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Wnuczka Sobieskiego u wód włoskich
Nosa Republika Lucca poru-

szona została wiadomością, iż w lipcu

1722 przybędzie na kuracię do słynnej

już w onych czasach miejscowości ku-

racyinej Bagni di Lucca — sama kró-

jowa angielska, a wkrótce potem i jei
naidostojniejszy małżonek, król angiel-

ski.

Sam fakt przybycia tak dostojnych

gości nie był czemś niezwykłem: Bagni

już nieraz
«ajznakomitsze osobistości i głowy ©»
ronowane. Ale tym razem sprawa przed

stawiała się odmiennie: ową parą „kró-

lewską* byli bowiem  Jakób Stuart,

pretendent do tronu angielskiego i Ma-

rja Klementyna Sobieska, wnuczka zwy”

cięzcy z pod Wiednia.

Jakób Stuart, tytułuiący -się - Jakóbem

IL. królem Anglji, Szkocji i Irlandj!

pędził od najwcześniejszej młodości

Smutny żywot wygnańca, jaka syn Ja-
kóba IL, którego rewolucja pozbaw:ła
tronu, —. na. którym zasiadł król Jerzy

L z dynastji hanowerskiej.
Nie wyrzekł się jednak swych praw

do-korony młody Stuart. Po małżeńs-
twie -z „Marią Klementyną, najmłodszą

córką królewicza Jakóba, — młoda para

znalazła gościnę w Rzymie Papież Kłe-

mens XI. przyjął ich niesłychanie ży-

czliwie, z honorami, należnemi ' pau'r

jącym, — przydzielił im gwardję ho-

norową, oddał do ich dyspozycji pałac

Muti i wyznaczył im apanaże w wy:

sokości 12 tysięcy skudów rocznie.

Pobyt pary królewskiej w Bagni di

Lucca wypadł na ich najpiękniejszy

okres życia. Marja Klementyna przy”

była tam dnia 23 lipca 1722 že swym

pierworodnym synkiem Karolem Ed-

wardem, w towarzystwie nieliczncgo

dworu, składającego się z jakichś dz:-

s.ęciu osób.

Zamieszkała w przygotowanym  iuż

zawczasu pałacyku należącym do kai-

dynała Bonvisi. Z chwilą przyjazdu je)

małżonka wprowadzono w pałacu cały

ceremonjał dworski, a na urządzanych

tam przyjęciach zjawiali się członkow'e

całej arystokracji miejscowej i okolicz-
nej. ,

Władze republiki jednak nie byiy
zbytnio zachwycone tą wizytą. Wedle
przyjętych podówczas zwyczajów kosz-

ty pobytu panujących bawiących w
gościnie w obcem państwie ponosiło w

całości odnośne państwo.

Ale w danym wypadku kwestia fi

Łansowa grała podrzędną rolę. Jak wy-

nika z aktów, przechowanych dotąd w

archiwum miasta Lucca, wchodziły tu

przedewszystkiem w . rachubę pierw-

szorzędne kwestie polityczne.

Rząd małej republiki zmuszony byi
. Gdpierwszej chwili przybycia pary kró-

Jewskiej roztoczyć nad nią tajną a bacz-
ną opiekę. Chodziły bowiem wieści, że
Jakób III. komunikuje się pokryjomu ze

„swymi przyjaciółmi politycznymi prze

bywającymi w Liworno. że zamierza 

wsiąść w Liworno na okręt i zpomocą

krążącej w pobliżu floty hiszpańskiej

wylądować w Anglji na czele siły zbroj

nej, by zrzucić z tronu Jerzego I. i Za-

jąč jego miejsce.

Trzeba więc było. otoczyć Jakóba

III. całą siecią tainych ajentów, którzy

informowali rząd republiki o każdym

kroku pretedenta. Trzeba było rėwuo-

cześnie czuwać bacznie nad osobist:.1

bezpieczeństwem _ dostojnego  gośca,

gdyż w okolicy kręcili się emisarjusze

króla Jerzego I., zdecydowani na wszyst
ko, byleby pokrzyżować ambitne plany

pretedenta. Mówiło się głośno o przy*

jeździe do Turynu lorda Molesworth'«

który zamierzał udać się do Bagni di

Lucca z bardzo podejrzaną misją.

Toteż rząd republiki nie zaniedbał

źednej ostrożności: kontrolowano su”v"

wo wszystkich cudzoziemców  przyby-

wających do. zdrojowisk, .a właścicielom

domów. zabroniong kategorycznie wy*

tajmowania komukolwiek mieszkań bez

zgody Wielkiej Rady.

Ostrożności te — jak się pokazało  

— były uzasadnione. W archiwum ma-

sta Lucca znajdują się tajne raporty, iż

w gospodzie „Campana“ zamówione

były konie i pojazay do dyspozycji

króla Jakóba III., z tem, aby były go:o-

we wyruszyć każdej chwili, na pierw-

sze polecenie.

Widocznie Jakób III. również by!

Loinformowany o tych wszystkich Śrud

kzsch ostrożności, — pobyt jego bowiem
w Bagni di Lucca nie zaznaczył się ża-

dnym wypadkiem.

Para królewska opuściła zdrojowis-

so w połowie września, udając się z

powrotem do Rzymu. Żegnani byli uro-

czyšcie, z całym ceremoniałem dwor-

skim. Odetchnęli z ulgą ojcowie repu-

bliki.. Ale nie-na długo.

Bo oto król angielski Jerzy I.

stosował do republiki

tyczną

wy-

notę dyploma-

utrzymaną w bardzo  ostry'n

tonie, grożąc nawet represjami

formie zamknięcia importu słynnych

jedwabi j oliwy lukańskiej do Anglii.

Król Jerzy I. czuł się dotknięty tea,

we  

że republika przyjmowała pretendenta

i jego małżonkę z honorami, należnemi

tylko prawdziwym władcom. Co wię-

cej: władze republiki pośredniczyć m a*

ły w przesłaniu do Londynu proklama |
cji Jakóba III., w której reklamował swe
prawa do korony!

Republika posiadała jednak zręcz-

nych dyplomatów, — dzięki czemu :+

ły zatarg został wkrótce załagonzony.

. *

Nie doczekali się ani Jakob III,

ani Marija Klementyna korony  królew-

skiej. Nieszczęśliwe też było pożycie

małżeńskie tei pary: Marja Klementy-

na, oburzona i dotknięta do głębi na

wiernością swego małżonka, schroniła

się w mury klasztoru św. Cecylji na

Zatybrzu i tam życia dokonała.

A Jakób III., dopiero po zgonie, w

roku 1766, przystrojony został w ia-

sygnia władzy królewskiei i pochowaav

z honorami należnemi panującym.

(kr.)

 

Z listów Katarzyny Mansliield
(Katarzyna Mansfield ur. 1890 w

Wellington w Nowej' Zelandji, tam

spędziła młode. lata. Przesiedliwszy

się do Anglji, wyszła za Johna Midie-
ton Murry, krytyka literackiego, z

którym wydawała iniesięczniki iak

Rythm i Athenaeum. Równocze-

Śnie pisała świetne nowele, które za-

pewniły jej wybitne miejsce w lite-

raturze. Zbiór Bliss (Radosne upo-

ienie) wyszed! w r. 1920, Garden
Parthy w 1922, The Doves

Nest (Gniazdo gołębi) w 1923. zbiór
wierszy i inne utwery pośmiertne w

r. 1924. Ostatnich kilka lat życia

przedwcześnie zmarłej, a bardzo nuta

lentowanej pisarki wypełnia walka z

gruźlicą, której uległa w roku 1923.

Jej nowele odznaczają się subtelūo-
ścią j wykończeniem, często wydo-

bywaja silny efekt z drobnego wv-

padku, lub pozornie ni; nie znaczą-

cego szczegółu codziennego życa.

Nadto wydał mąż pośmiertnie Dzien-

nik i Listy Katarzyny. I tu spotyka-

my te same zalety. Suchotnica, zm'e-

niająca wciąż miejsce pobytu z po'e-

cenia lekarzy, pisywała do męża,

przyjaciół j przyjaciółek opisując lu-

dzi, przyrodę, swoje nastroje itp.

Na każdym kroku przebija się Ppo-

czucie piękna, zmysł spostrzegawczw

zdolność odczuwania drobnych Zda-

rzeń, gorąca chęć życia i pracy, wre”

szcie właściwe gruźlikom  złudzen'a.

Można przewidywać, że „Listy“ Kar

tarzyny Mansfield staną się klasyczną
książką angielską).

Z Portland Villas,
Hampstead. Londyn.
17 sierpnia 1919.

Do Lady Ottoliny Morrell.
Cóż za miedorzeczna sytuacja! Mój

lekarz silnie naciska na mnie, ażsbym

nie poddawała się ludziom, ażebym nie
szła do sanatorium — mówi, że -opu-
ściłabym je do 24 godzin i byłby to
„wysoce niebezpieczny eksperyment".

„Widzi pani*, wyjaśnia, „iest przecie  

pani praca która, jak wiem, stanowi
życie pani. Gdyby panią od niej 0v-
wstrzymali, umarłaby pami — a po
astrzymaliby napewne. To, co mówię,
brzmiałoby bezsensownie w uszach
jakiegoś Niemca specjalisty, lecz ja 'e-
czę panią od roku i wiem swoje". Gdym
to usłyszała, z trudem zapanowałam
r+d impulsem powiedzenia doktoroxi,
czem jego słowa są dla mnie. Były
oddechem. życiem lekarstwem,
wszystkiem. A więc ostatecznie włoska
Riviera, pokoiówka jadąca ze mną i
mała willa. — Zdaje mi się, że choro*
ba i znoszenie depresji ludzi otaczają
cych mnie doprowadziły mnie prawie
do szaleństwa. Poprostu wyrzekłam sią
nadziei. Teraz znów jestem pełna na:
dziei i wyljadę w trzecim tygodniu
września. M. (Murry) pojedzie naprzód
w pierwszym tygodniu września j znaj”
ćzie mi willę, a potem ia się wybiorę.
To rozkoszna ulga. I pomyśleć, że bę-
dzie słońce j jeszcze jedno lato i nie-
ograniczony czas na pisanie. To naib!.ż-
sze sąsiedztwo nieba.

Życie jest tak dziwne — tak pełne
nadzwyczajności.. Dziś, tego popołud-
nia, czekając na mego ojca, który za”

| powiedział się na herbatę — czułam, że
byłabym zdolna — jedynie i wyłączn e
z tego oczekiwania zrobić całą
książkę. Zaczęłam myśleć o tym. całym
czasie, przez jaki „czekało się" na ty:
lu dziwnych ludzi i rzeczy—o szczegól

nych cechach. jakie to ma — o nie-
znośnem cierpieniu przytem i o niesa-

mowitem poczuciu, że jest drugie ia,
które jest poza rami i nie robi nic —

nie prócz przysłuchiwania się — a dru-

gie skomplikowane ja wciąż idzie "a:

przód, jak zegar — a potem jest ta

czujna, snu nieznająca istota — czeka-

iąca na możliwość skoku. To jak cza:-

ne zwierzę, a ten, kto stanie się jego

pastwą.
Wszyscy mnie opuścił. Nie mam

wiadomości od żadnej żywej duszy.
Casetta Deernholm, Ospedaleiii,

*"='- 29 września 1919.  

Do J. M. Murry'ego.

Przyszedł robotnik, który mówi, że
dziś skończą swoją część roboty, a p."

tem będz.e tylko sprawą quelques

pours skierowanie tu wody. Zad7!-

wiający ludzie! Znowu letni dzień! Gdy

fale łamią się, są pełne złota, jak fa'e,

które widzieliśmy w Bandol. Dziś wcze-

snym rankiem (o 6.30) morze było 15-

żowe, blade różowe — nigdy go przed-

tem takiem nie widziałam — a ne

było p:awie wietrzyka... Wczoraj wie-
czór praczka przyniosła twoją bieliznę

(tak, ta zmiana tematu nie jest w gru"-
cie rzeczy nonseńsowna. Różowe  tnmo-

rze wydawałoby mi się jeszcze cudniei-

szem, gdyby na niem kołysała się łód-

ka z twoją niebieską koszulą zamiast

żagla). Właśnie włożyłam bieliznę mię-

dzy swoją — razem z ciemno . roża-

wemi naperfumowan=ni woreczkami. W

twoich marszetach są malutkie niby

spinki, które zrobiży na mnie duże wra-
żenie, Oczekują tu na ciebie.

Plaga owadów jest wprost okropna.
Nie chronią przed nimi żadne siatki,
ani zasłony. Malutkie, prawie niewl-
dzialne owady, te takie Straszne, nazy-
wają się, jak mi mówi praczka, pape-

techucos.

Zucchinis to nie ogórki, to

bladej, długiej marchwi. L. M. (poko*

jówka) wczoraj kupiła mi jedną. D'4-

czegożbyśmy nie mieli hodować ich

u siebie w Sussex?) Tęsknię za tem,

aby wydostać się z ogrodu i przejść se

trochę po ospedaletti. Wydaje mi się

jakby codzień powstawał nowy skisp.

a rzeźnik jest najwidoczniej fascynuią-

cymczłowiekiem. Lecz na razie będę

trzymała się ogrodu i pozbędę się ka*

Sszlu. Czuję się cudownie zdrowsza, Cc"-

downie silniejsza. Czasami czuję, Że

chodzę jak normalny człowiek — cał:

kiem lekko i szybko. Wkrótce tak e a

dzie stale.

Oliwki dojrzały i zaczynają spadać.

TŁ W. T.

rodzaj



Str. II.

W. 1920 srożyła się w Polsce
rzadko stosunkowo notowana choroba,
mająca wszelkie cechy groźnej epidemii.
Zaczynała się ona alarmuiąco: dreszcze,
Silna gorączka dochodząca do 40—419,
wymioty, bóle głowy, silte bóle mięśn:,
zwłaszcza w okolicach stawów, powięk-
szenie śledziony.

Początek zatem niejako „klasyczny"
przy wszelkich ostrych chorobach za-
Kaźnych, jak: dur plamisty, malaria, czv
tow. „febris undulans“. W dalszym
przebiegu choroby jednak notowano dui-
Że, charakterystyczne różnice. Miano-
wicie po 5—6 dniach wszystkie objawy
nagle ustępują. temperatura spada na-
wet poniżej normalnej (do 36—350).

Pacjent wydaje się na drodze do wy-
zdrowienia. I oto po jakichś 5—© dniach
wszystko zaczyna się da capo, copraw-
da, zazwyczaj już w nieco złagodzonei
formie. Znowu wysoka gorączka, — w-
stępująca bez śladu po paru dniach. I po
rowny atak. Nawrotów takich bywa z1-
zwyczaj trzy. lub cztery, notowano icii

jednak niekiedy nawet ośm.

Z tego względu trudno jest przewi-
dzieć z góry czas trwania całej choro-
by, która dla swych charakterystycz-
nych objawów otrzymała nazwę „duru
powrotnego" (febris recurrens).

* *

Choroba ta znana oddawna, poznina
jednak dokładnie i zdefiniowana  osta-
tecznie dopiero w roku 1842, — a t»
dzięki odkryciu wywołującego ją zarąz-
ka zwanego spirocheta Obermeieri.
Roznosicielem tego zarazka jest wesz

lidzka, — a zakażenie następuje w spo-
sób dość niezwykły, a mianowicie nie
przez ukąszenie, jakby się zdawać mn-
2ł0. Człowiek niejako sam własnoręcz-
nie powoduje zakażenie. drapiąc się w
miejsce ukąszone lub rozgniatając pasc-
Żyta, dzięki czasu zarazki dostają się
przez skórę wełąb organizmu ludzk'e-
go.

Już ta okoliczność, że wesz jest roz
nosicielem zarazków, daje nam dosta-
teczne wskazówki, gdzie j kiedy dur po-
wrotny znajduje odpowiednie warunki

i podłoże rozwojowe. Ogniska tej ca>-

roby znaleźć można w krajach o niskiej
kulturze, nie posiadających odpowied
nich warunków sanitaraych. gdzie lud-
ność nie przestrzega zasadniczych przy-

kazań higjeny osobistej.
Jest więc dur powrotny niejako cho-

robą endemiczną w Bośni, w Rosii, na
Krecie, w Azii mniejszej, Indjach, Persji,
w północnej Afryce i w krajach Amery-

ki środkowej. Nigdzie iednak nie przy-
biera ona większych rozmiarów. Trzeba

dopiero specjalnie sprzyjających wa-
runków. by przerodziła się ona w praw-
dziwą epidemię, powodującą tysiące
ofiar.

Szalała ona tedy w czasie wielkiej
wojny, kiedy żołnierz, niezawsze nale-
życie odżywiany, wyczerpany fizycznie

| olbrzymiemi wysiłkami, stawał się mniej
| odpornym i łatwiej ulegał zakażeniu od
|swych towarzyszy broni, przybyłych z
| okolic, gdzie dur powrotny panował ea-
| demicznie.
' _ Niemniej korzystne warunki dla wy-
Buchu epidemii przedstawiał okres 7o-

wojenny, zwłaszcza w krajach. które
|tyły terenem dłuższych walk. Wojska
jswoje czy obce, stojące na kwaterze

|przynosiły ze sobą zarazki <choro5v.
"© jakiejś, choćby prymitywnej higieais,

zwłaszcza wśród ludności wiejskiej nie
można było wówczas nawst marzyć.

| Bodajmy do tego nędzne warunki miesz-
|Kaniowe i liche pożywienie. — a łatwo

zrozumieć, że zarówno w Okresie dzia-

łań woienuych jak i bezpośrednio po na:

DODATEK. KULTURALNO-LITFRACKI

Dar powrotny - choroba biedaków
staniu pokoju, dur powrotny szerzył się
z zastraszającą szybkością.
W samej Polsce, w pierwszem pół-

roczu r. 1920 zanotowanę blisko dzie-
sięć tysięcy wypadków tej choroby, —
mającej na szczęście przebieg stosun%o-
wo łagodny. Wypadki śmierci, proczn-
towo nieliczne, dotyczyły osobników
źle odżywianych, osłabionych, a więc
mniej odpornych na wszelkie choroby.

.+ *
.

Jak z powyższego wynika, walka z
durem powrotnym jest stosunkowo ła-
twa, wymagająca raczej leczenia prof!-
laktycznego. Ścisłe przestrzeganie hi-  

zieny osobistej i czystości jest tu najl3:-
szą i najskuteczniejszą bronią. Bo skoro
zniknie wesz, roznosiciel tej choroby.
zniknie i niebezpieczeństwo infskcji.

Jest jednak jeszcze inna odmiana d1-
ru powrotnego, zwana durem hiszpań-
sko - afrykańskim z powodu swzxo
umiejscowienia. Wypadki tej choroby
Gbserwowano zarówno w Hiszpanii, jak
Algierze i Marokku.

Nie różni się ona w przebiegu swym

prawie niczem od zwykłego duru po-
wrotnego: zasadnicza jednak różnica

polega na tem, że roznosicielem jej nie
jest wesz. lecz pewien gatunek kleszczy.  

Choroba ta niej jast dotychczas do-
kładnie zbadaną, zwłaszcza, o ile idzie
o iej etiologię. Skoro jednak uprzytom
nimy sobie, że i straszny tyfus plamisty
przenoszony bywa również przez wesz
(odzieżową) oraz przez specjalny gat-
rek kleszczy. żyjący w Ameryce pół.
(„tyfus Gór Skalistych), — mimowi
nasuwa się przypuszczenie, że istn "ć
musi jakieś bliskie pokrewieństwo m 3
dzy wszystkiemi temi mikroskopijnemi
żyjątkami, które z roznosicieli swych
(wszy i kleszczy) dostają się do organ:z
mu ludzkiego. :

W tym kierunku nauka lekarska,
bakteriolozja, biologja i fizjologia, mają
jeszcze szerokie pole do badania.

(r.1

0 charakter Kleopatry
PKeopatry byta po tysiąc razy

odtwarzana w literaturze. Przeważnie
pojmowano ją jako wielką miłośnicę i he-
donistkę, która nie doszła do roli królo-
wej, chociaż długo umiała dzięki swemu
sprytowi dawać sobie radę z trudną sy-
tuacją Egiptu, leżącego na drodze rzym-
skiej ekspansji i wciąganego ustawicznie
w wewnętrzne walki Rzymu. Przecież
w wojnie między Antoninszem, a Oktaw-
janem (Augustem) zepsuła Kleopatra pla-
ny swego kochanka kol:ecym uporem i
niefortunnemi radami, ay decydującej
chwili pod Akcium zabrai:to Jei odwagi —
uciekła na czele swych fs eśćdziesięciu
okrętów, powodując kle: i zgubę tri-
umwira, tem samem zaś własną. Dopiero
pod wpływem niedoli zdobyła się na akt

PAUL FORT

 

dumy i godności monarszej, którym było

samobójstwo. To wychwalał nawet piew-

ca Augusta Horacy, zwąc krėlowę egip-

ską naprzód „fatalnym potworem", póź-

niej „niewiastą wyniosłego ducha”.

Tak mniej więcej ujął charakter Kleo-
patry i Szekspir w swej wspaniałej tra-

gedji Jego królowa egipska ma w so-
bie nieprzebrane zasoby niczdrowego
wdzięku, usidlającego mężczyzn, rów10-

cześnie zaś jest nieszczera i w gruncie

rzczy samolubna. Dlatego musi zginąć,

lecz ginie po królewsku. z

Od czasu powstania szekspirowskiej

Kleopatry trudno było w zasadniczych

rysach odstępować od tego obrazu, Ku-
sili się o to tylko najśmielsi. Niezawsze

im się to jednak udawało. Bernard Shaw

w przedmowie do „Cezara i Kleopatry"

5. RER le r:
Gdy ziemia spracowana fioletem się mieni
w pogodny zachód słońca tej wczesnej jesieni,
nasz jegomość, ksiądz proboszcz wiosczyny rybackiej,
staruszek, mimo brzuszka, jeszcze rzeźki, chwacki,
idzie z brewiarzem w ręku (na otwartej stronie
blask gasnącego słońca purpurą zapłonie)

idzie. a oczy jego, modre jak bławatki,

miłośnie się zwracają wciąż do ziemi-matki.

Tak on wędruje co dnia po jednej ścieżynie,

póki noc czarnym płaszczem ziemi nie spowinie,

iak biblijny wędrowiec kroczy, zamyślony,

— szumią nad nim w wieczornym wietrze drzew korony.

Nasz ksiądz proboszcz... na własne oczy go widziałem

i kocham go, staruszka, kocham sercem całem.

Lecz w tych oczach, gdy złocą się wieczorne zorze,

wyczytałem tęsknotę, — tęsknotę za morzem. 1

(Bo wiem, że ten staruszek, zażywny, rumiany,

w młodości inne zgoła roił sobie plany:

kochał morze — i pragnął zostać marynarzem...)

Przyjdźcie kiedy o zmroku, — ja go wam pokażę,

jak mu w błękitnych oczach płomień się zapali,

gdy posłyszy szum groźny wzbierającej fali,

jak mu łzy Iśnią na twarzy, ciekną po sutannie,

kiedy fal białe grzywy walą się zachłannie

ma przeorane niwy, na tę ziemię czarną!

Rzuca brewjarz, kapelusz — pragnąłby ogarnąć

to morze ukochane swojemi ramiony

biegnie mu na spotkanie przez czarne zagony,

biegnie ku temu morzu, co go zawsze wzywa!

Tam ujrzycie, co znaczy miłość, wiecznie żywa!

przełożył z francuskiego * KAZIMIERZ RYCHŁOWSKI + :

poprostu rzuca rękawicę Szekspirowi, a
przecie w postaci królowej niedaleko od-
biega od niego. Raczej wykręca się od
porównania, niż je przyjmuje, bo gdy
Szekspir przedstawił ostatnie lata królo-

wej on przedstawia ją jako dorastalącą

dziewczynkę — i nic nie przeszkadza

nam myśleć, że dziewczynka ta mogła

stać się właśnie Kleopatrą szekspirow-
ską.

Lepiej nieco powiodło się Norwidowi.

U naszego poety wielka miłością życia
Kleopatry był Cezar. Płytki Antonjusz
jest dla niej tylko narzędziem w grze po-
litycznej. Ona bowiem reprezentuje myśl
historyczną. Jest bojowniczką Wschodu

w walce z Zachodem, gdyż znienawidzi-

ła Rzym za mord Cezara. Wygrałaby te
zapasy, gdyby znalazła zdolniejszego
pomocnika. ale Antoniusz nie dorósł do

zadania i zginą oboje.

Za Norwidem mniei więcej oświadczył

się autor nowej książki o Kleopatrze. Qa-

ston Dełayen. Wedle niego miłostki kró-

lowej służyły tylko jej celom politycz-
nym.

Jak wiadomo. grecka dynastia Ptolo*

meuszów „zajmująca tron egipski, hołdo-

wała prawem uświęconemn kazirodztwu,

zawierając związki małżeńskietylko we
własnym obrębie. Często brat żenił
się z siostrą. A przecie w postaci Kleo-

patry nie widać degeneracii. Odznaczała

się pięknością, rozumem i energją, zacho-

wała urok kobiecy do Śmierci ti. do 40

roku życia (a była przecież kobietą
wschodnią), miała dużo dzieci. Delayen

przypuszcza. iż była pochodzenia semic-

kiego, Królowa jednak uważała się za
Egipciankę, używała języka egipskiego,
przestrzegała egipskich praktyk religii-

nych i ceremoniału faraonów, nosiła od-

znaki córki słońca. Była bowiem egipską
nacjonalistką i wedle francuskiego uczo-

nego uważała za swą misję obronić krai
od zaboru.

W tej myśli nawiązała stosunek na-
przód z synem Pompejusza, później z Ce-

zarem, wreszcie z Antonjuszem. Szło o

rozdwojenie obozu nieprzyjacielskiego i
zwrócenie miecza jednego Rzymiarina

przeciw drugiemu. Gdy Antoniusz pod

Akcjum bliski był pokonania Oktawiana,

Kleopatra wycofała swą flotę z bitwy,

bo zwycięstwo jej kochanka ziednoczy-
łoby było cały Świat pod jego berłem. a

Egipt musłałby był stać się wtedy pro-
wincją rzyriską. Przeliczyła się jednak
co do Oktawiana, którego niedoceniła.
Po przegranej pod Akcjum niepodobna
uż było obronić Egiptu i królowa nie

przeżyła utraty niepodległości.

Wszystko to w ujęciu Delayen'a jest

logiczne i prawdopodobne, ale wątpić na

leży, aby pogląd jego przyjął się, zdvż
dotychczasowy zbyt siłne zapuścił ko-

rzenie w. umysłach ludzkich.
pre ś W. T. 

 

 



A
S
T
E
R
0

 

Lwyczaże i

Ww kątach i z ułkach naszych miesz-

kań, poza ramami obrazów, lusteri t. p.,

spotykamy bardzo często misternie sple-

cioną siatkę, zwisającą niekiedy w brud-

nych, szarych płatach, t. zw. pajęczynę.

Pajęczyna ta, często stająca się utra-

pieniem gospodyń domu, jest wytworem

bardzo miłych zwierzątek-pająków, a
w tym wypadku pająka domowego (Te-

zenaria domestica). Ciekawy ten owad,
gnieždžący się bez pardonu, na prawach
sublokatora, oraz wiele jego odmian, za-

sługuje na uwagę ze względu na swój

sposób życia i zwyczajów.

Warto też mając takiego nieproszo*

nego gościa, zostawić go w spokoju,
ograniczając się jedynie do roli obserwa*

tora. Zaręczam, że wiele ciekawych zia-

wisk można wówczas zaobserwować,

wcale się nie nudząc. Kiedyś, w dzieciń-

stwie, czytając opowiadania przyrodni-

cze Fabre'a, nie mogłem zrozumieć, jak
można poświęcić całe życie badaniu

owadów. Dziś rozumiem doskonale, i

choć sam wprawdzie nie posunąłby:i się

tak daleko jak Fabre, niemniej jednak po-

siadam sporą „rodzinkę* Tenegaria do-

mestica, której poświęcam dziennie przy-

najmniej pół godziny.

Zajmiimy się życiem i zwyczajami in-

nych pająków, które zaobserwował zna-

komity przyrodnik francuski Jean Henri

Fabre.
Fabre, świetny znawca owadów, spo-

strzeżenia swe opiera na podstawach

ściśle naukowych, przez co są one nie-
zmiernie cenne i ciekawe, oraz rzucają
światło na pełną tajemnic twórczość

przyrody.
Jedną z ciekawych odmian pająka,

jest pająk paskowy (Epeira fasciata). Na-

zwę Swą bierze od ubarwienia odwłoku,
na którym widnieją kolorowe pasy, żół-

te, czarne i srebrzyste. Odwłok wielkości
orzecha laskowego, zaopatrzony jest w

cztery pary długich nóżek, poznaczonych

w ciemniejsze i jaśniejsze obrączki. Ko-

niec odwłoku zaopatrzony jest w bro-
dawki, t. zw. kądziołki, z których wy”

pływa ciecz twardniejąca na powietrzu

w postaci delikatnych niteczek,

Trzeba wiedzieć, że odwłok pająka

jest niejako fabryką delikatnej przędzy»
którą wyrabia pająk w licznych gruczoł-
kach przędnych, mieszczących się we”

wnątrz odwłoku.

Epeira fasciata, w odróżnieniu od pa-

iąka domowego, rozpina swą sieć, na po-

lach wśród traw, częściej zaś wśród

krzaków i drzew, oraz szuwarów wod-

nych. Siatkę pajęczą snuje w kierunku

pionowym, zacżepiając ją do gałązek

przy pomocy wielkiej ilości pojedyn-

czych nitek. Przypatrzmy się pracy pa-

jąka nad budową sieci. Wieczorną porą,

wychodzi pająk z ukrycia i wyszukaw-

szy sobie odpowiednią gałązkę, wydzie-

la z kądziołka lepką ciecz, poczem rap-
townie opada. Zdawałoby się, że ogrom-

ny w stosunku do nitki ciężar pająka,

sprawi, iż nitka się urwie, a pająk zleci

„na łeb* na ziemię”. Jednak tak nie jest.

Zaczepiwszy nitkę do gałązki, pająk opa”

da powoli w -dół, regulując szybkość opa-
dania przy pomocy brodawki przędnej,

zwężając lub rozszerzając jej otwór, w

miarę swego uznania, Pozatem nóżką re-
šuluje grubość nitki, dbając o to, by ta

była równomiernie gruba. Kilka cm. nad

ziemią, kończy pająk swoją wędrówkę

i za wysnutej nitce zaczyna wspinać się

do góry, wyrzucając równocześnie ty:-
nemi łapkami jedwabną nitkę z kądzioł-
ków. d

W ten sposób wzmacnia wysnutą po*

przednio pajęczynę i robi podwójną nitkę
Proma | »  
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dziwy z życia pająków
z pętlą na końcu. Doszedłszy do gałązki,

umacnia koniec nitki z pętlą, poruszony

przez wiatr, zaczepi się o jakąś gałązkę

czy coś podobnego. Wówczas zaczepio-

ną „linę* przebiega kilkakrotnie, wysnu-

wając za każdym razem nitkę, którą na

końcach „liny“ przytwierdza do gałązek

Tak więc. powstaje nitka podtrzymu-

iąca niejako pomost, z którego zacznie

pająk budować rusztowanie sieci. Z po-

mostu, przeprowadza pająk kilkanaście

nitek w różnych kierunkach, umocowuje

je gdzie się da. Przecznice te stanowią

| właściwe rusztowanie, w którym pająk

zbuduje nadzwyczaj prawidłową sieć-si-

dła, stwarzając przedtem jeszcze płasz*

czyznę o kształtach nieforemnych. Bu-
dowę prawidłowej sieci kończy nasz

znajomy. zygzakowatą szeroką wstęgą

z jedwabiu, która nadaje sieci większą
trwałość.

Sieć pajęcza różni się znacznie od

rusztowania. Nitki jej są nadzwyczaj ela-

styczne, połyskujące w słońcu i lepkie,

podczas gdy nitki rusztowania, są nieela-

styczne i pozbawione lepu.

Ciekawie przedstawia się nitka z sie-

ci pajęczej pod mikroskopem,

Przedewszystkiem nie jest to włók-

no proste, lecz ciasno skręcona sprężyn-

ka z nadzwyczaj cieniutkiej rureczki wy-

pełnionej lepką gęstą cieczą, podobną do

gumy arabskiej. Jeżeli popatrzymy na

sieć pajęczą, trudno naprawdę wyobra*

zić sobie, jak doskonałe formy wytwarza

przyroda. Człowiek nigdy nie mógłby się

zdobyć na wytworzenie czegoś podobne-

go. |
Lep zawarty w rur:czkach skręco-

nych spiralnie, przenika przez ich Ścian-

ki, dzięki czemu sieć staje się lepką.

Sprężynowe zaś zwoje włókna nadają

mu elastyczność.

Odkrycie lepu we w óknach sieci,
obala przypuszczenie, jakoby sieć sama

była narzędziem łowieckiem pająka. Jest
ora raczej „rewirem*, na którym pająk

poluje. Bezpośrednim narzędziem łowów

jest lep, bowiem wydzielony przez włó-

kna, czyni sieć lepką. W skutkach, strasz”

na ta broń pająka jest niezrównana, Naj-

lżejsze dotknięcie się jakiegoś owada

lepkich włókien, jest zgubne dla niego.

Siatkę można porozrywać, ale lep nie

puści. Niebaczna ofiara własnej nie-

ostrożności staje się łupem pająka. Po-

most, oraz środek sieci, zbudowane są

z włókien nie posiadających lepu. po-

dobnie jak całe rusztowanie.

Mimowoli nasuwa się pytanie, dla-
czego lep nie działa na pająka? Widzimy

jak pająk przebiega swobodnie sieć we

wszystkich kierunkch zupełnie swobo-

dnie, podczas gdy każdy inny owad do-

tknąwszy pajęczyny momentalnie się

przylepia do niej. Widocznie więc, nóż-

ki pająka muszą być specjalnie przysto”

sowane do lepu pajęczyny, który na nie

nie działa. Proste doświadczenie po-

twierdza nasze przypuszczenia w cało-

ści. Jeżeli oderwarą nóżkę pojąka, za-

nurzymy na kilkanaście minut do dwu-
siarczku węgla (rozpuszczającego tłusz-

cze), i następnie dotkniemy tą nóżką pa-

ięczyny, wówczas nóżka przyłepi się do

niej jak każdy inny przedmiot. Widocznie

więc nogi pająka, jak zresztą całe ie-

go ciało, pokryte jest warstewką jakie-

goś tłuszczu, mneutralizułjącego działanie

lepu. ; Ś Ž

Sieč-sidta, buduje paiąk tyłko w po-

godne ranki i wieczory, Wytłumaczenie

tego, znachodzimy w tem, że wypełnia-

iący włókienka lep, posiada wielkie zdol-

ności hygroskopijne. W dnie wilgotne

więc, włókienka wchłaniają zadużo wil-

zoci i powietrza i tra. a swą właściwość:  

W dnie pogodne, wchłonięta przez włók-
na wilgoć z powietrza, wystarcza do ta-
kiego rozpuszczeńia lepu, by mózł swo-

bodnie przenikać przez Ścianki włókien

na zewątrz.

Całe to urządzenie, nadzwyczaj spryt-
ne i proste, zadziwia swoią pomysłowo

ścią, jaką spotykamy w przyrodzie na
każdym kroku.

Pająk paskowy, po ukończeniu budo”

wy. sieci, przebywa stale na pajęczynie
tak w dzień, jak i w nocy. Są jednak pa-
iąki, które po ukończeniu sieci, dzień spę-
dzają zdala od niej. w kryjówce, spo-

rządzonej z liści, zręcznie pościąganych

pajęczyną. Zachodzi więc pytanie, w ia-
ki sposób dowiaduje słę paląk o zdoby”
czy zapłątanej niebacznie w sidła? Czy

czeka aż noc zapadnie, czy też pozwala

ofierze, którą może być jakiś duży, silny

owad, porwać swą sieć i wyswobodzić

się z niej? Napewno nie. Z chwilą za-

plątania się owada w sidła, oddalony od

pajęczyny pająk, natychmiast przybiega,

by zdobycz unieszkodłiwić i sprawić so-

bie ucztę.

Skąd więc pająk czerpie wiadomość

o schwytaniu w sieć owada? Przypa-

trzywszy cię dokładnie pajęczynie, zau-

ważymy, że ze środka sieci, w miejscu

gdzie schodzą się jej promienie, wybiega

nitka. która prowadzi do kryjówki pają-

ka, Jest to poprostu „drut telegraficz-

ny“, dający znać pająkowi o schwytaniu

się zdobyczy. j

Twierdzenie nasze umacnia się tem*

bardziej, że na tym drucie telegraficz-

nym, spoczywa łapka pająka. Poprostu

pająk „trzyma w ręku”, nitkę sygnalizu-

jącą mu schwytanie zdobyczy. Zwierzy-

na zaplątana w pajęczynie, pragnąc się

wyswobodzić, wstrząsa siecią i w ten

sposób, przy ponocy wyżej opisanego

drutu telegraficznego daje o sobie znać

pająkowi.

Że nitka ta spełnia rolę telegrafu,

świadczy jeszcze to, że wprawienie pa-

ięczyny w ruch przez wiatr, mie wywa-

bia pająka z kryjówki.

Pająki młode, nadzwyczaj ruchliwe i

pełne energji, mało posługują sie „tele-

grafem”. Jedynie stare, leniwe okazy,

lubiące drzemkę w zacisznych miejscach,

korzystają ze swego telegrafu.

Znając w ogólnych zarysach sztukę

budowłaną pająka, przypatrzmy się jego

łowom i uczcie. Chcąc obserwować ło-

wy i ucztę pająka, najlepiej w tem mu...

pomóc, przez przyczepienie jakiegoś

owada, np. muchy do pajęczyny. Paiąk

bowiem może służyć za wsór cierpłiwo”

ści. Potrafi on, siedząc w šrodku paję-

czyny, głową zwrócony na dół i szero-

ko rozstawionemi nóżkami, przetrwać

bez najmniejszego ruchu kiłka gvdzin, a

nawet i dłużej w oczekiwaniu zwierzyny.

Kładziemy więc na pajęczynę żywą mu-

chę. Wstrząśnięta szamotaniem muchy

pajęczyna, budzi pogrążonego w bezru*

chu pająka, który szybko przybiega do

miejsca, gdzie tkwi owad. Okrążywszy

kilka razy zdobycz, zapewne w celu oce-

nienia jej siły i grożącego pająkowi nie-

bezpieczeństwa, uspokojony zbliża się

pająk do muchy i dotknąwszy ją odwło-

kiem, wprawia ją w szybki ruch obroto-
wy przedniemi nóżkami. Poprzeczna nit-

ka pomiędzy dwoma promieniami siat-
ki, służy za oś obrotową.

Wskutek ruchu obrotowego, owija

pająk swą zdobycz nitką, wysnutą przez

dotknięcie owada kądziołkiem. W ten

sposób unieruchomia swoją ofiarę.

Czasami unieszkodiwienie zdobyczy,

zwłaszcza gdy ta jest duża, silna i nie-

bezpieczna dla pająka, np. konik polny,  l

m SEAL|
szerszeń, modRszka, odbywa sieinz czej.
się inaczej. m, id )

Mianowicie, v«iąk przybiega zasła od
schwytanego owada w różnych kierun-

kach I w ten sposób go mota, albo obra-

ca się do ofiary tyłem, ma się rozumieć

z przyzwoitej odległości i tylnemi nóż-
kami wyciąga z kądziołek, nie pojedyn*

cze nitki, ale poprostu całe płaty jedwa-

biu, które zarzuca na swą zdobycz tak

długo, aż ta formalnie zostanie pokryta

pajęczyną. Wówczas zadaje pająk swej
ofierze lekkie ukąszenie swych jadowi-

tych haczyków i spokojnie czeka, aż jad
zacznie działać, t. zn. ubezwładni i zdręt-

wieje ofiarę. ;

Po tej calei operacii, przystępuje pa“
jąk do uczty. Jeżeli ofiarą okaże słę ma-

ły owad, wówczas spożycie odbywa się

na miejscu. Jeżeli natomiast ofiara jest
duża, tak, że spożycie jej wymaga kilka,

a czasem ikilkadziesiąt godzin, wtedy

pająk uwalnia ją od promieni siatki, któ-

re służyły za punkt przyczepu w czasie

motania zdobyczy, doprowadza włókna

siatki do porządku, omotaną zwierzynę

przyczepia na pajęczynie do odwłoku i

transportuje ja do środka siatki (zbudó-

wanej z włókien bezłepowych), lub do
swej kryjówki, gdzie z rozkoszą zapew-

ne oddaje się uczcie. :
Widok ucztujacego pajaka jest cieka-

wy i straszny zarazem. Ubezwtadniona

jadem ofiara ziadaną jest žywcem. Pa-

jąk przykłada do zdobyczy swój otwór

gębowy i poprostu wypija całą we-

wtiętrzną zawartość owada. Potem do-

piero zjada części mięsne, na samym

końcu racząc się pustą już skórką ofiary,

którą po przeżuciu wypluwa.

Pająk jes. wszystkożerny. Nie pogar-

dza żadną zwierzyną, która wplącze się

w iego sidłach. Wszystko co się rusza.

warte jest zjedzenia.

W ogólnym zarysie o życiu pająków,

nie wspomniałem o pająkach, które nie

budują sieci, lecz przemyślne domki-wie-

życzki, labirynty kopane w ziemi ł t. p.

Takim pająkiem jest np. Tarantula

narbonensis, ptasznik amerykański (na-

padający na małe ptaszki i drobnepłazy

oraz gady) i inne, które ze względu na *-

swoiste cechy życia i zwyczajów, muszą

być traktowane jako osobny temai.

Tych kilka słów szczegółów,jakie

przytoczyłem z życia pająków, każdy

sam może dokładnie zaobserwować.

Przyroda bujnie wyposaża nas w nie-

przebraną moc ciekawych zjawisk, trze"

ba tyłko chcieć patrzeć.
, t k.

-—————>—>— >——0—0714

Jakich praw stuchają Jankesi?

„Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych je-

dynemi prawami których ludzie przestrze-

gają z religijną sumiennością, są prawa

bridżowz* oświadczył niedawno Culbert-

son, który w tym wypadku eam jest pra-

wodawcą jako mistrz Stanów Zjednoczo-

nych i autor całego Ssz%regu książk o

bridżu.

Ostatni rozbójnik węgierski

W więzienia w  węgierskiem  mieści2

Sopronko“-nida. zmarł ośmdzieeięcioletni

Sóndor Peto“. Jako chłopiec był on pastu-

ch2m, ałe sprzykrzyła mu się monoton-

ność tego zajęcia i wstąpił do sławnej

handy zbójców Josziego Savanyu, która

w tym czasie stanowiła plagę Lasu Ba-

końskiego, Bvł prawdziwym postrachem

okolicy, Mijały lata: Jedni towarzyszz po-

ginęli inni dostali się do więzień, ini

jeszcze stali się 5pokojnymi obywatelami a

„Psto'* uprawiał dalej swoje rzemiosło —

ostatecznie w pojedynkę, Pawnogo razu

porełnił zabójstwo. Kilkakrotn'e skazy-
wano go na więzienie, w którem spędził

połowę życia, Ostatnim raz:m wyszedł na

wolność jako 78-hstni starzec, Do rozbo-

jów nie miał już. ochoty, tło nie mógł

przyzwyczaić się doobecny T stosunków,

więc umyśle porełnit drobne przastęp-

stwo i odda! się w ręe» sprawiedliwości,

ażaby 2 powrotem objąć żajęcia ogrodnika

u zarządcy więzier-a, 55M © t 2
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A noill“ wota z entuzjazmem czar-
„ha młódź faszystowska na hasło wodza.
I prawa ręka pręży się w górę, lewa

ściska mały sztylecik. „A noi'.

Po drugiej stronie szaiirowego „Ja-
dranu* siedzę na terasie hotelu Krka w
Szibeniku w gronie studentów serbskich.
Przed nami w obramowaniu białych skał
ścieli się granatowy dywan morza. Czar-
ny, jak dalmatyńskie wino młody Serb,
bije się mocną pięścią w pierś i mówi.

„Sześciu moich stryjów zginęło za
oiczyznę i ia pierwszy pójdę, gdy bę“
dzie potrzeba”, taaa

Wytworńy statek D. D. G., kursujący
po Dunaju, wiezie grupę bułgarskich stu-
dentów, wracających z Francji na wa-

kacje do swej dalekiej ojczyzny.

„Niech pan zrozumie* mówi niski,

krępy student mechaniki z Tuluzy, „Ma-

cedonję całą wzięła Jugosławia bez ied-
„nego strzału, Grecja od morza nas od-
„cięła, na to wywalczyliśmy po pięćset-

letniej niewoli niepodległość, aby teraz
nowy rozbiór przeżywać?"

A cóż dopiero mówić o Węgrach ob-

krojonych ze wszech stron, ciągle w ża”

łobie za straconemi ziemiami? Co o Au-

strji, gdzie w Wiedniu na pięciu młodych
ludzi ze czterech nosi białe. pończochy,

„oznakę hitlerowców, gdzie na piotach i

parkanach swastyka codzień zamazywa-
na, liczniejsza jest od krzyży ojczyźnia=
nego frontu? Bałkany nie Ścichły,. wrze
i gotuje się kocioł Europy. Niegdyś z Sa-
rajewa buchnął płomień wojny, dziś kto
wie skąd, może znowu stamtąd.

A Serajewo zapomniało zupełnie o
w.vikim grzechu, jakie popełniło w hi-

_ storji świata. Dawno już 10,000.000 tru-
pów w proch się rozsypało, dawno łzy
rodzin obeschły, nowe życie rożpleniło
się po grobach, bujne, za bujne nawet.
Serajewo kwitnie, rozbudowuje się, jeży
się butnie lasem minaretów. I może dla-
tego karząca dłoń sprawiedliwości spaść
nie chce na to grżeszne miasto, — po-
kłułaby się srodze. A może mu inną ka-
rę przeznaczono. Jest przysłowie: „Ko-
go Pan Bóg chce ukarać, temu rozum
odbierze”. Dziwnie doL:ze stosuje się
©ńo do obecnych dziejów tego grodu,

Pom:yśleć proszę: kobieta dziś w to-
dze adwokata broni klijentów, kobietą
zasiada na fotelu ministra w U, S$. A., ko-
bieta lotnik przelatuje oceany, kobieta w
ZSSR. prowadzi traktory, kobieta na
boisku bije rekordy. Serajewska kobieta
chowa ciało w niekształtnym worku,
twarz okrywa szczelnie _ czarną
krepą, ręce rękawiczkami, a rozmowę
z przekupniem * prowadzi przez małego
gedraka, z którym wszędzie się wodzi.
» Jakżeby Śmiała córa proroka z męż-
czyzną obcym rozmawiać. Jakżeby śmia-
ła wystawić choć centymetr swęgo cia-
ła na pożądliwe spojrzenia innych męż-
czyzn, Pan i władca haremu nie pozwa=
Ja, bo tak chciał Mahomet, a jeden jest
tylko Allach i jeden prorok Mahomet.

Jugosławja, członkini Małej Ententy,
pupilka Francji, kraj przecież „zachodni*
kulturalny, toleruje u siebie dziką, bar-
barzyńską niewolę kobiety. Może słod-
ka, rozpoetyzowańa królowa Helena od-

wróci swe niebieskie oczy, patrzące na
cud aipejskiej przyrodynad -bledskiem
jeziorem, na czarne „żary kobiet mnaho-

metańskich ikażeprecz odrzucić tę hań-
bę kulturalnego kraju. Ale królowa Hele-
na woli haftować wzorzyste koszule, niż
pójść w dziki kraj Serbów lub hen, na
granice jeszcze dzikszego krain Shipete-
rów i światłem kultury rozświetlić ciem-
r  
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_iiaste grzechu |
ne Życie nie umiejącej czyłać i pisać ko:
biety mahometaūskiej. | POS A

a * NRA ś
Do lat czternastu dziewczyna nosi

szarawaryi życie jej niczem się nie róż-

ni od życia dziewcząt u nas. Gdy lata

dziewczęce miną, ubierają ją w worko-

watą suknię, okrywającą głowę i ręce,

przewiązaną w pasie, zaś twarz zasła-
niają kawałkiem czarnej krepy, zwanej
tu „żarem*. Lecz prawo jest jeszcze ła-
skawsze: może ręce ukazać bęz rękawi-
czek, może z mężczyzną rozmawiać. Od-
dana za żonę musi ręce okryć, a rozmo-
wa z obcym mężczyzną jest jej na zaw-

sze zakazaną. Ustawodawstwo obecne
zniosło już haremy, zostawiając jedynie
istniejące dawniej, a więc podobnie jak

ustawodawstwo polskie w stosunku do

mahometańskich potomków Tatarów.

Egzotyzmowi strojów kobiecych w

pełni odpowiada egzotyzm strojów męż-

czyzn. Czerwieni się ulica od fezów,
gdzieniegdzie mułła odcina się białą bar-
wą turbana, albo złoci się turban piel-
grzyma ze świętej Mekki. Do turbana,
prócz wyżej wymienionych, mają prawo
mężczyźni po 40 roku życia. Fantazia ich

znajduje tu piękne ujście, wystarczy co-

kolwiek, dywan,  portjera, pończocha,
sukno z biurka i obwinięty nim fez wy*
gląda nobliwie i zacnie. Chodzi dumnie
w dziobatych kierpcach, czarnych, ob-
cisłych do kolan spodniach, których kro-
cze zaczyna się tuż nad riemi, zwisają
cych z tyłu olbrzymim wo:xiem. I gdy
zobaczy kuma, kucają -sobie wygodnie

na chodniku, by uciąć pogawędkę.

Jeśli kieszeń w dynary bogatsza, to
idą sobie“do“ kafany, których jest tyle,

conajmniej, wiele jest kamienic w Sera*

jewiei popiiają, siedząc w kuczki, praw-

dziwą „turecką kafe*, AR

Targ turecki. „czarszija”, pełen jest
zawsze barwnego tłumu. Złotnicy z cien-
kiego drutu złotego li srebrnego, robią
misterną biżuterię, zwa ią u nas „werec=
ką robotą“. Wszędzie obecni turyści
czescy, którzy całemi 4. murami oblatuią
Jugosławię, zlatują się nad warsztatami
iubilerów, swarpoczą, dziwują się, - tar-
gują i wreszcie » „pią w azlesiątkę jedną
spinkę do mankietów. Potem lecą czere-
dą do czapkarza i kupują sobie wszyscy
czerwone fezy, 10 dinarów sztuka (oko-

a

to T zł. 20 gr.) I paradują w nfen dumnie.
Czerwone fezy czują się dobrze na cze-

skich głowach, przecież je czeskie ręce

robiły, gdzieś w dalekiej złotej Pradze.
Tak, czeskie ręce.

Oczy syte barw, — i żołądek trzeb.
czemś nakarmić. Wonie takie mocne wo*
koło! To agnię w całości wbite na pal,
obdarte ze skóry, z wetkniętemi kopyt-

kami za kości żeber i ze szklanemi oczy*

ma kręci się powoli na rożnie. . Już

wprzód przez dwa dni piekło się do słoń-

ca, dziś ślinią się z nadmiaru apetytu wi-
dzowie. !

„Jedna kamada dinara”, drze się prze-

kupień. Kupują, jedzą. Komuś nie w smak

jagniątka, może sobie kupić małe „reżni-
czki“, też pieczone mięso na rożnie z ce-
bulą i słoniną, albo czebabczecze małe
pieczone kluski z siekanego mięsa. Czar-
ne wino jest dobre, bardzo dobre, ale
piią je tylko dalmatyńscy, lub obcy tu-
ryšci. Porządny Serb idzie do kafeny i
pije „rakiję*, wódkę śliwowicę, pije z
małej karafeczki, — z kieliszka nie u-
chodzi. Smakuje, cmoka, sączy przez zę*

by, pije jedną, drugą, dwudziestą i du-
Sza mu się rozśpiewa. Więc macedońskie
i bośniackie zawodzące jękliwe piosenki
zrywwają się i niosą po ciasnych ulicz-
kach. Aż mułła ochrypły z wysokiego
minaretu przekrzyczeć ich nie zdoła. —
Ach, prawda, prorok zakazał wina, lecz
cóż tam prorok, on nie znał wódki. Gdy
usta zapragną słodyczy, jest rachatło-

kum — chleb proroka, turecki specyfik
jak chałwą, lecz o słodyczy zbyt inten-
zywnej dla europejskiego podniebienia.

Lecz czy one fezy, żary, czebabcze-

cze, to całe Serajewo? Nie, — są jeszcze
dwie linje tramwajowe, po których jeż-
dżą sobie w zgodnej komitywie pociągi
i tramwaje. Jest jedno auto, pod które o
włos nie wpadłem, gdy zobaczyłem, jak
zawoalowana turczynka, patrząc na wy-
stawę pełną cudów kobiecej bielizny,
Śmiało odrzuciła żar na głowę, by oczy
mogły swotodniej sycić się widokiem
zakazanego owocu. *

Jest jeszcze ratusz w stylu maury-
tańskim z wspaniałą ornamentyką sal i
holu. Jest wspaniała dżamia (moszeja,
meczet) Begowa wysłana dywanami |I-
czącemi po paręset lat, o barwnie malo-
wanych ścianachi pułapie z ornamenty-
ką, z której jest usunięty wizerunek czło-  

wieka i zwierzęcia zgodnie z wymoga-
mi koranu W ten sposób Mahomet
chciał się zabezpieczyć przed obrazobur-
stwem i fetvszyzmem. W,głównej ścia-
nie wgłębienie, tam siada mułła po bo-
kach elektryczne Świeczniki, z prawej
strony leży koran, z lewej wysoka kaza!-
nica. Naprzeciw zagroda dla dzieci, pod-
wyższenie dla chóru i w honorowem
miejscu elektroluks, Na podwórzu szem-

rze fontanna studni rytualnej, gdzie

wierni myją nogi. A propos nogi — oko
nasze przyzwyczajone do odwiecznie
brudnych nóg naszego chłopa, nie my-

tych od wiosny do jesieni, nie może się

nadziwić czystym stopom synów proro-

ka. Razi przyjemnie oko. Czemu byst-
rość twórcy koranu nie rozszerzyła się
też i na inne dziedziny życia? Czemu nie

pomyślał, że i kobieta, to ostatecznie
także człowiek. Lecz nie, — zdziwi się

mocno prawowierny muzułmanin, gdy
dowie się, że „innostraniec* chce uważać
jego żonę za człowieka, przecież Maho-
met powiedział, że pies, jaszczurka i ko-

bieta nie maią duszy. *;”
>,Z Z

Jest jeszcze. duma i chluba całej Ser-

bii i Jugosławii, miejsce zamachu Gawry
ły Principa na następcę tronu Ferdynan-

da „15 juni 1914* głosi wmurowana na

jego cześć tablica na owem historycznem

miejscu i t« d. Na owem historycznem
miejscu po nieudałym zamachu Cabrino-

vicza, którego bombę przytomnie odrzu”

cił arcyksiążę, młody student, 19-letni

Princip zastrzelił z rewolweru Perdy-
nanda i jego morgantyczną małżonkę

księżnę Zofię Hohenberg (Hotec). Ucie-
kając przed policją, przebiegł most i w

zdenerwowaniu rzucił się z mostu do

rzeki Miljacki, by w jej nurtach znaleźć

śmierć lub ucieczkę. Tymczasem zapom-

niał młody zapaleniec, że wody tam nie-

ma nawet do kolan i brodzącego w płyt-
kiej wodzie bohatera ujęła policja. Ga-

wryło Princip został bohaterem wolnej

oswobodzonej Jugosławii. Gawryło Prin-

cip strzałem swoim zbudził i rozpętał la-

winę wojny światowej. Gawryło Princip

nie przypuszczał, że na strzał jego drgrą

w dalekiej Polsce serca obywateli nieist-
niejącego państwa, że z jego strzału le-

gnie na polach bitew 10 miljonów tru-

pów, że z jego strzału zbudzą się do ży-

cia zapomniane państwa, Więc chyba
cześć ci Gawryło Princip... ;

ZBIGNIEW SCHNEIGERT.

Ciekawostki ze świała
Slub pary akrobatów
W Marsylji brało z sobą niedawno

ślub dwoje akrobatów cyrkowych. Od-
bywał się on w ratuszu. Po podpisaniu
aktu pan młody wywrócił efektownego
koziołka i opuścił budynek na rękach.
W tej pozycji kroczył przez jakiś czas
na czele orszaku weselnego. Niezwykły
widok ściągnął naturalnie tłum ludzi.
Wówczas oboje państwo :nłodzi urządzi-
li na ulicy widowisko, wykonywując sze-
reg sztuk. Jeden z drużbów obszedł put
bliczność z tacką i zebrano pokaźną
sumkę ra pierwsze wydatki gospodar”
skie pary akrobatów.

Ruchomy taatr
 

„ Bezrobotni aktorzy w Nowym Yorku
nie chcą brać'za darmo zasiłku i zorga-
nizowali ruchomy, a bezpłatny teatr.
Scena, której długość wynosi 10 metrów,
szerokość niewiele ponad 4 metry, u”
mieszczona jest na aucie ciężarowem.
Przedstawienia odbywają się po ogro-
dach publicznych. Wstępów niema wca*
le, więc akcja ta cieszy się dużą popu-
larnością. Repertuar obejmuje dramaty"
czną rrzeróbkę „Chaty wuja-Toma",
„Poskromienie złośnicy* Szekspira i sze-
reg sztuk z lat ostatnich, Popołudniu gry”

| wa się sztuki dla dziecł, więc np. „Ripa
| Van Winkle“, „Robinsona Crusoe", „Lam-
Aladyna“ i „Wyspę skarbėw“,

Komedja Francuska
ma podróżować

Francuskie Ministerjam Sztuk Pięk.
Lych epodziewało się otrzymać do rozpo-
r-ądzenia duże sumy z funduszu, przezna.
czon.5o przez parlament na roLoty pu.
bliczne calem zapobieżenia bez. ubociu,
Planowało gruntowną restaurację Luwru
i szerzgu innych gmachów, ktćremi się
opiekują, a takż: budowę czterech popu-
larnycn teatrów, ro 3 tysiące miejsc, w
różnych dzi:lnicach Paryża, W teatrach
tych grał;u; zespoły, .utworzone przez
Komedję Francuską, wybizrając głównie
sztuki rapertuaru klasycznego.

Niest:ty Ministarr'wu przyznano dale-
ko mniej pieniędzy, niż się spodziewał».
"W każdym razie może ono przeznaczyć 17
miljonów franków na przebudowę Luwru,
a 3i pół miljona . 1 restaurucj; gmachu
Komedji Francuskiej, Roboty rozpoczną
się zarewn: dopiero za 2 lata, gdyż dużo
'ezasu zajmą przygotowania, Już teraz
isdnak myśli się o okresie, w którym ar.
iyści Komedji znajdą się bzz dachu nad
głową, Powstał projekt tournóe po zagra.
nicy, między innemi po Stanach Zjedn>.  

czonych i odbywają się już pertraktacje w
tej sprawie, 2

Odznaczenia dla zwierząt

Wiedeż_lię Towazys. «e Opieki nad
Zwierzętami ustanowiło medal, który,
będą otrzymywać przedawszystkiem zwie.
rzęta, mogąca pochlubić się ocal2niem ży.
cia ludzkiego, Pierwszy Cekorowany Z0-
stał mały mieszaniegz Fermita k, Gracu |
za wydobycie z wod; dzieeka Po nim do-
znał zaszcz,!.1 Bodo, niemizcki pies ow-
czarski, obzenie hędący,w służbie polcyj-
nej, Jego pan, inspektor policji, został
podc.:s v 11%i ulicznej z przewrotowcami
otoczony i grożono mau Śmiercią, Wtady
Gziałny pies rzucił się na pomoe, kąsając
na prawo i Ba Iwo, powstało zamieszanie
i pan jego zdołał wydostać się z matni.
Zresztą w kilka tygodni zrewanżował się

psu który wskoczy! do Dunaju w cłiwili,
kiedy nadp?y wała duża :7dź prowa, i nie

zdawał sobie sprawy z niebszpit :zaństwa.
Wówczas jec£o pan rzucił się do wody w

pełnym mundurze, pochwycił psa f jesz-
cza na czas dopłynął z nim do Krzegu,
Trzaci dostał m:1-: olicyjny pies Prinz,
który rzucą się na ludzi, mających przy
sobi3 lep na ptaki ' tym sposobem ocalił
dużo skrzydlatych stworzeń,

——— Ź
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Jmysł własności u zwierzął
L. szereg czynności zwierząt, z po-

zoru trudnych do wytłómaczenia, może-

my zrozumieć uwzględniając bardzo po-
| wszechny u nich zmysł własności. Zby-
| tecznem się zdaje nadmieniač, że pojęcie

ludzi kulturalnych o własności i posiada-
niu niema nic wspólnego z temi wywo-
dami.

Mimo tej różnicy można mówić o po-
czuciu własności u zwierząt, które po-
lega na tem, że zwierzę rozumie, a ra-
<zej czuje, iż dana rzecz jest jego wy-
łączną własnością. Do takich rzeczy za-
licza się: t i

1) Legowisko — a więc gniazdo, no-
Ta it. p.

2) Zdobycz. į
3) Przestrzeń, obszar. który niektóre

zwierzęta chcą mieć wyłącznie dla sie-
bie,

Należy tu ieszcze wspomnieć o drob-
„nych przedmiotach u zwierząt, trzyma-

/ mych w niewoli. Już Darwin w tej kwe-
Stii robi bardzo słuszną uwagę, opisując
zwyczaje małp w ogrodzie zoologicz-
nym: „Jedna małpa, mająca zęby zepsu-

„te, używała kamieni do tłuczenia orze-
chów. Dozorcy zaręczali że małpa ka-
mień ten chowała w słomę i nie pozwa-
lała ruszyć go żadnej innej małpie. Ma-
my tu wyraźne poczucie własności”. —
Zwierzęta domowe mają też takie przed-
mioty. służące do specjalnego użytku;
Dies n. p. wyraźnie daje poznać po sobie,
jak dalece jest przekonany, że n. p. ka-
Zaniec, albo miska, z której je, jest wy-
łączną jego własnością. Wiadomo także,
że pies świetnie odróżnia rzeczy swego
Dana Od innych i dlatego tak doskonale
nadaje się do pełnienia obowiązków
stróża.

Darwin słusznie mówi, że ptaki mają
pojęcie własności w stosunku do swego
gniazda. Zdanie to można bezpiecznie
zastosować do wszystkich zwierząt o
wyższej organizacji, które legowiska

_ swoje z pewnym trudem budują, np. kró-
lik, lis, borsuk i t. p, Wiadomem jest. jak
wielkich starań dokładają ptaki, ażeby
rodzinie swojej wygodne zbudować gnia-
zdo. Wiemy, że pomiędzy niemi tak, jak
pomiędzy ludźmi, odbywa się ciągła wal-
ka o gniazdo lepiej położone, o miejsce
na słońca i t. p.

Na wybór miejsca bowiem wpływa
cały szereg okoliczności. Nie wszędzie
grozi jednakowe niebezpieczeństwo od
ludzi i innych wrogów; nie każde miej-
sce jest równie dobrze zabezpieczone od
deszczu, wiatru i zmian temperatury. Że
różnice te należycie są pojmowane i oce-
niane, o tem przekonują nas walki, nie-
taz krwawe, pomiędzy ptakami różnych
gatunków. Brehm podaje taki opis: „Nad
moim pokojem znajdowało się okno w
strychu, a pod niem, gniazdo i to z powo-
du dobrego położenia stale było zajęte.
Najczęściej gnieździły się w niem Szpaki,
czasem wróble, a czasem jaskółki. Wró-
ble zawsze musiały ustąpić miejsca
Szpakom, a szpaki jaskółkom. Walka by=
łą krwawa, ale jaskółki niczem się nie
zrażały i kosztem największych ofiar
zdobywały gniazdo dla swych samiczek*.

Również uzasadnione zdaje się być
ierdzenie, że lis, chcąc sobie oszczę-

dzić pracy, wypędza borsuka z legowis-
ka. Wszystko to jest dowiedzione. Jedna-
kowoż ku wielkiemu naszemu zdziwieniu
widzimy, że zwierzęta jednego gatunku
Szanują własność swoich współbraci. Es-

Dinas słuszną robi uwagę: „Wiele bar-

dzo zwierząt rozumie, co to jest wlas-
ność i wie, jakie obowiązki nakłada zdo-
bycie i obrona własności. Zazwyczaj po-
trafią uszanować granice posiadłości, na-
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gromadzoną żywność i gniazda osobni*
ków tego samego gatunku”.

Szczególnie wyraźne poczucie włas-

ności ma zwierzę w stosunku do swego

pożywienia, zwłaszcza do swej zdoby=

czy. Nawet oswojone zwierzęta nie zno-

szą tego, żeby im kto odbierał jadło, tak
dalece, że pies na własnego pana war-
czy, gdy ten przeszkadza mu w jedzeniu.
W berlińskim ogrodzie zoologicznym
przed laty słoń zabił swego dozorcę. Nie-

bywały ten wypadek tłómaczno tem, że
słoń został w błąd wprowadzony nic-
właściwym ruchem swego dozorcy i
przypuszczał, że ten chce mu odebrać
przyniesione jedzenie | ||| ||

Jeden z podróżników opisując swoją
podróż po Peloponezie, opowiada ze
zdziwieniem, że został mocno zraniony
przez swego muła, do którego się zbliżył
w czasie spożywania obroku. Opierając
się na spostrzeżeniach powyżej przyto-
czonych, nie możemy podzielać jego
zdziwienia. fs

Ale najbardziej zajmująca jest ta oko-

liczność, że wszystkie zwierzęta, żyjące

samotnie, a względnie parami, zajmują

dla siebie pewną przestrzeń i ze wściek-

łością rzucają się na każdego, kto prze-

kroczy granicę ich terytorium. Zdawało-

by się, że kwestja własności ziemskiej
jest wyłącznym przywilejem człowieka,

a jednak tak nie iest. a przyczyną, ią"
drem kwestji tak iniędzy ludźmi iak i

zwierzętami jest kwestja pożywienia.

A że tak jest, za tem przemawiają

następujące fakty: Ile razy okaże się

nadzwyczajna obfitość pożywienia n. p.

w postaci mnóstwa liszek, tyle razy żyją

jak naizgodniej obok siebie zwierzęta,

które przedtem gwałtowne staczały wal-

ki. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie ma-

ią poddostatkiem żywności i mogą bez

walki i trudu zaspokoić swój apetyt. I na

odwrót, ze zdziwieniem słyszymy nie-

raz, że np. ptaki drapieżne, które tež pe-

wien rewir na wyłączną swoją własność
biorą w posiadanie, wychowużą swoje

małe z największą troskliwością i po-
święceniem, ale skoro tylko te ostatnie
wyrosną i są w stanie same się wyżywić,
starzy nietylko wyrzucają je z gniazda,

ale nawet wypędzają ze swego rewiru.

Dla nas fakt ten ma bardzo proste
wytłómaczenie: Instynkt nakazuje rodzi-
com troszczyć się o małe, dopóki one
potrzebują pomocy; z chwilą jak wyro-
sły na istoty samodzielne, stały się
współzawodnikami i w imię przyjętych
zasad, muszą z rewiru ustąpić względnie

zostają wygnane.
Do zwierząt takich, o których z pew-

nością wiemy, że bronią wstępu do swe-
go rewiru każdemu innemu zwierzęciu
oprócz powyżej wymienionych ptaków
drapieżnych dodać należy żórawia. ku-
ropatwę, ziębę, zaś z pośród ssących:
dinga, czyli dzikiego psa australijskiego,
ocelota i rysia. Bardzo ciekawem było-
by zestawienie wszystkich gatunków

Į zwierzat, przywłaszczających sobie w
| ten sposób panowanie nad pewnem tery-
torium. Będzie to możliwe dopiero wte-
dy, gdy przyrodnicy baczniejszą zwrócą
uwagę na kwestję tę, dziś jeszcze odło-
giem leżącą. Brehm tak pisze o ośle:
„para osłów samiec i samica z takim u-
porem trzyma się raz obranej mieisco-
wości że nawet w zimie jej nie opusz-
czają, o ile okolica obfituje w pożywie*
nie” US TECH:
O zdziczałych psach na Wschodzie

opowiadają: „Każda ulica ma swojc PSY,
które jej nigdy nie opuszczają, i biada
psu, któryby się poważył przekroczyć
granicę cudzego terytorium. Nieraz moż-
na być świadkiem, jak się na niego rzu-
ca cała sfora psów i szarpie w kawały,
jeżeli nie zdołał się uratować ucieczką”.
Dziś cała ta rzeczpospolita psia należy
już do przeszłości. Po wojnie rząd tu-
recki bezlitośnie wytępił bezdomne psy 
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Konstantynopola. Dużo ciekawych i rze-

wnych wspomnień poświęcił im znany

francuski pisarz Claude Farróre w swei
książce p. t. „Dziwna przygoda Dżemale-
dina“. Go !

Wynika stąd, że zarówno zwierzęta
towarzyskie, jak i samotne przywłasz*

czają sobie pewną dzielnicę, tak samo,

jak ludzie jednej narodowości pilnie

strzegą granic swej ojczyzny. Nie można

też się dziwić, że małpy, stworzenia naj-

bardziej do ludzi zbliżone, istne walki

staczają o gałęzie i drzewa z owocami.

Jeden z autorów tak opisuje podobną
walkę między małpami indyjskiemi:

„Zrazu brały udział w walce tylko naj-
silniejsze samce, ale gdy jeden z dwócłi,

poległ skutkiem rozszarpania gardłai

Szyi, przybiegły samice na pomoc. Pod

ich naporem padł początkowo zwycięski
samiec, a banda jego pierzchła, pozosta-
wiając kilku niewolników w ręku nie-

przyjaciół. W ten sposób możemy też

sobie wytłumaczyć ziawisko bardzo czę-
sto spostrzegane, że pojedyncze zwierzę

wprowadzone do stada, np. krowa lub

koń nowonabyty, czeka ciężki los i prze-

Śladowanie. U całego stada budzi się

prawdopodobnie stary instynkt, że stado

i przestrzeń stanowi jedną nierozerwal-

ną całość i że nowy przybysz iest kon-

kurentem, którego należy usunąć. Jest to
iednak tylko przypuszczenie. | | 4

Co się tyczy gniazda, nory, zdoby=

czy i pożywienia, a szczególnie danego

obszaru, to zachowanie zwierząt nie-

wątpliwie dowodzi, że w ich pojęciu
mają one wyłączne prawo do tych przed-,

miotów. A że tak jest, wydaje się nam

bardzo naturalnem, — wszędzie bowiem

posiadanie jest kwestją bytu, a tem sa-
mem zachowania gatunku. Zmysł włas-
ności, który bezspornie bardzo wiele

zwierząt posiada, służy do stosunkowo
prostego wytłumaczenia wieln ich czyn=
ności napozór bardzo dziwnych.

W. M. 
„Hall! Tu Radjo P. A, TT

5a nowa rozgłośnia w Polsc3?

"Właśnie — tak i nie, Nowa ona nie jest,

choć dużo młodsza od swoich sićstr —

rozgłośni Polskiego Radja, a jadnak od

nich inna, Najwłaściwsze miano dla niej

to: „latająca względnie jażdżąca rozgło-

śnia*. Wszyscy już tzraz domyślą się, że

chodzi o radjo w pociągach dalekobiež-

nych, radjo — obsługiwane przez Polską

Agancję Telegraficzną sz

'W zimny, pochmurny dzień jeszcze nie

nadeszłej wiosny (było to w marcu br.).

wracałem do kochanego Lwowa z War.

szawy — pociągiem. Rozmyślania moja

powarszawskie przerwało wejście pięknej

pracowniczki PAT'a oferującej mi wypo-

życzenie słuchawek radjowych na cały

czas biagu pociągu, Oczywiście z propo-

zycji skorzystałem i zaopatrzony w słu-

chawki į Radjo-Program (dodawany bszz-

płatnie do słuchawzk) zamieniłem się cały
w słuch „Nie oczekiwałem wiele — lecz
znalazłem dużo "zadowolenia i zabiłem
Nudę, wtuloną w kąt przedziałusamotnie
podróżujących pociągizm, Przez cały czas
jazdy pociągiem — muzyka. Muzyka
nie ta jednostajnego stukotu kół wagonu,
ale prawdziwa muzyka transmitowana z

Warszawy względnie z innych Rozgłośni
polskich albo taż ze stacyj zagranicznych.
W razie gdy stacje t» nadają odczyty

względnie pogadanki Radjo PAT wpo-
ciągu nadaje muzykę z płyt gramofono-
wych: „Hallo! Tu Radjo PAT,t Nadajemy
państwu muzykę z płyt gramofonowych,

Na wstępie usłyszą państwo*,, itd. Zu-

pełnie tak samo jak na normalnej, o do-

brych podstawach, ni: jeżdżącaj stacji,

I głos miły „latającego speakera*,

Dzięki uprzejmości kierownika Radjo
PAT. zwiedziłem ich „studjo“ będące za-
razem pokojem rażyserskim Znajduj: się
tam odbiornik typu zbliżonego do super-
heterodyny (oczywiście krajowy), który
zarazem służy do wzmacniania prądów z
mikrofonu (podczas zapowiedzi) oraz do
wzmacniania prądów z adaptera gramofo-

nowego. Odbiornik zasilany jest z bataryj
(akumulatora į batarji anodowych), An-
tena dla tego odbiornika znajduje się na
dachu wagonu, w którym pomieszczona
jest kabina Radjo PAT. Obsługa tego
urządzenia wymaga skupiania i uwagi —
znajomości programu polskich stacji no i
znajomości aparatu, Operator ma stal>
słuchawki na uszach, by w razie przerwy
powstałej skutkiem nadawania odczytu
przez radjo wypełnić je koncertem z
płyt gramofonowych, Į

Radjo PAT, obstuguja pociągi na na-
stępujących linjach:

1) Warszawa — Baranowicza,
2) Warszawa —Gdynia, -
3) Warszawa — Kraków,
4) Warszawa — Poznań,

5) Warszawa — Lwów,

6) Warszawa — Wilno,
7) Warszawa — Zdołbunów,
8) Warszawa — Zebrzydowice,
9) Lwów. — Kraków,

oraz w kierunkach przeciwnych do wyżej
podanych, ż

Jedno może tylko zastrzeżenie, Za

dużo muzyki — a zupełni niema w po-

ciągach radjowych — odczytów, pogada-

nk itp. Przeciwników słowa mówionego
w radjo zwolenników muzyki powinno
się dla zmiany ich upodobań wysłać w podróż — pociągiem radjowym Ręczę zag  

skutek, Na zakończenie dodam, że w każ-
dą niedzislę przed „Wesołą Lwowską
Falą'* wszystkie ełuchawki są wypoży-
czonz, podróżni zamawiają je na kilka
godzin naprzód, urzędując między sobą
licytację byle tylko usłyszeć „Wesołą
Lwowską Falę', która zdobywa sobi: po-
pularność i miłość całaj Polski z szybko-
ścią pospiesznego pociągu. Poczęści za-
sługa w tam „latającej* rozgłośni Radja

BAL
Stanisław Karol Władyka,

Gdzie będzie wystawa
paryska w r. 1937?

Co do urządzenia w Paryżu wystawy
w r. 1937 zapadło ostatecznie postano-

jwienie, wrócono tedy do dyskusji nad
miejscem. Mimo protestów ze stron” lu-
dzi, mieszkających w pobliżu Pola Mar-
sowego, wybrano tereny, położone po
obu brzegach Sekwany w pobliżu Tro-
cadero i wieży Eiffla. Położone tam ogro-
dy nie wystarczą. trzeba więc będzie
przenieść gdzieindziej stare sprzęty i go-
beliny, przechowywane w Mobilier Na-
tional. i posągi władców Francji, którzy
utracili tron wskutek rewolucvi (Karola
X., Ludwika Filipa i Napoleona IID, prze-
chowywane w Depót des Marbres, ale
nieprzeznaczone do oglądania. Prawdopo-
dobnie wypadnie także zburzyć t. zw.
Ecuries de I'Alma, zbudowane za drugie-
go cesarstwa dla pomieszczenia koni i
pojazdów Napoleona I!!. Obscenie stoją
tam auta prezydenta Rzeczypospolitej i
mieszka szereg urzędników. W takim ra-
zie zburzonoby również szereg ruder
koło Pont de "Alma. zbudowanych z po-
wodu wystawy r. 1890, a mieszczących
obecnie pewne biura Ministerstwa Pracy
i Główne Biuro Statystyczne.
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z odgadnąć, jakie pobudki kie-

rewały wydawnictwem J. . Przewor”

skiego (znanem dotąd z wydawania
przeważnie rzeczy, odpowiadających
bardzo „nowoczesnym* gustom, „elity

sier czytelniczych”), gdy zdecydowato

się wydać wspaniałą, ale najprawdopo-

dobniej katastrofalnie deficytową książ

kę o Dantem. Czyżby i u nas zaczynała

się fala nawrotu dg tradycyjnej wielkiej

literatury?
A jeżeli książka była przeznaczona

wyłącznie dla snobów, to i wtedy tylko
cieszyć się należy, że są u nas jeszcze

udzie, którzy snobują się nietylko „Ko”

chankiem lady Chatterlay* czy „Podró-

žą do kresu nocy* i wogóle tem, co

„najmodniejsze*, ale wielkim, niešmier-

telnym twórcą „Boskiej komedji'l...

Zresztą, mniejsza o pobudki — sara

fakt ukazania się po polsku książki Pa

piniego „Żywy Dante" jest tak doniosły.

że może budzić tylko entuzjazm i szcze-

1e zadowolenie pod adresem wydawcy.

Oto mamy książkę o największym po:
ecie chrześcijaństwa, napisana przez

człowieka, który nietylko zna dobrze

Dantego (takich jest dużo), ale który go
raprawdę rozumie j czuje...

Giovanni Papini przeszedł Znamien-

mą ewolucję. Niegdyś zwalczał chrz3-

ścijaństwo („Pamiętniki Pana Boga”),

potem jednak zmienił się gruntownie i

złożywszy pełen uwielbienia hołd

Chrystusowi, Jego Boskości i Jego na-

uce („Dzieje Chrystusa") wyszydził ca-

łą cywilizację nowoczesną, odchrześci-

janioną, materjalistyczną i pseudo-spi-

rytualistyczną („Gog”), okazał głębokie
zrozumienie dla ducha chrześcijaństwa

w momentach jego stykania się z Ży-

<iem i filozofją („Św. Augustyn"), —

dziś zaś, przyszedłszy Go przekonania

że o poecie, Florentczyku i katoliku po

winien i może pisać tylko poeta, Flo:

rentczyk i katolik, bo tylko etn zroz«*

mie Dantego, stworzył wspaniałe dzieło

© twórcy „Boskiej Komedji* — o duszy,

dziele i epoce największego poety

chrześcijaństwa.

Oddawna toczy się — zdaje się, n!-

gdy nie mający się skończyć — spór
© to, kto powinienpisaćowielkich twór

<ach — ściślej mówiąc, kto lepiej pozna

i zrozumie twórcę i jego dzieło: bada-

cze — uczeni czy inni twórcy?.. Za

pierwszymi przemawia bezmiar ich eru-

dycji, metoda, wreszcie umiejętność

zdobywania się na beznamiętną bez-

stronność. Za drugimi intuicja i ten ia:

stynkt pokrewieństwa duchowego, któ”

ry Sprawia, że jeden twórca zawsze

zrozumie i odczuje drugiego twórcę

lepiej, niż ktoś, kto nie jest artystą.

W wypadku konkretnym mamy zwy*

cięstwo drugiej teorji, tem większe, że
artysta Papini, instynktem artystycznym
tezsprzecznie lepiej rozumiejący i czu

jący Dantego, niż setki dantologów --

wystąpił z imponującym aparatem 0i-

brzymiej erudycji.

„Žywy Dante“ Papiniego, to nietyl-
ko jeden z najszczęśliwszych okazów

modnego dziś „odbronzawiania* — to

przedewszystkiem tekst magiczny, za

sprawę którego naprawdę żywe, Zroż%

miałe i każdemu z nas bliskie się staią

karty „Boskiej Komedji', zazwyczaj

trochę odstraszające swoją hieratyczaą

wielkością : mistyczną, ale i zniechęca-

jącą laików — tajemniczošcią, niezvo-

zumiałością.

W interpretacji autora „Św. Aug

styna* : „Goga* Dante ożywia się, za-

ciekawia, wciąga, a nawet porywa, a

<hwilami wprost aktualizuje się (prob'e- 

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Zaw Dante“
my religijne, historyczne, polityczre,

erotyczne, artystyczie). Przeciętnie 1m-
teligentny czytelnik, który nawet zna|

już „Boską Komedję* (zazwyczaj tylko
„Pieklo“), gdy weźmie do jednej ręi

trzy tomy przekładu Porębowicza, a da

drugiej dzieło Papiniego, naprawdę sta-

nie wobec nowego, nieznanego, a wspx-

niałego świata.
Poznajemy dopiero teraz nietylko

wielki twór Dantego, nietylko istotę

jego genjuszu i artyzmu, — ale przede”

wszystkiem ducha. chrześcijańskizgo

średniowiecza, — odkrywamy prawdz.=

we średniowiecze w okresie szczy:0-

wego rozkwitu i słabo zaznaczających

się początków bliskiej likwidacji i m»-

dyfikacji. I to tak dalece, że w dzie:e

Papiniego sylwetka Dantezo na tle epo-

ki, jej ducha, kultury i ludzi pociąga i

emocjonuje niemal-że więcej, niż odważ-

re-a subtelne wnikanie w głąb tajemnic
poematu i jego piękna.

Na specjalne wyróżnienie zasługują

części „Dzielo“, „Czlowiek“, a przede-
wszystkiem „Dusza“. Najciekawsze są

rozdziały o stosunku Daniego do nauki

Kościoła, do Papieża Bonifacego VIII i
cesarza Henryka Luksemburczyka, a

szczególnie (rzecz nowa -— dotychczas

zajmowano się wyłącznie stosunkiem

przeciwnie!) o stosunku Beatryczy 40

tego, który unieśmiertelnił ją i wyniósł

tak wysoko, jak nigdy żaden mężczyzsa
żadnej kobiety.

W dzisiejszych czasach ilość prze-

kładów z obcych lit ur znajduje się
w stosunku odwro(:< proporcjonalnym  

do ich jakości. W tłumaczeniu zatraca

się najczęściej cały urok artystycziy
przekładanego dzieła. „Żywy Dante“
Papiniego należy do wyjątków, co zre-

sztą z góry można było przypuszczać.

widząc na okładce nazwisko tłumacza,

Edwarda Boye. ©

P. Boye ma ponadto inny jeszcze :y-

tuł do chwały: jest'on jedynym w Po:-

sce propagatorem i ambasadorem wspa-

niałej, oryginalnej, egzotycznej a glębo-

ko tkwiącej w źródłach naszej europej-

sko - chrześcijańskiej cywilizacji — u-

mysłowej i artystycznej kultury hisz-

pańskiej, której tylko dodaje uroku jei

mozajkowość: harmonijne zlanie się

pierwiastków celtyckich, romańskiza,

germańskich (gockich), arabskich i ur

wersalistyczno - chrześcijańskich.

p.t.

 

Wykór listów Napoleona
Ca miał pracę Ar. J. Thomp-

son, który przed paru miesiącami wy”

dał w przekładzie angielskim wybór il-

stów Napoleona. I tak ją ograniczył,

gdyż przestudjował jedynie to, co przej

nim ogłoszono drukiem — t. i. około 41

tysięcy sztuk, a przecież, :ak stwierdził

dawno kardynał Gasquet, w Bibljotzce

Watykańskiej leżą jeszcze uiedrukowa-

ne, a posiadające pierwszc zędną war-

tość historyczną — niewia "mo, w ia-

kiej ilości. Thompson ws-iał około

trzystu listów, uwzględniając wszslx'e

epoki życia i najcharaktery:lyczniejsze

rysy charakteru. Nie widać, aby miał

tendencję idealizowania Napoleona, ale

też i nie poszsdł w przeciwnym  kie-

runku. W książce odźwierciedla się wy”

bornie ewolucja w:elkiego człow'*"1.

Poznajemy więc naprzód młoue:-ńca,

który już po ojcowsku troszczy się 9

młodsze rodzeństwo; potem gwałtow-

nego jakobina i korsykafskiego patrjo-

tę, dalej czule nastrojonego kochanka,

zwycięskiego jenerała, męża stanu, mó-

wiącego 0 najrozmaitszych zagadnie-

niach państwowych, naczelnego wod a
i genjalnego organizatora. Wreszcie

wchodzi na scenę strącony tytan, któcy

tak pisze do księcia regenta Anglii:

Isle d'Aix, 14 lipca 1815. (W niecały

miesiąc po bitwie pod Waterloo),

Wasza Królzwska Wysokość —
radłszy ofiarą walki stronnictw, które roz-
dzieliły mój kraj i wrogiego usposobienia

potęg 2urope ch, skończyłem  karjerę
polityczna. Przyszzdłem, jak Temistokles,

prosić o miejsce przy ognisku domowem
narodu brytyjskiego, Oddaję się pod opie-
kę praw brytyjskich — pod opiekę, do któ-
raj roszczę sobie pzetznsję 22 strony 'Wa-

szej Królewskiej Wysokości, jako ze stro-
nv najsilniejszego, najzaw iętszego i naj-

bardziej wsraniałomyślnago z moich nie-

przyjaciół,

   

  

 

Widać, że Napoleon nie dobie'ał słów

i mie myślał nad formą swei „Jrespor-

dencji. Czy pisał, czy dyktował, czynił

to żywiołowo. Wyrazy ledwie mogły

nadążyć jego myślom. Nie silił się na

kwiecistość stylu. „Lituję się nad rzą-

dem, którego rozporządzenia są, zawsze

literackiemi wypracowaniami*, powie-

dział. Jest błyskawiczny i treściwy w

wysłowieniu. Znajdzie u niego - myśl

gięboką, retorykę, wiedzę, namiętność,

ratchnienie. Nie znajdzie jednej rzeczy

— humoru.

Dla Napoleona korespondencja byta

rzeczą obowiązkową, poświęconą waż: 
rr "7 URZ 7

Le šwiala książki
Jan Wielowieyski: Bohaterskie loty

(Wyd. „Płomień* Warszawa, 1934). W
szeregu krótkich, zwięzłych opowiadań
przechodzi autor historię wszystkich
głośniejszych wyczynów 1 rekordów lot-

niczych na przestrzeni ostatnich tylko
pięciu lat. A ileż ich było, jak różnorod-

nych, jak imponujących! Wszyskie nie-
mal narody po tej i tamtej stronie „Wiel-

kiej wody* stawały niezmordowanie do

tego wielkiego wyścigu. Loty to były
naprawdę „bohaterskie*, — żeby tylko

przypomnieć Stan. Hausnera, czy lotnika

hiszpańskiego Mello Franco, czy

wreszcie szczęśliwszych od tamtych:

Matterna, Mollisonów, Adamowiczów,

kpt. Skarżyńskiego, „słodką Marysię"
Hilsz, przeloty nad Mont Everest lub

rajd powietrzny gen .Balbo.
Czytając tę interesującą książkę

stwierdzamy z dumą, že Polska nie po”

została w tyle' poza innem, większemi

i bogatszemi narodami, lecz owszem,

zdobyła piękną i trwałą kartę w historii

walk o podbój powietrza.
Książka pożyteczna i bardzo na cza-

sie.
A. Kawczyński: „Mężczyźni dokoła

Ewel'ny*, powieść. (Wydawnictwo Pol-

skie, Poznań, 1934). Autor wprowadza

nas w wir wielkich interesów i świato-

"wych tranzakcyj, których osią jest an-

gielski przemysłowiec Mac  Faden.

Przelewają się miliony, zawiązują się

intrygi polityczne, których świadkiem, a

się jeden z bohaterów powieści, Polak,

Franciszek Strubała, rozkochany w p.ęk

nej żonie przemysłowca, Ewelinie. Jak

w kalejdoskopie akcja przenosi się Z

Bukaresztu do Warszawy, nad polskie

morze, do Londynu, Kopenhagi, by

wreszcie zaskoczyć czytelnika katastro-

fą, przypominającą poniekąd słynną afe-

rę Kreugera. * I

Mimo swej sensacyjnej treściksiążka

posiada duże walory literackie: autor nie

ogranicza się na prostem opisywniu fak-

tów, — lecz umie wniknąć głębiej w du-

sze swych postaci, ma swój oryginalny

sposób patrzenia na świat i stosunki spo-

łeczne,

Ateneum Wileńskie, RoczśifTX (wyd.
z zasiłku Funduszu kultury narodowej,

W''no, 1934). Wydany świeżo prz*" Te-

warzystwo Przyjaciół Nau: w  Wiinie

rocznik za rok 1933/4 przedstawia się

niezwykle bogato i interesująco, DTZY-

nosząc dużo materjału historycznego.

Znajdujemy więc obszerny artykuł R.

Mienickiego o „Egzulantach Potockich“.

Wład. Semkowicza o „Udziale wojsk

litewskich Sobieskiego w kampanii roku

1683*, wreszcie Fr. Rawity-Gawroń-

skiego "Kozaczyzna za Dunajem". Dalej

szereg interesujących informacyj ©bibl-

jotekach wileńskich, liczne recenzje i

sprawozdania oraz bogatą bibliografię.

Historyk znajdzie w tem cennem

wydawnictwie doskonałe źródło infor-

macyine, dotyczące przeszłości ziemW. następnie po części i wspólnikiem. „staje Ks. Litewskiego. kr.)
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, | Mostow. > A.

 

ńym sprawom. Stąd zawsze jest w niej

poważny. Wesoły i dowcipny bywał w;

pogawędkach, które służyły mu za wy-

poczynek po trudach niezwykle czyt-

nego życia. Tu zdobędzie się czasem ce

najwyżej na sarkazm lub ironię.

Oto parę zdań, wartych powtórz:

nia:

O wolności mórz:

Flaga w.-jąca z masztu handlowego

okrętu, powinna mieć takie poszanowani?,

jak chorągiew, wywieszona na wisży wiej-

skiego kościoła,

O zachowaniu się mo-

narchy (do Eugenjusza Beauha'-

nais, zrobionego w 24ym roku Życia

wicekrólem włoskim):

Dopóki panujący nie nia mówi, iego

możliwości są nieobliczalne. Nie powinien

odzywać się, o ile nie wi» że jest najzdol-

niejszym człowi?kiem w rokoju.

O paradzie (do najmłodszego

brata, Hieronima, który jako król Wesi-

falii, otaczał się w polu licznym dwo-

rem):

trzeba zaczynać jako żoł-

nierz, być dalej żołnierzem, kończyć jako

żołni?rz, Nie trzeba ministrów, nie trzeba

obcych attachós, nie trzeba ceremonjału

O Prusakach:

Pruski książę to rzacz

pod słońcem,

Na wojnie

najnudniejsza

A. E.

z

Przed jednym z tzw. sędziów policy j-

nych w Londynie stanął Albert Ernest

Pickard, właściciel kina w Glasgow, pod

zarzutem nieostrożnej jazdy samochod*m,

Przy przesłuchaniu pokazał mapę drogi.

wyrysowaną na odwrotrzj stronie ban-

knotu, Chyba nie rokił pan swojżj mapy

na nocie pięciofuntowej — rzekł sędzia. —

Nie, — brzmiała odpowizdź — nie miałem

przy sobie ani kawałka papiaru prócz

Setki (100 funtów szterlingów jeszcze dzi-

siaj odpowiada zgórą 2 i pół tysiąca zł.),

Jaskinie naddunajskie

W Wimzy nad Dunajem prowadzi się
od lat poszukiwania, które w tvm rnku
doprowadziły do zajmującyc" :4
Roboty, prowadzone pod kierownic-
twem prof. Vassicia, odsłoniły szereg
mieszkań  jaskiniowych. Przy każdem
jest rodzaj Śpichrza czy Śpiżarni. W

jednej z takich Śpiżarni znaleziono do:
brze zachowany zapas dereniu. W głe”*

bokości 7 metrów atrafiono na resztki

spalonych kość. ludzkich i na żabę z wy*

palonej gliny. Nie po raz pierwszy zna-

chodzi się żabę w grobie. Prawdopodo-

bnie była ona i w tych stronach, jak w,
starożytnym Egipcie, symbolem  nmie+

śmiertelności. Prof. Wassić jest zdania,

że mieszkania pochodzą z okresu archa-

icznej kultury greckiej.
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