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I. SPISZ I ORAWA PRZED R. 1918.

Sporo już czasu upłynęło od obięcia

przez władze polskie dwóch skrawków

Spisza i Orawy, przyznanych nam w r.

1920 przez Radę Ambasadorów po pra-

wie dwuletnim sporze z Republiką Cze-

chosłowacką.

Początkowo Spisz i Orawa budziły

pewne zainteresowanie zarówno Rządu

jak i społeczeństwa, później jednak

zwykłą u nas rzeczy koleją zapomniano

prawie zupełnie o tych dwóch pięknych,

lecz bardzo ubogich ziemiach, których

mieszkańcy walczą obecnie z najwięk-

szym trudem o kawałek czarnego chle-

ba.

A przecież był czas, że kwestja Spi-

sza i Orawy entuzjazmowała społeczeń-

stwo polskie, które nie chciało począt-

kowo wierzyć, że po tamtej stronie Kar-

pat, jaż w dorzeczu Dunaju, żyją Pola-

cy gorąco przywiązani zarówno do re-

ligji jak i mowy ojczystej. Można zaś

bezsprzecznie stwierdzić, że walka o

poczucie narodowe górali Spisza i Ora-

wy, jaką przed woiną światową prowa-

dziło parę odważnych jednostek z nie-

przebierającym w brutalnych metodach

rządem węgierskim, jest jednym z naj-

piękniejszych epizodów tej gigantycznej

akcji, jaka toczyła się na ziemiach daw-

nej Polski 0 poczucie narodowe ludu

polskiego.

Rozbudzone w ostatniej ćwierci XIX

wieku wśród społeczeństwa polskiego

zainteresowanie ziemiami zachodniemi i

połączona z tem działalność oświatowa

wśród szerokich mas ludności polskiej,

nie dotarła z różnych powodów na

Spisz i Orawę. Brak miejscowej inteli-

gencji polskiej uniemożliwiał zapocząt-

kowanie samodzielnej polityki narodo-

wei polskiej, a społeczeństwo polskie z

tamtej strony kordonu nie miało poięcia,

że ro drugiej stronie Karpat żyje kilka-

dziesięć tysięcy ludzi mówiących po pol-

sku, Przykładem tej ignorancji może być

fakt, że nawet w Atlasie Romera, tej

prawdziwej chlubie nauki polskiej, Spisz

i Orawa-figurują jako ziemie słowackie?).
Trudno jest dziś rozstrzygać, co było

powodem zaniedbania Spisza i Orawy
ze strony społeczeństwa polskiego, moż-
na jednak przypuścić, że mając dość

kłopotów z trzema, a zwłaszcza z dwo-

ma zaborcami, nie chciano sobie zrażać
narodu, z którym przyjaźń była przy-

słowiową, Węgrzy jednak, zawsze bar-

dzo serdeczni i gościnni na bankietach

i przyjęciach, w praktyce nie mniej

prześladowali polski ruch narodowy od

Moskali czy Prusaków.
Brutalne postępowanie Węgrów w

czasie sporu o „Morskie Oko", ostudziło

na pewien czas sympatie filowęzierskie

wśród naszego społeczeństwa, które za-

częło się więcej interesować rodakami

 

1 To nied>patrzenie znakomitego ucz0-

będzie jednym z najsilniejszych argumen-
tów czeskich przeciwko przyłączeniu Spi-

sza i Orawy do Polski.  

Wilno, 1 lipca 1934 r.

DZIENNIK WILEŃSKI
Dodatek kulturalno - literacki

polscy w coli dyplomatów
(W 15-tcietnią rocznicę konferencji pokojowej w Paryżu)

ze Spisza i Orawy. Równocześnie pra-
wie paru uważających się za Polaków

inteligentów Orawców wszczęło żywą

działalność oświat. wśród tamtejszych

Polaków. Byli to przedewszystkiem

księża Ferdynand Machay, Eug. Sikora,

Antoni Sikora, Józef Buroń oraz kilku
ludzi świeckich, jak aptekarz z Jabłonki

Stercula, „notar“ Matonėg i paru innych.

Tej garstce ludzi dobrei woli zaczęło po-

magać wydatnie w pracy oświatowej

kilku ludzi dobrej woli?) z poza kordonu.

Ten powolny zresztą proces uświa-

domienia narodowego Polaków w zabo-

rze węgierskim przerwał wybuch wojny
światowej, która rozprószyła najbar-

dziej ochotnych pracowników oświato-

towych na Spiszu i Orawie.

Rozradnięcie się w r. 1918 monarchii

Austro-Węgierskiej nie zastało jednak

jednak Polaków węgierskich nieprzygo-
towanymi; zwłaszcza na Orawie dzięki

lepszym warunkom już 4 listopada roz-

brojono posterunki žandarmerji węgier-

skiej i przepędzono „notarów* o wiele

wcześniej niż na sąsiednieiSłowaczyź-

nie, gdzie węgierska administracja ustę-

powała dopiero przed wkraczającemi

wojskami czeskiemi.

Samorzutnie powstała Rada Narodo-

wa ogłosiła przyłączenie polskich części

Spisza i Orawy do Polski, w następ-

stwie czego wojska polskie (bardzo

zresztą nieliczne) obsadziły wspomniane

terytoria zajmując nawet (14 grudnia)

Keżmark i Podoliniec.

Wkraczającym jednak na Spisz woj-

skom czechosłowackim, świetnie wyek-

wipowanym i znacznie od naszego licz-

niejszym, nie mogły się nieliczne polskie

oddziałki na serjo przeciwstawić tem-

bardziej, że na jakąkolwiek pomoc nie

można było liczyć z powodu groźnej sy-

tuacji pod Lwowem. Rozpoczęto więc

ewakuację naprzód Spisza, a następnie

(15 stycznia 1919) Orawy, z której wraz
z ustępującemi wojskami polskiemi uszło

kilku najbardziej aktywnych działaczy

spisko - orawskich.

II. AKCJA DYPLOMATYCZNA O SPISZ

I ORAWĘ I WYSŁANIE DELEGACJI
DO WARSZAWY

Rząd polski wycofując wojska ze

Spiszu i Orawy nie myślał bynajmniej

rezygnować z tych czysto polskich tery-

toriów. Chodziło narazie tylko o to, by

uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi,

bo sądzono powszechnie, że mająca się

odbyć konferencja pokojowa przyzna te

ziemie Polsce. Nastrój wśród ludności

2) Kogo więcej interesuje sprawa na-

rodowego r>zbudzania Spisza i Orawy,

tego odsyłam do przepięknej książki ks.

F. Machaya „Moja droga do Polski* (Kra-

ków 1923),
W książce tej, napisanej z ujmującą

szczerością, możemy doskonale śledzić

jak autor, początkowo, „zabity Madziar**

staje się narodowo uświadomionym Po-

lakiem a d» czego w znacznej mierze

przyczynił się krótki zrzsztą pobyt w Kra-

kowie i przeczytanie „Trylogj:* Sienkie-

wicza, —

l

„ności.

 

 

na Spiszu i Orawie był zdecydowanie

antyczeski, gdyż Czesi w zajętych tery-

torjach postępowali brutalnie, uražaiąc

zwłaszcza na każdym kroku religijne u-

czucia szczerze katolickiej ludności, dla

której wkrótce przyłączenie Spisza i

Orawy do Polski było nietylko kwestią

polityczną, ale także i religijną.

Przyłączeniu jednak Spiszu i Orawy

do Polski towarzyszyły ogromne trud-

Przedewszystkiem Czesi byli

wówczas pupilkami zwycięskiej koalicji,

która zgadzała się na wszystkie żąda-
nia, jakie Czesi wysuwali. Polska z po-

wodu specyficznych warunków była w

położeniu o wiele gorszem tembardziej,

że sprawa srisko-orawska była drob-

nostką w porównaniu z kwestią Pomo-

rza, Śląska czy Lwowa. Poza tem w

tym wypadku mieliśmy na poparcie

swych żądań jedynie względy narodo-

we, gdyż praw historycznych do tych

odwiecznie węgierskich ziem nie posia-

daliśmy żadnych *) a co do Orawy, to

przeciwko nam przemawiały jeszcze

względy geograficzne, gdyż ta, jak wia-

domo, leży już w dorzeczu Dunaju i od

Polski oddzielona jest potężnym wałem

Beskidów.

Kwestja więc Spisza i Orawy z po-

czątkiem roku 1919 nie była bynajmniej

przesądzoną, a raczej wiele względów

przemawiało za tem, że pozyskanie

tych ziem dla Polski będzie natrafiało

na ogromne trudności.

W tym czasie powstaje. wśród dzia-

łaczy spisko-orawskich, bawiących w

Nowym Targu, szczęśliwa myśl, by

wysłać do Warszawy delegację ludno-

ści, któraby osobiście wyraziła swe ŻY-

czenia członkom Komisji. ajlanckiej z

ambasadorem Noulensem na czele. Inicja-

torem wysłania tej delegacji był bawią-

cy w tym czasie na Podhalu pułkownik

angielski Wade.

il. SKŁAD DELEGACJI SPISKO-

ORAWSKIEJ I JEJ WYJAZD DO

POZNANIA

Delegacja liczyła sześciu członków,

w której skład wchodzili: wspomniany

już, zasłużony bojownik o polskość

Orawy ks. Ferdynand Machay, prof. Dr.

Kazimierz Rouppert oraz czterech gó-

rali, po dwóch ze Spisza i Orawy. Byli

to: Piotr Borowy ź Rabczyc, Ignacy

Sandrzyk z Jabłonki oraz dwai Srisza-

cy: Wojciech Halczyn i Mateusz Kosz-

czak, obaj z Lendaku *). Choć wszyscy

 

3) Wprawdzie posiadaliśmy przez zgó-

rą trzy wieki tytułem zastawu 13 miast

spiskich, to jednak terytorjum to posia-

dało ludność przeważnie nizpolską, — na-

tomiast ta część Spisza, która jest za-

mieszkaną prawie wyłącznie przez Pola-

ków (Zamagórze), nigdy do Polski nia

należała, jeżeli pominiemy czasy pierw-

szych Piastów, gdyż o ćwczasnychgrani.

cach polsko-węgierskich nie wiele da się

powiedzieć,

4) Lendak, wieś leżąca już na połudn,

stronie Magóćry  spiskiej, jest ostatnią

miejscowością na południu zamieszkałą

jeszcze przez Polaków,

Wydawca:

Aleksander . Zwierzyński

 

| czterej przedstawiali niezwykle dodat-

nie typy narodowo uświadomionych gó-
rali, to jednak Borowy i Halczyn wy-

różniali się od dwóch pozostałych towa-

rzyszy zarówno inteligencją jak i oczy-

taniem. Obaj przebywali przez dłuższy

czas w Ameryce, w której nauczyli się

wcale dobrze po angielsku, a Halczyn,

jako Spiszak?), umiał nieźle po nie-

miecku. Nie byli to więc ludzie, którym

byle co potrafi zaimponować, znali bo-

wiem dobrze nietylko Amerykę, ale i

szereg większych miast Europy, iak

Berlin, Hamburg, Wiedeń, Rzym.

Gdy też róźniej będąc w Paryżu, by-

wali przimowani przez asów konferencji

pokojowej, to nie stanowiil jedynie ma-

iowniczej dekoracji dla ks. Machaya i

Prof. Roupperta, ale sami zabierali głos

i czasami (jak np. u Wilsona) wyłącznie

prawie mówili i przedstawiali te spra-

wy, dla których do Paryża przyjechali.
Zwłaszcza z dyplomatami angielskimi i

amerykańskimi, dzięki znajomości ięzy-

ka angielskiego, mieli zadanie ulatwione

i zadziwiali ich zarówno inteligentnemi

odpowiedziami, udzielanemi w ich języ-

ku, jak i pięknym, góralskim strojem.

Delegacja wyjechała do Warszawy

10 marca 1919, a stamtąd udała się do

Poznania, gdyż tam właśnie bawiła

misja koalicyina.

W Poznaniu jednak oczywiście spra-

wy przynależności Spisza i Orawy nie

załatwiono, lecz poradzono delegacji, by

udała się do Paryża i tam swoje dezy-

deraty przedstawiła  konferencii poko-

jowei.

IV. NASI GAZDOWIE W PARYŻU

Do Paryża już jednak pojechało 0-

prėcz ks. Machaya i Prof, Roupperta

tylko dwóch gazdów, a toBorowy i

Halczyn, dwaj inni musieli wracać do

domu, oddawszy wprzód swe piękne

serdaki i gunie szczęśliwym wybrań:

com.

Delegacja udała się do Paryża przez

Wiedeń i Szwajcarię, a trzeba dodać, że

jechali wszyscy przez cały czas w ku-

rytarzu wagonu, gdyż miejsca siedzące

zarezerwowane były na całe tygodnie

naprzód.

W Paryżu pierwszą czynnością„dele-

gacji- było zapoznanie członków Komi-

tetu Narodowego ze sprawą Spisza i

Orawy, co nie było rzeczą zbyt łatwą.

Sam prezes Komitetu Roman Dmow-

ski był dobrze poinformowany co do

obu ziem i zaliczył już przedtem Spisz

i Orawę w poczet tych terytoriów, któ-

rych się miała domagać Delegacja Pol-

ska na konierencii pokojowei (Linia

Dmowskiego). Pewne natomiast trud-

ności mieli nasi delegaci przy ziedny-

waniu sobie innych członków Komitetu,

którzy niekiedy wyrażali obawę, że

zbyt forsowne wysuwanie Spisza i Ora

wy może zaszkodzić sprawie Pomorza,

Górnego Śląska, Cieszyńskiego, Warm-

s) Sąsiadujące z Lendakiem Biała Spi-
ska i Słowiańska wieś, mają wielki pre-
cent Niemców. > 



„Str. II. DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Ri tylu innem, które czekały dopiero | zapomną języka w gębie. Tymczasem |powiadanemi stylem nie gorszym od

na rozstrzygnięcie Konferencji pokojo- |

wej. Z punktu widzenia ogólnopolskiej
golityki państwowej trudno było nawet

odmówić racji |ego rodzaju stawianiu

kwestii, Ks. Machay jednak i jego gó-

rale stali na stanowisku, że każdy skra-

wek ziemi, zamieszkały przez ludność

polską, ma pełne prawa domagać się,

by iego ziemię przyłączono do Polski

bez względu na warunki ekonomiczne
czy jakiekolwiek inne. Ta wytrwałość

i energja w domaganiu się swego prawa

przełamała wreszcie pewną niechęć nie

licznych zresztą jednostek i w krótkim

czasie nasi górale stali się popularnymi

1 lubianymi przez Polonię parysk:, ale
także wśród. szerokich mas Paryżan,

których zaciekawiły przedewszystkiem

„egzotyczne“ ubiory naszych gazdów.")

V. AUDJENCJA U WILSONA.

Drugim etapem czynności Delegacji

spisko — orawskiej było przedstawienie

swych postulatów  wybitniejszym 0s0-

bistościom sprzymierzonych mocarstw.

Tak więc złożyli wizyty podsekreta-

rzowi stanu w. francuskiem Minister-

stwie Spraw Zagranicznych P. Laro-

che”), oraz min. Andrć Tardieu. Fran-
cuzi jednak, choć przyjmowali Dele-

gację bardzo uprzejinie, głosili w tei

sprawie swoje  desinteressement, nie

chcąc sobie zrażać zarówno Polaków

jak i Czechów i wyrażali życzenie, by
spór spisko — orawski został załatwio-
ny polubownie między dwoma państwa-
mi. Podobne poglądy wyrażali przed-
stawiciele Włoch Salvago Raggi i della
Toretta. Natomiast wizyty u  dyplo-
matów angielskich i  amerykafskich8)
rosiadały znacznie _sympatyczniejszy

charakter, gdyż panowie ci rozmawiali

przeważnie nie z kierownikiem Dele-
gacji ale z samymi gazdami wypytując
się ich bardzo szczegółowo o stosunki
gospodarcze, polityczne, religijne, ko-
munikacyjne na Spiszu i Orawie, przy-

czem najwięcej jednak uwagi poświęcali

Anglicy i Amerykanie stosunkom ekono-
micznym.

Na wszystkie pytania gazdowie da-

wali jasne i wyczerpujące odpowiedzi
i podkreślali, że jedną z głównych przy-

czyn ich garnięcia się do Polski jest

oprócz narodowości wiara katolicka?),
którą Czesi teraz poniewierają i lekce-

ważą.!9), Nie trzeba dodawać, że to peł

ne taktu i godności zachowanie się pro-
stych górali, ich piękny strój, inteligent-

ne i rzeczowe odpowiedzi wygłaszane
po angielsku, — wszystko to musiało

zrobić bardzo korzystne wrażenie na
dyplomatach anglosaskich i im też

głównie mamy do zawdzięczenia, że

ogłoszono niebawem plebiscyt na spor-
nych terytoriach Spisza i Orawy.

Punktem kulminacyjnym pobytu de-

Jegacii spisko — orawskiej w Paryżu

była audjencja u wszechwładnego wów
czas prezydenta Wilsona, który posly-

szawszy już przedtem o tej oryginalnej
delegacji, wyraził życzenie ujrzenia ich

u siebie (a uzyskanie audjencji u Wiłso-
ma było wówczas rzeczą niesłychanie
trudną). —

Zdawałoby się, že znalazłszy się
oko w oko z tym prawdziwym wów=

czas dyktatorem Europy — ci prości
górale stracą rezon i, jak to się: mówi,

 

 

%) Ks. Machy opowiada wiele zabaw-
mych przygód, jakie spotkały gazdów ze
strony Paryżan — a zwłaszcza Paryżanek.

1 Obecny ambasador Francji w War-
szawie.

*) Rozmawiali nasi delegaci kolejno z
prof. Lordem, z amerykańskimi sekreta_
rzami stanu Backerem 1 Bowmanem,
amb, Witham, oraz z Anglikami prof. Pa-
tonem i pulk, Kischem,

*) Ks, Machay „Nasi gazdowie* str. 19,
10) Zwłaszcza obyrzali się Anglicy sły-

sząc o strzelaniu do figur Świętych w

Tablonce i innych miejscowościach,

wręcz przeciwnie! gazdowie spokojnie

i rzeczowo wypowiedzieli swoją pro-

śbę, by ziemie, w których żyją, zostały

przyłączone do Polski. Na pytania pre-

zydenta odpowiadał Piotr Borowy, któ-

ry przytem ujął prawą rękę Wilsona

i głaszcząc trzymał ją aż do końca aud-

iencji. Prezydent wzruszony obiecał

zrobić wszystko to, co będzie od niego

zależało a Borowy mu na to z całą uf-

nością rzekł, że „my dobrze wiemy, że

Pan wszystko możesz zrobić, to tylko

od Pana zależy!

Złożywszy krótki memoriał wraz z

odpowiednieni mapami pożegnała dele-

gacja prez. Wilsona, który później po-

wiedział swemu sekretarzowi, że jest

zachwycony tą delegacją i byłoby mu

sto razy milej, gdyby takie delegacje

do nicgo przychodziły, aniżeli różni

dypiomaci.

VI POWRÓT DO KRAJU
1 REZULTAŁ PODROZY.

 

Po audjencji u Wilsona delegaci przy

szli do przekonania, że ich zadanie w

Pażyżu jest skończone i należy wracać

do kraju. Do Polski wrócili przez Niem-
cy jadąc pociągiem, który wiózł do Pol-
ski gen. Hallera, przyczem obai gazdo-
wie musieli się przebrać za Halierczy-
ków, bo przej: zd przez Niemcy był do-
zwolony jedynie wojskowym.

W kraju wszyscy delegaci rozwinęli

ożywioną działalność — propagandową

celem zaznajomienia jak  najszerszych

sfer społeczeństwa polskiego ze sprawą

Spisza i Orawy. Zwłaszcza wzbudzały

entuzjazm przemówienia Piotra Boro-

wego, który zaciekawił słuchaczy licz-

nemi przypowieściami i gadkami, wy-

W wieku dziecięcym zdarzają się

ansmje wielopostaciowe, zalsžnie od róż-

norodnych czynników wywołujących to
schorzenie. Ponieważ przyczyny tej cho-

roby są rozmaite, nie zawsze znane, dlate.
go klasyfikacja anemji na różne grupy
była nieścisła « nie zawsz: odpowiednio

uzasadniona, Podział zarówno» anemji na
zwykłe i złośliwe — w zależności od sto-
pnia złośliwości przebiegu, jak i podział
na pierwotne i wtórne nie może się
utrzymać wobec wyników nowych badań

Badania te wykazują, ż2 anemji piar-
wotnych niema; — wszystkie anemje są

wtórne, wszystkie są wywołne przez pe-
wne czynniki, chociaż nie zawsze znane.
Czynnikami temi mogą być sprawy €x0-
genne —- gdy przyczyna wywołująca cho
robę jast poza organizmem (wtady przy-
chodzi do zaburzenia rownowagi jaka
normalnie utrzymuje się między organi-
zmem z jednej strony a szkodliwemi czyn-
nikami z drugiej), lub też sprawy
andoganne — kiedy przyczyna powodująca

chorobę nie przychodzi od zewnątrz, lecz
tkwi w samym organiźmie,

Omówimy pokrótce poszczególną rodza.
je anemji z tych obu grup, Wśród an2mji
powstałych z przyczynexogennych można
wyróżnić następujące:

Anemja alimentarna — dosyć częsta u
dzieci — jest wynikiem nieodpowiedniego
żywienia, —- jak np, sztuczne karmienia
wyłącznie mlakiem kmowiem, a jeszcze
gorzej koziem, trwające zbyt długo. Cho.
ciaż dziecko przynosi ze s>bą na świat
pewien zapas żelaza, złożony w wątrobie

jednak wsbec niedostatecznej ilości tego
ważnego składnika w mleku — zapas ten
wyczerpują się — stąd przychodzi do
schorzenia: dziecko wygląda jak nalane,
mięśnie wietczeją, traci apetyt, spada na
wadze, kraw wykazuje spadek hemoglo-
biny do 30 — 20 proc. zawartości ilość
ciałek czerwonych spada do 2 miljonów,
w bardzo ciężkich wypadkach nawet d»
1 miljona — może też nastąpić w tych
ciężkich wypadkach uszkodzenie ogólnego
aparatu krwiotwórczego, Brak słońca.
zła mieszkanie i wogóle złe warunki hi-
gjemiczne jeszcze bardziej pogarszają spra
wę. Podawanie jarzyn bogatych w żelazo
i jego preparatów leczy tę sprawę, Anemja poiniekcyjna powstaje

a pochodzący z organizmy matki, — to *

Sabalowego.

Ogłoszeny przez Radę Dziesięciu
plebiscyt nie obejmował wprawdzie

wszystkich terytoriów, żądanych przez

Polskę), w każdym bądź razie miał
się odbyć na całem Żamagórzu oraz w
powiatach Trzciańskim i Namiestow-

skim na Orawie. Mimo wszystko jednak
wynik plebiscytu zdawał się być prze-

sądzonym na korzyść Polski. To też

decyzja Rady Ambasadorów z dnia

26 Iipca 1920, przyznająca Polsce jedy-

nie drobne skrawki Spiszu i Orawy, by-

ła gorszą od najgorszego wyniku ple-

biscytu.'2).

Na Orawie wyszliśmy stosunkowo

jeszcze obronną ręką, gdyż oprócz Ja-

błonki, będącej od dawna centrum ru-
chu polskiego, otrzymaliśmy  następu-

jące wsie: Górną i Dolną Lipnicę, Chyż-
ne, Podwilk, Piekielnik, Podszkle,

Orawkę, Bukowinę, Harkabuz, Pod-

sarnie i Górną i Dolną Zubrzyce.

O wiele gorzej obszedł się z nami

arbitraż Rady Ambasadorów na Spiszu,

przysądzający Czechom stolicę Żama-

górza Starą Wieś, a zwłaszcza tak po-

żądaną przez Połaków  Jaworzynę.

Przypadło tu Polsce tylko 12 gmin a to:

Nowa Białka, Frydman, Krempach,

Trybś, Łapsie Wyżne i Niżne, Łapsian-

ka, Czarna Góra, Rzepiska, Jurgów,

Kacwin, Dursztyn, Falsztyn Oraz Nie-

dzica wraz z zamkiem niedzickim.

Decyzja choć niesprawiedliwa i wy-
raźnie nas krzywdząca, przyznała Pol-

 

 

1) Czadeckie oraz powiaty Keżmarski
i Lubowelski na Spiszu przyznano Cze-

| chosłowacji bsz plebiscytu.
13) Według zdania ks. Machaya: „Mo-

ja droga* str. 257, 
wskutsk uszkodzenia ciałek czerwonych

przez jady bakteryjne, jak kiła, gruźlica,
tyfus brzuszny i inne większe choroby za-

| kaźna,

Anemja toksyczna — łączy się z pJ-
przednią, gdyż jady . bakteryjne są też

| toksynami, — ale spacjalnie występuje po
zatruciu pewnemi środkami leczniczemi
np, sałvarsanem (preparat arszanikowy w
leczeniu kiły), nirwanolem (przy leczeniu
pląsawicy), Ostatnie badania wykazują, że
wskutek zatrucia może nawet przyjść do

porażenia szpiku kostnago, a więc
aparatų krwiotwórczego,

An, posthaemoragiczna — po utracie
znacznej ilości krwi wskutek zabiegu np.
złe zawiązanie pępowiny, nieszczęśliwy za_

bieg położniczy itp,

An, vermigenes (czerwiowa) — mają
tu znaczenie przeważnie tasiemca, które

wysysają krew z naczyń ścian przewodu
pokarmowego,

Wśród anemji wywołanych przez czyn.
niki endogenne można wyróżnić dwie

grupy: jedną o przyczynach niejasnych,
drugą o przyczynach dokładnie poznanych.

I, ANEMJE ENDOGENNE

O PRZYCZYNACH NIEJASNYCH:

An. wcześniaków ew. bliźniąt —

występuja dopiero po pewnym nie długim
wprawdzie czasie — jest y wcześniaków i
u bliźniąt bardzo częgta — przyczem po-

,stępuje dosyć szybko, Sądzono, że wystę”
| puje wskutek niedostatecznej ilości żela-
' za u tych dzieci otrzymanego z organizmu
matki, — przekonan» się jednak, że poda-
wanie żelaza zawodzi, Anemja ta ustę_
puje, chociaż bardzo powoli.

An, aplostyczna, — b, częsta, — spowo-
dowana jakimś wrodzonym dafektem, —
prowadzi stale do śmierci, przyczem stwier
dza się wielkie zmiany w ciałkach czer-
wonych i płytkach, ilość ciałek czerwo-

nych i białych zmniejsza się, płytki za.
nikają, — stąd krwotoki, Stwierdzono, że
niektórs choroby prowadzą do takiej
anemji np. nowotwory w kościach, a tak-
że choroba „marmurowa'* _— przy której

kości są zgrubiałe i wykazują prawie zu-

pełny brak szpiku kostnego, į

An, hemolityczna — występuje częściej
u dorosłych — stwierdza się mniejszą war.
tościowość ciałek czerwonych i organów
krwiotwórczych, ciałka czerwone są kuli.

 

| sce te ziemie, w których uzyskanie ć
Polski nikt bardzo nie wierzył a, i:

już wspomniałem, przemawiały prz

ciwko nam zarówno względy hisi:-
ryczne jak i geograficzne. _

Dla *naszych delegatów decyzja R:

dy Ambasadorów wypadła bardzo nie-
pomyślnie, gdyż rodzinna wioska Bo-

rowego Rabczyca została przyznana

Czechom, — zaś Lendak, skąd pocho-
dzit Halczyn, nie był wogóle obięty

plebiscytem. Halczyn straciwszy na-

dzieję powrotu ojczystej wioski na łono
Macierzy, wraca tam i pędzi życie

nie wolne od szykan i złośliwości cze-

chosłowackich władz politycznych. Za-
możniejszy od Wojtka Halczyna Boro-

wy sprzedaje ojcowską chałupę w Rab-

czycy i kupuje zagrodę w pobliskiej

lecz polskiej już Lipnicy Wielkiej i żyje

tam jeszcze przez lat dziesięć, — odzna-

czony przez Rzeczpospolitą orderem

„Polski Odrodzonej“ —
 

Podhale, które do r. 1918 było polą-

czone z resztą Polski nienaturalnie wą-

skim pasem ziemi, obecnie dzięki przy-

łączeniu do Polski części Spisza i Ora-

wy, nabrało bardziej naturalniejszych

granic a sam „półwysep” uzyskał znacz
nie szersze podstawy.

Wiele zapewne ludzi pracowało nad

tem, by Podhale uzyskało nowe i tak
bardzo cenne dla nas terytoria, jednak

kto wie, czy nie największa zasługa

przypada tym dwom biednym góralom,

którzy dzięki swej prawości, przywią-

zaniu do wiary ojczystej i bezintere-

sowności sprawili, że obecnie granica

Polski obejmuje ziemię leżącą iuż po

tamtej stronie Karjat. —
Zbigniew Ciekliński 

 

0 niedokrwistošeiach dzieciecych
ste, budowa ich jest inna, odporność w
stosynku do roztworów hipotonieznych

znacznie zmniejszona. Jest to objaw pew-

ny, na nim oparta jest próba 'Wandenbar-
ga, Chorobę tę cechuje żółtaczka koloru
szaro-miedzianego — stąd też i inna na_
zwa tej choroby: — żółtaczka hemolitycz-
na; może ona być wrJdzona lub nabyta;
objawy chorobowe okrasowo nasilają się,
napady z wysoką gorączką utrzymują się

przez kilka dni, Chorzy ci często mają
wieżycowaty kształt czaszki,

II. ANEMJA ENDOCENNE

0 PRZYCZYNACH ZNANYCH

Anemje wskutek zaburzeń w czyn-

ności gruczołów go wewnętrznem  wY-

dzielaniu, a więc: przy obrzęku śluzako-

wym wskutek niedostatecznej czynn ci

wydzielinowej tarczycy, przy chorobie

Adissona, wskutek zaburzeń. wydzielni.

czych nadnerczy przy chorobach przysad-

ki mózgowej, )

Chloranemja,

 

blednica wskutek
ustania funkcji wewnątrz wydzie!niczych

jajników,

An. perniciosa — niedokrwistość zło-
Śliwa — przy jej leczeniu podaje się wą-

trobę, — gdyż zawiera ona kwasy amino-
we powstałe z rozpadu białka. — Z tych
kwasów organizm wytwarza pirole po-
trzebne do budowy barwika krwi, — Wą-
troba tych kwasów nie wytwarza, tylko
magazynuje; mają one powstawać w bło-
nie śluzowej żołądka, gdyż stwierdzono,

że błona śluzowa trawiącego żołądka po-

siada te same właściwośc: krwiotwórcza co
wątroba, Te ciała prawdopodobnie pe-
chodzą z pokarmów i normalnie organizm
nię cierpi na brak ich, tylko w tym stanie
chorobowym, przy którym »rganizma nie

jest zdolny lub nie może rozczepiać biał-
ka wskutzk t, zw, bezsoczności żołądka, —
polegającej na sch>rzeniu błony śluzowej
żołądka. 'Wówczas następuje brak tych
cząstek kwasów aminowych, potrzebnych
d> budowy homoglobiny.

Anemje powodują obniżenie odporności
organizmu, wskutek czego może przyjść
łatwo do zakażenia, Z drugiej znów strony

przebycie ciężkich chorób zakaźnych może
spowodować w następstwie anamję,
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Z teatrów angielskich
używania życia. Ililton w „Komusie*! miejący ięzyka — bodajże stanowiący

Niż byłoby w Koresponden-

cji o normalnych rozmiarach dać obraz

Życia teatralnego W. Brytanii, czy choć-

by tylko samego Loadynu, w dobiegaią-

cym końca sezonie. Poprzestanę tedy

na kilku zjawiskach, które szczególnie

zasługują na uwagę.

Teatr w Regent's Parku
Lewis Carroll ma stanowczo szczę-

śliwą rękę. Udało mu się powtórzyć tam

tegoroczne powodzenia teatru na wol-

aem powietrzu. Wspaniała — dla niektó-

jych zanadto wspaniała — pogoda šcią-
ga dzień w dzień tłumy do Ogrodu B”-

tanicznego, stanowiącego część Regen:'s

Parku.

Cechą repertuaru jest coraz więk-

sze urozmaicenie. Punktem wyjścia te-

atru w Regents Parku był Szekspir,

którego dwie komedje fantastyczne,

młodzieńcza i starcza, „Sen nocy let-

niej” i „Burza”* świetnie nadają się wła-

śnie do wystawienia na tle przez natu-

rę stworzonych dekoracyj, Akcja ich

odbywa się przecież przeważnie na po-

wietrzu, stąd cudowne opisy, obie tzż

sztuki zawierają obiitość żywiołu fan-

tastycznego, Może widz z czasów Elż-

biety wierzył w eliy i w Arjela, może

miał swoje wątpliwości. Widz naszych

czasów nie wierzy, ale znacznie łatwiej

mu pogodzić się z kowencją, jeżeli uj-

rzy te nadprzyrodzone twory, wychy-

lające się z zarośli i bujające w koro-

nach drzew, niż jeżeli wychodzą zza

kulis, opuszczają się z góry na niewi-

docznym sznurze i pochłania je zapad-

nia. £

Wybornie wypadła również „Noc

Trzech Króli* szczególnie jej poetycz-

ne ustępy, którym zieleń ; kwiecie da-

ło wspaniałą oprawę.

W tym roku Filida Nelson - Terry

gra w „Śnie nocy letniej" Oberona, Ro-

bert Atkins Spodka itd. wznowiono

też „Noc Trzech Króli”, lecz między te

przedstawienia wplatają się sztuki współ

czesne lub w każdym razie poszekspi-

rowskie. Najbliższą premierą będą „Wiej

skie załoty* Shaw'a z najsławniejszą

artystką angielską, Sybillą Thorndike

w głównej roli. Bardzo szczęśliwą inn2-
wacją jest również przeniesienie pod

gołe niebo baletu. Sidney Carroll wy-

jeżdża ze swym zespołem na kiłkudnio-

we tury prowincjonalne, wynajmując

na ten czas swą „salę“ i „scenę“ trupie

tanecznej Vię - Wells.
Do mniej szczęśliwych pomysłów za-

liczyć trzeba wystawienie w Regent's

Parku „Ryszarda III.“ Posępny nastrój
tej tragedii obludy, žadzy władzy i mor

du niełatwo wydobyć pośród rozkosznej

przyrody. Dodajmy dla sprawiedliwo-

Šei, že odpowiedzialność nie spada na

Sidney'a Carrollą, gdyż był to występ

- gościnny.

zh Komus
Na rok bieżący przypada trzechsei-

lecie „Kommusa* Miltona. Jest to tzw.

maska tj. widowisko mitologiczne z 0b-
fitością efektów wzrokowych i z muzy-

ką. Milton napisał je dla  uświetnien:a

uroczystości, urządzanych przez hi.

Bridgewater, gdy ten obeimowal na-
miestnictwo Walji. Podobno wysnał

treść z zabłąkania się w lesie dzieci hra-

biego, ale uiął ją w wiersz, pełen pierw

szorzędnych piękności poetyckich i wp”o

wadził tendencję moralną w swoim pu-

rytańskim duchu. Poeci odrodzenia po-

wtarzali w najrozmaitszem ujęciu ani-
kreontyczno - horacjańskie wezwanie do   

jest przedstawicielem „odrodzenia chrze

ścijańskiego, potępia żądzę użycia, prze

ciwstawiając jej ideał czystości i dosko-

nałości.

„Komusa“ po raz pierwszy odegrano

w roku 1634 w parku (czy sadzie) zam-

ku Ludiow. Był więc pisany z myślą

o tle drzew i krzewów. Stąd wybornie

wygląda! na scenie Regent's Parku, a

iego przepiękne tyrady robiły głębokie

wrażenie właśnie na łonie natury. Na

pierwszy plan wybił się Leslie French

jako Duch Opiekuńczy Dziewicy (I adv)
granej przez Sybillę Evers.

Komedja omyłek
Natomiast niezbyt fortunym pomy-

słem było połączenie „Komusa* z szek-

spirowską , Komedją omyłek". Pomijam

już odmienność tonu -— ostatecznie wra-
żenie mogłoby polegać na kontraście.

Ale można twierdzić, że „Komedia 0-

myłek* wogóle niebardzo nadaje się już

dziś do grania. Filologa klasycznego mo-

że interesować iako jedyna sztuka Szek

spira, oparta wprost na klasycznym

oryginale (tj. na „Menechmach“ Plauta),

znawcę epoki elżbietańskiei pociągnąć

mnogością aktualnych w owym czas'e,

a dziś niezrozumiałych aluzyj, badacza

życiorysu Szekspira przypuszczalnym

żywiołem autobiograficznym (bo przy-

puszczają że w postaci zazdrosnej a

kłótliwej, Adrjany poeta przedstaw'ł

własną żonę), ale d'a przeciętnego wi-

dza wieku XX. te atrakcje nie istnieją.

Farsa wyda mu się nieprawdopodobną,

szeregu szczegółów nie zrozumie, a Za

to wszystko nie znajdzie odszkodowa-

nia w czarze poezji, którego tu bardzo

mało.

Zupełnie też nieodpowiednie jest tło

Regent Parku. Akcja „Komedji omy-

ltk* rozgrywa się przeważnie na pla-

cach j ulicach miejskich... Zdaje się, że

sztukę wybrano poprostu d'atego, iż jest

najkrótszą komedją szekspirowską, więc

razem z „Komusem'* niebardzo przekr?-

czyła normalny czas trwania przedsta-

wienia. Nie uratowała jej nawet wcale

dobra gra Margerethy Scott i innych
i wykonawców.

Eschylos w Bradfield
Zupełnie innego rodzaju, zresztą bar-

dzo oryginalny eksperyment urządziii

amatorzy płci obojga, rekrutujący sę

ze sfer uniwersyteckich, w Bradfield w

Berskshire. Wystawił Eschylossowego

Agamemnona po grecku w  kredowei

pieczarze. Okazała się ona cudownie
akustyczną, a nawet widzowie nie rozu-

 

 

większość — upajali

nością, która stanowi kontrast wobec

brzydkiej dźwiękowo  angielszczyzny

Zresztą mieli i obfitość niezwykłych

wrażeń wzrokowych.

Przedstawienie w Bradfield miało

charakter kompromisowy. Starano się

zachować hieratyczny ton  Eschylosa

który chciał tworzyć raczej jakieś na-

bożeństwo, niż tragedję. Umieszczo'w0

chór na przodzie sceny. Ale nie posu

nięto pietyzmu do ostateczności, która

mogłaby wyjść na szkodę przedstawi2-

nia.

Postacie dramatu greckiego były w

oryginalnej inscenizacji ateńskiej czemś

nadnaturalnem. Na twarzach miały mas

ki, na nogach koturny, które znacznie

wzrost powiększały. Tego nie naślado-

wano. Odstąpiono również od wzrokowej

monotonii greckiej sceny, która ubiera-

ła wszystkich aktorów w białe, powłó-

czyste szaty, nadając im cechy  por.-

szających się posągów. Dano więc głó-

wnym osobom chitony i chleny purp:-

rowe ze złotem, a straż przyboczną A-

gamemnona ubrano w strój czarny z

bronzowym.

Dlaczego ludzie chodzą
do teatru?

fnkietę na powyższe pytanie urzą-

dził znany dramaturg i rzutki reżyser

oraz artystyczny kierownik teatru C. B

Cochrane pośród publiczności, uczęsz-

czającej przez kilka dni na sztukę Mal

gorzaty Kennedy „Nigdy mi nie uciek-

niesz“ (Escape Me Never!). Sztuka ta
grana jest od ośmiu miesięcy i stale wy

pełnia salę. Powodzenie to zawdzięcza

po części grze Elżbiety Bergner.

Cochrane zwrócił się do publiczności

najuboższej, bo uczęszczającej na gale-

rię. Bilet kosztował tylko 1 i pół szy-

linga, ałe nie tak łatwo go otrzymać.

gdyż niema przedsprzedaży, więc trze-

ba stać w ogonku — nieraz dobrych

kilka godzin. Zdaje się, że rozumowanie

było słuszne: tacy widzowie chodzą do

teatru nie dla mody, nie dla pokazania

czy zobaczenia strojów, ale z czystego

zamiłowania artystycznego, a poniew1ż

zapewne niezbyt często mogą sobie p0-

zwolić na jego zaspokojenie, dobrze się
namyś!'ają, jaką wybrać sztukę.

Kwestionariusz brzmiał:

Czy pana (panią) skłoniły do zobacze.
nia Elżbiety Bargnar w „Nigdy mi nie u-

ciekniesz?*
1) recenzje,
2) rada znajomych, ;
3) jej rołe filmowe,
4) afisze

się jego melody;-

Kłopoty „mokrych Słanów Zjedhn.

P. prohibicji większą część sprze-
dawanego tajnie alkoholu sprowadzano
z Kanady i Indyj zachodnich, Obecnie wy-
rabia się go tani» na miejscu, nalewa do
butelek po napojach, prawnie sprzedanych
i zaopatruje w podrobiona precyzyjnie
etyksaty, Ponieważ bootleggerzy nie płacą
podatku, nie płacą zą komisję nie wydają
nie na reklamę, ich konkurencja jest

wprost zabójcza dla koncesjonowanych
handlarzy napojów wyskokowych i ci zwró
cili się do rządu o szybką pomoc, gdyż
każdemu prawie groz: bankructwo,

Rząd Stanów zdaje sobie sprawę z sy.

tuacji, postanowił tedy bezwzględnie wy-
tępić tajny handel alkoholem, W tym ce-
lu prezydant Roosevelt udzielił nadzwy-

czajnych psłnomoenictw p, Józafowi Choa-
ta, który ma stanąć na czele akcji przew
bootleggerom, działając w ścisłem poro-
zumieniu z władzami skarbowemi |! poli-

cją. ©
Jakież będą środki tej walk'?
Przedewszystkiem idzie o wyśledzenie  

tajnych fabryk i składów, Wzięiw się ener-
gicznia do rzeczy i w przeciągu tygodnia
wykryto 300 dastylarn., skonfiskowano
zgórą 20 tysięcy gallonów alkoholu i u.
w'ęziono» zgórą 400 osób,

Równocześnie zapadło postanowienie,
że państwo roztoczy ścisłą kontrolę nad
wyrobem butelek i ich sprzedażą. Dozwo-
lone będą tylko flaszki, zaopatrzone w
znak, stwierdzający zapłacenie podatku,

zresztą bardzo niskiego. Ponowna sprze-
daż buielki ma być surowo zakazana. Po

restauracjach i hotelach zbierać się bę_
dzie próżne naczynia szklane,

Pozostaje j3szcze sprawa cen, Uczciwi
handlarze nie mogą konkurować z bJot-
leggerami, którzy tak Świetnie nauczyli
się naśladować ich towar c» do zewnętrz-

| nego wyglądu, że dopiero smakiem I:

przy pomocy analizy chemicznej można
stwiardzić różnicę, a czasam okazuje ją
d>piero ból głowy, Prezydent jąst upraw-
niony do zniżenia podatku od alkoholów

o 50% i najprawdopodobniej skorzysta
z tego prawa. E ES i  

5 jści zycDTRada Lakis o
6) reklama prasowa, į ©
7) zwykły przypadek?,

Odpowiedzi było około 2 i pół 4

siąca, a więc liczba, pozwalająca wysta
wać pewne wnioski, Około dwóch ty-
sięcy głosów padło na dwie pierwsze

ewentualności (1, 2), przyczem zwycię-

żyły recenzje, ale tylko w stosunku 9:8.

Trzeci punkt (role filmowe) zgromadził
niewiele ponad 200 głosów. Jeden z

przypisujących swą bytność na sztuce

kinowym występom Elżbiety. Bergne:,

napisał „Jej głos, chćby rozbrzmiewa-

iący z metalowej tuby, jest dręcząco

piękny. Szedłem dziś popołurniu piecho

tą pięć mil (ang.), aby go usłyszeć i bę-
dę musiał taksamo wrócić".

Po setce głosów otrzymały punkty 5

i 6 (ogłoszenia i fotografie na gmachu

teatralnym; afisze). Tylko 46 osób przy
znało się, że przyszły na przedstawie=

nie przypadkowo. ę

Najciekawsze były odpowiedzi, wy-

chodzące poza 7 punktów Cochrana —

naturalnie bardzo nieliczne. Niektórzy

oświadczyli, że ściągnęło ich nazwisko

Małgorzaty Kennedy jako autorki zna-

nej powieści „Wierna nimfa". Inni ma-

ją zaufanie do reżyserii Cochrana. Ktoś

napisał: „Sukces to sukces“ (a wiąe
dał się skusić długotrwałem _powodz:-

niem sztuki. Byli tacy (bodaj że Żydz:),
którzy poszli do teatru przez sympatję

do aktorki, wydalonej z Niemiec, Ci po

mylili się, bo Elžbieta Bergner pocho-

dzi z Wiednia, chociaż sławę zdobyła

głównie w Berlinie, do Anglji zaś przy-

była na rok przed przewrotem hitlerow-

skim. Ktoś napisał, że chciał zobaczyć,
0 co ludzie robią tyle hałasu.

Na specjalną uwagę zasługują trzy

indywidualne odpowiedzi:

Chciałam się raz porządnie wypła-
kać,

Mecz został odwołany,
Ściągnęła mnie jej naturalność i to, że
nie onduluje na stał włosów,

Chirurgiczna sztuka

Ogólne zaniteresowanie budzi zapo-

wiedziana na 28 czerwca premiera w

Lyric Thteatre, Men in White (Ludzie
w białych kitlach) Sidney'a Kingsmiil.

Sztuka ma duże powodzenie w Nowyin

Jorku i grana już była na stałym lądzie

Europy. w

Rzecz dzieje się w szpitalu, a jedna

z odsłon rozgrywa się w Sali operacyi-

nej. Przeciwko zbytniemu realizmowi

tych scen wystąpiła cenzura, żądając

pewnych opuszczeń.

Treść obraca się około konfliktu mię-

dzy miłością a powołaniem. Mężczyzna

pragnie poświęcić się chirurgji, ukoch1-

na kobieta sprzeciwia się temu. Osta-

teczne jej ustępstwo jest problema=

tyczne mówi bowiem lekarzowi „Pra-
cuj, jak możesz, najciężej” i oddala S'ę,

nie mówiąc, na jak długo.

Dochód z pierwszego przedstawienia

przeznaczono na Szpitał św. Jerzego, a

ponieważ prezesem Rady Zarządzającej

tą instytucją jest książę Walji, zapowie-

dział on swą bytność na premierze. Bę-

dzie również obecny i autor, który po

raz pierwszy opuścił Stany Zjednoczo-

ne, aby osobiście kierować próbami.

Warto jeszcze zanotować jeden cha-

rakterystyczny szczegół: dialogi za»

wierają dużo amerykanizmów, zwłasz

cza amerykańskiej gwary lekarskiej.

Wobec tego przeprowadził w nich od-

powiednie zmiany językowe Dr. Merton

Hodge, w jednej osobie Ikarz 1 drama-

turg (iego „Wiatr i deszcz” doczekał

się właśnie w St. Martin's Theatre)
trzechsetnego przedstawienia).  -*

Tłumaczył W. T+
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W ea rolę w da wnych czasach, przy

odmiennych niż dziś sposobach woiow1-

nia odgrywały warowne zamki, będące

bądź rezydenciami  wielkopańskiemi,

bądź sicfzibami władz adminisiracyi-

nych i sądowych. Te ostatnie, wzna-

szone w stolicach ziem czy województw

basztami i murami swemi nietylko bro |

niły ziem tych przed najazdami w:o-

gów, ale były również gwarancją wykc-

nywania władzy  starościńskiej, Mie-

ściły się bowiem w nich urzędy staro-

stów grodowych.

Nie dotrwały warownie te na ob-

szarze Województwa Ruskiego dawnej

Rzeczypospolitej do naszych czasów,

tak, jak wiele zamków prywatnych. Co

najwyżej ostały się samotne baszty,

części dawnych zabudowań lub tylko

resztki murów. Nic dziwnego. Magnaci

dbali o swe rezydencje, a twierdze bę-

dące włesnością Rzeczpospolitej w ia-

nych pozostawały warunkach. Różre

też przyczyny składały się na to, że

dziś tylko ruiny możemy oglądać. Licz-

ne w XVII. wieku wojny i najazdy ro-

biły swoje, a nie było środków na na-

prawę w okresie upadku gospodarczego

kraju i skarbowości państwowej. Czas

zaś nie próżnował niszcząc dalej murv.

Wreszcie dzieła dokonywał nieraz rząd

austriacki, nakazując burzenie niektó-

rych warowni.

W stolicy iednei z ziem Wojewódz-

twa Ruskiego, Sanoku dochował się do

naszych czasów zamek, aczkoiwiek w

postacj riało już przypominającej dawuą

siedzibę starostwa grodowego. Jest jed

nym z Ltiewielu zabytków miasta, któ-

re niegdyś niepoślednią odgrywało roię.

Nie dotrwała do teraz fara zbudowana

za czasów Kazimierza Wielkiego, dwa-

krotnie w XVIII. wieku spalona. Istnie-

je jeszcze romański kościół z klaszto-

rem OO. Franciszkanów, cerkiew oraz
parę starszych kamienic.

Budowle te jednak nie przedstawia-

ją ani większej wartości architekt-

nicznej, ani też nie dochowały w swych

murach prawie niczego (poza  stareni

dokumentami i książkami), co przedsta.

wiałoby większą wartość zabytkową.

Wiele zawdzięcza Sanok  Kazimie-

rzowiWielkiemu. Król ten nadał miastu

prawo magdeburskie w 1366 roku, ale

„ pamiętał te.ż o umocnieniu tu swej wła

dzy królewskiej, odbudowując (wedłux

Glogera) w tymże roku zamek. Zam'e-

szkiwali tu podczas pobytów swych w

Sanoku królowie polscy. A zajeżdżał tu

jeszcze Kazimierz Wielki, wielokrotnie

podczas swoich podróży zatrzymywał

się tu Władysław Jagiełło, w roku 1417,

z okazji Ślubu tegoż króla z Elżbie.ą

Granowską w farze sanockiej, gościł

zamek w swych murach parę królewską

i dygnitarzy, przybyłych tam wówczas

W późniejszych czasach bywał zamek

sanocki rezydencją królowych polskich

jak np. Zofji,i wdowy po Władysław.e

Jagielle, Bony, po śmierci Zygmunta |.

oraz od roku 1552 Izabelli, siostry Zy-

gmunta Augusta a wdowy po Janie Za-

polyi, gdy musiała uchodzić z Węgier.

Aż do pierwszego rozbioru wykony-

wał swój urząd na zamku sanockim sta

rosta tej ziemi. Odbywały się tu sądy

i przechowywano aż do roku 1784 akta

grodzkie i ziemskie.

Jak przedstawiał się zamek dawnie;?

Był przedewszvstkiem bardzo obronny

Strome stoki góry, San, przepływający

wówczas pod samą skałą, jedyny do-

stęp od strony masta czyniły go Grūda 
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; Ž Žinia zamku w Sanoku :
dostępnym. O stanie jego w różnych

czasach przechowały się pewne wiado

mości. Tak np. zapiski sądowe z poł>-

wy XV. wieku mówią o parkanach, któ.

remi byt zamek otoczony.

Lustracja z roku 1665 wspomina że

cały zamek był otoczony murem, któ-

ry ze starości był już nieco Zniszczony

Wejścia broriła potężna, murowana

brama. Główry budynek zamkowy taż

był częściowo zniszczony. A „było w

nim pokoiów y izdeb wiele". Naprawia-

u0 go wówczas, ale na całkowitą napra

wę brakowało funduszów, dochody sta”

rostwa były bowiem za szczupłe, jak

zaznacza lustracja. Lustracja z r. 1765

w podobny sposób opisuje zamek, wspo

minając ieszcze o moście na murowa-

nych filarach i o wieży w dziedzińca,

służącej za więzienie. Lustracja ta rów-

nież wspomina, żz Ściany groziły ruiną,

gdyż były popękane ze starości (05

vetustatem). Niebezpiecznym okazał się

San, Który podmywał skałę. Jak przed

stawiał się zamek niedawno jeszcze.

bo w roku 1880, może poinformować

rysunek w Albumie widoków Napole-

ona Ordy. Gmach zamkowy był wtedy

o wiele obszerniejszy, gdyż posiadał

jeszcze boczne skrzydło, dziś już nie-

istniejące

Położony w ustronnym zakątku Po1-

karpacia, rzadko bywał Sanok naraża-

ny na oblężenia. Nie omijały go jednak

całkiem najazdy wrogów. Tak np. w

1657 roku podczas najazdu Rakoczego 

na Polskę, jeden z wodzów jego. ispax

pokusił się o zdobycie zamku sanock“--

go, czego jednak nie zdołał dokonać.

Ostatni raz odegrał zamek swą ro'ę

jako warownia podczas wa'k o niepod-

ległość Polski w roku 1809, Gdy w ro-
ku tym wojska Księstwa Warszawskie-

go zajmowały Galicję, zaczęto organ'-

zować po cyrkułach polskie władze.

Wtedy to Ksawery hr. Krasicki z Leska
organizator i dowódca jazdy w Sanoc-

kiem zajął na czele zebranych ochotu-

ków zaimek sanocki i wprowadził ta

polski rząd dla tutejszego cyrkułu. Nie

długo jednak rząd ten utrzymał się, bo

Austrjacy otrzymawszy posiłki, zajęii

miasto j przystąpi!i do zdobywania zam

ku, do którego po walce cofnęli się Po-

lacy. Przewaga Austrjaków była wie!-

ka, a fortyfikacje zbyt zniszczone, aby

można się było długo bronić. Krasicki

poddać się nie chciał, chwila zdobycia

zamku radchodziła, postanowiono więc

użyć fortelu, aby przynajmniej ocaiić

załogę. W pewnej chwili dwaj oficero-

wie Bukowski j Prek z całym oddzia-

łem zaatakowali w najsłabszem miejszu

oblęgających huzarów i zdołali się prze-

bić. Podczas tego Austriacy w inizj

stronie rderzyli na bramę i zajęli ia,

gdyż nikt jei nie bronił. Pozostały w

zamku sam Krasicki zjechał wówczas

konno stromą ścieżką od strony cerkw'

przepłynął wrław wezbrany wówczas

San i pźniej połączył się pod Leskiem

ze swoim oddziałem. W roku 1909 sp2- 

 

łeczeństwo sanockie uczciło pamięć ie-
go wmuiowaniem w szkole w pobliżu

zamku tamiątkowej tablicy. Mieszcza-

nie sanoccy zaś opowiadają o rycerzu.
który konno i w zbroji, śpiesząc się z

rozkazem skoczył ze stromej skały,

i zabił się.

Dziś zam-k sanocki mie może już

imponować potężnemi basztami i mura-

mi. Przedstawia się nawet dość skrom=

nie, ale malowniczo. Zbudowany na

wysokiej i stromej górze nad Sanem,

zamyka piękną panoramę miasta od

wschodu. Górę tę oddzielają od miasta

głębokie parowy, tak, że w iednem ty!-

ko miejscu jest do niej dostęp, tam

właśnie, gdzie dawniei była brama

i most. Z głównego budynku zachowa!a

się tylko część. Istnieje jeszcze stara

a głęboka studnia i resztki murów 0-

bronnych.

Podarie miejscowe mówi o koryta-

rzu podziemnym, którym zamek ma

być połączony z Białą Górą, położoną

po drugiej stronie Sanu o kilkaset me-

trów od zamku. Podanie również my!-

nie nazywa zamek „zamkiem królowej

Bony* przypisując jej założenie go.

Królowa ta mieszkała tylko przez pe-

wien czas w Sanoku i wybudowała 32

Białej Górze Królewską Studnię a praw

dopodobrie i zamek myśliwski, z któ

rego teraz słabe tylko ślady istnieją.

Dziś zamek sanocki jest własnością

Państwa Polskiego. Mieszczą się w

nim niektóre urzędy i mieszkanie sta-

rosty sanockiego tak, jak to było przez

szereg wieków od czasów Kazimierza

Wielkiego. ADAM FASTNACHT

Jan Franciszek Millet“
M. który malarz cieszy się we

Francji od szeregu lat taką popularno-

ścią, jak J. F. Millet: reprodukcie iego
obrazów, wielo- i jednobarwne znaleźć

można w każdym niemal domu czyto za-

możniejszego wieśniaka, czy bogatego

ziemianina.

Reprodukcie, powtarzamy; — Orygi-

nały bowiem zdobią muzea Paryžė

i Londyru, lub salony Vanderbiltów i

Rockefellerów.

Naibardziej znane są bezwątpienia

dwa obrazy Millet'a: „Anioł Pański"

(L'Angelus du soir) i „Kobiety zbierają-
ce kłosy* (Les Glaneuses). Obrazy, —

zdaniem fachowej krytyki, — nie mogą-

ce uchodzić za arcydzieła z punktu wi-

dzenia samej techniki ma'arskiej, a

zwłaszcza kolorytu, -— ale podbiiające

czarem prawdziwej poezji i szczerego

uczucia.

Tematy zaczerpnięte z codziennego

szarego życia, chłopów: Oto na dźwięk

dzwonów bijących na „Anioł Pański"

przerywają oni swą pracę na roli. Męż-

czyzna stoi trzymając w ręku kapelusz,

pogrążony w cichej, niemej modlitwie;

Kobieta składa nabożnie ręce, SZeb-

cąc „Ave Maria"... Opodal taczki z wor-

kami, koszyk napełniony ziemniakami

i zatknięte w ziemię widły.

Pracowali uczciwie, w pocie czoła.

przez dzień cały, — obecnie nadchodz

chwila skupienia i modlitwy wieczor

nej przed zasłużonymwypoczynkiem.

Tam znów widzimy wysokie stogi;

zboża, ładowne wozy, niskie chałupk*

A na pierwszym planie trzy stare kobie

ty chylą się nisko ku ziemi, zbierając

skrzętnie resztki zżętych kłosów. „Tfzy

parki nędzy” — iak je nazwał Gautie”

Jakże mało mówi taki suchy opis

jak ubogim i nieskomplikowanym wy-

dać się może sam temat obrazu! To Sa-

mo dotyczy większości dzieł Millet'a,

czy to będzie „Siewca”, czy prząśnicz-

ka, czy Zęsiarka lub owczarek. Zazwy-

czaj jedna lub dwie tylko postacie, od-

dające się najbardziej prozaicznemu Za-

jęciu; niema w tych obrazach ani hucz-

uego życia, zabawy, tańca, czy pijatyk”,

 

ani jakichś grup czy tłumów.

Zato jest w każdym z nich szczere

uczucie, jest dusza prawdziwego arty-

sty, jest hołd i apoteoza pracy na roli.

*

Pochodził Jan Franciszek Millet ze

średnio zamożnej chłopskiej rodziny,

os'tiłej od iat na północne - zachodn:'n

wybrzeżu Normandii.

U młodego chłopaka już wcześnie

obudził się talent do rysunków, — to-

też już w 18 roku życia wyieżdża do

Cherbourga na studja małarskie.

Po śmierci ojca w roku 1835 wraca

na wieś, by jako najstarszy syn prowa:

dzić dalej gospodarstwo. Wraca do płu-

ga, do stajni i stodoły. Ale nie na dlugo.

Już w następnym roku wyjeżdża znów

do Cherbourga i wstępuje na naukę do

prof. Langlois. Po sześciu miesiącach tej

nauki Langiois zwraca się do Rady miej-
skiej w Cherbourgu z prośbą o przyzna-

nie Millet'owi zasiłku na podróż i dal-

Sze studja w Paryżu. Szło o niewielką

sumę — 600 franków.

Zasiłek ten taktycznie otrzymuje —

i to zdecydowało 0 dalszej karjerze

Millet'a, Wychowany na wsi, wśród lu-

du, czuje się dziwnie obco i nieswojo

w atmosferze stolicy. Zarabia na skrom-

ne utrzymanie... maluje szyldy. Prze-

rzuca się następnie za radą przyjaciół,

do malowania modnych wówczas scen

frywolnych, amorków, nimf i faunów —

i tak, klepie biedę przez kilka lat, wy-

kolejony oderwany od tej czarny Zieim:,

którą od dziecińtswa ukochał.

Dopiero rok 1849 przynosi mu decy-

dującą zmianę. Grasowała wówczas w

Paryżu cholera. Millet sprzedaje swój

pierwszy obraz, wystawiony w „Sa'c-

nie paryskim““, „Le vanneur“, za Ogrom-

ną stosunkowo sumę 500 franków i z

tym kapitałem wyjeżdża z Paryża do

niedalekiej wioski Barbizon. Wrócił t2-

dy na wieś. Kupuje mały domek z ka-

wałkiem pola, urządza sobie gospodars-

two wiejskie j zabiera się sam do pracy.

Jest w swoim żywiole, a czuje się

tam tak dobrze, że nie opuszcza Barbi-

zon aż do śmierci.

Tam tęż == w bezpośredniem zetknię-

I

 

ciu się z ludem i pracą na roli — pe-

wstaje cały długi szereg iego naijłep-

szych dzieł, — począwszy Od „Siew-

cv“ (w roku 1850). Fam również twa-
rzy w roku 1857 dwa sye słynne obra-

zy, © których woda na wstę-

pie,

Stopniowo sytuacja jego się polepsza:

obrazy jego znajdują chętnych nabyw-

ców, zwłaszcza w Ameryce.

U szczytu sławy i powodzenia staje
Mi'let w roku 1867, kiedy to na wysta-

wie światowej znajduje się dziewięć ie-

go rajlepszych obrazów. Nie dożył co-
prawda tej chwili, kiedy w roku 1889
jego „Angelus* sprzedany został do

Ameryki za 550 tysięcy franków, by
rastępnie wrócić do Francji, gdzie na-
bywca, Chauchard zapłacił zań 750 ty-

sięcy...

Bądź cobądź jednak mógł już Za 0-

brazy swoje — sprzedawane niegdyś pa

kilkaset franków na opędzenie drobnych

codziennych wydatków, — żądać i do-

stawać po kilkadziesiąt tysięcy.

Ostatni jego obraz „Les Meules",

datuje się z roku 1974. Po dłuższej cho-
robie, dnia 20 stycznia 1875 zamknął
Oczy na sen wieczny. Pogrzeb mia)
skromny, — nieliczna tylko garstka przy
jacio! ' wieśniaków z okolicznych wsi
odriawadz:ia go na miejsce wiecznego
spoczynku, na cmentarz w pobliżu sta-

rego kościoła w Chailly.

Wiadomość o Śmierci artysty odbiła
Się w Paryżu silnem echem. Krytyka
jednogłośnie okrzyczała go jednym z naj

większych genjuszów ma!'arstwa, zesta-
wiając go w jednym rzędzie z Micha-
łem Ariołem. ;

Na urządzonej w maju tegoż roku

pubi'cznej aukcji uzyskano za spušcizią

po zmarłym — obrazy, szkice į rysun-

ki — imponującą sumę 321 tysięcy iran

ków. :

A Rada miasta Cherbourg wystawila

ma ra rynku pomnik, czcząc w ten 590
sób w.elkiego artystę, któremu ongi u-

dzieła stypendjum w kwocie sześc. 1-

ste tranków, otwierając mu temsamem

drozę do sławy
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Wód epopei odkrywania

Nowego Świata i zdobywania dla cy-
wilizacjj  europejsko - chrześcijańskiej

olbrzymich, przewspaniałych ; przebo-

zatych terenów dla ekspansji kultural-
nej i gospodarczej, politycznej i religij-
nej — nie brak, obok zdumiewających,
wspaniałych momentów chwalebnych —
i epizodów smutnych, żałobnych, czę-
sto tragicznych. Wielu odkrywcówi

konkwistadorów nie ujrzało już nigdy

ojczystych brzegów Kastylii, Estrema-

dury czy Portugalji, opuściwszy je w
poszukiwaniu przygód, chwały i złota w
nowoodkrytych światach.

Jednych zmiotły choroby podzwrot.
nikowe („vomito* — groźna febra), wie-
lu zginęło w otchłaniach morskich, wielu
z ręki zazdrosnej lub karzącej współ-
braci, wielu w wałce z  krajowcami.
1 między najgłówniejszemi nazwiskami
ie brak tragizcnych ofiar przeznacze-

nia: w walkach bratobójczych zginęli
Almagro i dwaj Pizarrowie, Vasco Na-
nez Balboa, pierwszy Europeiczyk, któ-

ry ujrzał Ocean Spokojny, dał głowę

pod miecze z rozkazu zazdrosnego swe-

go teścia, Pedrajasisa,—na daieikch Fi
lipinach od strzały zatrutej krajowca
padł Mege'lan, pierwszy człowiek

kićry dokonał podróży dookoła globu

ziemskiego, — z ran, które od Indjan
otrzymali umarli Fernandez de Cordo-

va, jeden z tych, którzy pierwsi ziemi

meksykańskiej dosięgli, i Juan Ponce de

Leon, odkrywca Florydy.

Lecz najtragiczniejszym, najbardziej

krwawym epizodem w dziejach wielkich
odkryć i zuchwałych, podbojów  bez-
sprzecznie byla noc z 1 na 2 lipca 1520

roku, istna hekatomba z krwi europej-
skiej, chrześcijańskiej, złożona na ołta-
rzu boga dziejów. Noc ta wywarła

wstrząsające, niezapomniane wrażenie

na współczesnych i przeszła do historii
i legendy pod wiele mówiącą nazwą
„Smutnej (albo bolesnej) mocy* (po
hiszp. „Noche Triste", po ang. „The me-
lancholy night“).

W latach 1519—20 zdobywcy  hisz-

pańscy pod wodzą Fernanda Korieza
(właściwie Hernėn Cortós) dokonali
największego, najtrudniejszego i najdo-

nioślejszego wyczynu w dziejach wie!-
kich podbojów w Nowym Świecie.

Mała ich garstka wtargnęła na tery-

torjum potężnego państwa meksykań-

skiego, stanowiącego nie typ dyspotycz-
nej monarchii, jak przypuszczano donie-

dawna, ale federację wojskową szcze-
pów Tlapacan, Tezcuco i Azteków pod
przewodnictwem tych ostatnich, jako

plemienia naibitniejszego.
Z pomiędzy Azteków też wybierany

był naczelny wódz sił zbrojnych fede-
racji i to z iednego rodu, co spowodo-

kało, że aż do końca XIX wieku w Ea-

ropie wyobrażano sobie, że ci naczelni

wodzowie federacji byli dziedzicznymi
monarchami (cesarzami) typu teokra-
tyczno - absolutnego.

Również i co do istoty i stopnia roz-
woju kultury meksykańskiej panowały

doniedawna zupełnie fałszywe przeko-

nania i interpretacje: według najnow-
szych badań nie była to bynajmniej wy-

soka oryginalna cywilizacja, ale stan t.
zw, „średniego barbarzyństwa* z nale-
ciałościami pewnych cech wyższej cy-

wilizacji, zaszczepionemi Aztekom przez
tradycje na długo przed Aztekami wy-

muarłych plemion Mayów. W. świetle  

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

(W rocznicę „Smużnej Nocy” Hiszpanów w Meksyku)
nowszych badań nie jest więc podbó;

Meksyku przez Hiszpanów tak donio-

słym czynem: nie jest to triumf cywi':-

zacji europejskiej w walce z drugą, ory-

ginalną, dziwaczną, ale równie potężną

cywilizacją.

Z drugiej jednak strony odpada po-

wód do oburzania się na rzekome bar-

barzyństwo europejskich zdobywców,

do rozpaczania, że w poszukiwaniu złota

bezmyślnie zniszczyli „wielką kulturę",

W każdym razie, jeżeli chodzi o barba-

rzyństwo — to zarówno w sensie kul-

tury materialnej rozwoju duchowego

i intelektualnego, jak i w_ dziedzinie

humanitaryzmu, — hiszpańscy konkwi-

stadorzy o niebo przerastali Azteków

i ich pobratymców.

W każdym jednak razie fakt zu-

chwałego wtargnięcia kilkuset Hiszpa-

nów na terytorium państwa, mogącego

wystawić do 100.000 wojowników, jest

czemś w dziejach ludzkości niesłycha:

nem i brzmiącem, jak pieśń z fama-

styczno - heroicznej epopei. Nie tw sniej-

sce i czas rozwodzić się, w jałk sposób

i dlaczego dokonali Hiszpanie ziosunko2-

wo bez dużego wysiłku tege zdumiewa-

jącego wyczynu: w każdym zazie w po-

łowie roku 1520 widzimy ich już w mu-

rach stolicy państwa — w Meksyku

czyli Tenotchitlanie: pałac monarchy

Montezumy (właściwie naczelnego wo-
dza Mokteczoumy), skarbce i najważ-

niejsze świątynie są w ich ręku, a sam

Montezuma znajduje się w ich mocy,

niby honorowy gość — w gruncie rze-

czy. jako jeniec, którego nawet ria jaki$

czas zakuto w kajdany.

W czerwcu naskutek nierozważnego  

i okrutnego postępowania jednego z za-

stępców Korteza, Pedra de Alvarada,

wybuchło w stolicy powstanie. Dziesiąt-

ki tysięcy Azteków szturmowały świą-

tynię i pałac, zajęte przez Hiszpanów.

Położenie Europejczyków stawało się

beznadziejne. Dla ratowania sytuacji

uciekł się Kortez do interwencji Monte-

zumy, przypuszczając, że więziony

wódz swym autorytetem uśmierzy roz-

pętanie namiętności.

Ale było już za późno: rozwściecze-

ni Aztekowie odpowiedzieli na inter-

wencię Montezumy urąganiem, a nawet

obsypali go gradem pocisków, z któ-

rych jeden ciężko zranił wodza. W kil-

ka dni później, targany wstydem i roz-

paczą, że lud własny nie'yiko wyzbył

się posłuchu dlań, ale się wyrzekł go

i nawet mu urągał — Montezuma zma”ł,

co byłę dla Hiszpanów niewątpliwym

znak'em, Że air już nie powstrzyma

gniewu j zemsty rozwścietzonych tlu-

mów.

W obliczu grożącej zagłady Koniż4

zwołał radę wojenną i zadecydował

wyjście z miasta. ?
W nocy z 1 na 2 lipca wojsko hisz-

pańskie i oddziały sprzymierzonych z

Hiszpconomi krajowców z plemienia T'a-

skaiaicw poczęły opuszczać Tenotch-

tlan. Wyruszano w jak największej ci-

szy, by oszukać czujność oblegających

Azteków lub przynajmniej opóźnić 'ch

larm. Żeby wyjść z miasta, położonego

na wyspie na środku jeziora Tezcucó,

trzeba było przejść przez trzy kanały.

W tym celu Hiszpanie przygotowali

przenośny most i rozpoczęli odwrót

grupami.

  

Przed paru dniami rosyjski uczony

prof. Jaworski w Akademii nauk w Le-

ningradzie miał wysoce interesujący

wykład poświęcony dzieleniu się ko-

mórki w żywym organizmie. Zagadnie-

nie dzielenia komórki jest jednem z naj-

ważniejszych zagadnień biologii.

Na poznaniu jąder komórki, jej orza-

nów t. z. hromosomów i procesu jej
dzielenia oparta jest teoria dziedzicz-

ności i jej praktyczne zastosowanie w

procesie selekcji.
Tymczasem mechaniczna strona

dzielenia dotychczas jest nie znana.

W żywej komórce pod mikrosko-

pem wszystko jest przeźroczyste i bez-

barwne. Jeszcze nie tak dawno uważa-

no komórkę za bryłkę nawpół płynnej
materji protoplazmy. Określano ią, jako

żywe białko.

Dopiero nowa metoda  „ustalania”

i barwienia stworzyła w nauce o ko-

mórce nową obszerną dziedzinę nauki

t. z. cytologię, która nabrała ogromne-

go znaczenia w genetyce i selekcji.

Na barwionych preparatach wyraź-

nie są widoczne te szczegóły budowy

komórek i jej organów, które niedo-

strzegalne są w jej żywym stanie, gdy
jest bezbarwną i przezroczystą.

Jednak aby  „zabarwić* komórkę,
trzeba ją „ustalić*.

Cytologowie czynili usilne starania
ceelm wynalezienia takiego sposobu

ustalania, przy. którym ustrój najmniej

zmieniłby się. Starano się: tak zabijać,
by wszystko w: niej pozostało niezmie-

nione. Osiągnięcie tego okazało się jed-
nak niemożliwe.  

Zmiany aczkolwiek nieznaczne były

jednak istotne.

Prof. J. uciekł się do innego sposobu

Wiadomo, że przy pomocy fotografji
lic sądowych w śledztwach, udawało

się w całej pełni odnowić wywabiony
na dokumencie tekst.

Takiemi też fotograficznemi meto-

dami posługuje się archeologia. Prof.

Jaworski opracował szereg metod takiej

badawczej fotografji. Sfotografował ko-

mórkę w czasie dzielenia się.

Takie zdjęcia mikrofotograficzne pod
daje działaniu specialnie przez siebie
wynalezionych metod, wzmacniając na

zewnętrznych krańcach kontrasty i róż-
nice barwne. Tą drogą otrzymuje się

jasny i wyraźny obraz wszystkich or-

ganów żywej komórki.

Kinematografja dała  Jaworskiemu

nowe jeszcze możliwości postępowania.

Jednak proces dzielenia się komórki

odbywa się, z wyiątkiem niektórych
jego momentów, bardzo wolno, — trwa

godzinami.

Zbadać jego dynamikę również trud-

no, tak jakbyśmy chcieli śledzić oczyma
ruchy wskazówek zegara. Jednakże

ruchy sekundowych wskazówek są

dobrze widoczne. Dlatego Jaworski za-

stosował w swych pracach sposób po-
wolnych, przewiękłych zdjęć. Pozwa-

lają one doskonale dostrzegać takie ru-

chy, które w innych warunkach, wsku-

tek swej powolności, byłyby  nieuch-

wytne. ę +

Oczywista, odkrycie  proi. Jawor-
skiego wywołało w świecie naukowym

ogromne zainteresowanie.  .  (k.)
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Awangarda, złożona z 200 żołnierzy
hiszpańskich i 20 konnych rycerzy (ca=

l balleros), wyruszyła pod wodzą jedrege
z najbliższych współprzęowników Kor=
toza, Gonsalvo de Sandevala, — aria

gardę z 250 žolnierzy į zaopatrzoną w

największą część artyjerji prowadzit

wspomniany już Alvargdo (zwany przez

Indjan „Synem Słońca" — jedyny blon-

dyn z pomiędzy rycgszy hiszpańskich!),
mając przy boku gwałtownego  Vale-

squeza de Leon, bliskiego krewnego gu-=

bernatora Kuby.

Środek pochwdu, składający się z
głównych sił hiszpańskich, kawalerii,

taboru i oddziatów  tlaskalańskich —

wiódł sam Coytez, a przy nim byłż

Krzysztof d'O%id, ksiądz Bartłomiej

d'Olmedo, doną Marina, kochanka Kor-

teza, jeńcy, zakładnicy i niewolnicy

(między nimi dzieci Montezumy), ogrom=

ne skarby, różwe dokumenty — a w sa-

mem centrum taboru liczne kobiety,

Indjanki, między niemi tlaskulańskie ž0-

ny Alvarada į Velazguez de Leona.

Z początku pochód kroczył w ciszy.

ale zaledwie oddział Sandovala rozpa-

czął forsowanie pierwszego kanału, roz-

legły się złowróżbne dźwięki gongu

i bicie w bębny w wielkiei šwiatyn:

1 mrowie wojowników  meksykańskicie

opadłe garstkę Hiszpanów i ich nielicz-

nych sprzymierzeńców. Rozpoczęła się

rozpaczliwa walka, a raczej rzeź. Każdy”

żołnierz z armii Corteza miał przeciwko

sobie 5—10 przeciwników.

Do jęków rannych i konających

przyłączył się wnet krzyk rozpaczy Žy-

wych: przenośny most pod ciężarem

ludzkim tak głęboko zarył się w miękki

grunt, że nie można go byłowyciągnąć+

Noc to była nietylko smutna, ale i stra

szna. Nie było w wojsku Corteza ant

jednego z pośród walczących, ktoby nie

otrzymał ramy; w ucieczce porzucone

zostały ciężko ładowne wozy, pelus

złota i innych skarbów, — stracono t2ż

prawie całą artylerię i wszystkich nie-

mal jeńców i zakładników.

Zginęło 450 Hiszpanów i 4000 Tlaska=

lanów czyli równo trzecia część armi,

—zginął Velazquez de Leon i jego żonź

—Tlaskalanka, na chrzcie nazwana donq

Elwirą. Śmierć niechybna groziła i Ped

rowi de Alvarado: spieszony (konia pod

nim zabito), ranny w głowę, osamotnioę

ny (wszystkich go otaczających zabito)

— sam pozostał na opuszczonej juź

przez Hiszpanów stronie kanału, słaba

już się broniąc przeciw atakom *Azte«

ków. Widząc, że znikąd już nie przyie

dzie ratunek, zdobył się na rozpaczliwy

krok: długą swą lancę wparł między

trupy, zalegające kanał i zrobił olbrzy*

mi, wspaniały skok — fenomenalny

„skok o tyczce" wdal. Okrzyki, entu-

ziazmu zarówno ze strony Hiszpanów

i Tlaskalanów, jak i osłupiałych z podzi4

wu Azteków — powitaly ten wyczym

„Syna Słońca”. Po dziś dzień miejsce to,

z reguły zawsze pokazywane turysto:,

nosi nazwę „Skoku Alvarada“.

Przez 7 dni, upadając z ran i znuże-

nia, opędzali się Hiszpanie i Tlaskałan'e

atakom Azteków, aż przywiedzeni de

rozpaczy zdecydowali się na walną bit-

wę, którą stoczyli pod miastem Otumba.

Bitwę tę wygrali i od tej chwili zaczy-

na się nowy okres w dziejach podboju.

który skończył się w sierpinu 1521 zda-

byciem stolicy przez Cortęzo i iege

sprzymierzeńców i  zburzeniem pań

stwa Azteków, pomimo  rozpaczliwe?

obrony pod wcdzą bohaterskiego Guate-

mozina, meksykańskiego Hektora.

Teodor Parnickż
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„Różaniec W
„Wszystkich obwieję nieba polskiego

błękitem.

Wszystkich oświecę duszy promie-
niam i świtem,

(Słowacki — „Kordjan*)

Da. Dr. prof, Jana Zubrzyckiego jak:

„Mistrz Twardowski“, „Sklepienia  pol-

skta“, „Arcydzieła 'Wita Stwosza”, „Sła.

wa“, „Serce“ i inne — przėšwietlona są
najwzniošlejįszym polskim idealizmem, ale

„Różamiec Wspomniaf“ jest poprostu

hymnem strzelistym, wielbiącym tradycję

rodową i narodową, jast wyznaniem wiary

w szczytną misję posłanniczą Polski w

realizacji Królestwa Bożego na ziemi,

- Autor „Różańca jest przekonany, że

ta idea posłannicza była zawsze przewod-

nikiem narodu polskiego, natchnieniam w

tworzeniu cywilizacji i kultury rodzimej,

pobudką do wzlotów orlich i czynów wiel-

kich; ona uczyniła Polskę przedmurzem

Chrześcijaństwa, a w czasach klęsk i nie-

woli nia pozwoliła zamrzeć żywotnym Si-

łom narodu; ona jest istotną treścią życia

Polski, podstawą jej przyszłości.

"Ten idealistyczny pogląd autora, wiara

w decydujący wpływ czynników ducho-

wych na rozwój narodu, nie jest tylko

poetyckiem, romantycznem ujmowaniem

życia, ale wpływa z naukowego pogłębie-

nia psychologji dziejów, z głębokiej znajo-

mości natury i historji narodu polskiego,

Nietylko dobra materjalne, samodzielność

państwowa i gospodarcza, dobra forma

rządu, — stanowią istotną potęgę narodu,

ała moc ducha i siła jej natężenia i pro-

mieniowania, wierność tradycji rodzimej,

ten nieomylny, święty pierwiastek twórczy |

— idealizm narodowy.
Tradycję rozważa autor jako histo-

rycznie i psychologicznie uzasadnione

podstawy życia społecznego, Tradycja, w

której gromadzi się doświadczenie wieków,

mądrość pokoleń, ich dorobek umysłowy

i duchowy, — wskazuje Polscz cele, okna.

śla obowiązku, pobudza do pracy we

wszystkich dziedzinach życia i buduje

przyszłość. Za najtroskliwszych piastunów

tradycji uważa rody szlacheckie i lud,

W „Różańcu Wspomnień* przedstawia

autor życie rodu Sas Zubrzyckich, którzgo

gniazdem Hostów w ziemiStanisławow-

skiej i Tiuste między Zaleszczykami a

Czortkowem, Tiem, na ktorem rozshuwa

perły swzgo „Różańca* — jast ziemia po-

dolska, odmalowana z umiłowaniem

ogroimnem, poezją i plastycznością, Wieś

polską, organicznie z przyrody wyrosłą, —

uważa za miejsce, w któram najdoskona-

lej kształtuje się dusza polska; przepiękne

są opisy łanów, lasów, uroczysk, dworów,

chat i kościołów, „Kościół przedszwyst-

kiema* — pisze autor — „na miejscu naj.

pierwszem, kościół wołający, dzwonami i

dzwonkami, kościół żarliwie rozmodlony,

przapełniony śpiewami w niebo bijącymi,

kościół grający organami. Jak długo

dźwięczy bymmn uroczysty, a prześwięty

wielbiący Pana nad Pany, tak długo Pol-

ska będzie żywą i nieśmiertelną", „Dwory

szlachty podolskiej, gniazda orłów — bo-

baterów — zbudowane z drzewa, z dzie-

dzińcem kilkumorgowym, ocienionym li-

pami, łub dębem odwiecznym,

W. dziedziniec zapraszała brama wjaz-

dowa, przaważnie okazala, Ozdobą jej fi-

lary murowane, zwieńczone u góry kulami

albo wazonami, z których wystrzelał pło-

mień lub kwiat, w kamieniu misternie

wykonany; jeżeli to była brama drewnia-

na, staropolska, wówczas kule i wazony

były drewniane z ogniem, lub kwieciem Z

drzawa wyrzaźbionym, Na bramach ko-

ścielnych i na ołtarzach widać także kule

piomieniste, jako symbol święty, Snač

jedno pragnienie głębokie przenikało na-

szych przodków, aby życie całe podobne

było do naczynia wybranego, z kwiatem

cnót, z ogniem świętym sisjącym promie-

nie miłości i ofiary.*

„Różaniec wspomnień obejmuje okras

wd powstapia listopadowego do roku 1916, 

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

w którym umarła sistra autora, „Jadwiga

z Łobzowa*, (z Zubrzyckich Strokowa)

znana działaczka społeczna, autorka wielu

poszji i powieści, przeważnie historycz-

nych, 'W powstaniu listopadowem przepadł

3 wieści pradziad autora, po którym

został „cichy płacz niewieści* i wzór dla

młodego pokolenia; w powstaniu tem wal-

czył dziad autora Karola, który majątek

cały złożył na ołtarzu spraw świętej, „Po

upadku powstania listopadowago wielu

rozbitków przedostawało się z za kordonu

prze Zbrucz i w domu Zubrzyckich znaj-

dowało schron i opiekę,*

Z głębokiem wzruszeniem pątrjotycz.

nem opisują autor marzenia wolnościowe

i prace przygotowawcze do powstania r,

1846; z bólem wielkim pisze o tym roku

nieszczęsnym, o straceniu bohaterów —

Teofila Wiśniowskiego z Jazłowa i Józefa

Kapuścińskiego, których przed śmiercią

spowiadał stryj autora, ksiądz Roman Zu-

brzycki, kanonik i dziekan śniatyński, —

9 uwięzieniu »jca swego Maroelego i stry-

ja Justyna w Kufstzinie.

Tchnieniem ożywczam powieje na Czy-

telnika wspomnienie o wiośnie ludów",

uwolnieniu więźniów Kufsteinu, utworze-

niu Gwardji Narodowej, działalności ojca

Marcelego Zubrzyckiego jako  ułana

Gwardji, o entuzjastycznem powitaniu je-

nerała Dwernickiego we Lwowie, o pory-

wach i uniesieniach serc polskich od

marca do listopada r, 1848. Te promienne

wspomnienia rychło przyćmiewają chmury 

w W

grozy i przygnębienia: bombardowanie

Lwowaw listopadzia r, 1848, prześladowa-

nia, więzienia, „ofiary i męczeństwa łań-

cuch święty', — Ale duch Jazłowieckich,

Włostowskich, Zubrzyckich, duch Wiśniow

skiego i Dwernickiego, unosił się nad Po-

dolem, nie pozwalając zgasnąć Zniczowi
świętemu, Dzieła Mickiewicza drukowane

w Paryżu i Lipsku przedostawały się na

Ziemię podolską, rozmarzały i podniecały

do czynu. Ojciec autora Marceli Zubrzyc-

ki, mianowany przez Rząd Narodowy z

Warszawy — naczelnikiem miasta i po-

wiatu Uścieczko — stanął na czale przy-

gotowań zbrojnych do powstania r, 1863,

„Po nocach często powstańcy dobijali się

do naszego gniazda rodzinnego w Tłu-

stem, szukali przytułku, zabierali czama-

ry pwstańcze j broń; domek nasz stal się

wstoją ducha polskiego, a wróg niczego nie

odkrył, chociaż przeprowadzał śledztwa,

wywracając w domu wszystko; nawet

obrazy z za szkieł wyjmowano i badano

pod światło, Mianowania z Rządu Narodo-

dego zaszyte było w sukni matki, Na ży-

cie całe wryły się w serca nasze postacia

powstańców, w żupanikach siwych, w bu-

tachfaldowanych i rogatywce“. (str. 148)

Po opisach pełnych bólu, jakby dla

złagodzania smutku, wprowadza nas autor

w zacisze dworów, pokazując życie ro-

dzina £ towarzyskie, opromienione świa-

tłem cnót staropolskich nierzadko boha-

terstwam cichem, wielkością i wzniosło-

ścią w szacie najszlachetnizjszej prostoty, 

 

Jak perły różańca roztaczają się obraz:

ezarujące wdziękiem „sielskim — anie!
skim“;

Oto w złocie letniego południa nie
dzielnego, w zapachu lip i kadzideł ide.c
procssja uroczysta „oto na rynku miastęcz-
ka wr3 bujne życie Świętojańskieh jar-

marków, — przez szerzg komnat dweru

suni3 barwny wąż „polskiego”, z zamieci

śnieżnej, w rubinowej poświacie pochedni

wynurza się kulig storopolski, po wysre-

brzonej mrozem i księżycem drodze idą

kolędnicy z tóroniem*) i ukochanym uła-

nem polskim; po stepie bszkresnym błą-

dzą podróżni, a w izbie zacisznej, na przy-

piecku przytulnym, przy wtórza šwiarsz-

czów, piastunka stara przędzie przędzę

Inianą i baśniową, śpiewając tęskne dumy

podolskie; na pagórku pod krzyżem siedzi

matka autora z gromadką dzieci i z pa-

mięci swojej wysnuwa opowieści o dzie-

jach ojczystych, a  dziatwa zasłuchana

patrzy w dal,

O tych chwilach pisze autor: „Kto nis

zna Podola, ten nie odgadnie, ile to sity

tkwi w owem patrzeniu w dal niszmierzo-

ną; jakieś światy czarowne zjawiały się

w taj dali, budząc w sercach naszych

tęsknotę żywiołową, — Przy czytaniu

„Różańca Wspomnień* — oplatają duszę

słowa poety: „Gdyb orłem być, Lot sokoli

mięć, Skrzydłem orłem lub sokolem, Uno-

sić się nad Podolam, Tamtem życiem żyć!*

— Piękna książka! Czytajcie ją wszyscy:

starsi, aby orzeźwić się w zdroju polsko-

ści, młodzi, aby rozbudzić pierwiastek

idealizmu, tkwiący w każdej duszy pol.

skiej, H. Gr,

*) pisownia autora,

 

(zy słacje nadawcze meczą Sie
Liw męczą się, zwierzęta męczą

się, a nawet metale odczuwają zmęcze-

nie. Pióra ptaków po pewnym czas.e

tracą swą prężność. Wszystko cokol-

wiek żyje, cokolwiek pracuje — zużywa
się i starzeje Można zadać sobie pyta-

nie czy również stacje radjowe, które

pracują po 12, a nawet więcej godzin

na dobę męczą się i zużywają?

Słuchacze często spostrzegają, że

siła odbioru radjostacyj słabnie. Po kil-

ku tygodniach, miesiącach, a często i

po kilku latach głos stacji radjowej w

eterze, początkowo donośny i silny, ci-

chnie. Odbierać ją można przy pomo-

cy odbiornika tylko z pewną trudnością

Mniema się na tej podstawie, że zjawis-

ko to jest spowodowane  stopniowem

zużywaniem się — można nawet powie

dzieć — starzeniem się stacji nadaw-

czej.

Każde zjawisko wymaga  wyjaśnie-

nia. I w tym wypadku wyjaśnienie mo-

żna znaleść co jest tembardziej potrzeb-

ne, że ziawisko rzekomego starzenia

się stacyj nadawczych mogłoby utwie:-

dzić słuchaczy w błędnem mniemaniu.

Każda stacja nadawcza ma dwie słabe

strony: antenę ij uziemienie. Obrazowo

możnaby powiedzieć, że ziemia nie lubi

gdy ją zbyt często ładowano  silnemi

prądami elektrycznemi. Mówi się, że

wówczas w ziemi prąd elektryczny w

woiuje pewne zmiany, którepowodują

zmniejszenie zdolności  przewodzeu'a

prądu. Jako potwierdzenie tej teorii wy

mienia się fakt, że stacje nadawcze ua

okrętach „nie inęczą się”, czyłi popraw

niej mówiąc nie podlegają oslabieniom

siły odbioru. Rzekomo bowiem „Ziemia“

stacyj okrętowych, czyli woda, po któ-

rej pływają, jest ciągle inna.

Jednak dyrektor techniczny wytwór-

ni-radjowych stacyi nadawczych „zapy-

tany o wyjaśnienie zjawiska męczenia

się stacyj nadawczych oświadczył, że w

  

  

 

czasie 30-letniej praktyki nie spotkał się

ani razu z tego rodzaju fenomenem.

Widocznie powód słabszego odbioru

pewnych stacyj leży gdzieindziej, gdyż

nawet zeżywanie się zdolności promie-

niowania anteny tego nie potwierdza.

Oczywiście teoretycznie można wyii-

czyć, ża siła nadawcza stacyj, promie-

niowana przez antenę, będzie z czasem

słabszą, gdy antena pokryje się śniedzią

względnie zoksyduje się.

Wyliczenie to nie będzie miało jed-

nak praktycznego znaczenia, gdyż stan

anteny jest codziennie przy pomocy

czułych instrumentów mierzony, co po-

zwaa ni utrzymanie stałej siły prome-

niowania.

Uzieinienie anteny stacji nadawczej

jest podobne do idealnego  uziemien'4

zwyczajnego odbiornika. Oczywiście

druty łączące antenę z ziemią po pe-

„wnym czasie stracą z pewnością swe
umiemiające zdolności i pewnego dnia

staną się bezużyteczne. Ale w praktyce

i ten powód musi odpaść, gdyż stacja

nadawcza zawsze żyje krócej niż owe

druty, Po kilku latach modernizuje się

aparaturę nadawczą i zmienia się uzie-

mienie.

Jak w*dzimy z tego stacje nie męczą

się, Fakiem jest jednak, że męczą się

lampy stacji nadawczej do tego stopnia,

że po pewnym czasie są już zupełnie

nie do użytku. Jak wszystko na świec.e

i lampy radjowe nie są wieczne. I oue

muszą być po pewnym czasie zastąpio-

ne młodszemi j silniejszemi. Dlatego na

stacjach nadawczych uważa się bardzo

na stan lamp, aby móc je w odpowied-

nim czasie wymienić.

Powód mniemania o rzekomem sta-

rzeniu się stacyj nadawczych leży rów-

nież gdz'eindziejj Coraz nowe i coraz

silniejsze stacje powstają na świecie,

usuwając w. cień dawne olbrzymy.

Dziesięcio kilowatowa stacja nadawcza

była przed kilku laty olbrzymem, który

, Wilno, Mostowa Nr 1

 

budził podziw ze względu na siłę enz"-

gii nadawczej. Dziś wobec licznych stx

kilowatowych stacyj nadawczych jest

ona karzełkiem, iedwo slyszalnym v/

eterze. Radjosłuchacze,

zwyczaili się dobrze i silnie odbierać

przed kilku laty dziesięco klowatowa

stację — dziś odbierają ią z wie'ką trud-

nością. Jest cichsza i mniej uchwytn1.

Z tego powodu mniema się, że stacia w

ciągu tych kilku lat postarzała się i nie-

ma już tej silnej młodzieńczej energii,

która dawniej z taką siłą przemawiała

z głośnika Oczywiście stacja nie zesta-

rzala sie. Przygłuszyły ją tylko w et2-

rze nowe olbrzymy.

Stacj: nie męczą się. Męczą się tyl-

ko iampy. A gdy zmęczą się, jest na to

jedna rada: kupić nowe.
K)

Stałe audycje radjowe
Program radjowy jest w ten sposób

ułożony, że w pewne dnie tygodnia, a

pewnych stałych godzinach, nadawane

są audycie tego samego typu. Oczyw:-

ście możliwe są w tym schemacie p*-

wne przesunięcia spowodowane ko-

niecznoścą uwzgiędnienia jakiejś ważnej

aktualności, którą przynosi chwila bie-

żąca, ale naogół wypadki te są rzadkie.

Można z całą pewnością powiedzieć, że

pani domu, gdy zapamięta sobie, iż we

wtorki i w czwartki kilka minut po

1-szei w południe nadaje się przez ra*

dio audycję dla dzieci najmłodszych, a

w poniedziałki, środy i soboty o Zodz.
5-tej popołudniu dla dzieci nieco star-

szych .— znajdzie czas, aby w tych ga-

dzinach zachęcić dzieci do słuchania ra-

dja i wspólnie z niemi przepędzić kilka

chwil przy odbiornik.

W poniedziałki i piątki radjo nadaje

stale o godz. 6-tei po południu pogadaii-

ki na tematy interesujące kobiety. W po-

gadankach tych uwzględnia się całą ska-

ię zainteresowań współczesnej pani do-

mu, dając jei nietylko praktycznewska-

zówki i rady, ale również omawiając z

nią wspó.nie wszystkie sprawy, w któ*

rych decydującą rolę odgrywa współ-

czesną kobieta. 00000

którzy przy”
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