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Niemcy i Polska, oto dwie si
ły, które w historji w uproszczaniu
zagadnienia zwykle są uważane ja
ko dwa czynniki, skazane żywioło
wo na walkę i wieczne ścieranie się.

zagnieździło się w umysłach wielu
pacyfistów i wielu polityków prag
nących pokoju, którzy podświado
mie ulegają owemu dawnemu hasłu
niemieckiemu.

Istotnie, w przebiegu dziejów
obu narodów znajdziemy liczne
punkty zadrażnień, konfliktów, a
nawet walk. Są jednak w historji
narodów pewne punkty zwrotne,
które dostosowane do głębokich
przeobrażeń, jakie w życiu wewnętrznem narodów zachodzą, mo
gą tworzyć nowe warunki współ
życia.

Gdybyśmy
dobrze
poszukali
wśród obecnych zwolenników po
dobnego rozwiązania konfliktu pol
sko - niemieckiego,
znaleźlibyśmy
niechybnie nazwiska ludzi, którzy
przed wojną owo hasło niemieckie
zwalczali. Teraz część z nich pod
świadomie wchłonęła rozumowanie
niemieckie i idąc po linji najmniej
szego oporu, sądzi, że ten właśnie
najmniejszy opór znajdzie w pań
stwie polskiem, gdyż, według ich
rozumowania,
przedstawia
ono
mniejszą siłę, niż państwo nie
mieckie.

W stosunku między Polską a
Niemcami na terenie międzynaro
dowym zazwyczaj ze strony nie
mieckiej lub też adoratorów siły
niemieckiej ulubiony jest komunał
o przewadze potęgi niemieckiej nad
polską.

Operuje się zazwyczaj łatwemi
argumentami zwartości państwa
niemieckiego, siły jego przemysłu,
wyrobienia jego ludności, oraz li
czebnej przewagi 70 miljonów
niemców nad 30 miljonami obywa
teli państwa polskiego. I rzecz
dziwna, wielu obecnych reformato
rów in spe sytuacji europejskiej
jest jakgdyby zahypnotyzowanych
ową właśnie rzekomą dysproporcją
siły. W umysłowości tych ludzi
odbywa się dziwny proces.
— Ponieważ wszyscy pragną po
koju i spokoju, należy więc dążyć
do łagodzenia konfliktów — rozu
mują oni. A ponieważ w konflik
cie polsko-niemieckim siła niemiec
ka jest według nich większa, nale
ży skłonić Polskę do ustępstw, I oto
mamy dziwny objaw. Dawne nie
mieckie przedwojenne hasło ,,siła
przed prawem“ dziś w ten sposób
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Notuję dziś tylko przelotnie ten
dziwny i niesłychanie charaktery
styczny objaw psychiczny. Zasłu
guje on na szersze zbadanie i roz
patrzenie. Odkładam to na przy
szłość. Dziś odpowiadam tylko na
owo rozumowanie kilku realnemi
faktami. Więc przedewszystkiem
niezawsze to, co wyda je się silniej
sze przed momentem najwyższego
napięcia, jest takiem w ogniowej
próbie momentu maksymalnego
starcia,

W stosunkach polsko-niemieckich
mamy taki moment w bitwie pod
Grunwaldem, gdzie żelazne rycer
stwo Europy zachodniej, cieszące
się aureolą niezwycięźoności, zosta
ło rozbite i zmasakrowane. Nie
przytaczamy tego faktu dla rzeko
mego sławienia rozprawy orężnej,
cytujemy go tylko jako jeden z
przykładów, ie wielka siła przed
starciem w momencie starcia nie
zawsze przedstawia stuprocentową
gwarancję zwycięstwa.

Mamy inne fakty z dziejów ostat
niego 20-lecia.
Niemcy przedwojenne uważane
były za wielką siłę. Uważały się
również za taką i one same. I istot
nie tak było.
Wielki krwawy konflikt między
narodowy w r. 1914 podkreślił fak
tyczną potęgę Niemiec. Wykazał
jednak, że potęga moralna, która
kazała się sprzymierzyć wielu róż
norodnym siłom właśnie przeciw
Niemcom, była silniejsza i potęż
niejsza od niemieckich walorów fi
zycznych. Siły nieprzyjazne przed
wojną, siły rywalizujące już teraz
ponownie umiały się zjednoczyć i
zderzyć z blokiem niemieckim właś
nie dlatego, że Niemcy sławiące
swą siłę i okrywające nimbem bru
talne hasło „siła przed prawem'*
nie miały tego niezbędnego warun
ku,
jakim
jest ideowe przy
ciąganie innych sił dla swoich real
nych założeń programowych. I
wreszcie jeżeli będziemy mówili o
dominowaniu hasła tego, jako argu
mentu w dobie powojennej, to musimy przypomnieć wielki kontrast,
jaki istniał, gdy po jednej stronie
stały trzy takie potężne bloki, jak:
Niemcy, Rosja i Austrja, a z dru
giej : rozdarty, podzielony, bezpań
stwowy naród — Polska. A jednak
dzisiejszy wyrok dziejów przechy
lił szalę nie na stronę mocarzy! Dla
tego ci wszyscy politycy — nie
Niemcy, którzy dziś poczęli debato
wać nad rozwojem wytworzonej
przez propagandę niemiecką rzeko
mej konieczności dyskutowania o
naszych granicach, — niech nie po
pełniają błędu, i w rozumowaniu
swojem niech nie idą właśnie po
linji najmniejszego oporu, operując
wyłącznie cyframi potęgi przemy
słu i ilości mieszkańców!
Niezawsze te dane decydują w
dziejowych konfliktach!
Posuwanie się po tej linji rozu
mowania jest mimowolnem ulega
niem halucynacji, wysuwaniem ha
sła, które jest tylko parafrazą
przedwojennego niemieckiego afo
ryzmu: „siła przed prawem*1.
W związku z ewakuacją Nadrenji, propaganda niemiecka rozwi
nęła na całym świecie specjalną
aktywność, poruszając kwestję mo
żliwości rewizji granic polsko-nie
mieckich, jako specjalnie aktualną
i domagając się niemal natychmiast
realizacji.
Projekty załatwienia i rozwiąza
nia rzekomego problematu wschod
nich granic, opracowane przez naj
rozmaitszych „dobroczyńców** za
chodniej Europy, wyścigają się w
pomysłowości. • Jedni mówią o niepraktykowanej sytuacji rozcięcia

jednego i tego samego państwa na
2 części. Inni o klinie polskim, wbi
tym w żywy organizm niemiecki.
Jeszcze inni dosiadają konia pre
stiżowego, dowodząc, że podobnie
poniżającej pozycji wielkie mocar
stwo nie może akceptować.
Garstka reformatorów opisuje nę
dzę i upadek Prus Wschodnich, od
dzielonych od macierzy. Inni prze
bąkują, że stan obecny jest rezul
tatem wysługiwania się Europy imperjalizmowi Francji i Polski. Jednem słowem, skala argumentów
niezwykle barwna.
Głos
„zawodników** przenika
zręcznie do wszystkich społe
czeństw. Sprawa rewizji traktatu
i granic w znaczeniu prasowo-publicystycznem została postawiona i
byłoby strusią polityką przemilcza
nie tego faktu i nieustosunkowanie
się do niego polskiej opinji publicz
nej.
W taktyce niemieckiej dają się
zauważyć następujące momenty.
Pierwszy, to chęć izolacji Polski i
sprowadzenie całego zagadnienia
do problematu: obrona „papierka**,
obrona traktatu, czy też skorygowawanie życiowego nonsensu, krzy
wdzącego rzekomo 70-miljonowy
naród...
Aktywność niemieckiej propa
gandy na ten temat sprawia,
iż zagadnienie to w publicy
styce światowej
nabrało
szer
szej rozpiętości, zmuszając do za
brania głosu w dyskusji licz
nych publicystów, francuskich i
angielskich w pierwszym rzędzie.
Ostatnio wyłonił się projekt publi
cysty francuskiego p. d‘Ormesson,
proponującego wytworzenie jakie
goś dziwacznego kurytarza w kurytarzu. Głos ten chętnie zarejestro
wany został przez prasę niemiecką,
podkreślającą z zadowoleniem, że
sama myśl podjęcia dyskusji na ten
temat przeniknęła już do umysłów
wybitniejszych publicystów francu
skich. Prasa niemiecka uważa to
za sukces.
Wobec tego słusznem jest nasze
twierdzenie, że zagadnienie rozsze
rzyło się. Przybyła doń bowiem
nowa nuta. Stanowi ją zapytanie,
czy zbliżenie francusko-niemieckie
ma być wciągnięte w orbitę dysku
sji na ten temat i czy mamy w tej
sprawie głosy publicystów francu
skich uważać za pewnego rodzaju
probierz w tern zagadnieniu. Zdajemy sobie dokładnie sprawę, że jest
to jednem z pragnień publicystyki
niemieckiej, aby właśnie pod takim
kątem dyskusję prowadzić.
Zanim przystąpimy do sformuło
wania naszej publicznej odpowie
dzi, musimy stwierdzić nie bez ża
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lu, że w sprawie tej nie znajdujemy
głosów, płynących z poczucia poli
tycznej sprawiedliwości ze strony
tych organów i publicystów nie
mieckich, którzy we wszystkich in
nych zagadnieniach, prócz polskie
go, sztandar sprawiedliwości poli
tycznej i socjalnej
starają się
dzierżyć jaknajwyżej, chlubiąc się
swoją bezstronnością.
Psychozie rozumowania nacjo
nalistycznego w sprawie nazy
wanego przez Niemców „kurytarzem “ Pomorza polskiego ulegli
zarówno socjaliści, jak i demokraci.
Szukają oni tylko słów mniej bru
talnych, szukają form rzekomej
procedury pokojowej, ale w rezul
tacie dążą do jednego: do odebra
nia Polsce Pomorza i do scalenia —
jak się to pięknie w języku demo
kratycznym Niemiec nazywa — ca
łego państwa w jeden blok.
Nie będę dziś przytaczał wszyst
kich argumentów dla uzasadnienia
tezy konieczności posiadania Pomo
rza, oraz wykazywania, czy Niem
cy bez owych obecnie odosobnio
nych Prus Wschodnich 150, a na
wet 120 lat temu, mogły były się
obywać. Muszę tylko jaknajostrzej
podkreślić, że gdyby dzisiaj jakiś
lewicowy publicysta czy polityk
polski wystosował list pod tytułem
„do moich przyjaciół niemców**, to
musiałby im z całą otwartością po
stawić następujące pytania:
1) W imię jakiej zasady demokra
tycznej i humanitarnej ludność
polską, mieszkającą na Pomo
rzu, pragną oni ponownie wtło
czyć w to jarzmo, w jakiem żyła
przed wojną, jako narodowa
mniejszość w Niemczech?
2) Czy proponowana przez nich za
sada rewizji traktatu ma iść po
tej linji, aby znów powiększyć
liczbę mniejszości narodowych
w Niemczech i zbliżyć ją do
przedwojennej liczby?
3) Czy to, co w praktykach było
najszlachetniejszem, najwznioślejszem, t. zn. przywracanie
narodowego obywatelstwa oby
watelom, którzy dzięki trakta
tom mają dziś szczęście należeć
do własnego państwa — ma
właśnie być poddane rewizji?
Jednem słowem, czy dlatego, aby
lokomotywy niemieckie i pasażero
wie niemieccy łatwiej mogli prze
jeżdżać z Berlina do Prus Wschod
nich, należy szyny linij kolejowych
układać na podkładach z żywych
ciał ludności polskiej, to Pomorze
zamieszkującej, a dzięki właśnie
traktatom polskości przywróconej?
Bo wytężona propaganda nie
miecka, mówiąca o rewizji trakta

tu, prawiąca o niemożliwości utrzy
mania kurytarza, zmierza tylko do
tego. Ludność polską, która w
okresie największego ucisku pol
skości tej została wierna, wcielić
ponownie do państwa niemieckie
go, a więc tym razem pozbawić ją
raz na zawsze wszelkiej nadziei na
wyzwolenie.
Jeśli „przyjaciele11, niemieccy
demokraci i socjaliści mogą odpo
wiedzieć, że zagadnienie ułatwień
komunikacyjnych jest ważniejsze,
niż zagadnienie wolności i praw na
rodowościowych polskiej ludności
Pomorza, to wykazują tylko, że ha
sło sprawiedliwości dziejowej, któ
remu podobno służą, kończy się
tam, gdzie kończy się dzisiejsza
granica polsko-niemiecka.
Państwo Polskie i wielka część
opinji zachodniej wie dokładnie,
że dla Polski dostęp do morza jest
koniecznością zarówno gospodar
czą, jak i strategiczną. Jeśli mó
wi się o bezpieczeństwie i o utrwa
leniu spokoju we wschodniej Euro
pie, to niewolno zapominać, że je
dynym warunkiem swobodnego ko
munikowania się Polski z całym za
chodem jest właśnie morze polskie.
Wiemy dobrze, a wiedzą o tern
również wszyscy bezstronni bada
cze zachodu, że w utrzymaniu tej
swobody kontaktu zależy nam li
tylko i wyłącznie ze względów obrony i że posądzanie Polski o ja
kąkolwiek agresywność w stosun
ku do kogokolwiek jest najwięk
szym nonsensem. Wywoływanie
jakiegokolwiek konfliktu nie leży
w interesie Polski.
A przecież nawet demokratyczna
,,Vossische Zeitung“,
omawiając
sławne artykuły p. Sauerweina, pisze:
„Fakt, iż Sauerwein odważył się
uczynić te wzmianki, wskazuje, że
ustawianie kamieni granicznych
jest rzeczą łatwą, przesuwanie ich
natomiast z trudnością daje się uskutecznić bez przelewu krwi. Jed
nak kamienie te zaczynają się
zwolna poruszać, pomału, niedo
strzegalnie, ale z całą pewnoś
cią. Tu musimy stwierdzić grubą
omyłkę demokratycznego pisma
niemieckiego. Nasze kamienie gra
niczne nie poruszają się i nie po
ruszą!
Można dyskusji o rewizji granic
nadawać rozmaite warjanty i no
menklatury, mogą publicyści na ten
temat wymieniać ze sobą argumen
ty i wątpliwości, publicyści polscy
podejmą batalję dla wykazania
bezideowości pacyfistów i pism le
wicowych oraz nonsensowność sa
mej dyskusji. Ale nikt w Pol
sce, czy to z obozu opozycji czy

miarodajnych sfer rządowych, nie
przyjmie żadnej poważnej rozmo
wy ani dyskusji na temat zmiany
granic. Bo dla nas zmiana granic
nie jest — jak sądzi Yossische
Zeitung — przesuwaniem kamieni
granicznych. To jest sprawa wyrze
czenia się miljona najofiarniej
szych, najwytrwalszych obywatelipolaków, — obywateli, którzy pod
jarzmem pruskiem mieli odwagę gło
sować na polaków, kultywować mo
wę polską i żyć wiarą, że kiedyś
jutrznia wolności będzie dla nich
równoznaczną z powstaniem i nale
żeniem do własnego państwa. Ta
kiego przesuwania kamieni granicz
nych bez sprowadzenia klątwy na
cały naród czynić nie wolno i nie
ma takiej siły w Polsce, któraby
podobną klątwę chciała ryzykować.
I niema takiej bezsiły w Polsce,
któraby na myśl o podobnytn fak-
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cie nie krzepła i nie prężyła się go
towością obrony.
Podobne słowa o niedopuszczal
ności dyskusji na ten temat wie
lokrotnie już padały ze strońy ofi
cjalnych przedstawicieli Rządu,
polskiego ciała parlamentarnego i
przedstawicieli stronnictw. Powtó
rzyć je, jest to powtarzaniem sta
rej prawdy. Ale jest to koniecz
nością, ponieważ nawet krótko
trwałe milczenie ze strony polskiej
może być uważane przez nięmców
jako oznaka słabości i gotowości do
dyskusji.

Argumentów na uzasadnienie
swoich praw do Pomorza znajdziemy znacznie więcej, niż te, które
wysuwane są ze strony niemieckiej,
a które mają tylko wątłą podstawę
rzekomego prestiżu, Opinja niemiec
ka musi utrwalić sobie jasną, hieodpartą świadomość, że pokojowej
rozmowy o zmianie granic — poko
jowej rozmowy o zaprzedaniu miljonowej ludności polskiej — poko
jowej rozmowy o wyrzeczeniu się
Polski dostępu do morza —r n i e
będzie!
Podjęcie akcji do zrealizowania
nowego gwałtu na żywem ciele na
rodu polskiego, rzucenie płonącej
żagwi, to narzucenie Polsce wojny
obronnej. Niech to sobie zapa
miętają
pacyfiści i
lewicowcy
wszystkich krajów, niech to sobie
zapamięta 2 — 2x/4— 21/2 - socjali
styczna międzynarodówka.
Chcąc być wiernymi prawdzie,
musimy stwierdzić, że słabość nie
których bardzo wpływowych socja
listów zachodnich jest w konflikcie
z przekonaniami i stanowiskiem w
tej sprawie socjalistów polskich.
Nie wątpimy w ich szczerość socja
listyczną i w ich umiłowanie poko
ju, gdyż wielokrotnie i z ich strony
mieliśmy w tej sprawie objawy zro
zumienia prawdy o nietykalności
naszych granic zachodnich.
Niech więc socjaliści i demokraci
zachodu nie walczą pod hasłem
wolności transportu i przejazdu lo
komotyw niemieckich, przeciw ha
słu swobody i wolności polskiej lud
ności Pomorza, które to hasło sku
pia i w każdym momencie potrafi
skupić całą Polskę, niezależnie od
różnic w przekonaniach socjalnych
czy politycznych.
Nie obawiamy się dyskusji —
bo tylko ona może wyjaśnić dobit
nie, że o żadnej dyskusji właściwie
nie może być mowy. Dyskusja może
tylko uwypuklić, że ta drobna część
sprawiedliwości, jaka Polsce przy
padła w udziale, naruszona być nie
może i nie będzie,

Andrzej Tarcza

nie jeszcze klejem i farbą — ale
sale wykończone są zupełnie. Du
żo ślicznych, drobnych rzeźb: rze
czy dekoracyjne, tworzone celowo
nie dla muzeów, lecz dla niedużych
mieszkań współczesnych. Malar
stwo, naogół bardzo przyjemne w
kolorze (znów zapewne przystoso
wane do swych zadań dekoracyj
nych) uderza — zwłaszcza u tych
trzeźwych amerykanów — dziwacznością przenośni i tytułów,
„Kielich, który się nie przepełni"
— to poprostu zupełnie dobry pej
zaż górski. „Sen zimowy" — znów
pejzaż, w kolorze zresztą nic z zi
mą nie mający wspólnego, itd.
Malarze starsi pływają jeszcze
w impresjonizmie. Młodsi — czy
może tylko młodsi duchem, a o to
chodzi — szukają formy własnej.
John Johansen dał bardzo piękny
w kompozycji i kolorze obraz zaty
tułowany „Myśliwi". Z rzeźb za
notować trzeba wysmukłą „Arte
midę" Mc Cartana, oraz doskonałe
głowy egzotyczne Malwiny Hoff
man.
SeKcja sowiecka:

Petrickij Anatoli, inwalidzi

II.
Wobec propozycji uczynionej
Polsce przez Biennale wenecką wy
stawienia własnego pawilonu sta
łego, sekcje zagraniczne są dla nas
w roku bieżącym specjalnie po
uczające: wolno nam wszakże ko
rzystać z cudzego doświadczenia,
wolno uczyć się poglądowo, co i
jak wystawiać należy, wolno zwła
szcza, stwierdziwszy błędy innych
— błędów tych wystrzegać się, jak
ognia.
Przejrzymy zatem
po kolei
,,treść i formę" sekcji zagranicz
nych, — gdyż celem naszym będzie
nietylko zaznajomienie się z eks
ponatami danego państwa, ale i ze
sposobem zorganizowania wysta
wy, oraz wyglądem ogólnym pawi
lonów. Przegląd ten odbywać bę
dziemy w porządku, w jakim pawi
lony rozmieszczone są w czarują
cym parku weneckim, w najbliźszem sąsiedztwie gmachu główne
go, oddanego sztuce włoskiej.

rozmieszczone chaotycznie: dzieła
jednego malarza rozrzucone po róż
nych salach, tak że nawet zwróci
wszy na daną indywidualność spe
cjalną uwagę, trudno jest odszukać
inne dzieła tego samego pędzla
czy dłuta. Na wystawie tegorocz
nej dały Węgry bogaty przegląd
twórczości swych młodych arty
stów,
wychowańców
akademji
rzymskiej: bardzo kolorowi, bar
dzo ściśli w rysunku i formie, przy
pominają nieco ujęciem włoskie
ąuattrocento (w jaskrawszych bar
wach). Niestety piętno szkoły leży
dotąd bardzo silnie na większości z
nich, tak że czasem jednego od
drugiego odróżnić trudno. Medveczky maluje jak Molnar, jeden
Aba-Novak znalazł swój wyraz i
formę. Dziwacznie ciekawy, pod
urokiem
Włoch
bezapelacyjnie
tworzący jest Batthyany; interpre
tuje te Włochy zupełnie po swoje
mu, a choć ma cztery prace, złośli
wie rozmieszczone w czterech róż
nych salach, w każdej przyciąga
uwagę i zatrzymuje widza.

Pawilon węgierski, ciężki w kon
strukcji, zewnętrznie niepotrzebnie
upstrzony mozajką, nieharmonijny
jest i pomieszany w stylach. We
wnątrz sale dobre, lecz eksponaty

Pawilon Stanów Zjednoczonych
— ostatni, jaki przybył wystawie,
zainaugurowany w roku bieżącym
— zewnętrznie bardzo jest prosty,
klasycystyczny. Wewnątrz pach

(PAWILONY ZAGRANICZNE)
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Pawilon Czechosłowacji nieduży,
prosty, biały, z wielkim ceglastym
otworem drzwi, uderza spokojem i
harmonją. Malarstwo niesłycha
nie kolorowe, obrazy rozmieszczo
ne logicznie: dzieła danego artysty
zawsze obok siebie, bez poszukiwa
nia nieszczęsnej symetrji i „pen
dant". Właśnie dlatego pawilon
ten daje wrażenie
estetycznej
skomponowanej całości, co bar
dziej jeszcze wydobyte jest przez
rozmyślne unikanie przeładowania
ścian. (Amerykanie niemal na po
dłodze wieszali swe eksponaty, aby
wszystko zmieścić, i dało się to we
znaki całości ich sal).

Pawilon Francji, bogaty, ze
wnętrznie solidny, odrazu wyraża
wielką i dawną kulturę. Obok nie
go pawilon Anglji wygląda jak
brzydki cottage kolonjalny. Nie
stety jednak, wewnątrz sale sekcji
francuskiej, choć utrzymane na wy
sokim poziomie, grzeszą tern, czem
często grzeszą salony ludzi boga
tych: są przeładowane. Chciano
pokazać za wiele, zapominając że
i tak wszystkich swych skarbów
Francja w kilku salkach zamknąć
nie może. Dano całą jedną wielką
salę Van Dongenowi, w której rzu
ca się w oczy „Neptun", własność
Muzeum
Luxemburskiego,
oraz
szereg doskonałych rysunków, i ty
py wschodnie, wśród nich melan
cholijna „Hamida". Wystawa spe
cjalna Rene Piot daje nam moź-

Sekcja hiszpańska: Branez de Hoyos, akwaforta

Sekcja francuska:

Van Dongen, Hamida

Sekcja angielska: "William Roberts, Lombard
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stawiać będziemy nasz własny pa
wilon w Wenecji.

Sekcja niemiecka:

ność ujrzenia większej ilości rysun
ków, akwarel i pasteli wielkiego
majstra, czerpiącego natchnienie na
wschodzie lub we Włoszech. Pięk
ny w swej prostocie pejzaż włoski
„San Cassiano" i dwa książęce por
trety z Kambodży są może najwyż
szym wyrazem talentu Piota. (Ja
ko uwaga ogólna: frapuje na obec
nej wystawie sekcji francuskiej ob
fitość tematów włoskich: jakby
znowu magnetyczna siła Italji po
pewnej przerwie zaczęła mocniej
niż przedtem działać na artystów).
Poziom ogólny sal francuskich wy
soki, ale z wyraźnem zamierzeniem
unikania rzeczy „wywrotowych".
Wielka sala wypełniona rozwieszonemi gęsto — w trzech rzędach —
litografjami
Toulouse - Lautrec,
przypomina nam zmarłego mistrza,
który jak nikt inny chwytał na go
rąco życie kawiarni paryskiej z
przed lat 30. Kilka szkiców dzi
wacznej urody Yvette Guilbert,
Loie Fuller, Rejane — przesuwa w
majsterskich szkicach sylwetki dziś
już należące do historji.

Pawilon Wielkiej Brytanji też
grzeszy nadmiarem eksponatów.
Brak tu zrozumienia psychologji
widza, który mając do obejrzenia
3000 dzieł lub więcej, chce mieć w
sali niewiele rzeczy doskonałych,
a przynajmniej sharmonizowanych
i świetnie rozmieszczonych — gdyż
tylko to daje mu wrażenie ulgi i
odpoczynku.
odpoczynku. To też monotonja
tego poprawnego bogactwa nuży
szybko. Pierwszy wśród anglików
ekspresjonista, William Roberts,
tak różni się od swych sąsiadów,

Otto Dix, dziewczyna

iż widz staje zdumiony przed jego
ostrym, cierpko groteskowym obra
zem „Lombard".

Pawilon Niemiec... Pióro z ręki
wypada... Jak opisać ten ocean
rozmyślnej wulgarności, jak się
ustosunkować do tego niby moder
nizmu, polegającego na wyszuki
waniu najordynarniejszych form,
barw i tematów? Te olbrzymie,
ciężkie knoty wydają się płodzo
ne w delirium tremens i przezna
czone dla mieszkań obłąkanych.
Najwytworniejszy z nich, Otto
Dix, straszliwie dokładny — niby
jakiś Holbein współczesny — po
szukuje też z upodobaniem defor
macji i wulgarności. Kondinsky
bluffuje jaskrawemi plamami, w
których widzieć można wszystko,
co się zamarzy. Klee rzuca na
płótno
kilkanaście
kolorowych
kwadratów, i nazywa to „harmonją". Sala karykatur Gulbranssona odcina się od tej całości, ale są
to już rzeczy znane i nie najnowsze.

Nieduży pawilonik Belgji, pro
sty i skromny, byłby zupełnie przy
jemny, gdyby nie zewnętrzna zby
teczna dekoracja mozajkowa, za
wsze mająca w sobie coś z wiedeń
skiej kawiarni. W bardzo ładnym
hallu wejściowym, wyłożonym żół
tym marmurem, stoi brzydka, ha
łaśliwa fontanna o czterech ku
chennych kranach, robiąca zwykły
hałas kuchennego kranu. Wytwa
rza to niepokój i nie pozwala się
skupić: unikać należy starannie
tych wymyślnych dywersji, gdy
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Hiszpanja... Oaza wyniosłej sztu
ki, ciszy, dumy, skupienia, pogar
dy dla tłumu i tanich efektów.
Sztuka ciemna, ponura, arystokra
tyczna, groźna. Samowolne jakby
odgrodzenie się od wszystkiego i
wszystkich. Coś z okrucieństwa ale
i z wyrafinowania zamierzchłych
wieków. Jose Guttierez Solana
daje w jednej sali sześć wielkich
rozmiarami, znakomitych obrazów
wyrazistych, groteskowych, przy
swej grozie, inkwizytorskich. Nie
można obok tych rzeczy przejść
obojętnie: czuje się w nich dumę,
powściągliwość i setki lat wielkiej
sztuki, jaką posiada Hiszpanja.
Zubiaurre de Yalentin wystawia ty
py rybaków z Ondarroa, suche,
ciemne, a kolorowe, dostojne a peł
ne charakteru. Wspaniałemu ma
larstwu hiszpańskiemu dorównywa
znakomita grafika. Akwaforty Branez de Hoyos, Castro, Navarro, Ju
lio Prieto Nespereira osiągają po
ziom najwyższy, jaki osiągnąć moż
na w tej dziedzinie, i swym wyra
zem i siłą chwytają jak szponami
zmęczonego, obojętnego widza. Do
stojna, ciemna, męska sekcja hisz
pańska jest na Biennale weneckiej
oazą na pustyni — na pustyni bluffu, często poprawności, czasem poprostu nieuctwa i tandety.
**

**

Pawilon Sowietów, odziedziczo
ny po rządach carskich, w bardzo
jest złym guście zewnętrznie. We
wnętrznie, aczkolwiek wzbudza w
widzach zaciekawienie, jako wyraz
rzeczywistości nieznanej Europie,
daje duży zawód. Jedne obrazy,
urzędowo czerwone w tematach a
nawet w kolorze, jak „Panna mło
da" Szestakowa, „Mobilizacja ko
munistyczna" Wiazmienskiego, lub
„Obrona Ługanska" Myzina. Inne
ponure i czarne w nastroju — jak
„Inwalidzi" Petrickiego, a wszyst
kie jakieś chore i potworne. Trud
no dopatrzeć się w tej sztuce jed
nolitości stylu i natchnienia: wy
gląda to, jak sztuka robiona pod
dyktando. Wyjątek stanowi Pimenow, duży talent groteskowy, ma
jący w sobie coś z Europejczyka i
coś z Japończyka — posiada wszel
kie środki do wytwornego wypo
wiedzenia się w minimalnej ilości
plam i kresek. Najmilszą częścią
pawilonu sowieckiego jest jednak
jego taras na park i na morze: wy
starcza promień słońca i powiew od
Lido — a koszmar natychmiast
opada.
Zofja Norblin Chrzanowska

REICHSWEHRA I

MANIFESTACJE POKOJOWE

Manewry Reichswehry niemieckiej: Prezydent Hindenburg, w stroju marszałka polnego pruskiego,
czyni przegląd wojsk pod Berlinem. Inni generałowie w mundurach republikańskich
Fot. The New-York Times

Manifestacje pokojowe komunistów niemieckich w Berlinie przed parlamentem
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Kasprowicz a związek naukowo-literacki
Nie umiem stwierdzić dokładnie
dziś daty, w każdym jednak razie
działo się bliżej roku 1900. Odczu
waliśmy wtedy we Lwowie brak
zrzeszenia, skupiającego brać piszącą. „Koło literackie'* miało po
kost swoisty, było raczej kasynem,
które gromadziło urzędników, in
żynierów i różne „Kondycje**, spo
żywające pod ponętną firmą skrom
ne kolacyjki, zapijane herbatą lub
trunkiem Gambrynusa. Przy zielo
nych stolikach tasowano karty i
rżnięto werbla czy preferansa, czę
ściej jeszcze uprawiano warcaby i
szachy. Przypięty niby łatka do
płaszcza odmiennego koloru plątał
się między osobliwą mieszaniną
prawdziwy literat, Aureli Urbański,
zwany w skrócie „Aureolim“, czło
wiek o demonicznej twarzy, istna
maska szatana z kruczą, kozią
bródką, z prostolinijnym nosem
ozdobionym binoklami, przytrzymywanemi czarną taśmą, przerzu
coną za ucho. Gołębiej łagodności
jegomość wyciągał zazwyczaj dłu
gie, chude nogi, niczem szczudła,
na drugiem kreśle, wkładał ręce
do kieszeni i przesłonięty sinym
obłokiem dymu papierosowego, du
mał nad skleceniem zwrotek „Miatieży“ i patrjotycznie nastrojonych
wierszy.
Trzeba było zerwać z podobnym
stanem rzeczy i stworzyć w kresowem mieście ognisko twórczej pra
cy. Bo gród Lwa miał słuszne ambi
cje, sporo zainteresowań i łatwość,
miłą miękkość zbliżania ludzi sto
kroć silniej, niż Kraków, naówczas
dość kastowy, wzięty w przemożne
kleszcze jednego społeczno - poli
tycznego kierunku. Wartką falą bi
ło nad Pełtwią pragnienie uszcz
knięcia najwonniejszych kwiatów
na polskiej niwie.
Kasprowicz stał na frontowej li
nji Parnasu, był magnesem i słu
pem, o który oprzeć się musiało
każde zamierzenie z dziedziny za
gadnień duchowych.
Podsunąłem mu inicjatywę.
Nie zapalał się, albowiem wszel
ką krzątaninę, wszelkie zachody
oddalał od siebie ze względu na
stratę czasu. Ostatecznie skinął
głową i zakasał jako tako rękawy
do roboty. Zaczęło się przygotowa
nie we dwójkę, nieco konspiracyj
nie. Znaleźliśmy lokal przy ulicy
Zielonej (róg Pańskiej), zapłacili
śmy komorne za miesiąc w wysoko
ści trzydziestu reńskich, wyłożo
nych po połowie. Upatrzyliśmy też
przewidująco prezesa w osobie dr.

Jana Gwalberta Pawlikowskiego,
męża wiedzy niepospolitej, dzie
dzica tradycji medyckiej.
Pewnego zimowego wieczora wy
braliśmy się na ulicę Trzeciego Ma
ja, gdzie pożądany kandydat rezy
dował w własnej kamienicy. W ma
łym gabinecie, obłożonym szczelnie
książkami, wychylił się z poza biur
ka rosły człowiek, dobrze szpako
waty, aczkolwiek w pełni najlep
szego wieku. Niespokojne i zafra
sowane oczy skierował na mnie,
pełne lęku i zdziwienia. Widocznie
natrętne wspomnienia wywoływały
nerwowe odruchy. Później przy
znał się, że pozostawał pod wpły
wem uderzającego mego podobień
stwa do doktora medycyny Jendla,
który skończył śmiercią samobój
czą. Przezwyciężywszy widok so
bowtóra, nawiązał rozmowę. Po
krótkiem wahaniu przyjął mandat
ze względu na Kasprowicza.
Zatarliśmy ręce.
W drodze poparcia uzyskaliśmy
niemal odręczne zatwierdzenie sta
tutu u władz i przystąpiliśmy do
jednania zwolenników. Na walnem
zgromadzeniu wybrano
zarząd.
Przedstawiał się następująco: J, G.
Pawlikowski, prezes, Jan Kaspro
wicz, zastępca prezesa, autor arty
kułu — sekretarz, skarbnik, dr. Er
nest Adam, późniejszy senator Rze
czypospolitej. Członkowie: dr. Sta
nisław Kłobukowski, Wojciech Dą
browski, prof. Józef Nussbaum,
Zdzisław Dębicki, dr. J. K. Gorzycki, dr. Czesław Uhma. Niektóre
nazwiska dopraszają się wyjaśnień.
Kłobukowski przypominał z syl
wetki Don Kichota, strzelistą, chu
dą sosnę. Pisał sporo o podróżach
w zamorskie krainy, zwłaszcza do
Brazylji, gawędził lękliwie, zaci
nał się i ruszał dłoniami, jakby za
taczał wiatraka. Przezwano go
„poziomkarzem** z powodu powta
rzania uciesznej historyjki wypo
czynku w lasach patagońskich i po
plamienia ubrania przygniecionemi
czerwonemi jagodami. Inny zgoła
typ przedstawiał Kazimierz Gorzycki, który rozpoczął karj erę histo
ryka badaniem stosunków włościań
skich w dawnej Polsce i wcześnie
zgasł, zanim zdołał ujawnić pełnię
talentu. Smutny, przyduszony obo
wiązkami nauczyciela gimnazjalne
go, tłukł się w klatce obowiązków,
aby okruchy oszczędzonego czasu
poświęcić umiłowanym studjom.
„Rudobrody** Wojciech Dąbrowski,
wierny „Kurjerowi Lwowskiemu**,
zacięty w dyskusji, był inteligencją
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niepoślednią, wznoszącą się ponad
szare poziomy trudu dziennikar
skiego, Każdą wolną chwilę odda
wał doktór med. Czesław Uhma cyganerji literackiej, szczęśliwy, że w
jej gronie znajdował wolną przy
stań dla odłączenia się od warszta
tu zawodowego i zaspokojenia gło
du biernego artysty, który wiele
czuł, nie umiał jednak uzewnętrz
nić sączących się w duszy na
tchnień. Skamienielinę sfinksa czy
bożka egipskiego przypominał Jó
zef Nussbaum, profesor zoolog j i
uniwersytetu lwowskiego. Pod zi
mną powłoką milczka kryła się
świetna wiedza, kryło się serce naj
czulsze, kryła potrzeba współdzia
łania z każdym cywilizacyjnym po
rywem.
Z owem „ministerstwem**, pełnem rzetelnych chęci, rokowaliśmy
sobie najlepsze nadzieje. Były fir
my, wabiki i gorące umysły.
Kasprowicz rozruszał się, znosił
książki do bibljoteki instytucji,
obiecywał odczyt. A, że na stole
wyłożono gazety, zaglądał zrazu
codziennie, zamiast do kawiarni
Schneidra. Ściągnął Damazego Ko
towskiego, malarza, i innych. Bar
czysta powłoka ziemska poety z
przecudownie sklepionem czołem,
przeciętem linją zaklęsłą w poło
wie, otulona w rozłożysty hawelok,
robiła złudę rzeźbionego głazu
pięknej formacji.

Należało wkońcu wystąpić szum
niej. Inaugurację uroczystą wy
przedziła odezwa, ułożona przez
Kasprowicza, w której powiedzia
no:
„Zachodem wstrząsa dziś potęż
na ewolucja umysłowa, która u nas
slabem zaledwie odbija się echem.
Śledzić tedy i skupiać spółczesne
prądy cywilizacyjne, dzielić się
niemi wzajemnie, informować a nie
uczyć, wybrnąć jednem słowem z
błędnego koła jednostronności, bę
dzie naszem zadaniem.
Zapowiedziany wieczór odbył się
przy wypełnionej sali. Zagaił go
Pawlikowski przemówieniem na te
mat celów naszego towarzystwa,
poczem Nussbaum wygłosił prelek
cję p. t. „O genezie snu i czuwa
nia**. Wreszcie wywiązała się nie
zmiernie ożywiona pogadanka, w
której zabrał głos Kasprowicz, za
chęcając do rozdmuchania znicza
zamiłowań literackich i nauko
wych.
Oto początek Związku. Później
płynął pod banderą innych ludzi,
ale stale zaznaczał się chlubnie w
umysłowem życiu Lwowa.

Ernest Łuniński

Kąpiele powietrzne w Kiynicy.

Gra w Kręgle

Fot. Marian Fuks

Krynica w słońcu i w deszczu
Gość, który świeżo przyjeżdża do
Krynicy i spostrzega — nie bez
zdziwienia wobec przesilenia w uzdrowiskach — wielki, bardzo ko
lorowy i bardzo różnorodny tłum,
zarówno w samem sercu uzdrowi
ska, — na deptaku, przy orkiestrze
i źródłach, jak na całej długiej arterji centralnej doliny krynickiej od
parku Słotwińskiego aż hen, poza
cerkiew w kierunku Muszyny. Gość
oszołomiony jest niezwykłym na
pływem gości.
A w rozmowach przy stoliku, w
kawiarni czy wieczorem później
szym podczas dancingu nie odrazu
gość się orjentuje, słysząc z jednej
strony, iż powodzenie Krynicy na
dal wzrasta, z drugiej zaś częste
sarkania, pełne goryczy jakby z
chorej wątroby. Słyszy więc:
— Sezon pod psem. Jeszcze tak
marnego sezonu nie było, jak ist
nieje Krynica.
Inni narzekają:
— Wpływy niesłychanie małe.
Niema na podatki i administrację...
Narzekają właściciele willi, prócz
nielicznych szczęśliwszych, restau
ratorzy, właściciele sklepów, przed
siębiorcy rozrywkowi...

Sezon letni jest pod znakiem po
wszechnej golizny. Przyjechali ci
i owi na wypoczynek i dla kuracji,
ale z groszem wybitnie każdy się li
czy. Smętnie stoją sznury samo
chodów i fiakrów konnych, tęskniąc
do gości, co chcieliby jechać na dal
sze wycieczki, W restauracjach
przeważa typ gości dbających o
zdrowie, co to więcej prawi o dyjecie i kalorjach, niż o pilznerze,
kawiorku i dobrym tokaju, w skle
pach towary leżą, a gość żąda conajwyżej kubka do wód, ręcznika
lub znaczków pocztowych. I wiele
gości takich, co wszędzie pytają o
rabat i ulgi.
Jest zatem tak: Krynica rozrosła
się w ostatnich kilku latach potęż
nie. Przybyły wspaniałe hotele i
wille. Na ich czele wielki, luksu
sowy Lwigród. Już dziś nie może
nikt sarkać na brak komfortu w
Krynicy. Ale ta wygoda dla gości
wytworzyła silną konkurencję. Gdy
do niedawna z wieku i z urzędu
siedzibą centralną gości był pań
stwowy stary Dom zdrojowy, dziś
goście wybredniejsi rozproszyli się
po nowych willach i hotelach. Sam
Lwigród do czterech setek gości po
chłania.
I nowych
restauracji
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chrześcjańskich, tudzież rytualnych
dla licznej klijenteli żydowskiej
dużo powstało. Rozwinęła się Kry
nica z myślą o przyszłości. Trzeba
na nią czekać.
Krynica ma wielkie ambicje, aby
stać się pierwszorzędnem, wielkiem
uzdrowiskiem światowem. I po tej
drodze kroczy stale i wytrwale.
. . . Wczesny ranek. Od 6-ej po
jawiają się nieliczni jeszcze goście.
Ci, którzy lubią ranną, wczesną ką
piel, aby mieć dzień swobodny, i ci,
co lubią samotne ranne spacery w
ciszy, zanim rozgwar tysięcy gości
wypełni męczącym hałasem wspa
niałe chodniki Góry parkowej, Górę
krzyżową ze sterczącą na jej szczy
cie skocznią narciarską, w Europie
pono największą, i pełną uroku ale
ję Pułaskiego.
Stopniowo coraz więcej gości
zbiera się przy źródłach. Do godz.
8-ej tworzą się już pokaźne ,,ogonki“. I wraz ściśle z wybiciem godz,
8-ej na wieży starych łazienek z
muszli orkiestry, zwyczajem trady
cyjnym, rozlega się stara pieśń, wi
tająca dzień Boży „Kiedy ranne
wstają zorze“...

Fot. Marjan Fuks

'Widok; No-w ej Krynicy

Jest to sygnał do rannego śnia
dania. Od tej chwili niemal do po
łudnia trudno o stolik na tarasie w
kawiarni i przed nim pod wielkiemi
barwnemi parasolami.
Przy niektórych stolikach —
bridge. Bridge kwitnie tu nieustan
nie. Naprzemian z pockerem dla
zwolenników wrażeń silniejszych.
Gra się w willach i hotelach, w re
stauracjach i kawiarniach, w par
ku na stołach i ławkach, podczas
upalnej pogody słonecznej i w po
rze częstych dosyć deszczów. Gra
się na kąpielach słonecznych w cie
niu drzew i na leżakach. Gra się
od wczesnego rana do wczesnego
rana.

P. Kuhnówna, artystKa baletu ope
ry warszawskiej w Krynicy

Fot. Marjan Fuks

Gra się nietylko w Krynicy. Ale
ilekroć wysuwa kto argument, iż dla
rozwoju uzdrowisk naszych nale
żałoby wprowadzić w europejskim
stylu wielkie kasyna gry, wzorem
tylu miejscowości uzdrowiskowych
zagranicą, wówczas rozlega się głos
obłudy:
— Dom gry?... Jakże można.
Można uszlachetniać rasę końską
przez hazard totalizatora, można
prowadzić loterję państwową, moż
na uprawiać grę w klubach i stowa
rzyszeniach tudzież we wszystkich
uzdrowiskach, ale prawidłowe zor
ganizowanie gry w kasynach, które
by dało mil jonowe dochody, uwa
żane jest wciąż jako czynnik —
niemoralny.

Rewję gości można przeprowa
dzić łatwo w Krynicy, jest tu bo
wiem kilka punktów centralnych,
gdzie można o pewnej porze spot
kać wszystkich. Deptak przed zdro
jami, wielkie sale restauracji i ka
wiarni w domu zdrojowym w porze
posiłków i hotel Lwigród. Pozatem teatr, w którym gości zespół
lwowski L. Czarnowskiego, naprze
mian opera, operetka i komedja.
A więc wśród tłumów gości lip
cowych: b. prezydent Rzeczypospo
litej p. Stanisław Wojciechowski
z małżonką. Przyjechali ufni w moc
wód krynickich minister August Za
leski z małżonką, minister Strassburger z Gdańska, wiceminister
spraw wewnętrznych Pieracki, od
lat kilku stały wielbiciel Krynicy,
minister pełnomocny Władysław
Baranowski, dotychczasowy poseł
w Sofji, który po wypoczynku w
Krynicy udaje się na nową placów
kę do Teheranu. Dalej poseł buł
garski w Warszawie, minister Robeff. Dyrektorzy departamentów:
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min. spraw wewnętrznych dr. Jan
Adamski i dyr. Kołakowski z min.
komunikacji wraz z małżonkami.
To również stali goście Krynicy i
ufni w skuteczność cudownych źró
deł. Ze świata nauki są między in
nymi prof. dr. Kryński i prof. dr.
Rosen.
Ludzi pióra reprezentuje wy
trwale Boy-Żeleński oraz stały
mieszkaniec Krynicy, poeta Tatr
Edmund Bieder.
Świat desek scenicznych repre
zentują głównie artyści i artystki
ze Lwowa. Pesymistycznie usposo
bieni wobec groźby nowej dyrekcji,
bo cały ten zespół, liczący tyle sił
wybitnych i zasłużonych, ma ustą
pić miejsca ryczałtowo ludziom no
wym. Z artystek warszawskich —
p. J. Smosarska. Zresztą mnóstwo
znajomych z Warszawy i z całej
Polski.

Minister Zaleski, który poraź
pierwszy bawił w Krynicy, oświad
czył dyrektorowi zakładu, inż. Le
onowi Nowotarskiemu:
— Jeszcze 10 lat pracy pod pań
skim kierunkiem, a Krynica może
się nie obawiać konkurencji Marjenbadów i innych słynnych uzdro
wisk europejskich.
Minister spraw zagranicznych
trafnie ocenił w tych kurtuazyjnych
słowach znaczenie i wartość Kryni
cy wśród uzdrowisk polskich i rze
czywiste zasługi jej wieloletniego
kierownika.
Krynica wciąż się buduje, rozsze
rza, powiększa, poprawia. A gdy

Poziomni, maliny, jagody...

Fot. Marjnn Fuks

Zgoda w królewskiej rodzinie rumuńskiej

W izyta Sjamska w Berlinie

Król Karol w towarzystwie Królowej - matki Marji, oraz
małżonki Królowej Heleny
Z nimi Książę Mikołaj,
księżniczka lleana

Księżniczka Poon (od lewej), książę Damrong i księż
niczka Pilai

<►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

się poprawią warunki ogólne i wię
cej obywateli będzie mogło spędzać
lato czy zimę w uzdrowiskach,
wówczas dojdzie Krynica do 60 lub
więcej tysięcy osób corocznie. I z
pewnością będzie tu przybywało
wielu gości z za granicy. Może i
niejeden zjazd dyplomatyczny, na
ukowy czy sportowy zwołany bę
dzie w Krynicy. Jest tu dość miej
sca i wszelkich dogodności nawet
dla najwybredniejszych gości.
Wszak dziś Krynica posiada 6
tysięcy pokojów, 66 lekarzy, 3 apte
ki. I cudowną oprawę przepyszne
go krajobrazu.
Trzeba tylko umieć patrzeć. Bo
są wszędzie malkontenci...
Podsłuchaliśmy np. ciekawą roz
mówkę w Cafe Roma, położonej na
najwyższem wzniesieniu Krynicy,
755 m. nad poziomem morza.
Poetycznie usposobiony p. Ber
nard podziwia zachód słońca:
— Niech pani patrzy, panno Re
nato, jak cudownie zachodzi słońce,
tam, nad Górą Krzyżową...
Na to panna Renata z łyżeczką
lodów w ręku:
— Masz się pan też czem za
chwycać! Zachód słońca... Takie
banalne!... Przecież słońce codzień
zachodzi.

lecenia hygieny i zdrowia. Aż na
gle słyszy od lekarza ostrzeżenie.
Po przybyciu do Krynicy wychodzi
od lekarza strwożony i cichy z ta
kim charakterystycznym lękiem,
jakby śmierci w oczach... Zaczyna
się leczyć. Wypełnia wszelkie zle
cenia lekarza. A już po kilku
dniach, gdy czuje, iż siły mu wra
cają, krok staje się lżejszym i od
dech swobodniejszym, nabiera wia

ry w siebie i w wartość Krynicy.
A jeszcze po kilku dniach staran
nej kuracji, gdy się spotka nowego
znajomego, po rozmowie przycho
dzi pytanie:
— Chyba jeden pilznerek nie za
szkodzi?... Albo koniaczek?.,.
Nie samą wodą mineralną żyje
człowiek w Krynicy. Restaurato
rzy też muszą żyć...
Jan Czempiński

ZGON ZYGFRYDA WAGNERA
Dnia 4 sierpnia r. b. zmarł w Bayreuth

W młodych latach czuł upodobanie do

p. Zygfryd Wagner, syn wielkiego kom

architektury: próby, jakie z tego upodo

pozytora Ryszarda, twórcy „Lohengrina".

bania powstały, świadczą raczej o braku

ś.

dobrego smaku.

Cosima Wagner nie uwa

żała jednak za możliwe, aby syn wielkie
go Ryszarda mógł być czem innem, jak

Od

muzykiem.

wczesnego

trapunktu,

arkana

kon

kompozycji.

Nie

zawiłe

studjował

Zygfryd

harmonji,

dzieciństwa

uczyniło to zeń artysty twórczego.
które

operetek,

skomponował,

Kilka

grano

w

Niemczech tylko dla sławnego nazwiska.
Nad Zygfrydem zawisło przekleństwo ma

łych synów wielkich ojców... Poddał się

losowi

i

postanowił

być

kapelmistrzem;

oczywiście, chciał dyrygować tylko opera

mi ojca, przyczynić się do popularyzacji

Potęgą Krynicy są jej wody mi
neralne i przepyszne, rzeźwiące po
wietrze z lasów iglastych płynące.
Jakże inaczej się tu oddycha, niż w
miastach!
Przybywa tu wielu ludzi istotnie
ciężko chorych. Zwłaszcza cierpie
nia serca są tu bardzo skutecznie
leczone. Bywa, iż przyjeżdża tu
człowiek starszy, co, ufny w swe si
ły niezmożone, żyje tak, iż na każ
dym kroku bije w pysk wszelkie za

jego

dzieł.

spotkał

go

Lecz

i

zawód.

pod

tym

Nawet

względem

jako

kapel

mistrz nie wykazał większego talentu mi

mo

niezaprzeczenie wysokiej inteligencji

W

i kultury.

tym roku zdecydowano się

w Bayreuth na krok heroiczny.

Oddano

dyrektorską słynnemu

Toscani-

laseczkę

niemu, a powodzenie, jakiego doznał zna

komity

Włoch,

gwoździem

Ś. P. ZYGFRYD WAGNER
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do

wielkiego ojca.

było

trumny

prawdopodobnie
ambitnego

syna

Egzotyczna kuzynka
0 ile się nie mylę, Egzotyczna
kuzynka w oryginale nosi tytuł Ku
zynka z Warszawy, a napisał tę we
sołą farsetę p. Ludwik Verneuil dla
artystki paryskiej pochodzenia cu
dzoziemskiego, czyli dla artystki
mającej niejakie kłopoty z języ
kiem francuskim. W ten sposób z
kardynalnej wady utalentowanej
dramatystki uczynił p. Yerneuil za
letę, bo zły akcent, niewłaściwa wy
mowa pani Popescu stały się odrazu zabawną charakteryzacją posta
ci, którą autentyczna Rumunka in
terpretowała na francuskiej scenie.
Gdyby p. Verneuil urodził się w
Polsce, tworzyłby w swoich utwo
rach mnóstwo postaci pochodzenia
obcego, ponieważ wielu utalento
wanych aktorów polskich i niejed
na utalentowana aktorka polska
dużo miewa kłopotu z językiem
polskim, mimo że nie pochodzi z
Rumunji. Zagadnienie dykcji daje się odczuwać na scenach polskich
jako zagadnienie palące, a ponie
waż aktor na tak zwanem stano
wisku uważałby sobie za ujmę wra
canie do elementarnych ćwiczeń z
zakresu dykcji, więc trzeba mu da
wać takie role, któreby go przed
publicznością tłomaczyły z niedo
kładności jego wymowy. Aktor
mający stałe ,,kluski w gębie“ po
winien grywać tylko lordów; taki,
co nie wymawia litery R, powinien
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••

Z TEATRU WILEŃSKIEGO

Marja Wasilewska,

która w zeszłym

se

zonie występowała z powodzeniem w tea
trze w Łodzi, obecnie

została

wana do Wilna

zaangażo

grywać samych francuskich marki
zów; taki, co połyka ostatnią syla
bę w słowie, powinien grywać lapończyków chorych na zęby; taki,
co sepleni, powinien grać nienapisanego, niestety, węża w Czupurku
Benedykta Hertza, i t. d., i t. d...
Bo poco męczyć aktorów nudną
pracą nad wyrabianiem sobie wyra
zistej wymowy, gdy można się bez
tego obyć! Od czego umiejętność
obsady?!

Cousine de Varsovie przeistoczy
ła się w Warszawie na Cousine de
Moscou, zapewne dlatego, że tem
perament tej miłej osóbki przekra
cza conieco granice przyzwoitości.
Warszawianki by się obruszyły,
recenzenci warszawscy wystąpiliby
w obronie kobiety-polki, p. Yer
neuil musiałby na to odpowiadać
eleganckim listem, w którym by do
wodził, że Lucyna Burel, kuzynka
z Paryża, cnotliwie zdradzająca
męża z panem Hubertem Carterelem, jest o wiele niemoralniejsza,
a przecież nikt we Francji nie wy
stąpił z krucjatą przeciw p. Verneuil‘owi w obronie kobiety-francu
zki, bo oprócz ogólnej kobiety-pol
ki, czy kobiety-francuzki, istnieją
poszczególne kobiety-polki i po
szczególne kobiety-francuzki, od
dające się lekkomyślnościom i na
wet występkom, że zatem trudno
czynić odpowiedzialnym cały ry
cerski naród za poniektóre jego lek
komyślne córy. W tej chwili bły
skawicą przelatuje mi przez głowę
myśl, że może p. Emil Chaberski
źle zrobił, nie zostawiając na afi
szu oryginalnego tytułu komedji.
Bo ewentualna wrzawa, protesty li
gi różnych konsumentów, polemiki,
wyzwiska, bomby z gazami łzawiącemi, cały ten rwetes w obronie
rzekomo zadraśniętej godności na
rodowej wzmocniłby tylko powo
dzenie swawolnej igraszki trzyak
towej p. Ludwika Verneuil‘a. Żeby
to powodzenie podbić jeszcze bar
dziej, moźnaby istniejący tytuł ko
medji zlekka zaakcentować pożycz
ką z innego, już wypróbowanego,
afisza i wydrukować wielkiemi lite
rami: ,,Dzieje grzechów kuzynki z
Warszawy *. Ogonek publiczności,
tłoczącej się do kasy Teatru Letnie
go, kończyłby się w tym wypadku
przy ,,Qui pro quo“ na ulicy Se
natorskiej. Trzy miesiące nadkom
plety, a potem jeszcze przez dwa
wieczory przepełniona wielka sala
Filharmonji, gdzie zaimprowizowanoby „Proces kuzynki z Warszawy“: mowa prokuratora, przemó
wienie obrońcy, uniewinnienie oskarżonej, a w rezultacie zaaresz
towanie którego z prowincjonal
nych dyrektorów teatralnych za
12

wystawienie Kuzynki z Warszawy
bez pozwolenia ajencji Związku
Autorów Dramatycznych Polskich,
jak to się zdarzyło właśnie p. dy
rektorowi Henrykowi Czarneckie
mu w Grudziądzu za samowolne
wystawienie dramatu Eugenjusza
Brieux pt. „O czem się nie mówi
(„Les Avaries“). P. Emil Chaber
ski czyta niniejsze słowa i cieknie
mu po brodzie spóźniona cokolwiek
ślinka. Bo Kuzynka z Warszawy
nie musiałaby być ani odrobinę le
piej wyreżyserowana, niż jest wy
reżyserowana Egzotyczna kuzynka,
i nie zaszkodziłoby jej nawet mo
zolne usiłowanie p. Lenczewskiego,
aby z wybornej roli uwodziciela
Carterela uczynić postać dalekoplanową i nic nie znaczącą, zapew
ne gwoli moralności. Tylko trzebaby bardziej celowo obsadzić rolę
wiarołomnej pani Burel, a zamiło
wanej i utalentowanej pani Gelli,
interpretującej zamaszyście rolę
tytułową, powinienby ktoś powie
dzieć (skoro nie uczynił tego reży
ser), że nie należy utożsamiać tem
peramentu z pośpiechem. Niuanse
gry p. Orwida (Archibald Burel)
często zawisały w próżni z łaski
niedbalstwa, lenistwa, czy niezdol
ności jego partnerów. Wyobrażam
sobie, jak to musi co wieczór p. Or
wida wściekać.

Źle się dzieje, bardzo źle się dzie
je w warszawskich Teatrach Miej
skich. Dzieje się tam coraz gorzej.
Wacław Grabiński
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ a

Z

MUZYKI

Marja Mirska, jedna z najbardziej utalen
towanych europejskich pianistek, zbierała

laury, koncertując w Hamburgu, Dreźnie,

Roterdamie,
Lyonie,

Frankfurcie

Marsylji,

nad

Algierze

i

w Genewie i Zurychu

Menem,

ostatnio

O N J I

Ogólny

widok

miasta, w którem uroczyście i serdecznie przyjmowany
Rzeczypospolitej Polskiej

CO CZYTAĆ?
„NERWY",

„NAJWESELSZE OPOWIA

DANIA".
Nowy zbiór nowel Zdzisława Kleszczyńskiego pt. „Nerwy" wyróżnia się
brawurą pióra.
Pisarz ten bierze naj
większe przeszkody beletrystyczne z roz
koszną fantazją. Stać go na utwory pięk
ne i wartościowe. Czołowa nowela z te
go zbioru, dająca znakomitą, błyskotliwą
migawkę z raid*u automobilowego, fine
zyjnie odtwarza psychikę sportsmana - re
kordzisty. Utwór ten, przetłumaczony na
jakikolwiek język międzynarodowy, zro
biłby napewno furorę i wzbudził podziw
dla brawury pisarskiej Kleszczyńskiego.
W ogóle utwory jego mają specyficzny
styl: przekonywają polotem wyobraźni i
pióra. Autor ten potrafi w każdej chwili
zdobyć się na inwencję: zgrabnie przytem
łączy artyzm, pomysłowość z motywami
wtórnemi, obstalunkowemi.
I to należy
podziwiać.
Nie każdego autora stać na
taką giętkość pióra. IV zbiorze obecnym
znajdujemy nowelę, zatytułowaną „Her
Master Voice". Tytuł ten mógłby ucho
dzić za reklamę znanej firmy gramofono
wej. W ujęciu i opracowaniu Z. Kle
szczyńskiego jest to nowela, jak każda in
na tego zbioru, pełna swady i brawury.
Zbiór „Nerwy" zaleca się jeszcze sze
roką skalą tematów: Kleszczyński z rów
ną dezińwolturą opisuje hrabiów, inteli
gentów, sportowców, jak i opryszków,
włóczęgów, obiboków. Zna on gorycz
współczesnego życia.
Ukrywa ją przed
uśmiechem wielkomiejskim, tłumi dźwię
kami jazzu.

Gorycz tę nosi w sobie i najpogodniej
szy,
najpoczytniejszy
beletrysta
nasz
współczesny, Kornel Makuszyński. Wy
dał on obecnie wybór swoich „Najwesel
szych opowiadań".
Książka ta została
skomponowana 'z nowel „Rzeczy weso
łych" oraz „Romantycznych historji", za
wiera
dziewięć
słynnych
opowiadań:
, Dwie o panu Karczochu", „Anioła", „Raj
ską opowieść", „Ludzi tragicznych", „Ko

był

p.

Prezydent

Fot. „Światowid

biety z sercem", „Historję o malarzu",
„Mefistofelesa", „Przykre położenie" oraz
„Dwóch samobójców".

Czyż trzeba zalecać te makabryczne,
wesołe nowele?
Makuszyński posiada
tak olbrzymi mir u czytelniczek i czytel
ników, że sama wieść wystarczy, by szy
kowano nowy nakład.
E. C.

Pałac „Kadriork’’, w którym zamieszkał p. Prezydent
prof. Ignacy Mościcki w Tallinie
Fot. V. Harpe
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TADEUSZ KOŃCZYC

Z SERJI (3. t. „LIŚCIE WIĘDNĄCE“
R O N D O

WAMPIR

Życia godziny mkną powoli
Coraz to w innych dni równiny —
Szare, bez grzechu i bez winy
Splatając cicho, mimowoli,
Łańcuch posępnej mojej doli —
Życia godziny . . .

Bestja z Madonną skojarzona,
Ognista, to znów, jak sen cicha —
Namiętnie tułi mnie do łona,
To znów z pogardą mnie odpycha...

To gorzkiem pali mnie pragnieniem,
To wiedzie na gościniec duszy
I każę tęsknić za zbawieniem
Wiecznem, lub resztki woli kruszy.

Spokojnie patrzę w odmęt siny . . .
Nic mnie nie cieszy, nic nie boli —
I nic mnie z wami nie zespoli
W płomień rozkoszy! W bezmiar winy!
Życia godziny . . .

Niesamowitem jest zwierzęciem,
W którem się anioł ukrył Boży —
A kiedy tuli mnie w objęciu
Myślę, że tonę w blaskach zorzy —

Nie lecą w dół, niby lawiny
Lecz pełzną, jako czerw po roli
Bo los im wzlatać nie pozwoli —
Życia godziny . . .

I jakieś inne widzę światy,
Światy bez imion i bez twarzy,
Gdzie miłość rośnie tak, jak kwiaty
I gdzie Duch z Ciałem się kojarzy.

MOTOR DYSZY

FINAŁ

Motor dyszy, lśni w słońcu szyn kolejki stal
Od Beskidu wiatr ciągnie rzeźki, a surowy —
Jego dech mocny czapkę już mi zerwał z głowy
I poniósł tak, jak niesie mnie samochód — w dal!

Gdy zgasną już we mnie burze, gdy zgłuchną
[wszystkie porywy
Niedługo już będę wolny, niedługo będę
[szczęśliwy —
Nie będę moją osobą nikomu mącił spokoju
Ani nikt mnie nie poruszy — odpocznę po życia
[znoju.

Został za mną daleko smętek, ból i żal,
Przebiegam leśnych dolin głąb, witam dąbrowy,
I mosty zawieszone, jak pajęczynowy
Sen — nad wyciem Czeczawy rozszumiałych fal.

Niczyje włosy nie olśnią mnie wtedy jasnem swem
[złotem,
Niczyja też nieobecność nie wzbudzi we mnie
[tęsknoty —
Wszystko mi będzie już jedno, czy jesteś wierna
[czy płocha —
Wszystko mi będzie już jedno — kocha mnie kto,
[czy nie kocha.

Pozdrawiam cię, posępny, skalisty Beskidzie!
W słonecznym dniu jesieni, w przedwieczornej
[dobie . . .
Śnieg leży na twych szczytach . . . sroga zima
[idzie
1 całunem pokryje cię niedługo już —
Nim przyjdzie — w złotych liści, co więdną,
[ozdobie
Oglądam cię i poję się czarem twych wzgórz . . .

Niczyje oczy nie będą darzyły mnie swem
[spojrzeniem —
Niczyje usta z mojemi nie zwiąźą się już
[płomieniem
Powiędłe kwiatki i listy — już nie zapełnią
[ szuflady,
A strumień krwi mej gorącej leniwy będzie
[i blady . . .

KIEDY ROZPŁYNĘ SIĘ WE MGLE

Kiedy rozpłynę się we mgłę
Otruty szalu winem —
Ty nie mów wtedy o mnie źle —
Przecież przez ciebie ginę.
Przecież przez ciebie ginę tak
Bezwolnie, bezlitośnie —
Jak ptak, co na ojczysty szlak
Nie wróci już o wiośnie —

Niczyje wówczas ponęty już mnie do grzechu nie
[skuszą,
I rozbrat wezmę z mem ciałem, a zacznę żyć tyłko
[duszą —
I już nie pragnąc niczego — nie mając na nic
[ochoty —
Zacznę się wspinać pod górę ciernistym gościńcem
[cnoty . . .

Płynąłem zawsze tu skroś mgły —
A dzisiaj w nich zatonę —
Serce, co sił ostatkiem drży
Mam tobą przepełnione.
Więc nie mów o mnie nigdy źle
Kiedyś już ... po tern . . . potem —
Żem szczerze umiłował cię —
Dowiodłem swym odłotem.

Odetchnę — walkę z pokusą rzuciwszy — piękną
[a trudną —
I będę taki szczęśliwy. . . choć może będzie mi
[nudno,
A gdy się wszystko tak dobrze w tern życiu dla
[mnie ułoży
Ze szczęścia — w zaświat odpłynę w zachodu
[gasnącej zorzy —

A tyłko kiedyś — w szczęścia dni
Może przed tobą stanie
Jak sen, co raz się w życiu śni
Nieszczęsne me kochanie.
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EUSTACHY CZEKALSKI

Nie jest to przywilejem wielkiej metropolji świata — Londynu —, że spotkać
można tam towarzystwa, zajmujące się
nietylko tańcem, plotką, flirtem, poke
rem, ale i zagadnieniami o losach,., ludz
kości, o walkach ras, o nowych rewela
cyjnych odkryciach technicznych i nau
kowych.
Towarzystwa takie
spędzają
czas na przyjęciach tak samo interesują
co, jak panie i panowie, rozprawiający o
zaletach i wadach tancerki królewskiej
lub ostatnich robrach pokera. Mówimy:
tak samo, gdyż nie należy przypuszczać,
że tylko flirt, tenor i koń wyścigowy mo
gą ludzi animować. Zdarza się w Londy
nie, że właśnie rozmowy towarzyskie na
tematy poważne wywołują żywą wymianę
zdań, stają się atrakcją, promieniującą
na otoczenie. U nas, w Warszawie, ist
nieją również takie salony, (Rzeczywiście.
Istnieją!) Skromna herbatka, tacka z kruchemi ciasteczkami, butelka z likierem
stoją na stole wśród szaro srebrnych opa
rów papierosowego dymu. Panie są zaondulowane, panowie starannie wygoleni,
choć zdarzy się i brodacz wcale przedni...
Wywodzi sobie taki jegomość, prawie jak
H. G, Wells:
— Co mi historja! Z drobnych koste
czek w skrzydle ptaka czytam nieraz o
burzach, kataklizmach, o namiętnościach
z przed dziesięciu miljonów lat... Tylko
anatomja porównawcza...
— Takie sceny i postacie, zdawałoby
się, spotkać można tylko w beletrystyce...
— niedowierzająco wstawia uwagę uro
dziwa pani Janka, pudrująca puszkiem
śliczny, zadarty nosek.
— Czyż nasze towarzystwo obraca się
tylko dokoła plotek?,., — pyta ironicz
nie starannie uczesany demon w ciemnej
marynarce.
Jest on z zawodu history
kiem, ale nie zrezygnował wcale z dnia
dzisiejszego. On to mówi:
— Można być zwolennikiem przeszło
ści, idealizować ją, koloryzować, opro
mieniać, — można też ją ośmieszać,
umniejszać, krytykować i szukać w przy
szłości objawów idealizmu, sprawiedli
wości, humanitaryzmu...
— A pan co woli?
— Ja jestem sargonista z zawodu...
Pani zdziwiła się, co to jest? Pani sama
wydaje się sargonistką...
— Nie rozumiem,
— Każdy człowiek nie hołdujący aktu
alności, zepchnięty czy też rozmyślnie
omijający dzień dzisiejszy, jest wyznaw
cą Sargona, króla królów, fundatora pier
wszego imperjum na świecie. Wielki ten
władca Sumerji, aczkolwiek żył w cza
sach pradawnych, pracował dla przy
szłości.
— Skąd pan to wszystko wie?... — wyzy
wająco, gawroszowato atakuje pani Janka.
— Od pana Preemby, wdowca, ex-właściciela pralni z Woodford Wells...

__

7«...

— Mówię jaknaj jaśniej. Trzeba tyl
ko, żeby pani przeczytała powieść H. G.
Wellsa, p. t. „Ojciec Krystyny Alberty11,
a moje komentarze zaciekawią panią...
— Nie lubię Wellsa. Sądzę, że niema
kobiety, któraby chciała mu poświęcić
choć chwilę uwagi...
— Co za straszny wyrok! Dotyka on
i mnie, skoro bawię panią ideologjami te
go pisarza...!
— Jeszcze jedna nowa utopja! Godzi
na marzeń o tern, co będzie za dwa ty
siące lat! Dla nas, kobiet, ważne jest to,
co przynosi dzień dzisiejszy...
— Niema dnia dzisiejszego!... — pate
tycznie zawołał historyk. — Jest tylko
przeszłość i przyszłość. Żyje się rupie
ciarnią, lub tworzy się zręby pod nowe
byty, wyprzedza się teraźniejszość...
— Czy pan też wyprzedza teraźniej
szość?!...
— Przy pani gotowy jestem pogrążyć
się cały w tern, co jest, co wydaje mi się
esencją teraźniejszości...
— Widzę, że pan Preemby z powieści
Wellsa wytrącił pana zupełnie z równo
wagi...
— I na pani zrobiłby podobne wraże
nie! Sargonizm nie jest warjactwem. Po
siada swój wdzięk intelektualny, choć
psychjatrja zaliczyłaby ten kierunek my
ślenia do wypadków nieszkodliwej megalomanji...
— Niech mi pan lepiej powie, co to za
manjactwo...
— Manjactwo!? Król królów Sargon
mówi o sobie: „Każdy może stać się kró
lem, — nie potrzebne są pałace i trony,
nie trzeba nikogo ogłaszać ani korono
wać; wszystkie te rzeczy są równie prze
starzałe, jak narzędzia krzemienne. Cho
dzi o to, żeby być królewską istotą
i współpracować ze wszystkiemi królewskiemi istotami na ziemi, żeby świat uczy
nić godnym ich wysokiego pochodzenia...
— Bardzo zabawne!...

— I Wells też się bawił Sargonem, gdy
pisał o nim swą powieść. Jest ona satyrą
na zniekształcenia psychologiczne w do
brze odżywionem, zamoźnem mieszczań
stwie londyńskiem. Właściciel zakładów
pralniczych, używając odpoczynku w ja
kimś pensjonacie nad morzem, wdał się w
gadające stoliki, w spirytyzm, medjumizm.
Odkrył w sobie, iż jest właściwie nie pa
nem Preemby, lecz królem królów, Sargo
nem. Już przedtem miewał fantastyczne
marzenia o Atlantydzie. Teraz, po nowem odkryciu, szykuje się do odegrania
wielkiej roli dziejowej...

— Która się skończy w domu obłąkanych!
— Zgadła pani! Ale to nie wyklucza,
że sargonizm, jako koncepcja świata, jest
wcale ciekawy.
— Wszystkie koncepcje świata są cie
kawe...
— To samo twierdzi córka pana Preemdy, Krystyna Alberta. Dla niej sar
gonizm, jak wszelki prąd o rozmiarach
ogólnych, jest nie do przyjęcia. Jej cho
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dzi przedewszystkiem o jej los — o dzień
dzisiejszy...
— Do którego pan tęskni?!...
— W towarzystwie pani... ale to nie
wyklucza, że „można być królem, potom
kiem dziesięciu tysięcy królów, spadko
biercą całego bogactwa ludzkości, panem
nienarodzonych jeszcze pokoleń"...
— Mężczyźni zawsze tęsknią za spad
kami!...
— Dla pani mogę zrzec się tego boga
ctwa!...
— Kłamstwo! Każdy mężczyzna woli
pannę z posagiem, niż bez posagu.
— Bolesne uogólnienie! Chodzi prze
cież o idee, nie o renty, hypoteki, klejno
ty, nieruchomości...
Ożywiona rozmowa tak pochłonęła hi
storyka i panią Jankę, że nie słyszeli
wielu głębokich uwag, jakie wypowiadano
właśnie na temat reformy konstytucji...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Lipco wy

zeszyt

„SPRAWY

kwartalnika

OBCE"

Z szeregu czasopism perjodycznych wy
różnia się kwartalnik „Sprawy Obce“ pod
redakcją Michała Sokolnickiego.
Pismo
to poświęcone jest polityce międzynaro
dowej, kwestjom ustrojów politycznych i
ekonom j i.
Ostatni numer, lipcowy, zawiera wyjąt
kowo obfity i ciekawy materjał zarówno
z uwagi na temat poruszanych zagadnień,
jak przez wzgląd na nazwiska autorów.
W artykule wstępnym znajdujemy roz
ważania p. Jerzego Życkiego o pierwszym
polskim podręczniku dyplomatycznym;
jest to mianowicie praca pisarza politycz
nego z końca XVI wieku, Krzysztofa Warszewickiego p. t. „De Legato et Legatione", dziś już, niestety, najzupełniej za
pomniana.
W dalszym ciągu o porcie gdańskim pisze Generalny Komisarz Rzeczypospolitej,
minister Henryk Strasburger.
O „Kon
ferencji Europejskiej" Brianda ostatni
swój artykuł przed śmiercią napisał ś. p.
prof. Wł. L. Jaworski. P. Wassan Girej
Dżabagi zamieszcza artykuł o walkach o
niepodległość Indyj, a prof. Leopold Caro daje artykuł p. t. „Od Carlyle‘a do
Forda".
Całości pisma dopełnia praca
p. Leona Halbana o paktach Lateraneńskich, kronika, przegląd czasopism i re
cenzje.
e. m. s.

PROSZEK

KOGUTEK
USUWA NAJUPORCZYWSZY

BÓL GŁOWY
OSTRZEŻENIE! Chcąc nabyć proszki naszego
wyrobu, należy przy kupnie akcentować i wy
raźnie żądać oryginalnych proszków z „Kogutkiom" Gąseckiego. znanych od lat trzydziestu.
Zwracajcie uwagę i odrzucajcie uporczywie po
lecane naśladownictwa w łudząco podobnem do
naszego opakowaniu. Najlepiej żądać proszków
KOGUTEK-MIGRENO NERVOSIN w naszem oryginalnem opakowaniu po 6 sztuk w pudełeczku
Cena 75 gr. Osoby, dla których przyjęcie prósz*
ka sprawia pewną trudność, mogą przyjmować
proszek KOGUTEK-MIGRENO NERVOSIN w for
mie tabletki (2 tabletki odpowiadają jednemu
proszkowi). Opakowanie po 20 tabletek 1 zł. 50 gr.
żądać tabletek. KOGUTEK-MIGRENO NERVOSIN w oryginalnem opakowaniu GĄSECKIEGO.

ZAMEK W OSTROGU

ZAMEK W MIĘDZYRZECZU (POD OSTROGIEM)

UMIERAJĄCY BASTJON
Kilkanaście kilometrów od linji kole
jowej, i to linji bocznej, ślepo zakończo
nej, leży małe, senne miasteczko —
Ostróg. Leży na samej granicy bolsze
wickiej, która miejscami biegnie przed
mieściem, odcinając część domów od ser
ca miasta.
Żydowskim autobusem dojeżdża się do
miasta i przejechawszy dwie ulice, po fa
talnym bruku, z „kociemi łbami4* — sta
je się w centrum, przy jakimś ,,wiedeń
ski m“ czy ,,warszawskim** hotelu.
To pierwsze wrażenie.
Ale pójdźmy boczną uliczką, już na
wet pozbawioną bruku, w kierunku koś
cioła... I oto stajemy w prawdziwem ser
cu miasta.
W sercu, które bije słabo,
które zamiera, a które przecież pulsuje
świetną
przeszłością.
Stajemy
wobec
Zamku Ostrogskiego.
Na wysokiej górze, stojącej całkiem
osobno, w dumnej samotności, a połączo
nej z okolicą tylko mostem, dawniej zwo
dzonym — siedzi mocno i groźnie Za
mek. Wyszczerbił go czas, wyszczerbili
Tatarzy, Kozacy i pożary, rozdrapali
głupi mieszczanie, a przecież jest szanow
ny i piękny. Nie wystarczy obejrzeć go
z frontu: idźmy dookoła dawnych murów,
a z każdego miejsca będziemy mogli go
podziwiać.
Zwłaszcza wieża zachodnia,
zachowana prawie w całości, podbija i
przywiązuje. Piękna jest z frontu, pięk
na, gdy patrzeć na nią od dumnej pod
stawy zachodniej, piękna od południa ze
strony małej uliczki podgrodzkiej, pięk
na wreszcie od środka, gdy broni swego
wielbiciela potężną piersią od całego ob
cego świata. Trzeba tam pójść o półno
cy tak, jak myśmy to zrobili, o północy,
przy archaicznem świetle księżyca i —
milczeć. Wszystko, co się pomyśli wte
dy, wszystko, co się zrobi będzie miało
smak wielkości i siły. Tam zawarta przy
jaźń — nie zlęknie się czasu i przeciw
nych wichrów.
Oprócz wieży — są jeszcze resztki sa
mego zamku, sięgającego potęźnemi szkarpami aż do stóp góry, z pięknym tara
sem, stanowiącym zakończenie półokrą
głego występu.
Obecnie jest tam mu
zeum, ubogie coprawda, ale chroniące
resztki rozbitej ongi wielkości.
Nawet biała cerkiew, stojąca pośrodku
zamkowego dziedzińca nie razi niczem
smaku: kształt ma smukły, strzelisty —
po gotycku; układ kopuł złotych — nie
zwykle piękny. Nie dziwota: zbudowa
na była na pograniczu kultury łacińskiej
i greckiej, pod auspicjami ich zgodnego

współżycia i zachowała walory obydwu
światów.
Miejsce to zdawna jest obronne. Już
za czasów wczesno-słowiańskich był tu
gród drewniany, obronny, o czem sama
nazwa mówi.
Potem przechodził kilka
razy tatarską burzę i był zniszczony do
szczętu. Odbudował go dopiero i obwa
rował Daniel, pierwszy historycznie zna
ny przodek książąt Ostrogskich. Otrzy
mał bowiem ten gród w roku 1340-ym,
z nadania ks. Lubarta Gedyminowicza
(którego zamek w Łucku stoi do dziś).
Syn jego, Fed’ko, lennik już Jagiełły,
naprzeciw zamku postawił na tern miej
scu kościół, gdzie dziś jeszcze stoi.
Wreszcie osiadł na zamku sławny pan
Konstantyn Ostrogski, hetman i jeden z
pierwszych senatorów Rzeczypospolitej .
Tatarzy, którzy do tej pory byli postra
chem zamku i kilkakroć go niszczyli —
doczekali się mściciela w Konstantynie:
pobiwszy ich wielokrotnie, jeńców tatar
skich wziął i osadził ich na przedmieś
ciach grodu, w tern miejscu, gdzie dziś
ulica Tatarska
(dawniej
Zarwańska).
Z Tatarów tych potem chorągiew dwor-
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ską stworzył, chorągiew bitną i wierną
kniaziom na Ostrogu.
Za jego panowania w Ostrogu — za
mek, miasto i sama rodzina Ostrogskich
do największego przyszła znaczenia. On
to cerkiew gotycko-bizantyjską zbudował
i jej kopuły dał miastu za herb. Syn je
go, Bazyli, w początkach swego kniaziowania sławę tę podtrzymywał dzielnie,
ale dumą niepohamowaną party — z kró
lem, kościołem i Rzeczpospolitą zadarł,
a wreszcie sierotę Halszkę skrzywdził
bardzo i to — jak mówią — przekleń
stwo ściągnęło na ród Ostrogskich. Ba
zyli całe swoje potomstwo przeżył i wy
marcie rodu widział. Nie okupiła widać
jego winy troska o oświatę, opieka nad
wyznaniami i mądra gospodarka.
Boć
przecie Bazyli drukarnię i papiernię tu
założył, Biblję drukować kazał (której
egzemparz — ,,biały kruk** — do dziś w
cerkwi jest przechowywany), szkoły za
kładał i uczonych na swój świetny dwór
sprowadzał.
Za jego czasów wszelkie
świątynie w Ostrogu powstawały: meczet,
synagoga, zbór, kościoły i cerkwie.
Ale może krzywda jednej sieroty prze
ważyła szalę w oczach Pana... A ciężkie
było życie tej biednej Halszki! Ofiara
chciwości matki (Beaty, naturalnej cór
ki Zygmunta I-go) i stryja, ofiara inte
resownej miłości konkurentów, ofiara na
wet polityki królewskiej — wiele wycier
piała z racji swego bogactwa. Bo spójrzmy tylko na gołe fakty:
Jako czternastoletnie dziewczę, przez
konkurentów (wielkich panów polskich i
zagranicznych) nagabywana — wreszcie
gwałtem za Dymitra Sanguszkę w mał
żeństwo dana. Ślub ten przymusowy,
wbrew matce a pod presją najazdu na za
mek stryja Bazylego, w tymże Ostrogu
się odbył. Kiedy jednak —równie chci
wa Beata — banicję królćwską na Dymi
tra wydostaje, musi Halszka dzielić wy
gnanie z narzuconym mężem.
Dogania
ich jednak w Czechach kasztelan kaliski,
Zborowski, który sam chciał syna swego
z Halszką ożenić i zabija Dymitra. Czter
nastoletnia wdowa wraca do matki, któ
ra na złość szwagrowi Bazylemu wycho
dzi zamąż za Łaskiego. Zygmunt August
wydaj e teraz Halszkę za Łukasza z Gór
ki, wojewodę poznańskiego. Uparta Be
ata, z kolei z królem zaczyna wojnę i nie
oddaje córki nowemu mężowi, natomiast
wydaje ją zamąż za Siemiona Słuckiego.
Następuje „wojna mężów*4: Łukasz ob
lega Siemiona, zmusza go do ucieczki i
żonę wywozi do Szamotuł!, gdzie Halsz-

BRAMA TATARSKA (W MIEŚCIŁ)
ka przebywa w wieży, w szatach wdo
wich. Po śmierci Górki, wraca do Ostro
ga, ale — obłąkana. Umiera też tam i
zostaje pochowana. Beata zaś, doku
czywszy mężowi — zostaje przez niego
uwięziona i umiera w poniżeniu.
Pono duch Halszki błąka się nocami
w Ostrogu i wzdycha smętnie, a wielkie
skarby skryte w podziemiach zamku są
bronione przez jakieś straszliwe duchy.
Po wymarciu rodu Ostrogskich, Ostróg
dostaje się w ręce spadkobierców po kądzieli; Zasławskich, Zamojskich i Chod-

kiewiczów. Wielki Hetman Chodkiewicz
tu właśnie pochowany został, ale nieste
ty — po pożarze kościoła jezuickiego —
miejsce jego spoczynku stało się nie
znane.
Przychodzą potem czasy Kozaczyzny, rzezie ludności polskiej i żydow
skiej, grabieże, pożary...
I od tej pory
właściciele już nie mieszkają w Ostrogu,
lecz rządzą nim przez starostów. Zamek
upada coraz bardziej. W nowszych cza
sach Ostróg jest własnością St. Mała
chowskiego, potem T. Czackiego i znowu
przechodzi w inne ręce. Wreszcie jeszcze
kilka pożarów, potem gospodarka rosyj
ska i oto Zamek staje się ruiną, a mia
sto — głuchą „dziurą".
Czy uwierzyłby kto teraz, że bywali tu
królowie, że dwa tysiące bojarów i szlach
ty za Konstantyna tworzyło tu dwór ksią
żęcy? Że kwitła tu nauka i decydowały
się wielkie sprawy polityczne? Wszyst
ko niszczeje w siedzibie kniaziów.
Znikł mur, który łączył Zamek z mia
stem i dwiema bramami jego: Tatarską
(Zarwańską) i Łucką, spaliło się kollegjum jezuickie, zmarniał klasztor kapucyń
ski,
oddany
„bractwu
cerkiewnemu",
upadły inne kościoły i cerkwie.
Za czasów odrodzonej Polski, Ostróg
miał nieszczęście znaleźć się na samej
granicy, kapryśnie w tern miejscu pogię
tej. To podcięcie jego roli, jako ośrodka,
mści się straszliwie; ludność ucieka, han
del upada coraz bardziej, powiat prze
niesiono do Zdołbunowa — słowem: sta
ry bastjon jest w agonji. Pozostał tylko
urok przeszłości; stary zamek, dwie wie
że w mieście i kawałki starych murów tu
i ówdzie. Pozostało też piękne położenie
i zieleń ogrodów, które kwiecą się tak sa
mo, jak za czasów dumnego Bazyla i nie
szczęśliwej Halszki.
Pozostały też dawne zameczki „forpoczty" Ostroga i klasztory zarazem (ka
tolickie), obecnie przez popów zajęte:
Międzyrzecz i Monasterek z pięknem mu-
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rów starych. Wszystko to zresztą ni
szczeje w dalszym ciągu...
Oczywiście nikt tych pięknych pamią
tek nie „zwiedza": ot, czasem jakiś zwarjowany miłośnik starych murów i samot
ności pobłąka się nocą po Zamku, nasłu
chując dziwnych szmerów.
Przeszły przez te mury wielkie zasłu
gi, lwia odwaga, rozum mężów i dobro
czynność niewiast, potem przeszły wai*
cholstwo, duma i krzywda, a teraz tylko
snu je się Smętek i Zniszczenie...
J. Ostrowski

400 Kilometrów na godzinę
23 lata żmudnej pracy konstruktorów
samochodowych i długi szereg błyskotli
wych aktów odwagi mistrzów kierownicy
złożyły się na osiągnięcie wspaniałej bo
372 km/godz. wynoszącej szybkości sa
mochodu. i
Podane poniżej rekordy szybkości sa
mochodów wyścigowych, osiągnięte na
przestrzeni 1 km., obrazują ten wieloletni
a nigdy nieskończony wyścig o palmę
pierwszeństwa:
Rok 1898

63,39

1899 105,904

»»

1902 120>(71

n

1902 122,750
■»

1903 135,494

n

1904 152f55O

n

1904 156.49!

1904 168,189
1906 195,525
1909 202,655

w

1922 217,1T7

»

>>

1923 233,3O3

n

1923 235,74
•

1924 242,733
1926 271,291

n

1926 275,283

>>

1927 281,386

99

1927 326,484
1928 332,992
1928 335,400

n

1929 372,270

km/godz. hr. ChasseloupLaubat na elektrycznym
samochodzie Jeanstand.
km/godz. belgijski spor
towiec Jenatzy na elek
trycznym samochodzie.
km/godz. Serpollet na
wozie Serpollet.
km/godz. Amerykanin
Vanderbildt na Mors.
km/godz. Francuz Duray
na Gobron.
km/godz. Francuz Digolly
na Gobron.
km/godz. baron von Caters na Mercedes.
km/godz. Francuz Baras
na Darracq.
kni/godz. Amerykanin
Mariol na Stanlay.
km/godz. Francuz Hemery na Benz.
km/godz. Anglik Lee Guiness na Sunbeam.
km/godz. Anglik Elridge
na Fiat.
km/godz. Campbell na
Sunbeam.
km/godz. Anglik Camp
bell na Sunbeam.
km godz. Anglik Segrave
na Sunbeam.
km/godz. Amerykanin
4 homas na Higham.
km/godz. Anglik Camp
bell na Napier.
km/godz. Anglik Segrave
na Sunbeam.
km/godz. Anglik Camp
bell na Napier.
km/godz. Amerykanin
Ray Keech na White
z 3 silnikami Liberty.
km/godz. Anglik Segrave
na własnym wozie z 2
silnikami Napier.

Samochodem z Pekinu

Widzimy, że zużyto 10 lat, by przejść
z szybkości 100 km/godz. na 200 km/godz.
oraz następnych 5 lat by podnieść szyb
kość do 300 km/godz.

Jeżeli więc wysiłki postępować będą
nadal w tern tempie, to należy się liczyć
z osiągnięciem w roku bieżącym szybkości
420 km/godz.
Bezwzględnie nieobecność wśród za
wodników znakomitego Segrave‘a wpłynie
hamująco na dalsze poczynania w ustana
wianiu rekordów.

Jakżeż skromnemi wobec rezultatów
światowych są rekordy samochodowe
polskie.

Przedstawiają się one w sposób na
stępujący:
Rok 1924 118 km/godz.
Zwiernik
Excelsior.
„
1925 134 km/godz. inż. Liefeldt
Austro-Daimler.
„
1926 153 km/godz. inż. Liefeld
Austro-Daimler.
„
1928 170 km/godz. inż. Liefeldt
Austro-Daimler.

na
na
na

na

Nie można porównywać jednakże su
chych cyfr.
Rezultaty nasze osiągnięte zostały na
polskich szosach, podczas gdy rekordy
światowe ustanawiane były na torach wy
ścigowych lub też jak ostatnie rekordy
Segrave‘a i Ray Keech na plaży morskiej.

Kierowcy zagraniczni prowadzili za
zwyczaj wozy specjalnie przez wytwór
nie na wyścig przygotowane, wozy stwo
rzone do pożerania przestrzeni, można
powiedzieć demony siły i szybkości. Słyn
na bowiem ,,Złota Strzała" Segrave‘a zao
patrzona była w 2 silniki po 12 cyl. o mo
cy 2000 koni mech.
Należy więc tembardziej podnieść za
sługi polskich kierowców, którzy rozpo
rządzając skromnemi środkami osiągnęli
piękne wyniki.
St. Czernielewski

Samochód coraz częściej staje się środ
kiem transportu, używanym przez ekspe
dycje, przebywające nawet największe
odległości i najgorsze bezdroża. Szeroki
rozgłos zyskał sobie niedawno pewien
major angielski nazwiskiem Mc Callum,
który na dwuch seryjnych samochodach
marki Buick odbył podróż z Pekinu do
Londynu.
Droga wyniosła 24,000 kilo
metrów.
Z Chin jechano przez IndoChiny ,,Drogą Mandarynów". Z Kalkutty
w Indjach ekspedycja skierowała się przez
Delhi i Kaszmir do granicy afganistańskiej.
Po
przebyciu
Afganistanu
wjechano do Persji, gdzie droga w gó
rach wiodła przez głębokie śniegi, które
jednak przebrnięto szczęśliwie. Dalsza
marszruta
prowadziła przez Teheran.
Bagdad, Damaszek i Beirut do Konstan
tynopola. W Europie droga wiodła przez
Bułgarję, Rumunię, Węgry do Paryża
a stamtąd do Londynu.
Doniosłość dokonanej prooy zilustruje
wymownie fakt, że tylko w Indo-Chinach,
Indjach i Europie Zachodniej podróżnicy
mieli drogi we właściwem tego słowa zna
czeniu, pozatem bowiem jechano przeważ
nie przez dżungle, trzęsawiska, ścieżki
wydeptane przez krajowców, bawoły, lub
słonie.

Radjo w samocłiodach
W ubiegłym miesiącu Ikoncern samocho
dowy General Motors Corporation prowa
dził pertraktacje z ,,Radio Corporation of
America", ,,General Electric" i ,,Westinghouse". W wyniku tych pertraktacyj zało
żono nowe przedsiębiorstwo ,,General Mo
tors Radio Corporation" z kapitałem za
kładowym 10.000.000 dolarów. Udział Ge
neral Motors Corporation wynosi 51°/o,
Plany nowych samochodów Cadillac i
L# Salle uwzględniają już instalacje radjowę, na które .ze strony zastępców na
płynęły już tysiące zamówień. W możli
wie najkrótszym czasie inne samochody
General Motors zostaną też przystosowa
ne do odbierania transmisyj radj owych.
General Motors Radio Corporation bę
dzie pracowało w swoim zakresie zupełnie
niezależnie od Radio Corporation of Ame
rica, które będzie istniało nadal, prowa
dząc produkcję i zbyt swych wyrobów w
sposób dotychczasowy.
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ka przebywa w wieży, w szatach wdo
wich. Po śmierci Górki, wraca do Ostro
ga, ale — obłąkana. Umiera też tam i
zostaje pochowana. Beata zaś, doku
czywszy mężowi — zostaje przez niego
uwięziona i umiera w poniżeniu.
Pono duch Halszki błąka się nocami
w Ostrogu i wzdycha smętnie, a wielkie
skarby skryte w podziemiach zamku są
bronione przez jakieś straszliwe duchy.
Po wymarciu rodu Ostrogskich, Ostróg
dostaje się w ręce spadkobierców po kądzieli: Zasławskich, Zamojskich i Chod-

kiewiczów. Wielki Hetman Chodkiewicz
tu właśnie pochowany został, ale nieste
ty — po pożarze kościoła jezuickiego —
miejsce jego spoczynku stało się nie
znane.
Przychodzą potem czasy Kozaczyzny, rzezie ludności polskiej i żydow
skiej, grabieże, pożary... I od tej pory
właściciele już nie mieszkają w Ostrogu,
lecz rządzą nim przez starostów. Zamek
upada coraz bardziej. W nowszych cza
sach Ostróg jest własnością St. Mała
chowskiego, potem T. Czackiego i znowu
przechodzi w inne ręce. Wreszcie jeszcze
kilka pożarów, potem gospodarka rosyj
ska i oto Zamek staje się ruiną, a mia
sto — głuchą ,,dziurą".
Czy uwierzyłby kto teraz, że bywali tu
królowie, że dwa tysiące bojarów i szlach
ty za Konstantyna tworzyło tu dwór ksią
żęcy? Że kwitła tu nauka i decydowały
się wielkie sprawy polityczne? Wszyst
ko niszczeje w siedzibie kniaziów.
Znikł mur, który łączył Zamek z mia
stem i dwiema bramami jego: Tatarską
(Zarwańską) i Łucką, spaliło się kollegjum jezuickie, zmarniał klasztor kapucyń
ski,
oddany
„bractwu
cerkiewnemu",
upadły inne kościoły i cerkwie.
Za czasów odrodzonej Polski, Ostróg
miał nieszczęście znaleźć się na samej
granicy, kapryśnie w tern miejscu pogię
tej. To podcięcie jego roli, jako ośrodka,
mści się straszliwie: ludność ucieka, han
del upada coraz bardziej, powiat prze
niesiono do Zdołbunowa — słowem: sta
ry bastjon jest w agonji. Pozostał tylko
urok przeszłości; stary zamek, dwie wie
że w mieście i kawałki starych murów tu
i ówdzie. Pozostało też piękne położenie
i zieleń ogrodów, które kwiecą się tak sa
mo, jak za czasów dumnego Bazy la i nie
szczęśliwej Halszki.
Pozostały też dawne zameczki „forpoczty" Ostroga i klasztory zarazem (ka
tolickie), obecnie przez popów zajęte:
Międzyrzecz i Monasterek z pięknem mu-

BRAMA ZACHODNIA W ZAMKU

rów starych. Wszystko to zresztą ni
szczeje w dalszym ciągu...
Oczywiście nikt tych pięknych pamią
tek nie „zwiedza": ot, czasem jakiś zwar
iowany miłośnik starych murów i samot
ności pobłąka się nocą po Zamku, nasłu
chując dziwnych szmerów.
Przeszły przez te mury wielkie zasłu
gi, lwia odwaga, rozum mężów i dobro
czynność niewiast, potem przeszły waicholstwo, duma i krzywda, a teraz tylko
snu je się Smętek i Zniszczenie...
J. Ostrowski

*++**++++++++**+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++< *+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ĄOO Kilometrów na godzinę

Samochodem z Pekinu

do Londynu
23 lata żmudnej pracy konstruktorów
samochodowych i długi szereg błyskotli
wych aktów odwagi mistrzów kierownicy
złożyły się na osiągnięcie wspaniałej bo
372 km/godz. wynoszącej szybkości sa
mochodu. ।
Podane poniżej rekordy szybkości sa
mochodów wyścigowych, osiągnięte na
przestrzeni 1 km., obrazują ten wieloletni
a nigdy nieskończony wyścig o palmę
pierwszeństwa:

Rok 1898

63,39

1899 lOS^

„

„

1902 120>i71

„

1902 122,750

„

1903 135,494

„

1904 152,550

n

1904 156.49i

n

1904 168,189

„

1906 195,525

„

1909 202,655

„

1922 217,K7

„

1923 233,8O3

n

1923 235,Z4
t

1924 242,733

„

1926 271,291

„

1926 275,283

„

1927 281,386

„

1927 326,^4

„

1928 332,992

n

1928 335,4oo

n

1929 372,270

km/godz. hr. ChasseloupLaubat na elektrycznym
samochodzie Jeanstand.
km/godz. belgijski spor
towiec Jenatzy na elek
trycznym samochodzie.
km/godz. Serpollet na
wozie Serpollet.
km/godz. Amerykanin
Vanderbildt na Mors.
km/godz. Francuz Duray
na Gobron.
km/godz. Francuz Digolly
na Gobron.
km/godz. baron von Caters na Mercedes.
km/godz. Francuz Baras
na Darracq.
krń/godz. Amerykanin
Mariot na Stanlay.
km/godz. Francuz Hemery na Benz.
km/godz. Anglik Lee Guiness na Sunbeam.
km/godz. Anglik Elridge
na Mat.
km/godz. Campbell na
Sunbeam.
km/godz. Anglik Camp
bell na Sunbeam.
km godz. Anglik Segrave
na Sunbeam.
km/godz. Amerykanin
3 homas na Higham.
km/godz. Anglik Camp
bell na Napier.
km/godz. Anglik Segrave
na Sunbeam.
km/godz. Anglik Camp
bell na Napier.
km/godz. Amerykanin
Ray Keech na White
z 3 silnikami Liberty.
km/godz. Anglik Segrave
na własnym wozie z 2
silnikami Napier.

Widzimy, że zużyto 10 lat, by przejść
z szybkości 100 km'godz. na 200 km/godz.
oraz następnych 5 lat by podnieść szyb
kość do 300 km/godz.

Jeżeli więc wysiłki postępować będą
nadal w tern tempie, to należy się liczyć
z osiągnięciem w roku bieżącym szybkości
420 km/godz.
Bezwzględnie nieobecność wśród za
wodników znakomitego Segrave*a wpłynie
hamująco na dalsze poczynania w ustana
wianiu rekordów.
Jakżeż skromnemi wobec rezultatów
światowych są rekordy samochodowe
polskie.

Przedstawiają się one w sposób na
stępujący:
Rok 1924 118 km/godz.
Zwiernik
Excelsior.
„
1925 134 km/godz. inż. Liefeldt
Austro-Daimler.
„ 1926 153 km/godz. inż. Liefeld
Austro-Daimler.
„ 1928 170 km/godz inż. Liefeldt
Austro-Daimler.

na
na
na

na

Nie można porównywać jednakże su
chych cyfr.
Rezultaty nasze osiągnięte zostały na
polskich szosach, podczas gdy rekordy
światowe ustanawiane były na torach wy
ścigowych lub też jak ostatnie rekordy
Segrave‘a i Ray Keech na plaży morskiej.

Kierowcy zagraniczni prowadzili za
zwyczaj wozy specjalnie przez wytwór
nie na wyścig przygotowane, wozy stwo
rzone do pożerania przestrzeni, można
powiedzieć demony siły i szybkości. Słyn
na bowiem ,,Złota Strzała14 Segrave‘a zao
patrzona była w 2 silniki po 12 cyl. o mo
cy 2000 koni mech.
Należy więc tembardziej podnieść za
sługi polskich kierowców, którzy rozpo
rządzając skromnemi środkami osiągnęli
piękne wyniki.
Sf. Czernieletoski

Samochód coraz częściej staje się środ
kiem transportu, używanym przez ekspe
dycje, przebywające nawet największe
odległości i najgorsze bezdroża. Szeroki
rozgłos zyskał sobie niedawno pewien
major angielski nazwiskiem Mc Callum,
który na dwuch seryjnych samochodach
marki Buick odbył podróż z Pekinu do
Londynu.
Droga wyniosła 24,000 kilo
metrów.
Z Chin jechano przez IndoChiny ,,Drogą Mandarynów**. Z Kalkutty
w Indjach ekspedycja skierowała się przez
Delhi i Kaszmir do granicy afganistańskiej.
Po
przebyciu
Afganistanu
wjechano do Persji, gdzie droga w gó
rach wiodła przez głębokie śniegi, które
jednak przebrnięto szczęśliwie. Dalsza
marszruta prowadziła przez Teheran,
Bagdad, Damaszek i Beirut do Konstan
tynopola. W Europie droga wiodła przez
Bułgarję, Rumunię, Węgry do Paryża
a stamtąd do Londynu.
Doniosłość dokonanej prooy zilustruje
wymownie fakt, że tylko w Indo-Chinach,
Indjach i Europie Zachodniej podróżnicy
mieli drogi we właściwem tego słowa zna
czeniu, pozatem bowiem jechano przeważ
nie przez dżungle, trzęsawiska, ścieżki
wydeptane przez krajowców, bawoły, lub
słonie.

Radjo -w samochodach
11

. 1

W ubiegłym miesiącu Ikoncern samocho
dowy General Motors Corporation prowa
dził pertraktacje z ,,Radio Corporation of
America**, ,,General Electric** i „Westinghouse**. W wyniku tych pertraktacyj zało
żono nowe przedsiębiorstwo ,,General Mo
tors Radio Corporation*1 z kapitałem za
kładowym 10.000.000 dolarów# Udział Ge
neral Motors Corporation wynosi 51°/o<
Plany nowych samochodów Cadillac i
Lą Salle uwzględniają już instalacje radjowę, na które ^e strony zastępców na
płynęły już tysiące zamówień. W możli
wie najkrótszym czasie inne samochody
General Motors zostaną też przystosowa
ne do odbierania transmisyj radjowych.
General Motors Radio Corporation bę
dzie pracowało w swoim zakresie zupełnie
niezależnie od Radio Corporation of Ame
rica, które będzie istniało nadal, prowa
dząc produkcję i zbyt swych wyrobów w
sposób dotychczasowy.
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Tylko
jSf
niewielka
&
ilość wozów
J
pozostała po
W
tak niskich ce
nach. Kup dzisiaj!
Jutro może być zapóźuo!
9

Popyt na zupełnie nowe
samochody olbrzymi!

PHAETON z pełnem wyposa

żenieni Icco

szawa

F SEDAN z pełnem wyposaże
niem loco fabr. Warszawa

Zł.

10.650'

s.ooo

Łatwe kupno jest jeszcze bardziej ułatwione
przez dogodne warunki płatności według
planu finansowego General Motors.

cheyrołet o
WYRÓB GENERAL MOTORS
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Samochody: “OB™^*¥"OWE' 0SWI£CINI-PRAGA
ZNACZNA ZNIŻKA CEN WOBEC CZĘŚCIOWEGO WYRORU W KRAJU

Centralne

Zakłady Naprawy i Składy części

zapasowych

w OŚWIĘCIMIU

Przedstawicielstwa: „OŚWIĘCIM — PRAGA — AUTO“
Warszawa: Kredytowa 4, Tel. 291-34, Telegr. „Centropług“; Lwów: Jagiellońska 7, Tel. 3-05; Poznań: Plac Wolności 11, Tel. 55-33
Telegr. „Autopraga"; Kraków: Kremerowska 6, Tel. 23-67; Katowice: Plac Wolności 9, Tel. 31-41,

„OŚWIĘCIM" ZJEDNOCZONE FABRYKI MASZYN I SAMOCHODÓW S. A.
O Ś WI Ę C I M 11

Telefon 47

Telegr. „Famis“

MATKO!

GEYAERT'
CUKIER^

tworzą doskonałą całość
niezbędną dla każdego
amatora
Do nabycia w składach

W każdej postaci: cukierki, marmeladki, czekolada,

konfitury, soki etc. —- cukier daje siłę i zdrowie.
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* Opaloną zdrową cerę
osiada każdy, kto przed kąpielami słoneczemi i powietrznemi do natarcia skóry używa

KDEF1 NIVEA

Czynić to należy również w dni pochmurne, ponieważ wiatr i świeże
powietrze przyczyniają się do opalenia skóry. Ciało winno jednakże być
suche, jeśli wystawia się je na bezpośrednie działanie słońca. Nie zapo
minajmy o poprzedniem natarciu kremem Nivea, w ten sposób bowiem
usuwamy niebezpieczeństwo bolesnego spalenia skóry. Krem Nivea jest
jedynym kremem, zawierającym euceryt. Na tern właśnie polega jego skuteczność.
Pudełka po zł o.40 do 2.60

Tubki po zł. 1.35 i 2.25

Wyrób krajowy firmy PEBECO, sp. z o. odp. w Katowicach

Szlakiem Dziesiątej Muzy
W szybkiem tempie posuwają się na
przód prace nad realizacją wielkiego fil
mu morskiego „Wiatr od morza", na tle
genjalnej wizji Stefana Żeromskiego. Od
kilku tygodni w Gdyni, gdzie odbywają
się zdjęcia, przebywa zespół aktorski z
reżyserem Kazimierzem Czyńskim na cze
le. Obecnie dokonywane są zdjęcia z
Mar ją Malicką, Brodziszem i Bodo. Na
miejscu są też obecni autorowie scenar
iusza Wacław Sieroszewski i Anatol
Stern, opiekujący się stroną artystyczną
i literacką filmu.
Strona dźwiękowa filmu, która pozostaje pod kierownictwem Jana Maklakiewicza, będzie wielką sensacją, szczególnie
ze względu na szereg „przebojów4* śpiew
nych, do których słowa ułożył Marjan
Hemar, jak np. boston, śpiewany przez
Malicką.
Jednocześnie postępują prace nad dru
gim filmerp krajowym. Mowa tu o znanej
powieści świetnego autora dramatyczne
go i komedjopisarza Stefana Kiedrzyńskiego, drukowanej w „Kur jerze Warszawskim** i wydanej niedawno — o „Ser
cu na ulicy**. Jest to jedna z najbardziej
fascynujących i niewątpliwie najbardziej
nadających się do sfilmowania powieści
Kiedrzyńskiego, posiada bowiem szeroko
zakreśloną, żywą i emocjonującą akcję,
5>ełną scen dramatycznych. Główną roę kobiecą — emigrantki rosyjskiej rzu
conej na bruk naszego miasta, grać bę
dzie Nora Ney, a główną rolę męską
Zbyszko Sawan. Kierownictwo literackie
spoczywa w rękach red. Tadeusza Koń
czy ca, reżyseruje jeden z najwybitniej
szych naszych reżyserów Juljusz Gardan,
zdjęcia — inź. Seweryna Steinwurcla,
kierownictwo produkcji — p. Mar ja
Hirszbeinówna.
Do współpracy w technicznem opra
cowaniu
ostatecznem
scenarjusza za
proszono Anatola Sterna.
Film będzie
gotów i ukaźe się późną jesienią.
W świecie filmowym narobił wrzawy
proces bohaterki filmu „Z dnia na dzień**,
p Ireny Gawęckiej z p. Dworkowskim, b.
aktorem niemieckim, założycielem wy
twórni „Dworkowski-film“ w Bydgoszczy,
obecnie aresztowanym za różne sprawki.
W swoim czasie ostrzegaliśmy w tern
miejscu przed łączeniem się filmów kine
matograficznych z różnego typu speku
lantami — i było to właśnie z powodu za
mierzonej realizacji filmów: „Z dnia na
dzień4* i „Magdalena*4.
W „Pałace** wyświetlano niedawno
efektowny film „New York w nocy44. By

ła to filmowa wersja wspaniałej rewji nowoyorskiej z uroczą Sue Carol w głów
nej roli kobiecej.
Przepych dekoracji,
kostjumów, pomysłowość inscenizacji —
nadzwyczajne wprost i olśniewające.
Filmem dość miłym, zrobionym z pew
ną elegancją, bez grubych efektów, jest
„Jedynaczka króla cygar**, wyświetlany
w „Panie**. Komedja lekka, trochę na
iwna, ale nie bez dowcipu. Gra wyko
nawców poprawna. Drugi film wyświe
tlany tamże „Dlaczego milczy?** intere
suje tylko ze względu na dobrą grę Belle
Bennett w roli oskarżonej, scenarjusz bo
wiem roi się od nieprawdopodobieństw,
jest chaotyczny i niezrozumiały.
Ossendowski doczekał się, że jedno z
jego dzieł będzie realizowane, jako film
— i to film mówiony. Chodzi tu o „Orli
cę**, jedną z ciekawszych egzotycznych
powieści Ossendowskiego, której akcja
wartka i żywa posiada sporo fotogenicznego materjału.
Film realizowany będzie w kilku wer
sjach, prócz polskiej. Realizacji podjęła
się wytwórnia d-ra S. Klingera w Paryżu.
Reżyseruje p. Jan Kucharski, który nie
dawno sfilmował Indje w „Sercu maha
radży*4. Obsada jeszcze nieustalona.
T. K-c.

Jedzenie — to jeszcze nie wszystko
Gdy się przyjmuje miłych gości, prag
nie się, by wszystko na stole — od kwia
tów aż do solniczek włącznie — ładnie i
miło wyglądało. A to nie jest tak ko
sztowne, jak się wydaje. To zależy od
tego, co się kupuje. Np, kolorowe obrusy
i serwetki, których używa się nietylko
w czasie podwieczorków, ale również w
czasie obiadów na tarasie, czy w ogro
dzie — muszą być bezwzględnie trwale
barwione. Bo nacóż się zdają najwspa
nialsze wzory, gdy ich barwy po pierwszem praniu, bądź też po nagłej ulewie,
lub kilku godzinach leżenia na słońcu, tra
cą swoje piękno. O wiele rozsądniej jest
wydać nieco więcej i nabyć kolorowe
obrusy i serwetki z bawełny, sztucznego
jedwabiu łub lnu, farbowane barwnikami
indanthrenowemi. Ich trwałość jest bezporównania większa, ponieważ są one od
porne na światło, pranie i słoty, a nieszkodzi im ani mydło lub woda, ani też
słońce lub deszcz. Kapy i obrusy, bar
wione „Indanthrenami4*, są znacznie tań
sze w użyciu, niż barwione wszelkiemi innemi barwnikami, gdyż po latach jeszcze
zachowują świeży i zachwycający wygląd.

Z dziedziny racjonalnej kosmetyki
Piegi, plamy, opaleniznę usunie pani oryginalną Tują z rysunkiem
Jaskółki.
Pani Leontynie: Codziennie na noc
smarować całą twarz kremem egzotycz
nym Miss Polonja, a zmarszczki wkrótce
znikną, cera się ożywi, udelikatni, szorst
kość naskórka wygładzi się i cera będzie
piękną, zdrową. Krem Miss Polonja swo
ją właściwością leczniczą przewyższa
wszystkie kremy zagraniczne.
Pani. Janinie z Bygdoszczy: Szkoła mo
ja kosmetyczna daje prawa praktyki i otwarcia gabinetu. Kurs rozpoczyna się w
początkach września. Wykłady kosme
tyczne i praktyczne podług najnowszych
postępów nauki racjonalnej kosmetyki.
Zapisy i bliższe objaśnienia. Warszawa,
Niecała 5. Tel. 33-74. Klimecki.
Na liczne zapytania jakie wady cery
usuwają się w moim gabinecie kosmetyczno-lekarskim. Niniejszym oznajmiam, że
wszelkie wady wywołujące zeszpecenie, a
mianowicie: brodawki, kurza j ki, ślady po
ospie, wszelkie krosty, trądziki, kaszaki,
zmarszczki, wągry, rozszerzone pory, czer
woność nosa, oraz stosują się masaże wi
bracyjne, elektryczne, plastyczne, parówki,
naświetlania soluxem, lampą Minina, djatermia, zakładanie kolczyków.
Udziela
się wskazówek, jak pielęgnować cerę tłu
stą, suchą, normalną. Przyjęcia od 10 — 6.
Niecała 5.
P. Anieli:

W. Klimecki
*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++*
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Dziwne napozór zjawisko, iz
odżywianie zwierząt domowych
wykazuje większe postępy od
odżywiania ludzi, tłomaczy się
tern, że pożywienie zwierząt sta
nowią pokarmy wybrane przez
człowieka, który, dbając we włas
nym interesie o zdrowie i rozwój
stada, wyszukuje dian najodpo
wiedniejszych‘odżywek. Tymcza
sem człowiek je i pi je to. co mu
smakuje, przytem trudno mu jest
odzwyczaić się od wielu szkod*
liwych nałogów

O^omaltine.
Pomimo dużej wartości odżyw
czej i nadzwyczajnej łatwostrawności. Ovomaltine nie zastępuje
zwykłego pożywienia, lecz go
uzupełnia, sprzyjając jednocześnie
trawieniu. Dzięki specjalnym spo
sobom fabrykacji pozostają orga
nicznie nienaruszone nietylko
wszystkie zasadnicze substancje
odżywcze tego preparatu, lecz
także i diastaza słodu. Ferment
ten pokonywa w dużej części
najważniejsze i najtrudniejsze za
danie organów trawiennych, mia
nowicie rozkłada węglowodany. Dzięki
Ovomaltine ’ie organizm zużywa minimum

iSkądpochodzi siła ?
Od wieku wszelki postęp ściśle jest
związany i uwarunkowany intensywną pra7 = Szczur,
żywiony Ovomaltine 'ą
35 dni 53 gr.
11 = Szczur,
hodowany na
pokarmie, poz
bawionym
witamin 35 dni
28 gr.
Wpływ Ovomaltine ’y na rozwój organizmu
(wyjątek z rozprawy naukowej)*

Apetyt.

Drugim równie ważnym czynnikiem
jest apetyt. Rola jego w procesie tra
wienia często nie jest należycie oceniana.
ó- O.
Apetyt pobudza wydzielanie się soków
trawiennych, co doskonale zostało zilus
„Ślinka sił na trawienie, wskutek czego jego energja
cą. Skąd pochodzą nasze siły, jeśli nie z trowane w starem wyrażeniu
pożywienia? Liczne przedsiębiorstwa nie idzie mu do usL“
produkcyjna rośnie.
angażują pracowników już po
Energja jest droższa od kapi
Panna
C.
U.
Typowa
błędnica,
stały
spadek
wagi
ciała,
zmęczenie,
latach 40-tu. jakkolwiek jest to
tału. Czuwajcie zatem staranniej
osłabienie nóg, palpitacje serca, bezsenność, brak apetytu.
bezwątpienia okres pełni sit życia.
nad jej utrzymaniem, niż nad
Przed kuracją
Kuracja z zastosowaniem Ovomalline 'y
zachowaniem pieniędzy.
Waga :■
Ovomaltine jest stanowczo
Zawartość czerwo
czemś więcej, niż pokarmem.
nych ciałek krwi
w 1 inm3 :
Stanowi ona to. czego potrzebuje
Zaw.blałych ciałek |
wyczerpany organizm współczes
Zamiast narzekać na ten stan
krwi w t mm3:
nego człowieka, aby stawić czoło
rzeczy, starajmy się mu zaradzić,
Zawartość' hemo
globiny w krwi:
walce o byt. Filiżanka Ovomalprzedewszystkiem zaś wybieraj
dadariie
do.
20
marca
do.
22
kwietnia
dn.
25
maja
tine’y na pierwsze śniadanie
my tylko te pokarmy, które wyt
utrzymuje rzeżkość ciała i sprzyja
warzają maximum energji proskupianiu myśli. Pomaga ona z łatwością
dukcyjnej. Lwia część sił. otrzymanych
przetrwać codzienne drobne przykrości i
z odżywiania, idzie na proces trawienia,
trudności.
na podtrzymanie ciepłoty ciała, krążenie
Napoje odurzające i podniecajaęe, zioła
krwi, oddychanie oraz na tworzenie
i wszelkie preparaty chemiczne są wrogami
nowych komórek Energję produkcyjną
pracy. Nie pozwólcie pod żadnym pozorem
stanowi zaledwie nadmiar sił, jakim
rozwinąć się zmęczeniu, wyczerpaniu i
możemy rozporządzać dla wykonania co
zdenerwowaniu! Wzmacniajcie organizm,
dziennych obowiązków. Aby ten nadmiar
przyjmując codzieri na pierwsze śniadanie
zdobyć należy koniecznie uciec się do
filiżankę Ovomaltine 'y.
pożywienia łalwostrawnego i o dużej war

Praca nieproduka/jna.

tości odżywczej.

Dr. A. WAND ER S. A, BERN

Do nabycia wszędzie w puszkacU
250 i 500 gramowych.
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Duży jasny frontowy
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pokój, przy rodzinie
z utrzymaniem lub bez
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Dowiadywać się można osobiście lub tel. w godz. 2—8

g

q

PIĘKNA 66 m. 8. TELEFON 204-11
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Warszawa • Nowy Siviał16
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KSIĄŻKI, NUTY, MODY
w księgarni

l

M. ARCT

PIWA, PORTER i WÓDKI

MfiERBUSCH J SCHIEŁEI
ZADAĆ
wszędzie.

PRZYBORY PODRÓŻNE
GALANTERIA SKÓRZANA

1KUCZMIEROWJKI

KRÓL CYGANÓW B. KWIEK, PO WZMOCNIENIU SWOJEGO STANOWISKA NA ZJEŹDZIE

108 MARfZAtKOWSKA 108

CYGANÓW

ZADOWOLONY Z ŻYCIA, WYPOCZYWA W OBOZIE NA MARYMONCIE
Fot. Photo-Plat

W ŁODZI: Biuro dzienników i ogłoszeń „Promień14, Piotrkowska 81. Księ
garnia „Czytaj4", Narutowicza 2. Księgarnia Ludwika Fiszera, ul. Piotr
kowska 47. W KATOWICACH: Księgarnia Ludwika Fiszera, Poprzeczna 1.
We LWOWIE: Oddział Tow. ,,Ruch“. POZNAŃ: ui.Gwarna 16, Centrala Ga

PRENUMERATĘ „ŚWIATA” PRZYJMUJĄ:
W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA14
SZPITALNA 12. Telef.: Administracji 504-00 i 501-51

zet L. Robowska. CENY PRENUMERATY: w Warszawie odbiór na
miejscu miesięcznie 5.— zł., z odnoszeniem do domu 5.50 zł., na pro
wincji miesięoz. 6 — zł. kwartalnie 18-— zł. Zagranicą miesięcznie 8.—zł.

Konto czekowe P. K. O. 8755

ORAZ

WSZYSTKIE

WIĘKSZE

KSIĘGARNIE

Cena numeru w Warszawie, na prowincji i na wszystkich dworcach kolejowych 1 zł. 40 gr.
Druk. Galewski i Dau, Warszawa

Redaktor odpowiedzialny St. Krzywoszewski
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