio
ry, to rzeczy podrzędne.
W Reducie pokazano tylko insce
nizację, ze sztuki Rittnera pozosta
ły strzępy.

Naczelnik Państwa w szpitalu im. Karola i Marji dla dzieci w' Warszawie.

W d n iu 8 w rz e ś n ia r. b. o d b y ło się w s z p ita lu im. K a ro la i M a rji p o s ie d z e n ie P ie rw s z e g o Z ja z d u P e d ja tr ó w
P o ls k ic h , k t ó r e z a s z c z y c ił s w ą o b e c n o ś c ią p. N a c z e ln ik P a ń s tw a . Po p o s ie d z e n iu p. N a c z e ln ik P a ń s tw a
z w ie d z ił s z c z e g ó ło w o w s z y s tk ie p a w ilo n y s z p ita la . Z bo ku s to ją d r, W ła d y s ła w S z e n a jc h le k a rz n a c z e ln y
s z p ita la , p. je n e r a ł J s c y n a i r e k to r u n iw e r s y te tu w a rs z . p r o f. Ł u k a s ie w ic z .

Otwarcie Wystawy Ogrodniczej w Bagateli w dniu 21 września r. b.

P. B a liń s k a , żo n a p. p r z e w o d n ic z ą c e g o R a dy M ie js k ie j o ra z s e n jo r o g r o d n h ó w p. J a n k o w s k i o tw ie a ją w y s ta w ę w d. 21 w rz e ś n ia
r. b w B a g a te li.
Fot St. Brzozowski.
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HISTORJA ORDERU O R ŁA BIAŁEGO.
Był czas, że order polski wy ża, który otrzymał większe rozmia
W książce tej znajdujemy ró
woływał tylko wzruszenia i wspo ry, bogatsze ozdoby i upodobniony wnież spisy kawalerów tego orderu.
mnienia- Krył się po serwantkach, został do orderu „Ducha Świętego". Bardzo ciekawy jest statut innego
po konsolach. Wypłowiałe wstęgi Krzyż orderowy noszono na jasno- orderu stanisławowskiego Świętego
czasem zdobiły ściany jakiegoś sty błękitnej wstędze, szerokiej na czte Kazimierza Polaka „Merenti*, utwo
lowego pokoju. Nie widziało go się ry palce, przewieszonej przez lewe rzonego dla ludzi wiedzy, sztuki i lite .
na piersi naszych ludzi zasługi. Co ramię do prawego boku.
ratury. P. Łoza dał bowiem w swo
gorzej moskale zaadoptowali sobie
P. Łoza, zamykając swoją histo- jej książce i wiadomości o innych
odznaczenia nasze, jak naprzykład rję orderu Orła Białego, pisze: Dzi odznaczeniach, jak „Order Złotego
Runa *, order „ Ś więtego Andrzeja
order św. Stanisława, i rozdawali
je znienawidzonym przez nas
pierwszego powołania*, order
„św. Katarzyny" oraz order „Orła
czynownikom lub chadatajom.
Czarnego*. Otóż w statucie tym
Czas ten szczęśliwie minął.
czytamy:
Radosną chwilą stał się dla nas
„Że zaś ludziom dystyngwumoment, gdy na piersiach naszej
jącym się Naukami i Kunsztami
młodzieży zajaśniała znów wstę
wyzwolonemi, iako to: Mathemaga „Virtuti Militari*. Potem uka
zały się wstążeczki i ordery „ Krzy
tycznych, Phizicznych, Juris
prudentiae,
Litteraturae, tu
ża Walecznych*. Wreszcie lu
dziom zasługi cywilnej, kultural
dzież w Namiętnościach handlo
wych, Rolniczych, Malarstwie,
nej i politycznej nadano order
Architekturze, Snycerstwie, mu
„Polonia Restituta" i „Orła Bia
zyce lub jakichkolwiek kunsztach
łego". Szersze koła społeczne ge
nezę powstania tych odznaczeń
społeczności ludzkiey użytecz
nych zbywa niekiedy na zaszczy
różnie sobie tłomaczą. Order
cie szlachectwa i przeto żadnym
„Polonia Restituta* jest odzna
z dwóch wyżej wzmiankowanych
czeniem nowem. Powstał przez
orderów (to jest „św. Stanisła
uchwałę sejmową. Lecz order
wa* i „Orła Białego*) ozdobio„Orła Białego" jest odznacze
nemi bydź nie mogą: a i tym ieniem posiadającem swoją histodnak chcielibyśmy łaski Naszey
rję. Obecnie sejm go wznowił.
P o d o b iz n a g w ia z d y z c z a s ó w S ta n is ła w a A u g u s ta
i względów dawać znaki: tak dla
Szersza publiczność nie zna prze
I K s ię s tw a W a rs z a w s k ie g o .
nadgrodzenia tych, którzyby w iaszłości tego wybitnego odznacze
nia, którem swojego czasu w Eu wnym zbiegiem okoliczności, je kim gatunku Nauk, lub Kun
ropie szczycono się i z estymą no dnym z pierwszych, który otrzymał sztów wspomnionych szczegulniey
z ręki Augusta II odznaki orderu, się wsławili i użytecznymi dla
szono na piersi.
Kierownik referatu orderów i od był pierwszy generalissimus i 4 ty kraju okazali, iako i dla zachęce
znaczeń w gabinecie ministra spraw generał feldmarszałek wojsk rosyj nia innych do naśladowania, którzyby
wojskowych p. Stanisław Łoza z tej skich Aleksander Daniłowicz Mien- te widoczne świadectwa łaski Naszey
racji zapewne napisał źródłową „Hi- szykow, ostatnim zaś kawalerem na nich postrzegali, albo o nich
storję orderu Orła Białego*.*) Ilu był Polak, gen. de Hennig Michae- słyszeli; więc dla takowych osób,
stracje do tego dzieła wykonał lis, który otrzymał odznaki z mie czyliby zaszczyceni byli szlache
p. Bohdan Marconi. Druk umożli czami za sforsowanie pozycji austro- ctwem, czyli nie, ustanawiamy Nowy
wił tego drogiego wydawnictwa węgierskich nad Seretem w maju order kawalerów „św. Kazimierza
roku 1916*.
polaka i patrona Polski, pod tytu
p. Tadeusz Galewski.
łem orderu zasługi*.
Z pracy tej dowiadujemy się, iż
Zrównanie „zaszczyconych szla
„utworzenie tego orderu przypada
chectwem* z nieszlachtą na polu
na rok 1705. Twórcą jego był król
zasług kulturalnych jest charaktery
August. Jan Fryderyk Sapieha pistyczne dla epoki Stanisława Au
sze, iż „król August II. przybywszy
gusta.
w towarzystwie 3 osób w dniach
„Historja orderu Orła Białego*
pierwszych listopada r. 1705 do Ty
p. Łozy jest wydrukowana zaledwie
kocina, w celu zawarcia z Piotrem
w 670 egzemplarzach. Niebawem
1-ym, carem moskiewskim, przymie
więc stanie się unikatem biblofilrza przeciwko Karolowi XII, chcąc
skim. A szkoda, gdyż jest lekturą,
zyskać sobie stronników, ustanowił
z którą powinny się zapoznać jakoznakę w kształcie medalu owalne
go złotego, pokrytego czerwoną
najszersze koła. Wartoby sporzą
dzić drugą edycję bez spisów ka
emalją, na której z jednej strony
walerów i rzucić ją na rynek księ
widniał Orzeł Biały oraz napis
garski. Wykwintny druk i piękna
„Pro Fide, Rege et L°gew. W roku
kompozycja książki pod względem
1713 August II zmienił formę krzy
układu graficznego zasługuje ze
*) Stanisław Łoza. Historja Orderu
wszechmiar na uznanie. U nas
Orła Białego. Warszawa 1922. NakŁ
przecież naogół drukuje się książki
i druk Zakł. graf. Galewskiego i Dau.
byle jak.
Skład główny — Antykwarjat Polski Hie
ronima Wildera i S-ki.

F

Regaty w Krakowie dn 17 września r. b.

F ot Tadeusz Cyprian, Kraków.

B ie g s z e ś c io w io s łó w e k .

Z w y c ię s k i sku l.in g p o d w ó jn y S o k o ła u m e ty.

Dziennikarze jugosłowiańscy w Wieliczce.

Ku czci Jana Zawiejskiego.

o
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P la k ie ta p a m ią tk o w a d łu ta a r t. rz e ź b ia rz a
P ro f. T ad . B ło tn ic k ie g o ku u cze n iu 2 5 -!e cia
gm achu t e a t r u im. S ło w a c k ie g o w K ra k o w ie
w r. 1918.
D z ie n n ik a rz e ju g o s ło w ia ń s c y z w ie d z ili k o p a ln ie s o li w W ie lic z c e p o d p rz e w o d n ic tw e m
re d a k to r a » V r« u e * 8 t . K ra k o y i s z e fa d e p . p ra s . d r. Iv k o v ic z a . Fot. W. Gargul, Wieliczka.

Ś. P. JAN ZAWIEJSKI.
Twórca gmachu Teatru mi ej sk ego
im. Słowackiego, Jan Zawiejski, jeden
z najwybitniejszych architektów polskich,
zmarł w Krakowie w dzień 9 b. m., prze
żywszy lat 68.
Zmarły zapisał się w historji polskiej
sztuki architektonicznej długim szeregiem
monumentalnych budowli przeważnie dla
Krakowa projektowanych. Do najcelniej
szych jego dzieł należą obok gmachu te
atru miejskiego dom zdrojowy i komitet
w Krynicy, gmach Akademji Handlowej
w Krakowie, czternaście monumentalnych
budynków szkół miejskich i gmach mu

zeum techniczno - przemysłów ego w Kra
kowie.
Jako laureat wielu konkursów zna
nym był nietylko w kraju, ale za granicą.
Jednym z największych jego sukcesów na
arenie międzynarodowej był odznaczony
pierwszą nagrodą projekt na pałac poko
ju w Hadze, następnie projekt na olbrzy
mi wodotrysk na wystawę paryską pro
jektowany t. zw. „chateau d’eaux“, który
miał być arcydziełem kunsztu inżynier
skiego, stawianem na równi z wieżą Eiffla.
Zmarły był też cenionym akwarelistą
i autorem kilku tomików, pełnych hu
moru opowiadań z życia krakowskiego.
Kraków stracił w nim jeden ze swoich
najpopularniejszych typów.
W. Pr.
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GARNITURY NA ZAMÓWIENIE.= MATERIAŁY PIERWSZORZĘDNE.
Zajście na dworcu kolejowym.
W tych dniach, bytem świadkiem bar
dzo przykrego zajścia na dworcu Głównym.
Po odejściu pociągu krakowskiego,
o godzinie 11 min. 35, wieczorem, przed
jeden z peronów środkowych zajechał
pociąg pośpieszny, mający o godz. 11
min. 58 przed północą zawieźć pasaże
rów w kierunku Poznania i Inowrocławia.
Podróżni, jak zwykle hurmem rzucili
się do pociągu i z narażeniem życia,
walczyli o miejsca. Zdziwiła mnie je
dnak nieobecność tragarzy.
— Co się stało? — zwróciłem się do
urzędnika w amarantowej rogatywce.
— Nic się nie stało, proszę pana —
odrzekł widocznie zdenerwowany — tylko
panna zamożna, wychodząca za mąż
w okolicach Gniezna, nie powinna się za
pominać i z pociągu pośpiesznego, prze
znaczonego dla osób lubiących wygody,
urządzać prostą, ordynarną towarówkę.
— Nic nie rozumiem...
— Ja również nie rozumiem — cią
gnął młodszy zawiadowca. — To jedynie
rozumiem, że jeżeli młody narzeczony
z pod Gniezna nie cofnie swoich żądań

otrzymania całkowitego posagu w gotowiźnie, to ja, podaję się do dymisji.
To rzekłszy, z pianą na ustach, skło
nił mi się uprzejmie i odszedł zacisnąw
szy pięści.
Na przodzie pociągu usłyszałem sza
lony szum, jakby wydawany przez pu
bliczność kinematograficzną, niezadowo
loną z wywrócenia się na ekranie filmy
,do góry nogami*. To maszynista wy
puszczał z lokomotywy nadm iar pary
zgromadzonej w rurach i kotle.
— Jadziem czy nie jadziem?—zabrzmiał
głos zniecierpliwionego smarowoza.
O odjeździe jednak mowy być nie
mogło. Powiem więcej: na odjazd na
wet się nie zanosiło. Powodem było
niesłychane nagromadzenie się bagażów
w ekspedycji, na rampie oraz wszędzie.
— Są to poprostu rzeczy niesłycha
ne— biadał urzędnik bagażowy— 262 wa
lizy, 197 koszów, 141 pak drewnianych
i 39 worów, każdy o pojemności 22 me
trów kubicznych. Do przewiezienia tych
ciężarów, narzeczona powinna wynająć
przynajmniej dwa ekstrapociągi towaro
we. Z pociągu pospiesznego nie można
robić kpin.
Gdy się to działo, w sali bufetowej
kl. I i II, młoda dziewica niepospolitej
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piękności, leżała na kanapie w omdleniu,
cucona przez dwóch lekarzy Pogotowia
i jednego przygodnego. Po doprowadze
niu do zmysłów, piękność nadziemska
uczepiła się guzika bluzy zawiadowcy.
— Chciej pan zrozumieć, że bez po
sagu w gotowiźnie nie mogę się na oczy
pokazać Edwinowi, który nie wierzy
w przekazy bankowe. Jeżeli nie przybę
dę do Gniezna najdalej jutro nad ranem,
Edwin ożeni się z inną, ja zaś oszaleję,
ponieważ kocham go bez pamięci.
Zawiadowca, człowiek ustępliwy, wy
stąpił z radą:
— A gdybyś pani zmniejszyła swój
pos?g o jakieś trzysta miljonów? Lękam
się, że maszynista wszystkiego nie uradzi.
W końcu, rozbrojony doszczętnie jej
łzami, rztkł:
— W instrukcjach służbowych nie
jest wskazane, żeby naszym obowiązkiem
było zrywać związki małżeńskie. Hej służbal
Przyprządz jeszcze osiemnaście
brankardów, naładować to wszystko, dać
znak na odjazd i... bądź pani szczęśliwa!...
Wypadek opisany wskazuje, na jakie
przykrości, w dzisiejszych naszych stcsunkach moneternych, jest narażona
panna rozporządzająca poważniejszym
posagiem w gotowiźnie.
/r.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
OBRADY SEJMOWE.

Expose p. ministra skarbu Jastrzęb
skiego nie przyniosły nadziei na rychłą
sanację naszych finansów. Na razie jest
zapowiedziana emisja dalszych 700 miljardów marek i pożyczka parytetowa w mar
kach i frankach szwajcarskich według
kursu dnia.
Ustawę o samorządzie lokalnym dla
Galicji Wschodniej uchwalono w Sejmie
w projekcie rządowym.
Marszałek Trąmpczyński dwukrotnie
próbował wstawić na porządek dzienny
sprawę czynszu mieszkaniowego. Usiłowa
nia spełzły na niczem. Ochrona lokatorów
zobowiązuje nadal w całej rozciągłości.
Dnia 26 b. m. marszałek Trąmpczyński zamkuął posiedzenie Sejmu Ustawo
dawczego. Odbędzie się tylko jeszcze
uroczyste posiedzenie pożegnalne.
W YBORY DO SEJMU ŚLĄSKIEGO,

Wybory do Sejmu Górnośląskiego dały
liście Korfantego przewagę. Posiędzie ona
od 18 mandatów, N. P. R. — otrzyma 5
miejsc. P. P. S. osiągnęła 8. Niemcy
otrzymali 13 mandatów.
RUCH PRZEDWYBORCZY.

Ch. J. N. ogłosiła listy państwowe
do Sejmu i Senatu. Na liście Sejmowej
pierwsze miejsce zajmuje W. Korfanty,
na liście do Senatu Wojciech Trąmpczyński
Unja Narodowo-Państwowa otrzymała
liczbę 10. Lista jej do Senatu i Sejmu
zawiera najpoważniejsze nazwiska na
szych działaczy i polityków, jak Kucharzewski, Iwanowski, Bukowiecki, Jawor
ski, Tertil, Chodźko.
Dla orjentacji należy zapamiętać, iż
Gł. Komisarz wyborczy wyznaczył już na
stępujące listy:
N« 1. Pol. Stron. Lud. (Piast)
K® 2. Pol. Partja Socjalistyczna.
Ks 3. Pol. Str. Lud. (Wyzwolenie)
K° 4. Ogólno żydowski związek robo
tniczy w Polsce.
K° 5. Związek proletarjatu miast i wsi
(komuniści).
K® 6 Rady Ludowe.
«N® 7. Narodowa Partja Robotnicza.
N> 8. Chrześcijański Związek Jedno
ści Narodowej.
K® 10. Unja Narodowo-Państwowa.
N° 11. Żydowski Rob. Komitet Wy
borczy (Poalej Sijon).
Ks 12. „Polskie Centrum", do którego
wchodzą N. Z. L. i Str. Katol Ludowe
(Matakiewicza) oraz na okręgi b. zaboru
rosyjskiego Zjednoczenie Mieszczańskie,
które w okręgach b. zaborów Austrjackiego i Pruskiego wystawi własną od
dzielną listę.
Numerem 9 nie będzie oznaczona ża
dna lista, a to dlatego, aby przy oblicza
niu głosów nie zachodziły wątpliwości,
czy ua karcie wypisana jest cyfra 6,
czy też 9.
Generalnemu komisarzowi wyborcze
mu złożono listę państwową do Sejmu
Ks 12 „Polskie Centrum". Na liście tej
znajdujemy nazwiska: 1) Skulski. 2) Po
nikowski. 3) Dr. Stefczyk 4) Ks. Bliziński.
Potwierdza się wiadomość, iż Rusini
w wyborach udział wezmą. Wystawili
kandydaturę dr. Tryiowskiego i red. Twerdochliba. Są to wpływowi kandydaci,
twórcy stronnictwa chłopskiej partji ra
dykalnej.

PROBLEM CIEŚNIN DARDANELSKICH.

Konferencja paryska zdecydowała roz
wiązać sprawę cieśnin Dardanelskich
i Konstantynopola na obradach w Wene
cji- Wysłano notę do kemalistów. W Gre
cji panuje z powodu porażki przesilenie.
Bolszewicy protestują przeciw neutra
lizacji cieśnin. Wojowniczo obwieścili
światu, iż nie uznają żadnej decyzji
w sprawie Konstantynopola powziętej bez
ich udziału.

Helena M. Dla każdej cery trzeba
stosować odpowiednie kremy i zabiegi.
Najlepiej byłoby poradzić się lekarza
specjalisty, który przyjmuje w kalotechnice codziennie od 11 — 12 i od 3 — 4 pp.

H U M O R i SATYRA.
KARY NA PIJAKÓW.

RÓŻNE.
Redaktor „Gazety Kaliskiej" p, Józef
Radwan obchodził jubileusz 30-lecia pracy
na polu dziennikarskiem. Jubileusz ten był
również rocznicą powstania tego pisma.

— W dzisiejszych czasach człowiek
pijany, schwytany na ulicy, płaci 3.000 mk.
kary
— No, a jeżeli wygrał na miljonówce
i jest pijany ze szczęścia?
UCHODŹCA.

Z KALOTECHNIKI.
Jagódka. Stosownie do żyćzenia odpo
wiedź umieszczam w „Świecie". Można
radykalnie pozbyć się wągrów przez me
chaniczne usunięcie takowych, a następnie
trzeba stosować odpowiednie środki le
cznicze, żeby nie dopuścić do tworzenia
się nowych Przez pewien czas nie uży
wać żadnych kremów i nie pudrować
twarzy, natomiast nacierać twarz kilka
razy dziennie watą zwilżoną płynem
Ycita. Przyjazd jest konieczny.
Pankracy. Włosy, które same wypa
dają przy czesaniu, trzeba przysłać do
zbadania. Stosownie do wyniku analizy
będzie Sz. Pan miał zaleconą odpowie
dnią kurację.

W wagonie.
— Na twarzy pańskiej przebijają się
świeżo przebyte cierpienia. Czy pan jest
uchodźcą z Bolszewji?
— Nie panie, jestem uchodźcą od mo
jej własnej żony.
MĄDRE KURY.
— Te wasze kury, moja pani gospo
dyni, są nadzwyczaj mądre.
— Bez co pani tak myśli?
— Zdumiewają mnie umiejętnością sto
sowania się do drożyzny. Jeszcze w ze
szłym tygodniu znosiły' jaja po 45 mk.
sztuka, a dziś inaczej jak po 55 mk. zno
sić ich nie chcą.

M AG AZYN K O N FE K C JI D A M S K IE J

W a r s z a w a , E l e k t o r a l n a 11
T e le f o n 4 0 4 -0 1 .

NA SE Z O N JESIEN N Y i ZIMOWY
p o le c a

E leganckie suknie
WIZYTOWE i BALOWE.
B luzki, s z la fro k i, m a tin k i.
WYKWINTNĄ BIELIZNĘ.
U W A G A : Obficie zaopatrzony dział
trykotaży.

CEN Y

P R ZYST ĘP N E.

=

i. k a c e w

W a r s z a w a , N a l e w k i 2a P a s a ż -S i m o n s a
p o le c a o s ta tn ie n o w o ś c i
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MJIENM IMITACJA
WŚWIEEIE!
MAGASIN FRANęAIS

=
GABRJELI ZAPOLSKIEJ =
STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO

G.BARGOIN

NAKŁADEM

WARSZAWA, Nowy-Świat‘45

IN S T Y T U T U
LITERACKIEGO

Telefon 199-16.

P ła c ę n a jw y ż s z e
ceny za drogocenną
biżuterję.

T T T lf n m D '’
„ I-J
- IV 1
Fi

WARSZAWA— LWÓW— POZNAŃ— KRAKÓW— LUBLIN.

DO NABYCIA WSZĘDZIE.

*

ELEGANCKIE
KRPELUSZE!
NA S E Z O N
J E S I E N N Y i Z IM O W Y

Warszawa, Niecała 5.
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W ełny

na p a l t a ....................................... od Mk.
, garnitury i kostjumy-. . . „ „
„ s p o d n i e .................................... „ ,

J e d w a b i e w gatunku przedwojennym ne
A dam aszki pod Kostjumy
W ielki w ybór podszew ek

10,000.—za metr.
4,500.— „ ,
5,000.— w „

podszewki pod palta

J e d n o c z e ś n ie z a w ia d a m ia m y , że p r z y jm u je m y :

a)

zapisy na abonament żurnali mód w-ctwa firmy Minister
& Co w Londynie.
b) obstalunki na etykiety jedwabne dawnej i znanej fabryki
„Tkacz” i drukowane etykiety płócienne.
c) zapisy na członków wszelkich organizacji spożywców, jak
kooperatyw urzędników bankowych, kolejowych zrzeszeń robo
tniczych i t. p. tak miejscowych, jak i powszechnych.

Watolina, Wata

w wyborowych gatunkach

Już nadeszła

Posiadamy na składzie słynne mydła do znaczenia fabryki „A. i L- Niklasa*.

!!! CENY l GATUNKI BEZ KONKURENCJI !!!

SEZON JESIENNY I ZIMOWY 1923.
GOTOWE
PALTAREGLANY GARNITURY FUTRA
poleca w Wielkim Wyborze

Magazyn Garderoby Męskiej

I. REiCHMAN I SYN

OŁĆCLYCIA

W a rszaw a , M a rsz a łk o w sk a 3 8 , te le fo n 1 8 5 -8 8 .
ZAMÓWIENIA
MODELE
Sukna i Korty.
Dostawy dla Inst. Rząd., Kom,, Kooper. i t. p.

ItO S T J U M Y
M O D ELE

H U R T =-====*-— D E T A L
PR. Przyjezdnym zamówienia wykonywa
w przeciągu 24 godzin.
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ajtańsze źródło zakupów7 dla wszystkich a jedynie dla
pp. K raw ców męsk., dam skich i kuśnierzy.

CC

1 ’ IN S T iT U T

DE

BEAUTE

(INSTYTUT PIĘKNOŚCI)
2 6 , P L A C E V E N D Ó M• B — P A R Y Ż .
Dostawca Dworów i wielkiej Arystokracji całego świata. Sławny na cały świat przez swoje
wyroby piękności—hygieniczne i skuteczne Kremy-Pudry (Klytia Nr- 1, du Nil). Perfumy i wszelka
kosmetyka. Każda wielka Dama naprawdę elegancka używa tylko wyroby piękności noszące markę:

L’Institut de Beaute 26 Place Vendóme Paris.
Do nabycia we w szystkich perfum erjach.
.-•V----------

S t a r o <g a r

ę P o m o r ł e ) z a t ,iB < f t

Generalne przedstawicielstwo: Dom Handlowo-Przemysłowy H. Podkomorski i S-ka, Warszawa, Nowy Świat 2, Tel. 176-32.
-------- ===== Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win, wódek i towarów kolonialnych. ..... ................

w
PO LECA

A

W Y K W IN T N E

A

L. BOSZ
W IERZBO W A 9.

M O W O O T W O R Z O N Y D ZIA Ł

A
A
A
A

ORRZ

RĘKAWICZEK

99

Z E

Inż. CZ. MINIEWSKI & S-ka

A

Sp. z ogr. odp.

A
A
S7
V
V
V

Warszawa, ul. Chmielna 15, teł. 182-09.
■

V
V
V
V
V
V
V

FRANCUSKIE I ANGIELSKIE —= -

K O N K U R E N C Y JN E !

składzie motory, dynamo i aparaty dla wszelkiego rodzą- v
ju prądu i napięcia. Materjały instalacyjne.

Własne warsztaty reparacyjne.

&

Każda farba niszczy
włn^u
należy więc uźy"
W1UOJ wać do farbowa
nia w ło s ó w
..k o d iiw ,

B . W A SIL E W SK I i S - k a s p zogrodp.
Warszawa, Królewska 3. Tel. 153-83.
Żądać we wszystkich pierwszorzędnych
Zakładach fryzjerskich, Składach ap
tecznych i perfumerjach.

płyn roślinny usuwa PieSl * plamy: zalety
luju — momentalnie schnie i szybko działa.
l mlnrincri usuwają zmarszczki, poduszki
I iliiuUUHl pod oczami, wklęsłości oraz
odmładzają, dając piękną karnację.
Tnilimf ,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 Warszawo, Niecała 5, tel. 33-74.

M

Odp. red-wydawcac

J. LESOUENDIEU—PARYŻ

LA REINE DES CREMES

( K R Ó L O W A I< r< E M U ).
MYDŁA — PUDRY — FLOŻOR4 WSZELKA KOSMETYKA.
Wszechświatowi) znane. Najlepsze dla upiększenia cery.

£2
ST. KRZyWOSZEWSKl.

tylko nie-

ONDINE"

Preparaty Dr. Seguinauda

8^

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
V
V
V
V

V Wykonywuję instalację światła, siły i sygnalizacji. Na v

ZAOPATRZONY W NAJNOWSZE MODELE

CENY

ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE

A
A

K APELUSZE

=

A

DO NABYCIA W E WSZYSTKICH PERFUIWERJACH.
Druk G alewski 1 Dau, Warazawa.

V

v
v

Juljusz German.

Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
— Jakie ty masz teraz dziwne
oczy. Widziałam takie u przecho
dzących żołnierzy pod bronią, gdy
wojna była...
— Tak trzeba patrzeć, gdy się
myśli o śmierci. Jak na placówce,
z bagnetem w ręku...
— Józku mój, Józku, nie chcę,
żeby ona była sama, tam daleko!
— Dość ludzie na świecie tu
sami. Więc tam z pewnością musi
być inaczej.
— Tyś jedyny, jedyny, że tak
mówisz...
— Dlatego tylko?
— Cicho... Tu przy niej o to
nie pytaj...
— Właśnie przy niej, bo to
prawie tak ważne, jak jej zadumanie.
1 nie grzech to żaden.
— Śpij, śliczna, śpij. Niech ci
coraz lepiej będzie, jak najlepiej...
— Więc nie o sen, ani o odpo
czywanie proś dla niej, Haneczko...
Wychodzili, stąpając na palcach,
trzymając się za ręce... Oglądnęli
się raz jeszcze na wnętrze świetliste
łuną, w której nad barwami jaśmi
nów i złocieni unosił się jakby dym
kadzielnych pochodni i woskowej
białości stróżowało nieodgadnięte
milczenie.
Przytuleni do siebie, usiedli
w pokoiku Hanki, czyściutkim jak
celka małej mniszki.
Czy nie zdawało ci się, gdyś
na nią patrzyła — spytał chłopak—
że to nie koniec, tylko czegoś dla
nas niezrozumiałego początek?
— Ach, co ja wiem, co? Żebym
wiedziała, że w niebie można się
śmiać... Ona oczami i uśmiechem
od wszystkich odpędzała smutek...
Niebo... To jak wszystkich na świecie
kościołów powaga, taka ogromna,
że pomyśleć nie można. A w kącie,
wśród słupów olbrzymich schowany,
stoi ktoś maleńki i drży...
— A ty się nie trzęś, gdy jestem
przy tobie...

— Nie odejdziesz, nie odejdziesz
teraz, nie puszczę cię za nic...
— Nie odejdę, ale...
Zniżył głowę ku piersiom, od
sunął się od niej prawie szorstko.
Zagryzł usta, jakby z nieznośnym
ciężarem się mocując.
— Tyle miesięcy już cię kochamI chodzę jak opętany. Wyrzuciłaś
mnie wtedy w nocy. Nic nie mówię.
Jeszcześ mi bardziej przez to ulu
biona. Ale, gdy cię czuję tak blizko...
Ty wiesz... Ogień żywy mnie pali.
A już dotknąć ciebie się boję...
Takim cały ostrożny, by cię nie
skrzywdzić, broń Boże, by ci się
jedna chmurka nie zmarszczyła na
czole, by nie spojrzały niechętnie
oczęta...
Śniada twarz dziewczyny, z bez
senności i zgryzoty mizerna, zgorzała
wypiekami gorących rumieńców,
niby bukiet maków w słońcu.
Zamknęła oczy, złożyła ciężko ręce
na kolanach, wciskając się bezsilnie
plecami w oparcie krzesła. Zwróciła
ku niemu w bok głowę, wysunęła
bojaźliwie drobne usta.
— Masz, pocałuj... — popłynął
do niego nagły szept, lekki jak
muśnięcie wiewu.
Zadrżał, lecz cofnął twarz przed
kwiatkiem tych ust, stulonym w po
rywie wstydliwej rozpaczy.
— Nie, tak to nie chcę...
9 — Nie chcesz? — otworzyły się
szeroko jej oczy w dziecinnem
zdumieniu, pół zawodem, pół rado
ścią krasnem.
— Bo, choć pierwszy raz pierw
sza wyciągasz do mnie usteczka,
to nie robisz tego z kochania, tylko
po to, bym został przy tobie, gdy
ci straszno. Więc, gdybym cię teraz
pocałował, toby nie było prawdziwe.
I zdawałoby mi się, jakbym coś
ukradł, ciebie wyzyskał, a sam był
oszukany. Tybyś teraz w tej bojaźni
i na wszystko może pozwoliła —
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łamał mu się głos suchym dźwię
kiem — ale tak ja nie chcę...
Czerwonawe małe dłonie ujęły
ciasno jego twarz naiwnie uroczym,
w nieuczoności pieszczotliwie śmia
łym oplotem. 1 spojrzały nań oczy,
w których nieźrałość dziewczęca
ozłociła się głębokim blaskiem
rozbudzonego bujnie kobiecego czaru.
— Skądeś ty, skądeś nagle wziął
się taki? Jakby cię anioł uczył, jak
trzeba kochać...
— Może i uczy — szepnął nie
wyraźnie. Jasnozielone źrenice zjarzyły się rzewnem a hortownem
spojrzeniem, które na sekundę ode
rwało się od lic Hanki.
— Myślisz, że to ona?... —
w takiem zbliżeniu tchnęła to py
tanie, że ustami, chętnym powabem
zmiękłemi, ust jego dotknęła.
Nie odpowiedział słowami lecz
żarem warg szczęście pijących.
Gdy po chwili jedwabiście urywane,
zaróżowione ich szepty słodkim
szmerem fal ku sobie spieszących
zagrały, wykwitły już z rozchylonego
tła panieńskiej sukienki małe, spło
szone piersi dziewicze, i od jej
obrony wolne, i jego zaborczą
blagalnością nie odsłonięte, cudo
wnie wspólną obojgu harmonią mi
łosnych poszukiwań
wyzwolone.
I, gdy na zawsze niezapomniany
urok ponęt nietkniętych, a na dziw
rozkoszy przeznaczonych jasnością
uwielbień go przejął, ona, tych
kształtów rozwinięte pąki pierwszym
całowaniom poddając, topiła mroczny
wstyd w lubości zrozumienia: po to
są, po to i dlatego ładne.
— Nie z kochania to robię, nie
z kochania, powiedz?
— Tak, teraz je widzę, jak
święty dzień po nocy.
— Tak mi szkoda...
— Czego, Hanuś, czego?
— Żem dziś brzydka, z niewy
spania i zmartwienia sina...
— Ślicznaść ty, że większej nie
chcę w niebie...
— A widzisz, niebo... Teraz
czuję, cowniem być może. Stopnie
z takich chwil tam wiodą. Ale czy
tak pomyśleć nie bluźnierstwo, nie
zbrodnia?

— O nie!
Kruszec najszlachetniejszej pra
wdy zadźwięczał mu w głosie,
spłomienionym całą siłą życia.
— Żeby jej tak było, najlepszej
mojej — szept upojenia rozsrebrzył
się w prostocie dziecięcej. I świętość
pierwszego zachwytu, młodym try
umfem w gwiazdy lotna, opromie
niła wiosną ich myśli o tej, która
w ostatniem wspomnieniu została
im leżącą na marach z wieńcem
fiołków na czole.
Z tego wspomnienia zniknął im
ślad wszelki beznadziejności cmen
tarnej, przekleństwem fałszu od
wiecznego groźnej.
10.

POZDROWIENIE.
Półkule z mlecznego kryształu
na ścianach, różowozłota, białemi
plamami przesnuta mgła restaura
cyjnej sali. Z przyćmionej wrzawy
wycinają się ironicznie kuszące
dźwięki skrzypcowej orkiestry.
— Kochało ją całe miasto —
mówił Żarski i zmięta, szlachetnie
drapieżna twarz arystokraty odmłodniała na moment świeżością mło
dzieńczej zadumy. — I to szczerze,
bez udania. Na tę szczerość jesteśmy
dziwnie wrażliwi, my aktorzy. W tych
tłumach ogromnych, które szły za
pogrzebem, najludniejszym pogrze
bem kobiety, jaki Warszawa widziała,
był jeden powiew żałoby za straconym
uśmiechem. Tak, całe miasto... nie
garść entuzjastów i wielbicieli.
Olbrzymia, bezimienna gromada,
ludzie, którzy z pewnością nie
widzieli jej nigdy na scenie, którym
tylko przewinęła się gdzieś zdaleka...
Jakby ten wdzięk jej nieopisany
słodkim musem ciągnął wszystkich
do ostatniego pożegnania...
Spojrzał z niepokojem w oczy
Szreniawy, połyskujące ostro za
szkłami binokli.
— Ale ciągle nie mogę wyjść
ze zdumienia: skąd ona tak nagle,
skąd?... W tej nagłości jest jakieś
Btraszne upokorzenie... Pomyśleć
naprzykład, że każdy z nas trzech
tu siedzących... Że człowiek z całym
swoim mechanizmem uczuć i woli
jest igraszką niezbadanych mocy...
otóż to... igraszka...
— Nagle? — rzekł Szreniawa.—
Dla mnie jako dla lekarza nie było
to zupełnie niespodzianką. Owszem,
czemś nieuniknionem. No, i ty
Ryszardzie... Pamiętasz naszą roz
mowę tutaj z przed miesięcy?
W spokojnej twarzy Bronicza
wydzierały się mocno z pajęczej
mgły znużenia rysy niezłomną sta
nowczością wykute.

— Trudno mi było wówczas ci
uwierzyć. A dzisiaj...
Rozświeciły mu się głębiej oczy.
— Jedna rzecz jest pewna: nie-*
ma ślepej igraszki. Tu pan się
myli. To jest inaczej. Gdy ma się
odejść, wie się o tem zawsze
przedtem. Przez sekundę, czy przez
godzinę, czas tu nic nie znaczy.
Zawsze się wie. Wie każdy.
I dodał, patrząc w źrenice aktora,
zmętniałe na chwilę zdziwieniem
i niecierpliwym przestrachem:
— Pan mówił o żalu tych ludzi
za straconym uśmiechem. Czy nie
myślicie jednak, że w tym żalu
była radość, na samem dnie ukryta?
— Radość? — krzyknął Żarski,
stawiając gwałtownie na stole kieli
szek, który już do ust podnosił.
— Co też pan znowu?...
— Tak, cień radości, tchórzliwej t
uciechy, że oni wszyscy pozostali
w czemś swojsko znanem, a ona,
tryumfująca urokiem, wkoło którego
owijały się nieśmiało ich wątłe
marzenia, zniknęła w tajemnicy.
Bystry wzrok Szreniawy zwarł się
twardo z jego spojrzeniem.
— Może masz słuszność. Ale
tembardziej i ta radość jest słuszna,
bo drga w niej nieubłagane, przy
rodzoną potęgą przebujne prawo
życia...
— Życia, które można określić,
ująć w normy przyzwyczajenia.
Życia, do którego gna spieszny,
żarłoczny pęd: wypić je, wylizać
starannie jak dno talerza, nie zo
stawić z wszystkiego, co znane,
ni jednej smakowitej kruszyny. Na
kolanach, w psiem upodleniu, za
ten smak dziękować. A potem
trzęsąca się, niewolniczo płaska
peur de 1’inconnu, wtłaczana w mó
zgi od tysięcy lat. A właśnie na
nieznane trzeba mieć odwagę, przedewszystkiem i tylko na nie... 1 to
odwagę dumną...
Szreniawa wyciągnął rękę przez
stół, uścisnął silnie dłoń Bronicza.
— I teraz znowu masz słuszność,
może jeszcze świętszą. Lecz do tej
odwagi trzeba wychowywać ludzi...
W przechodzie w głąb sali prze
sunęła się obok nich młoda, strojna
kobieta, szeleszcząc jedwabną suknią,
rozsnuwając przelotny wiew perfum,
przenikliwych dławiąco lubieżnym
zapachem muszkatu i tuberozy.
Z pod szerokich skrzydeł kapelusza
błysły hardo bronzowe oczy, lękliwej
nieśmiałości już oduczone. Hoża,
pełna twarz wyzywającej grzesznem
uświadomieniem pensjonarki spłoniła
się lekko. Sztucznie niedbale kiwnię
cie głową. Przeszła, opierając rękę
na biodrze i podając naprzód opiętą
krągłość biustu.
2

— Ładna — rzekł aktor z uzna
niem, ścigając ją zadzierzystem
spojrzeniem.—O, ładna. Niepotrze
bnie trochę wymalowana, bo cerę
ma świeżutką. Gdybym mógł, zarazbym jej kazał obmyć te farby
z buzi- Dziwne, że jej nie znam.. •
— To moja dawna sekretarka.
Rozeszliśmy się od szeregu tygodni.
Postarałem się wprawdzie dla niej
o inną, dobrą posadę, ale straciłem
ją już całkiem z oczu. Widzę
z przyjemnością, że, jak się zdaje,
i bez tej posady świetnie jej się
teraz powodzi.
Pięknie ubrana,
i ten młodzieniec przy niej o suto
zamożnym wyglądzie, jakby dostatni
ktoś z kujawskiej gleby, w zakocha
niu widocznie rozgorzały/ Na taką
sekretarkę nie mógłbym sobie w tych
czasach pozwolić—powiedział z wy
twornie swobodną ironią, śmiejącą
się z łapczywej zawiści — wogóle
teraz na żadną...
— Czyżby było coś prawdy w
tych wieściach, które nawet do
mnie dotarły, że twoje sprawy
finansowe w istocie powikłały się
ciężko,
niezwyciężony zdobywco
złotych run?
— Żeby zwyciężyć ostatecznie,
trzeba czasem przegrać.
Nawet
wszystko, doszczętnie. Owszem, mam
wielkie trudności, coraz większe.
Ale to rozstrzygnie się dzisiaj. Albo
raczej już się rozstrzygnęło...
— Jakto? — Obaj poderwali się
ku niemu jednym gestem.
Spojrzał na zegarek.
— Opuszczając techniczne wy
jaśnienia, powiem panom krótko:
W domu, a właściwie w biurze, bo
w niem teraz mieszkam i nocuję,
czeka już na mnie z pewnością
depeszo. Zaryzykowałem za jednym
zamachem resztę mojego majątku,
niebardzo już dużą, wliczając w nią
wartość mojej willi z całem urzą
dzeniem, samochodów i tok dalej...
Chodzi o pewne tereny, w których
mają być niewyzyskane dotąd zu
pełnie skarby ziemne. Nafta i węgiel.
Jeżeli są, wygrałem, i grubo, no
przekór zachłanności semickich wro
gów- Jeśli nie, zarobię zawsze
nawet na ten kieliszek wina dla
przyjaciół...
— I możesz tak siedzieć! —
obruszy* się Szreniawa.—Daruj,ale to
już poza... Lećże tam, człowieku, lub
telefonuj zaraz:..
Dalszy ciąg nastąpi.

O wieżach milczenia i innych okropnościach.
3)

Wrażenia z podróży do Indji Wscbodnicb.

Pamiętają pola Radzymińskie1),
do czego jest zdolna siła despera
cji, stającej w obronie własnej ro
dziny i palącego się dachu nad
głową.
W wewnętrznym ustroju Parsów7
wielką rolę odgrywają kapłani. Są oni
stróżami nietylko Świętego Ognia,
ale i obyczajów swojego narodu.
Prócz ceremonji religijnych, spra>
wują również funkcje sędziów. Wszel
kie sprawy, które nie podlegają są
dowi karnemu, są przez nich roz
patrywane i decydowano. Głównie
odnoszą się do nich współwyznaw
cy w kwestji podziałów majątko
wych, a wyrok ich w tym wypadku
jest zazwyczaj nieodwołalny. Par
sowie odznaczają się niezmiernie
sllnem przywiązaniem do swych
wierzeń i zabobonów. Potwierdze
niem mych słów może być fakt, że
wszystkie wysiłki misjonarzów nie
zdołały oderwać ani jednego Parsa
od iego pierwotnej reiigji.
Fałszywem jest ogólne mniema
nie (pochodzące zapewne z samej
nazwy), że „Czciciele Ognia* są
czcicielami samego elementu, lub.
słońca.
Iskra Świętego Ognia, od w ie-,
ków podtrzymywana przez kapła
nów na ołtarzach Świątyń, lub. po
święcanych miejsc, nie jest dla Par
sów Istotą Bóstwa. Bóg, według ich
pojęcia, jest uosobieniem chwały,
blasku i światła. Tc też Parsi w mo
dlitwach swych, zwracając się twa
rzą w stronę słońca lub ognia, nie
odnosi się dóń, jak do bóstwa sa
mego, ale jako do najpotężniejsze
go Symbolu Wszechmocy Boga —
Ormuzda.
Zarathustra, żyjący według jed
nych badaczy, na 1.000 lat pr^ed Chr.,
według innych—o wiele wcześniej,
reformuje przy pomocy wschodnioirańskiego króla Hystapes’a wierze
nia dawnych mieszkańców Iranu,
zakładając podstawę dualistycznej
reiigji, opartej na pojęciu Dobra
i Zła, uosobionego w postaci Or
muzda i Aryniana. Religia ta, bę
dąc już państwowa w staroperskiej
monarchji2), założonej przez Cy0 Radzymin, wieś pod Warszawą, gdzie
padł na Krzyż swój, w Glorji Ofiarnika,
otoczony męczeńską koroną dziatek na
szych, ś. p. Ksiądz Skorupka, w obronie
Wiary swej i Ojczyzny, przeciw bolsze
wickiemu chamstwu. Dnia 15 sierpnia
1*20 roku.
2) Dowodzą nam tego pisma klinowe
z epoki Dariusza, trzeciego króla po Cyrusie.

rusa w 558 r. przed Chr., trwa aż
do zawojowania jej przez Alexandra
Macedońskiego w 330 r. przed Chr.
Kult jej odnowiony w nowoperskiem
państwie Sassanidów (od III do
VII wieku po Chr.), zanika w Ira
nie, wskutek najścia Mahomedanów
i przechowuje się do dnia dzisiej
szego tylko u Parsów, zamieszkałych
w Indjach.
Wogóle jakiekolwiek daty co do
epoki, w której żył Zarathustra, wy
dają mi się bardzo ryzykowne do
przytoczenia.
Wiarogcdnem źródłem nauki Zarathustry jest księga Zenda-Westa,
zbiór pieśni (Gathas), ułożonych
albo przez samego prawodawcę, al
bo przez jego uczniów.
Według nauki Parsów, cała hi
storia świata polega na walce po
między Dobrem i Złem, czyli po
jedynku Ormuzda z Arymenem.
Walka ta, mająca trwać 12 tysięcy
lat, podzielona na cztery trzechtysiącletnie okresy, zakończyć się
ma zwycięstwem Ormuzda, zmartwychpowstaniem Umarłych i wiecz
notrwałą epoką spokoju i miłości.
Uprzejmie proszę łaskawego Czy
telnika wybaczyć mi ten nudny en
cyklopedyczny wypis; jest on do
wodem mojego nieuctwa. Oto od
czasów Nietzschego w wykwintniej
szych rozmowach często słyszałam
powtarzane zdanie: „AIso sprach Zarahustra!*. Przyznać muszę, że i sa
ma go używałam zapewne w najfałszywszem zastosowaniu, gdyż ni
gdy dzieła Nietsche*go nie miałam
w ręku. Gdy jednak przyszło mi
w tych kartkach z konieczności pa
rokrotnie wymienić to nazwisko,
zniecierpliwiona zapytałam wreszcie
sama siebie: „Cóż u licha z tym
Zarathustrą było naprawdę?!!*, No
i pozwoliłam sobie napisać tych
parę słów, więcej dla własnej, niż
dla cudzej potrzeby. Czytelnik może
je opuścić, a redaktor—wykreślić.
Cały szereg obrzędów i zabobo
nów, wprowadzonych przez kapła
nów do reiigji Parsów, jest dla Eu
ropejczyka dość trudnem do zrozu
mienia zadaniem.
Przy dojściu dc pełnoletności
każdy Parsi obwiązuje się trzykrot
nie pasem, który ma przypominać
mu całe życie: dobre myśli, dobre
słowa i dobre uczynki. Obrządek
ten jest dzisiaj przyśpieszony i zastosowywany u dzieci w wieku na
szego Sakramentu Bierzmowania.
Parsi nie pali swych trupów, ani
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grzebie je w ziemi, aby nie profa
nować ognia i wody. Wogóle odda
wanie czci Elementom odgrywa
ważną ro!ę w nowszych wierzeniach
Parsów. Dia oczyszczenia się uży
wają do ablucji uryny byka, pomie
szanej t wodą, czerpanej według
ściśle określonych formalności. Jak
wytłómaczyć pochodzenie tego za
bobonu? Oto w drugiem trzechtysiącleciu Ormuzd stworzył pier wotnego Człowieka i Byka. Aryman
zabija Człowieka i Byka, rozpoczy
nając w ten sposób okres walki,
która trwa po dzień dzisiejszy. W tej
chyba tylko legendzie kryje się ja
kiś psychologiczny związek z tym
dziwacznym obrzędem, który skru
pulatnie obserwuje każdy dzisiejszy,
najbardziej inteligentny i kulturalny
Parsi.
Kobiety Parsów muszą raz na
miesiąc kryć się* w domu przez
porę dni, unikając zetknięcia z mę
żem, lub jakimkolwiek mężczyzną,
uważane w-okresie słabości za nie
czyste.
Wczesnym rankiem puszczamy
się w stronę Malabor Hilfu szero
kiemu ulicami Bombayu, wymijając
wozy, ładowane trzciną cukrową,
automobile ciężarowe z worami ba
wełny i ryżu, bullo carsx), pełne
kokosowych orzechów, wiązów ba
nanów, ananasów, papaifu2) managos’ów 3*), zielonych liści „betel"
w trójkąt gwoździkiem (nie meta
lowym!) spiętych, które stale żują
Indianie i które nadają ustom i zę
bom ich wygląd rozrsnlonej i krwa
wiącej jemy. Szeregi ręcznych wóz
ków i taczek, obciążonych specjalnemi produktami dla kolorowych
klijentów, roznosiciele wody i prze
kupnie wszystkich rodzajów napeł
niają ulice egzotycznym dla nasze
go ucha gwarem. Olbrzymie słonie,
wachlując szerokiemi uszami, prze
suwają się potulnie w różnobarw
nym tłumie; krowy, puszczone wol
no, włóczą się między handlarzami,
witane z radością, a żegnane bło
gosławieństwem, o ile raczą zanu
rzyć pysk ośliniony w koszach ja
rzyn, przygotowanych na sprzedaż.
Gdzieniegdzie mignie powóz boga
tego Parsi, zażywającego rannej
przejażdżki, lub psujący powietrze
automobil Anglika, spieszącego do
pracy. Roje kobiet młodych i sta
rych, o twarzach odkrytych, lub ta
0 B u lio k -c a r— czterokołowy wózek
z budą z liści, podobny do „budek* •z a 
kopiańskich, ciągniony przez garbate woły.
2) Papaia — rodzaj naszego melona.
8) Mango — owoc niewielki, do nicze
go w Europie niepodobny. Smakiem przy
pomina trochę cukrowaną kwaśną śmie
tanę.

jemniczo przysłonionych, spieszą
cych, plotkujących, krzyczących, żebrzących, karmiących, targujących,
plączących, modlących się. W tłu
mie brak kobiety uśmiechniętej i ko
biety wyuzdanej. Wrzaskliwe pro
cesje Hindusów dążą przy odgłosie
piszczałek, bębenków i zawodzeń
na ranne ablucje. Samotne postacie
nagich fakirów, osypanych popio
łem, z wygolonemi głowami, lub
fantastycznie w górę podwiniętemi
włosami, sadowią się zazwyczaj na
lekkiem wzniesieniu pod drzewami.
Ciekawe typy arabskich handlarzy
końmi, w długich szatach, z turba
nem owiniętym sznurami z wielbłą
dziej sierści, o rysach twarzy rezo
lutnych i ostrych; Afgańczyków

w bluzach błękitnych, silnych i do
skonale związanych; Żydów z Ba
gdadu o obliczach poważnych i me
lancholijnych; mieszkańców pysznej
Rajputany, śmigłych, jak topole,
muskularnych, o ruchach elastycz
nych i orlim profilu, jakby wycię
tym z pnia drzewa sandałowego,
niemrużących się powiekach i dum
nych, pełnych bezgranicznej ambicji
oczach. Żołnierze wszystkich kolo
rów skóry, w uniformach białych,
lub khaki; półnadzy robotnicy por
towi „coolies"; brązowi policjanci,
wytresowani doskonale na londyń
ską modłę. W tym różnobarwnym
tłumie kostjumów i turbanów prze
ciska się prawdziwy Bombay’eńczyk,
w rannej porze często chwiejnym

Kasztanów starycb droga,
gdzieś wiedzie — hen — bez końca,
do ciebie, czy do Boga,
jesieni złotem lśniąca.
Milczącą tą aleją,
wędrują sny tułacze,
łzy liścia drzewa sieją,
aleja złotem płacze.
Wędrują sny — wędrują,
bez celu — fren — przed siebie —
wzdłuż drogi mgły się snują,
ołowie chmur na niebie.
Odchodzą drogą złotą,
marzenia niespełnione,
o lecie śni z tęsknotą
listowie z drzew strącone.
I serce dziwnie boli
w łagodnem świetle słońca-,
z szelestem, wciąż, powoli
opada liść bez końca.
Do ciebie — czy do Boga
prowadzi nieskończona,
pożółkłem, zescłjłem droga
listowiem uścielona.

Dokończenie nastąpi.

J) „Żywicielką" często baby wiejskie
nazywają u nas krewę, zwłaszcza gdy
karczmarz za długi wyciąga ją za rogi
z obory. Bardzo są wówczas charaktery
styczne i wzruszające lamenty ludowe.

ZJ1L0TY.

JA N SOKOLICZ WROCZYŃSKI.
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krokiem po nocnych kokainowych
lub opiumowych libacjach. Jest on
istotą wątłą i słabą. Nie śmieje się
nigdy, uśmiecha rzadko; twarz mar
twa, bez wyrazu, w spojrzeniu zdaje
się zamykać jakąś spokojną nie
śmiałość krowy, ale brak w niem
tego dobrotliwego wyrazu, który
charakteryzuje naszą „żywicielkę" x).
Jadwiga Toeplitz Mrozowska.

1

W noc przetykaną srebrem księżyca
dwie pokochały markizę szpady;
zalśniły nagle, jak błyskawica,
szczęk krótki kwietne rozbudził sady.
W seledynowej, jasnej poświacie
drży sad wiśniowy, grozą przejęty,
stal gaśnie szpady we krwi szkarłacie,
ktoś padł bez jęku, jak kwiat podcięty.
N a złotowłose, stygnące skronie,
niby pożegnań ostatnie słowa,
sad prószy płatków śnieżyste wonie;
w gąszcz wirydarzy księżyc się chowa.
Z pałacu gawott pieszczotnem eebem
o szpadę trąca złamaną w trawie —
markiza rączkę, z grzecznym uśmiechem,
białą zwycięzcy daje łaskawie...

LEK TU1&Ł
Aromatycznej, wonnej filiżanki mokki,
migdały i daktyle, figi lukrowane,
blaskiem starego złota lśnią markizy loki,
jak monstrancje w klasztornych skarbcach za~
dumane.
N a długie, wąskie skrzydła ogrodowych ścieżek,
gasnące słońce blasków klejnoty zsypuje;
bladoróżowej sukni atłasowy brzeżek
półosłonięte piersi dyskretnie całuje.
Markiza, rozmarzona, jasne oczy mruży,
w białych dłoniach trzymając kwiat pąsowej róży
i małemi ząbkami krwawe płatki gryzie,
śniąc o ustach poety, który wiersz markizie
czyta, wytworny w formie, lekki, koronkowy,
zamiast sięgnąć po warg jej sonet purpurowy...

________
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Klaudyusz Anet.

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

Tak tedy nadszedł dzień, kiedy
oboje mieli się udać na drugą stro
nę Newy, do pewnego bardzo od
dalonego mieszkania, gdzie się
Spasski zatrzymał po przyjeździe
z Moskwy.
Gdy Sawiński wyjrzał przez okno,
aby zobaczyć, czy Lydja nie nad
chodzi, ujrzał przed swoim domem
dorożkę. Woźnica był to starzec o bia
łej brodzie i maleńkim nosie. Twarz
jego wydało się Sawińskiemu zna
jomą. Zaczął sobie przypominać,
gdzie go widział. A! Właśnie w tern
samem miejscu przed poru dniami.
„Więc to izwozczyk Ochrany — po
myślał nagle. — Co prawda, nie są
zbyt sprytni. Mogliby go zmienić
a nie posyłać dwa razy z rzędu
jednego, zwłaszcza na taką pustą
ulicę*.
Ale jednocześnie myśl, że go
znowu szpiegują, dotknęła go nie
mile. Jakież znowu niebezpieczeń
stwo gzoziło im: Lydji i jemu? Na
leżało zastanowić się nad tern,
przedsięwziąć jakieś środki ostroż
ności.
To raptowne przywołanie go do
rzeczywistych warunków życia zmro
ziło go.
Przyjście Lydji rozwiało ten
nastrój. Wyszli razem. Sawiński
zwrócił się do starego dorożkarza.
— Ile chcesz na Zabałkański?
— Pod jaki numer, baryń?
— Nie wiem numeru, ple znam
dom — rzekł Sawiński- — To pra
wie w połowie prospektu.
— Dwadzieścia pięć rubli dla
pana — rzekł dorożkarz. — To nie
drogo.
— To jeszcze zadrogo dla ta
kiego burżuja, jak ja dzisiaj — od
parł Sawiński żartobliwie. — We
zmę tramwaj.
Dorożkarz nie odpowiedział. Sa
wiński z Lydją poszli na Miljonową. 1 podczas gdy izwozszczyk po
dążaj truchcikiem na południe Piotrogrodu, oni dorożką jechali ku
północnym rogatkom.
Podjechawszy do wiadomej uli
cy, wysiedli i zapuścili się w nią
na piechotę aż do umówionego
domu.
Widok żołnierza w sieni zanie
pokoił Sawińskiego. Obecność Ly
dji nie pozwoliła mu zastanawiać
się do tej chwili nad nieostrożno
ścią, jaką popełniał, wplątując bezpotrzebnie swą ukochaną w przygo

dę, która mogła się stać niebezpie
czną. Ale żołnierz nie spojrzał na
nich nawet i weszli na górę prosto
do mieszkania, którego numer był
im wiadomy.
Drzwi otworzyła im jakaś mło
da, powabna kobieta. Obecność
Lydji zdziwiła ją. Spojrzała na Sa
wińskiego z zakłopotaniem. On
uśmiechnął się.
— Proszę się nie obawiać —
rzekł. — Ta pani jest ze mną.
Nazwanie jej „panią* a nie
„panną" podobało się Lydji.
Nic nie rzekłszy, młoda kobieta
wprowadziła ich do salonu, gdzie
ich pozostawiła samych.
Była to obszerna, chłodna i pu
sta komnato. W jednym kącie niesprzątnięty stół wskazywał, że jadły
przy nim dwie osoby.
— U kogo jesteśmy? — zapytała
Lydja po cichu.
— U jakichś porządnych ludzi
z pewnością — odrzekł Sawiński —
ale nie wiem, jak się nazywają.
Nasz przyjaciel ma kilka takich
mieszkań, gdzie się ukrywa, ale na
wet mnie nie powiedział nigdy na
zwiska swoich gospodarzy. Ma słusz
ność, bo to gra niebezpieczna dla
niego i dla tych, którzy mu dają
gościnę.
W tej chwili otworzyły się drzwi
w głębi i wszedł Andrzej Iwanowicz
Spasski. Jego energiczna twarz roz
promieniła się na widok Lydji i do
niej podbiegł naprzód.
— Lydjo Siergiejewno! — zawo
łał—jakąż przyjemność sprawiłaś mi
pani! Ani wiesz, ile myślałem o to
bie. Ale nie byłbym się nigdy ośmie
lił prosić o zobaczenie się z panią.
Po krótkiej chwili, wszystko troje
gawędzili poufnie. Z początku Sa
wiński nazywał Lydję panią, lecz
gdy ta odpowiadała mu przez „ty”,
zastosował się do tej wskazówki.
Spasski rozwijał przed nimi swoje
plany. Miał już poważną organiza
cję wojskową, która omal że nie
odniosła zwycięstwa w powstaniu
Jarosławia. Perm znajdował się
w ich rękach. Kołczak i CzechoSłowianie połączyli się tam z nimi.
Cała Syberja ^)yła wyswobodzoną
z pod jarzmff Sowietów. Teraz
Spasski wybierał się do Kołczaka,
którego otoczenie było nieszcze
gólne.
— Chciałem panu zapropono
wać, Mikołaju Władymirowiczu., abyś
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pojechał ze mną. W Piotrogrodzie
niema teraz nic do roboty. Aljanci
są w Archangielsku. Połączymy się
z nimi, a z przyszłą wiosną pój
dziemy wszyscy razem na Moskwę.
Sawiński odnajdywał Spasskiego
takim, jakim go pożegnał, niedo
stępnym trwodze, pełnym tego sa
mego zapału i tej samej niezłomnej
woli dojścia do celu, której żadne
niepowodzenie nie mogło osłabić.
Rozmawiali obszernie o położe
niu obecnem. Spasski nalegał, aby
Sawiński zgodził się na jego pro
pozycję.
— A ja?—zapytała nagle Lydja.
— Pani, Lydjo Sergjuszówno?
Ależ oczywiście pani pojedzie pra
cować z nami społem. Trochę mę
cząca podróż na Ural nie przestra
szy pani chyba, a nasze wagony
trzeciej klasy nie będą dla pani
zbyt twarde, ani jakaś setka mil
telegą zbyt utrudzającą. Mam już
pasport dla Mikołaja Władymirowicza. Zmieni swoje nadto znane na
zwisko na inne, bardziej pospolite,
Petrowa.
— A ja będę panią Petrow —
rzekła Lydja zachwycona.
— Napiszemy więc, że towa
rzysz Petrow podróżuje z żoną.
Rozstali się, naznaczając sobie
nowe spotkanie na pojutrze w innem
miejscu.
*
*
*
Ale nazajutrz, podczas gdy Sa
wiński siedział sam przy śniadaniu,
przyszedł żołnierz z kartką od Spas
skiego, bardzo lakoniczną:
„Wiedzą tu, że przyjechałem.
Nie mogę zostać i wyjeżdżam na
tychmiast. Oto pański pasport. Cze
kam w Permie. S.*.
Pasport był na imię Iwana Iljicza Petrowa, handlarza lnem z Wło
dzimierza. Pani Petrowa towarzy
szyła swemu mężowi. Tegoż same
go dnia Sawiński wręczył pasport
swojej służącej w mieszkaniu na
Fontance, która oddała go główne
mu dozorcy, i tym sposobem Sa
wiński był legalnie podwójnym mie
szkańcem Piotrogrodu.
— Muszę tylko zapuścić bro
dę—rzekł do Lydji.
— Sądzisz, że to jest koniecz
ne?—zapytała z niepokojem.
— Niestety! Zbyt wielu ludzi
zna mnie tutaj—odpowiedziaj—ale
narazie Mikołaj Wtadymirowicz Sa
wiński może jeszcze mieszkać w tern
mieście.
111.
CHMURY NA WIDNOKRĘGU.
Nadeszła jesień i deszcze. Wkrót
ce pokazały się pierwsze śniegi.
— Będzie nam zimno, moje
dziecko—rzekł Sawiński do Lydji.

— W twoich objęciach nigdy mi
zimno nie będzie — odpowiedziała,
śmiejąc się.
W mieszkaniu przy Aptekarskim
Pereułku Sawiński musiał zamknąć
pokój jadalny, dla oszczędzenia za
pasu drzewa, który z wielkim tru
dem powiększał. Palono już tylko
w gabinecie i sypialni. Na Fontance
drzewa było najwyżej na trzy mie
siące. Żywność zdobywano również
z największą trudnością, pomimo
olbrzymich sum, wydawanych na a r
tykuły pierwszej potrzeby.
W pałacu księcia Sergjusza Wo
łyńskiego tylko pokoje, wychodzące
na Bulwar, były zamieszkane. U Szupow-Karaminów położenie nie było
tak naprężone, gdyż piękna Natalja
otrzymała, niewiadomo skąd, dwa
dzieścia sążni najpiękniejszej brze
ziny. Przywiozły je pewnego dnia
wojskowe platformy.
Koło jej znajomych zacieśniło
się jeszcze bardziej. Przyjmowała
już tylko jakichś dziesięciu przyja
ciół Rosjan i kilku ministrów legacji
neutralnych, do których wdzięczyła
się po swojemu.
Simeonow pojawił się znowu
w Piotrogrodzie. Pod Trockim, mi
nistrem wojny, odzyskał znów łas’ i
i otrzymał wojskowy zarząd miasta.
Powrót jego wcale nie uradował
Sawińskiego- Widywali się jednak
czasem. Zdawać się mogło, że po
wodzenie uczyniło Simeonowa bar
dziej ludzkim.
Tryumf bolszewicki, na jaki li
czył, napełniał go radością. Oddał
się całkowicie sprawie zorganizowa
nia czerwonej armji, co było wielką
ideą panowania Trockiego.
— Przywrócimy państwu jego
naturalne granice — powiedział któ
regoś dnia Sawińskiemu — a może
damy mu rozmiary, jakich nigdy
nie miało. Zadanie to będzie nam
teraz łatwem. Wojna wyczerpała
Europę. Niezadowolenie jest wszę
dzie. Ofiary były zbyt wielkie.
A przytem wszystkie narody niena
widzą się teraz. Niema już Europy,
a tylko olbrzymi zamęt namiętności
i sprzecznych interesów. My jedni
posiadamy doktrynę i wiarę wobec
poróżnionych ze sobą przeciwników.
Dokonamy wielkich rzeczy, prze
powiedziałem to panu... Jakże dłu
go jeszcze będziesz się pan na nas
dąsał? Patrz, pan, jakie stanowiska
możemy ofiarować tym, co się
szczerze z nami połączą... Czytałeś,
pan, to powiedzenie Lenina, że da
półmiljarda finansiście, który posta
wi na nogi finanse państwa.
Sawiński wzruszył ramionami ze
znużeniem. Nie czuł się na siłach

do dyskusji. Ograniczył się na sło
wach:
— Może pan masz słuszność,
Leonie Borysewiczu. Niestety, nie
czuję się zdolnym do podjęcia tego
zadania.
— Namyśl się pan jeszcze, Mikołaju Władymirowiczu. Czasy są
takie, że trzeba być albo z nami,
albo przeciw nam. W epoce, jaką
przeżywamy, dyletanci będą zmiaż
dżeni. Zapamiętaj pan sobie to, co
mówię. Ja ostrzegam.
Dawny Simeonow mówił przez
niego, i Sawiński rozstał się z nim
z duszą zlodowaciałą.
Nie mogło być mowy o przyłą
czeniu się do bolszewików. Zna
czyłoby to stać się wspólnikiem
tych wszystkich okropności, jakie
spławiły Rosję we krwi i obalały
dokoła niego wszystkich jego daw
nych przyjaciół. Zresztą, cóż by on
tam robił? W jaki sposób wstrzy
mać katastrofę ekonomiczną i to
runięcie w przepaść, ku której to
czyła się Rosja?
Tak, to było niepodobieństwem.
Ale w takim razie, jak długo mógł
tu jeszcze pozostać? Każdy dzień
powiększał trudności i niebezpie
czeństwa. Więc gdzie się udać? Do
Permu, czy do Kołczaka? Na Ukrai
nę? A jak zabrać ze sobą Lydję,
bez której nie mógł się obejść?
Stary książę był zupełnie zniedołężniały. Księżna, cierpiąca na cho
robę woli, nie czuła aię zdolną do
opuszczenia swego saloniku.
Jedynem wyjściem było przeje
chać do Finlandji, o ile potrafiłby
ich nakłonić do tego. Ale czy tam
mógłby tak widywać się z Lydją
swobodnie po kilka godzin dzien
nie, jak tu, w Piotrogrodzie? Żona
jego z dziećmi była w Anglji. Ale,
dowiedziawszy się o jego pobycie
w Finlandji, mogłaby chcieć pewrócić do niego. Czyż mógłby jej nie
przyjąć? I na wszystkie te pytania
odzywała mu się w duszy jedna
tylko odpowiedź: Nie wyrzeknie się
Lydji.
Straszliwy niepokój szarpał mu
serce. Jedynie obecność kochanki
przywracała mu wewnętrzną równo
wagę. Nigdy jej nie miał dosyć,
ani ona jego. Przeciwnie, każdy
dzień zacieśniał bardziej łączące ich
węzły. Sawińskiemu zdawało się, że
nie żył zgoła, zanim ją poznał.
Czyż więc potrafiłby żyć teraz bez
niej? Rozmawiał z Lydją swobod
nie; nie ukrywał przed nią żadnej
swojej troski; nie było pomiędzy
nimi cienia tajemnicy. Myśleli głoś
no przed sobą i nie było nic cen
niejszego w ogólnej skrytości, jaką
6

teror napełniał miasto, nad tę zu
pełną otwartość dwojga dusz.
Była jednak jedna rzecz, o któ
rej Sawiński nie wspominał jeszcze
Lydji, to jest możliwość powrotu
jego żony do Finlandji. Gdy wresz
cie odważył się napomknąć o tern,
Lydją nie dała mu dokończyć i rzu
ciła się z płaczem w jego objęcia.
— Alboż ja ci nie wystarczam?—
rzekła, łkając. — Czyś się mną już
przesycił? Czy mnie już nie ko
chasz?
Łzy ją dławiły i nie mogła mó
wić dalej. Napróżno Sawiński usi
łował ją uspokoić; wykazał niedo
rzeczność jej obaw- Ale gdy minął
ten gwałtowny wybuch żalu, Lydją
odzyskała nagle zimną krew i zda
wała się być jakby przeobrażoną.
— Rozumiem doskonalę—rzekła
do zdumionego Sawińskiego—-że ci
tu grozi wielkie niebezpieczeństwo
i że się na nie narażasz tylko ze
względu, na mnie. Mogą cię wtrącić
do więzienia; może ci się zdarzyć
gorzej jeszcze. Jeżeli się boisz,
jakże ci to mieć za złe? Na twojem
miejscu czułabym toż samo. Więc
pocóż zastanawiać się nad tern?
Tu niema nic do powiedzenia. Go
tuj się do wyjazdu. Ja ci pomogę
we wszystkiern. Ale ja nie opuszczę
Rosji... Wolę umrzeć tutaj, niż żyć
gdzieindziej.
Ale nie mogła wytrwać dłużej
w tym przybranym spokoju Padła
na otomanę, kryją c twarz w jej. po
duszkach i trzęsąc się ze wzrusze
nia. A gdy Sawiński pochylił się
nad nią, ujęła jego głowę w obie
ręce.
— Przebacz mi—wybełkotała—
przebacz mi. Jestem niegodziwa.
Ale mnie to nadto boli... Nie opu
szczaj mnie, ty, który jesteś moim.
Pójdę za tobą, gdzie zechcesz. Je
steś panem, będę twoją sługą.
Okrywała go nąmiętnemi poca
łunkami. . A Sawiński, tuląc ją do
siebie, z twarzą wilgotną od łez
kochanki powtarzał:
— Lydoczka! Powiedziałem ci
już dawno, że cię nie opuszczę
nigdy.
Nazajutrz po tej scenie, która
szarpnęła nerwami obojga kochan
ków, gdy Lydją około drugiej przy
była do Sawińskiego, zastała Anuszkę jakby oszołomioną.
Dalszy ciąg nastąpi.

Z DZIEDZINY KOSMETYKI,
Adeli. Na otyłość jedynie s,kutecznym
środkiem jest krem Umiąue, który należy
wcierać dość silnie dłonią w miejsca naj
bardziej otłuszczone. Przytem trzeba pić
Zioła Paragwajskie d-ra Grima, której
szklankę użyć naczczo codziennie przez
3 miesiące. Łyżeczkę tej herbaty trzeba za
gotować D?zez 10 minut w jednej szklance
wody.
Zbyteczne owłosienie usuwa Epil
Maoc użyty według dołączonego przepisu.
Karolinie Z. Liszaje, wypryski skórne
o ile nie pochodzą z nieprawidłowego
działania żołądka, usunie zupełnie krem
Derma. Zęby żółte, czarne, zaniedbane,
wybieli w krótkim czasie proszek Albol,
przyczem bardzo zalecany jest eliksir
Amidol, który posiada nadzwyczajne wła
sności antyreptyczne.
Obywatelce. Nerwy uspakajają Saszety
Eucapinol. Jeden krążek kładziony na noc
w blizkości łóżka wyziewa z siebie błogo
działający zapach i w kilka dni uspakaja
nerwy wpływając jednocześnie dobroczyn
nie na organa oddechowe. Ręce najbar
dziej zaniedbane udelikatni od pierwszego
użycia krem Pate des Prelats, który trze
ba wetrzeć w mokre jeszcze ręce natych
miast po umyciu. Chcąc je wybielić, trze
ba na noc zaraz po wtarciu kremu, zapudrować pyłkiem Jurenia Candida, który
nie bieli lecz trwale wybiela.
Zerlinie. Plamy żółte z twarzy, szyi
wygubi krem Predoza użyty na noc. Kru
che paznogcie wzmocni płyn Ouglophile
którym zwilżać paznogcie parę razy dzien

Humor i satyra.

— Czy nie zda je się pani że praktyczniej byłoby trzym ać parasolkę pod kapeluszem.

Do wszystkich. Środki tutaj zalecane
mają na składzie: Perfumerja „Perfectum"
Szpitalna 10, w Krakowie Miklaszewski
pl. Dominikański, w Poznaniu Zaremba
ul. Pawła, we Lwowie Śladowski, w Wilnie
Segall w Sosnowcu Jagiełłowicz.

nie a skutek szybko nastąpi. Twarz p u 
drować tylko pudrem Abarid na podkła
dzie płynnego (Mdkremw abaridowego. Za
graniczne pudry wszystkie zawierają
przymieszki bielideł pochodzenia metalicz
nego, są dla naskórka szkodliwe jeżeli
nie narazie, to w przyszłości po dłuższem
użyciu.

M. Ercedes.

M arka

O ch ron n a

O b c a s y i z e ló w k i g u m o w e

BERSON
.sa, irw a le i z a c h o w u j a, e le g a n c je

SIBUNION

w a s s e ó o o b u w ia

jest rękojmią dobroci towaru
Ż Ą D A JC IE W S Z Ę D Z IE
A N G IE L S K Ą

HERBATĘ i KAKAO
w o ry g in a ln y m o p a k o w a n iu

BERSON-KAUCZUK Jenerał Reprezen. HENRYK ISZ.
WARSZAWA, Kramy Nalewkowskie, telefon 234-00,
adres telegr. „lszgum“.

SKŁAD GŁÓWNY

WARSZAWA,

B I E L A Ń S K A 18.
TE LE FO N 258 -14, 507-88.

O D D Z IA Ł Y :

w POZNANIU, WRONIECKA 1
we LWOWIE, SYKSTUSKA 54
w WILNIE, DOBROCZYNNY2.

L

f Mimoza „Motor”
Krem bez tłuszczu łatwo wcierający się udelikatnia cerę i nadaje jej matowy wygląd. Dosko
nały po goleniu. Wyrobu Fabryki Chemiczno*
Farmaceutycznej
Przedstawiciel: LAMBERT & KRZYSIAK Warszawa

żądać wszędzie.

WARSZ. TOW. AKC. „MOTOI^Ż

E

DW ARD

POLECA:

SZYSZKO

OKRYCIA

PLUSZOWE, VEL0UR0WE,
ZAMSZOWE, COVECOAT.

SUKNIE, KOSTJUM Y, B LU ZK I, B IE L IZ N Ę
oraz wszelkie trykotaże, SWETRY.

W ARSZAW A
M A R S Z A Ł K O W S K A 99, Tel. 184-95.

D L A M Ł O D Z IE Ż Y S Z K O L N E J :
MUNDURKI, FARTUSZKI, BIELIZNĘ,
GARNITURKI, PALTA.
o ra z

K O N F E K C JĘ

F U T Ę E A N Ą .

*■

F U R S.
FOURRURES

CENTRUM PODAŻY I POPYTU
w zakresie mebli, rzeczy domowego użytku i f u t e r o k a z y jn y c h , organizacja
użyteczności społecznej.

D ’O C C A SIO N .

STANISŁAW ROSIŃSKI Warszawa, Tamka 4Sa (róg Kopernika).
Godziny: od 10 do 11 r., od 3 do 4 pp., od 7 do 8 w.

r PALTA jesienne i fiflRIIITORY galowe

PELERYNY, SZALE,
KOŁNIERZE, ETOLE, MUFKI.
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Magazyn krawiecki F. JANIAKA
Wspólna 41, róg Mnrszałkowskej. Tel. 225.84.
Obstalunki wykonywane punktualnie i szybko z materjałów własnych i powierzonych.

Ceny przystępne.

| jWykonanie pierwszorzędne.

D z ia ł c y w iln y i w o js k o w y .

O

X
o

„SZTUKA LUDOWA”

PI

Warszawa, ol. J-to Krzyska 26, róg Mazorakiej. lek 55-30. 62-77.

KUPUJĘ RÓŻNE SKÓRKI SUROWE.

POLECA :
Tkaniny ludowe, kilimy płótna, hafty, przedmioty zdo
bnictwa, papierośnice z czeczotki, zabawki, jajka wiel
kanocne i t. p.

PRACOW NIA KRAW IECKA

MILJONY MOŻECIE ZDOBYĆ
jeżeli będziecie szukać w archiwach i na
strychach —tam bowiem są ukryte one w li
stach, na których zachowały się znaczki po
cztowe z r. 1845—1870. Przyślijcie je lub
zawiadomcie mnie — przyjeżdżam oglądać.
Kupuję zbiory znaczków oraz rzadsze sztuki,

J O Z E F A B L U D A U
B R A C K A 22. II-g ie p ię tr o — f r o n t.

POLECA ubiory męskie najnowszych fasonów.
Zamówienia przyjmuje z powierzonych materjałów.
P u n k tu a ln o ść w w ykonaniu. ---- CENY PRZYSTĘPNE.

Kasy Ogniotrwałe-Pancerne Kasetki, Kufry, P ra s y ^
do kopjowania, gotowe i na zamówienie. Budowa
Skarbców Safes itp. S. ZWIERZCHOWSKI i S-ka
firma egzystuje od 1892 roku w Kijowie, obecnie
Warszawa, Nowy-Świat 41, telefon 121-57. Sklep
Warecka 9, telefon 122-97.
C E N Y
ZA
O a iO S Z E N IA i
----- -------STR O N A
‘/i
*/<
’Z3
‘/,a
I OKŁADKA
180.000.— 90.000.— 48.000.— 25.500.— 13.500.—
150.000- 75.000.- 40.000.— 22.500.— 12.000.II
III
185.000.— 67.500.— 37.500.— 19.500.— 10.500.—
IV
150.000.- 75.000.— 40.000.— 22.500.— 12.000 —
W tek ście
225.000.- 112.500.— 60.000.— 33.750.— 18.000.—
Przed rom ansem
190.000. - 95.000.— 52 500.— 27.750.— 15.000.—
—
-—- ----V >V
IłU | UVLA.11JUA^ IM.
Za w iersz wysok. 1 m ilim etra szerok ości 1 szpalty.- KRON. TOWARZ.
I KOMUNIKATY Mk. 300 PIERWSZA STRONA tek st Mk. 450. - Za te r
m inowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Ceny pow yższe
są u stalone Jako n etto. W szelkie ustępstw a są w yk luci o n e.

ceny za austrjackie znaczki na gazetach z r. 1857-1803*

Filatelistyczny
Dom Handlowy

\

D o n lin tio H

I? A O O W W J A

STANISŁAWA

I< h? A W

Warszawa
J a s n a 16
I B C K A

NOWAKOWSKIEGO

Nowy Świat 62 m. 2, tel. 218-38
front I-sze piętro,
poleca ubiory męskie z najnowszych fasonów przyjmuje
zamówienia z własnych i powierzonych materjałów.

PRENUM ERATĘ

przyjmują:
W WARSZAWIE: Adm inistracja „ŚWIATA u
SZPITALNA 12. Teł. 47’26. Konto czekowe P.,K. O. Na 3766.
Księgarnia Trzaska, Evert ł Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
W ŁODZI: Biuro dzień, ogł „PROMIEŃ” Piotrkowska Nfl 81.
CENA PRENUMERATY: w Warszawie kwartalnie Mk. 7.200—,
miesięcznie Mk.2.400 —, z odnoszeniem do domu kwartalnie
7.800.—miesięcznie Mk. 2 600 —na prowincji kwart. Mk.i7.800—
mles. Mk. 2 600.—zagranicą: podwójnie. Numer pojed. Mk. 600.

DRUK GALEWSKI I DAU WARSZAWA.

