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> Zabytki

P rzejezdny, turysta, znajdzie w Mv-

£lenicach i powiecie wiele rzeczy histo-

ryczno -archeologicznych, które zacie-

kawią każdego i nasycą pewnemi wia-

domościami. Z tego też powodu uważam

za potrzebne krótkie a treściwe zesta-

wienie, aby nieznający wiedział, co ma

oglądać i naco zwrócić uwagę:

1) Rynek miasta piękny

za wielki w stosunku do ludności i do-

mów, pochodzi z połowy XVI wieku,

założony przez kasztelana krak. Spytka

Jordana.

2) Magistrat w stylu staroniemiec-

kim, z r. 1898, w którym w iednei z sal

znajdują się 2 olbrzymie skrzynie ręcz-

nej roboty z XVII wieku. W nich sa

stare księgi m. Myślenic i przywileje

królewskie. Z przywilejów ze względu

na jakość wykonania zasługuje na uwa

gę przywilej cesarza austr. Franciszka

II. z dnia 2 marca 1797 r.

3) Rada Powiatowa w stylu staro-

niemieckim z r. 1895, w której na pierw-

szem piętrze mieści się urząd wydziału

 

i muzeum regionaine. W muzeum znaj- ;

duje się obok wielu ciekawych rzeczy,

także kula kamienna, wykopana w ka-

mieniołomie. Pochodzi z wystrzału moż-

dzierzowego ze Starego zamczyska w

Myślenicach.

4) Szkoła wydziałowa fundacji księż-

ny Augusty Montleart w r. 1873.

5) „Dom grecki” jest to stary Z XVII

w. dom parterowy, własność Gorącz-

ków, obok szkoły wydziałowej. Nazwa

pochodzi stąd, że w nim mieszkali kupcy

ormiańscy, których ludność miejscowa

nazywała grekami „chytry jakgrek“.

6) Kapliczka św. Floriana z r. 1776

na rynku, bardzo ładna, o charaktery-

stycznym, rzadko spotykanym dachu,

wykutym z jednego kamienia.

7) Kościół parafialny z r. 1543 w sty- ;

lu gotyckim. Wskutek wielokrotnych

pożarów zniszczał. Przez późniejszedo-

budowy i naprawy stracił swój pierwot-

ny wygląd.

8) Kościół parafjalny posiada kaplicę

z ciosowego kamienia, wybudowana w

r. 1643 przez Stanisława Koniecpolskie-

go, hetmana wielkiego koronnego i ka-

sztelana krakowskiego, jako votum za

cudowne uzdrowienie syna iegoAlek-

sandra w dniu 25 marca 1633 r. O tei

fundacji świadczą herby Koniecpolskich

w kaplicy i nad mniejszemi drzwiami

(herb „Podkowa”).

9) W kaplicy w ołtarzu iest obraz

Matki Boskiej myślenickiej, słynący 2

licznych cudów, pierwotnie prywatna

własność papieża Sykstusa V Przyw:ózł

go do Polski książę Jerzy Zbarawski,

zaś w dniu 24 maja 1633 został uznany

-za cudowny obraz przez kd. Erazma

Kretkowskiego na mocy przeprowadzo-

nego procesu episkopatu krakowskiego.

Srebrną suknię cudownego obrazuufua-

dowali w r. 1912 ks. Włodysław Miś i

ks. Kudłacik. Kaplicę odmalował artysta

Szczurowski w r. 4920 za staraniem ks.

dr. Andrzeja Kościółka.

10) Naprzeciw kaplicy Koniecpolskich

znajduje się %aplica pod wezwaniem

Pana Jezusa, fundacji Antoniego Oboń*

skiego, z r. 1794, bogategomieszczanin+

- myšlenickiego.

11) Marmurowe . odrzwia zakrysta

kościoła parafjalnego w Myślenicach są

darem księżnej Cecylii Lubomirskiej, >

ko jedyna pozostała pamiątka zamku *
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r. 1556 Wawrzyńca Spytka Jordana,

uratowana od zniszczenia w czasie usu-

wania resztek ruin i murów zamkowych

przy ulicy Reia.

12) Na kościele od strony południo-

wo-wschodniej znajdują się nyże „Ogro=

jec” i „Ukrzyżowanie* z końca XVI w.

13) Na ścianach kościoła od zewnątrz

jest wiele starych nagrobków.

14) Na cmentarzu stoi kamienny nar

grobek w formie piramidy, gdzie w

wspólnym grobie pochowane są liczne

kości zmarłych, wykopane na cmenta-

rzu z r. 1812 na realności Lubomirskich.

15) Od strony «południowej kościoła

na zewnętrznej stronie kaplicy Koniec:

polskich jest podobizna obrazu cudownej

Matki Boskiej pędzla artysty Pitali.

16) Z cmentarza od południa wycio-

dzi się charakterystyczną starą bramą

z końca XVI w. ze statuą Matki Boskiej

na bulwary Bysinki.

17) Od strony zachodniej kościoła

znajduje się plebania z r. 1804 z boga-

tem archiwum paraijalnem.

18) Na najwyższej wieży kościoła

jest krzyż, który własnoręcznie zrobił

i ufundował Józef Górski, lustrator rady

Powiatowei.

18) W rynku znajduje się kamienica

fundacji Antoniego Obońskiego Z r. 1806

z obrazem Matki Boskiej, o charaktery-

stycznych odrzwiach i łamanych skle-

pieniach (jedna z niewielu), w której

mieści się urząd starostwa.

20) Przy ulicy Bocheńskiej (obecnie

Reja) stoi dom piętrowy z końca XVIII

w. o łamanym dachu własność książąt

Lubomirskich, obecnie prywatne miesz-

kanie starosty. W nim mieścił się zarząd

dóbr ks. Lubomirskiej Cecylii.

21) Po prawei stronie na łąceksiążąt

Lubomirskich rośnie dąb na miejscu,

gdzie był zamek kasztelański, zbudo-

wany przez Wawrzyńca Spytka Jorda-

na w r. 1556, zburzony i spalony przez

Szwedów w r. 1656. W nim przebywał

Mikołaj Rei z Nagłowic w r. 1567 i ta

dokończył III. księgę dzieła pt. „Żywot

poczciwego człowieka”.

22) Obok znajduje się stary dwór i

browar ks. Lubomirskiego, zbudowany

  

 

    

 

3 z kamienia zbieranego z Raby i cegły.

Z tyłu dworu jest ogród zwany „Win-

nicą”, sławny z uprawy wina za cząsów

kasztelana Wawrzyńca Spytka Jordana

oraz ślady dawnych stawów, których

woda poruszała młyny myślenickie.

23) Przy ulicy Stradom przy moście ;

historyczno-archeologiczne

 
stoi figura św Jana Nepomucena Z 7;

1894.
24) Po prawej strony Bysinki znai-

duje się dom dla starców ubogich, zwa=

ny „Szpitalem“.

25) Kościółek na Stradomiu pod we-

zwaniem „Matki Boskiej” z r. 1442 drel

wniany, spalony w r. 1458, zaś w r.

1460 wybudowano kamienny w stylu go-

tyckim, zniszczony przez Szwedów w

r. 1656. Odbudowano go z powrotem

według projektu Emila Schiinkego w r.

1886 z tą zmianą, że zamiast kruchty

drewnianej zbudowano z kamienia cio-

sowego i ozdobiono gotycką dzwonnicą

z napisem „Ave Maria". Od r. 1910 jest

«zplicą gimnazjalnej młodzieży.

26) W środku trzy ołtarze ambona i

zhór z drzewa dłuta Wita Wisza.

27) Od strony zachodniej na kościół-

wu jest stary krzyż za kratą. nad nim

twarz Chrystusa, malowana na ścianie

2 XVi wieku,
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28) Około kościoła cmentarz z gro-

bowcami mieszczan myślenickich i kil-

ka starych lip, liczących około. 250 lat,

obramowany kamieniem łamanym.

29) Od strony północnej przy ko-

ściółku na Stradomiu leży płyta „Nie-

znanego żołnierza” z r. 1925 jako

hołd prochom i symbol walk o Niepod-

ległość Ojczyzny.

Obok płyty stoi nagrobek kamienny

„Chrystus miłosierny” c. k. obersta wq-

gierskich huzarów hr. Kinskyego, krew-

nego przez matkę z królem Stanisławem

Augustem Poniatowskim, który w r.

1772 umarł w Myślenicach po zajęciu

miasta przez wojska austriackie w cza-

sie I rozbioru Polski.

31) „Studzienka”, kaplica Matki Bo-

skiej Śnieżnej w stylu romańskim z cza-

sów Kazimierza Wielkiego, obok rezec-

woar głównego wodociągu miejskiego

z r. 1892, wystawiony za rządów komi-

sarza miasta Sitkiewicza i obok pola

na „Woli*, dawnego grodziska myśliw-

skiego jako pierwotnej osadyMyślenic

i miejsce pierwszego kościółka drew-

nianego.

32) Naprzeciw kamieniołomów przy

drodze głównej zwanej „królewską” u

stóp Uklejny w lesie na Zarabiu jest

„Stare Zamczyska”, „vetus castrum".

Sa to ruiny wieży myśliwskiej głównego

ośrodka z czasów pierwszych Piastowi-

czów, najstarszy zabytek architektonicz-

za ziemiach polskich.

32) Na „Skałce”, dawnej osadzie „Sta

rei Stróży, dom zajezdny ze starą

stajnią, zbudowany z kamienia zbiera-

nego i lamanego.

34) Obok tego widać na rzeceRabie

tame żelazno-betonową na wzór szwaj-

carski z r. 1920 do turbinowego zużyt-

kowania siły wodnej o sile 250 HP., wy-

konaną przez Jana Hołuja dla elektryfi-

kacji miasta i paruszania siłą elektrycz-

ności młyna i tartaku.

25) Pa prawej stronie drogi naprze*

ciw tamy rzecznej jest rzadki okaz fi-

gury ze skałek w formie piramidy z

r. 1771.

36) Dalej po tej samej stronie drogi

stoi figura nowszego pochodzeńia | obok

nej dwa dąny iako po snik kilku wla-

ścicieli dóbr, zabitych orzez zhłorów w

czasie rzezi galicyjskiej w r. 1846.

37) Na Górnej Wsi, zwanej po przy”

łączeniu do miasta GórnemPrzedmie-

ściem, widać obmurowanie i uregulowa-

nie rzeki Bysinki z r. 1927, dokonane

 

  

przez inżyniera Koszycę za staraniem b.

senatora Rzplitej Andrzeja Średniaw-

skiego.

38) Na gruncie Józefa kupca jest ii-

gura obrazu Matki Boskiejmyślenickiej

z r. 1862 na pamiątkę, że tutaj w r. 1633

obraz ten zrzechowywano w domt:Gra-

byszy, w którym poczęły się dziać

różne cuda, skad obraz został procesjo-

nalnie przeniesiony do kościoła parafjał-

nego.  39) Kapliczka „Upadek” z ». 1780.

* 40) W końca zapora murowana iš )

rzece Pysince i w pobliżu też charakie- ;

rystyczne gospodarstwo i dom długolet-

niego posła do sejmu zaiicyjskiego + par i

lamentx austrjackiego i-dwukrotnego !

senatora Rzplitej Andrzeja  Średniaw- į
skiego. maiwybitnieiszego i bardzo szła” i

chetnego, zasłużonego na polu społecz

no-ludowem działacza z cbozu „Piasta”

41) Na „Bukówce” figura ńatki Be-

skiej į liczne groby choleryczne z r. 1847. i

 

„ 42) Na Szubiennej Górze stoi piękny

kamienny wysoki pomnik, na miejscu

zburzonej szubienicy, gdzie wieszano

różnych zbrodniarzy miasta Myślenie

i okolicy.

43) W gminie. Osieczany  znajdułe

się staropolski dworek w obramowaniu

parkowych drzew, z których kilka dę-

bów liczy około 250 lat. Obecnie włas-

ność pp. Brzezińskich.

44) W Drozini jest stary kościół, bro-

war w ruinach i dwór pp.. Bzowskich.

kilka pomników. poległych żołnierzy w

wojnie światowei z Moskalami i utarcz-

kach z nimi w tei gminie na granicy

Łęk. Wieś tę nawrócił na wiarę katolic-

ką św. Wojciech, biskup praski z koń-

cem X wieku.

45) W. Trzemeśni znajduje się cha-

rakterystyczny kościół drewniany z

XVIII wieku. Na szkarpie muru przy

dzwonicy. jest wmurowany kamień z

nagrobkiem Sozańskich z r. 1530 z dość

wyraźnemi pojedynczemi luźnemi lite-

rami.

46) W -Trzebuni jest stara leśniczów-

Ka, rezydencja księżnej Cecylii Lubo-

mirskiej, pierwszej właścicielki dóbr

klucza myślenickiego.

47) W Zasaniu stoi krzyż przydrożny

z piłą oryginalną, używaną w czasie

rzezi galicyjskiej z r. 1846.

48) Między Stróżą a Pcinem sterczy

skała zwana „kamieniem  diabelskim“.

który niósł według podania diabeł, aby

nim zburzyć budującą się Kalwarię Ze-

brzydowskiego, lecz kogut 3-krotnie

zapiał i diabeł przerażony kamień z rąk

po północy wypuścił.

49) W Pcimiu stary kościół parat-

jalny, który przez pewien czas był w

ręku sekty Arian dla całej okolicy współ

wyznawców. Li

50) W Lubniu stary kościółek drew-

niany z charakterystycznemi podcienia-

mi i spichrzem plebańskim, obecnie bu-

duje się nowy kościół murowany.

51) Droga do Myślenie przez Stróżę,

Pcim, Lubień wzdłuż rzeki Raby do

Mszany Dolnej nazywa się drogą „kró-

lewską* ze względów na przejazdy

monarchów z Węgier do Krakowa rz

powrotem oraz z powodu pęknych Wi-

doków; zbocza gór nazywająmyślenic-

ką Szwajcarią.

52) Za Uklejną na górze Łysinie za-

łożono obserwatorium astronomiczne

prof. Orkisza, miejsce licznych wycie-

czek.

Te krótkie uwagi niech posłużą za

ogólną informację i zachętę dla turysty-

badacza poszczególnych wsi, w których

znajdzie wiele pięknych rzeczy, moty-

wów, pomników, przywileiow, starych

pieczęci pojedynczych gmin, obrazów,

wogóle zabytków archeologiczno-histo-

rycznych, które stanowić mogą nowe

dzieło przeszłości powiatumyślenickie-

go pod względem regionalnej kultury

materialnej i duchowei.
Prof. Ludwik Sikora

(Kraków)
    

Brak posad nauczycielskich
we Francji

Były minister oświaty Mario Rou-

stan ogłosił niedawno artykuł na temat

brak: posad dla kończących studja kan-

dydatów „na nauczycieli w francuskich

szkołach średnich. Wedle jego statysty-

ki nie zrałazło posad 990 kobiet i 297

mężczyzn. Z tei liczby 323 osób uzyska

%o kwalifikacje z matematyki i nauk Ści-

głych, .201 z angielskiego, 186 z historii,

150 z filozofji. Natomiast filologia kla-

gyczna, nie tak w wy ych szkołach

grzepełniona, daje zazwyczaj natych-

miastowe zatęcie. W innych zawodach

istnieją we Francji podobne objawy.
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W poszukiwaniach ZA kolebk
K. przed jakiemi 50—60 laty od-

Kayto w jaskiniach skalnych Hiszpanii
4 południowei Francji cały szereg ry-
isunków i małowideł, częściowo utrzy=
gmanych w stylu naturalistycznym, czę-
iściowo stylizowanych, — przypuszcza-
no, — na podstawie badań geologicz-
pych, — że są to pomniki pierwotnej
pra-kultury ludzkości, liczące sobie kil-
fadziesiąt, jeśli nie setki tysięcy lat.

Dokładniejsze badania kazały jednak
iznacznie zmodyfikować te fantastyczne
cyfry: dziś uczeni fachowcy zgodni są
«0 do tego, iż owe malowidła i rysunki
powstały na 10 do 15 tysięcy lat przed
naszą erą.

Bądźcobądź, ładny to okres czasu, —
a odkrycia te przyczyniły się znakomi-
<ie do rozszerzenia naszego historycz-
mego horyzontu.

Nie wyijaśniły jednak jednego pyta-
mła: zdzie stała kolebka cywilizacji
kultury, a zwłaszcza cywilizacji staro-
egipskiej, jednej z najstarszych świata.

. m *

  

Zadania tego podjął się Niemiec, pro-
fesor Leon Frobenius, kierownik stwo-

rzonego przez siebie „Forschungsinstitut

tr Kulturmorphologie“ we Frankfurcie
nad Menem.

Frobenius, to osobistość naprawdę nie-

zwykła. Jako młody chłopiec nie oka-

zywał zgoła zamiłowania ani do nauki.

ami do zawodu kupieckiego, do którego

rodzice go przeznaczyli. Pracując w du-

żej firmie importowej w Bremie intere-

sował się żywo krajami egzotycznemi.

przedewszystkiem zaś Afryką.

Oddawał się z zamiłowaniem stu-

djom etnolozicznym. wyrabiając sobie

pomału. opinię. poważnego fachowca.

Uzyskawszy skromną posadę asystenta

w jednem z muzeów niemieckich, pra-

cuje dalej nad pogłębieniem swej wie-

dzy. W roku 1898 wydaje pierwsze swe

dzieło o „Początkach i źródłach afry-
kańskiej kultury”, — ściągając na siebie

gromy całego świata uczonych niemiec-

kich, oburzonych, że człowiek niefacho-

wy, „outsider*, ośmieła się występować
z zupełnie nowemi teorjami.

Ale Frobenius nie traci otuchy. Po
przezwyciężeniu olbrzymich trudności

organizuje w r: 1904 swą pierwszą eks-

pedycię do Afryki. Od tego czasu objeź-
dża całą Afrykę wzdłuż i wszerz: od
Sudanu i Nubji do Sahary i Atlasu, od
Libii i Fezzanu do Rodezji i Transwa-

ała... ©
A z wypraf” tych, których ogółem

adbył iedenaście, przynosi bogate plony,
olbrzymi materiał, ilustrujący historię :

kulturę Afryki i rzucający nowe światła

ma Ścisły związek tej kultury z cywili-

zacją staro-egipske.
* w *

Frobenius, dysponując calym sztabem

tłumaczy, rysowników, fotografów, w

jtrakcie swych ekspedycyj zbierał mate-

jejały historyczno - etnograficzne: spisy-

stare baśnie i podania, zwiedzał ru-

starożytnych miast i osiedli, przed-

yczne grobowce. A przedewszyst-

(kiem odszukiwał, kopiował i fotografo-
jwał niezliczone rzeźby, rysunki i malo-

których tysiące zdobi liczne ja-

iskinie : zbocza skałne całej południowej
lAfryki.

Te właśnie malowidla i rzežby są

pierwszorzęśrnym materialem dla histo-

"rfi kultury ludzkości.

Odróżnić tu można niejako dwa „sty-

łe". Jeden, to sty! południowo - afrykeń-

ski, niemal werystyczny, czy nawet im-

presjonistyczny. Reprezentują go licze

małowidła, przedstawiające głównie roz-

DODATEK KULTURALNO- LITERACKI

maite rodzaje zwierząt. Malowidła te,|
umieszczane na zboczach skał i w gro- |
tach, odznaczają się niestychaną barw-
nością i zupełnie wiernem oddaniem
postaci danego zwierzęcia.

Drugi styl „pėlnocny“, nazywauy
przez Frobeniusa „klasycznym*, a spo-
tykany w Libii i Fezzanie, odznacza
się prostotą linji, przechodzącą niekiedy
w stylizację. Małowidła jednobarwne,
sylwetki zwierząt czy ludzi kreślone pa-
roma prostemi linjami, wreszcie liczne

| postacie ludzkie z głowami zwierząt, —
| wszystkc to zdaje się wskazywać na
istniejący onzi związek między tą pra-
starą kulturą człowieka przedhistorycz-
nego z kulturą staro - egipską.

* . +

A właśnie cała długoletnia praca prof.
Frobeniusa idzie w tym specjalnie kie-
runku: odnalezienia kolebki cywilizacji |
staro - egipskiej. Wedie jego teorji ludzie
z epoki kamiennej nie zamieszkiwali je-
szcze doliny Nilu, — jakby o tem świad-
czyły narzędzia kamienne, odnajdywane
niemal na Z”pustyni Libijskiej.  

Dopiero w epoce bronzu, gdy wody
Niłu zaczęły opadać, a koryto jego zna
cznie się zwężyło, osiedla ludzkie poia-
wiają się nad jego brzegami.

Z dotychczasowych badań i odkryć
Frobeniusa wynika, iż w głębi Sahary
miała swój początek kultura i cywiliza-
cja, idąca odrębnemi szlakami z dwóch
stron: z południa i północy. Skrzyżowa-
nie się tych dwóch cywilizacyj nastąpi-
ło przypuszczalnie w sercu Sahary i pus
styni Libijskiej.

Stamtąd dopiero przenikała ona stop-
niowo, — w miarę posuwania się lud-
ności ku dolinie Nilu, — do starożytne-
go Egiptu,

Byč može, iž Frobenius w deduk-
ciach swych posuwa się zbyt daleko, iż
zabardzo dał się unieść swej fantazji, a
wywody jego spotkają się z krytyczną
oceną świata naukowego... Bądźcobądź
jednak dotychczasowy jego, bardzo po-
ważny dorobek naukowy wzbogacił nie-
słychanie wiedzę Iudzką, otwierając jej
nowe horyzonty.

. *

 

ą cywilizacji
Niemniej ciekawe są owe kolekcje 0-

brazów, wiernie skopiowanych z orygi-
nałów, rozmieszczonych w niedostęp-
nych jaskiniach i dżunglach czarnego 1ą-
du. Mają one nieocenioną wartość już
z tego choćby względu, że oryginały u-
legają nieuchronnej, stopniowej zagła-
dzie, czy to pod wpływem zmian atmo-
sferycznych, czy skutkiem wietrzenia i
kruszenia się skał, na których były ma-
lowane lub ryte.

Obrazy te pozwalają nam poznać
krąg zainteresowania i mentalność pra-
mieszkańców Afryki. W południowej
Afryce tematem ich jest prawiewyłącz-
nie świat zwierzęcy, sceny polowań, za-
klęć i tańców.

Natomiast w Afryce północnej spoty-
ka się często sceny z pierwotnego kultu
słońca i gwiazd, ze składanych krwa-
wych ofiar, — wreszcie rysunki ludzi z
głowami szakala czy dzika, przypotmi-
nające wizerunki bóstw staro-egipskich.

(R)

 

W roku bieżącym mija sto lat od
śmierci niejakiego Careime'a, francu-
skiego mistrza sztuki kulinarnej. Rocz
nica ta nie interesowałaby zbyt wielu
ludzi, gdyby nie fakt, że Careme po-
zostawił po. sobie szereg prac facho-
chowych z dziedziny gotowania i pie-
czenia, — a w iednezn ze swoich dzieł
zamieścił bardzo interesujące szczegó-
ły dotyczące Napoleona 1 jego ustosun
kowania się do tych ważniejszych funk
cyi. iakiemi jest jedzenie i picie.

Z informacyj tych wynika przede-
wszystkiem, że Napoleon traktował je-
dzenie jako pewnego rodzaju „malum
necessarium“: załatwiał się z obiada-
mi możliwie szybko, nie zwracając
większej uwagi na jakość spożywa-
nych potraw. Nie przestrzegał | po-
rządku dań, biorąc niejednokrotnie le-
gominę przed pieczystem, jadł niedba
le. szybko. rołykając duże kęsy.

Również i na punkcie trunków nie
był ani wielkim smakoszen, ani zdecy
dowanym zwolennikiem Bachusa: pił
najwyżej kilka kieliszków wina „Cham
bertin“.

Dopiero za czasów  Cesarstwa
wprowadził Napoleon uroczyste objady
w gronie najbliższej rodziny, z całym
dworskim ceremoniałem, — obiady zło

 
Asa Józef, który dowodził nie-

szczęśliwą ofensywą  austrjacką nad

rzeką Piawę, ogłosił obecnie po węgier-

sku swoje pamiętniki. Jest to wielki akt

oskarżenia przeciw Conradowi v. Hoet-

zendort i wogóle przeciw stosunkom,

jakie panowały w Austrii pod koniec

wojny. Ofensywę podjęto z 48 brygada”

mi piechoty, przeciw 58 włoskich. Cyfry

te jednak nie dają jeszcze właściwego

obrazu, gdyż brygady anstriackie stop-
niały były bardzo, niektóre do półtora

tysiąca ludzi. Gaz, którego użyto, po-

chodził z armji niemieckiej, ale tam u-

znano go za nie nadający się do użycia. Amunicja armatnia przeważnie nieeks-

piodowała. Jeńcy austrjaccy opowiadali

później Włochom, że druty kolczaste

: orzed okopami włoskiemi były nienaru-
| zone i musieli ie przecinać pod ognieni.  

apo

da Lii co jada ĮManai)
żone z zupy, kilku przystawek, pieczy=
stego, sałat kompotów, serów, ciast i
owoców.

* +“ *

Trzy tylko były rzeczy, które Na-
poleon chętnie konsumował: _ Lody,
czarna kawa j kurczęta.

Co do lodów, to potrafił je konsu-
mować o każdej porze dnia j nocy,
przyrządzane w najrzmaitszy sposób,
o wszelkich możliwych smakach i za-
pachach,

Za nieodzowne uzupełnienie objadu
uważał filiżankę aromatycznej, mocnej
czarnej kawy, Toteż szczególnie boleś
nie odczuwał brak tego czarnego nek-
taru na wyspie św. Heleny, A kiedy po
długiej przymusowej przerwie podane
mu do stołu czarną kawę, ni emógł się
Napoleon powstrzymać od wyrażenia
ragłos swego wielkiego zadowolenia,

Wreszcie kurczęta: jadał je Napo-
leon niemal co dnia, przyprawiane na
rozmaite sposoby, pieczone, gotowane,
smażone.

Przy tej sposobności warto przy-
toczyć historię opowiedzianą w książ-
ce kucharskiej niejakiego Józefa Fabre

mistrza sztuki kulinarnej, kiedy i w ja
kich okolicznościach powstała potrawa
znana pod nazwą „kurczę a la Maren*

 

Pažiketaili Araskokas i Jozela
Arcyksiążę zażądał przed ofensywą

ośmiu szpitali polowych. Przysłano mu

trzy, nadto co trzeci dzień przybywał

pociąg sanitarny. Wskutek tego ranni

leżeli nieopatrzeni, a widok ten zdemo-

ralizował wojsko. Wogóle arcyksiążę
kreśli obrazy okropnego rozprzężenia i

zamętu. Cesarz Karol zwracał się do

niego w lipcu 1918 r., aby objął dowódz-

two naczelne, przepędził ze sztabu głó-

wnego kobiety, które tam rządziły i bro-

nił przynajmniej Tyrolu. Arcyksiążę u-

ważał, że na to wszystko za późno.

Chciał natomiast jako marszałek polny

podjąć się obrony Węgier. Lecz cesarz

ofiarował mn stanowisko węgierskiego

premiera, s arc. Józef odmówił. Osta-
tecznie udał się do Budapesztu. ale nie

mógł już zapobiec wybuchowi rewolucji.

—0—  

Napoleon zasadniczo w dniu wiel-
kich posunięć strategicznych nie jadł
nic, dopóki nie miał pewności, że zwy-
cięstwo przechyla się na jego stronę.
Tak bylo i pod Marengo. Napoleon w.
trakcie operacyj odsunął się dość da<
leko od swego sztabu, obserwując prze
bieg bitwy z wysokiego wzgórza. Bę-
dąc już pewnym zwycięstwa, kazał sa
bie na prędce przygotować coś do zje-
dzenia. Ordynansi  rozbiegli się na
wszystkie strony,— wrócili je

bardzo skromnym zapasem prowian*
tów: 4 pomidory, trzy jaika, sześć ra-
ków (złowionych w pobliskim strumy-
ku) i jedno chude kurczę.

Z tych wszystkich ingredjencyj spo
rządził kuchmistrz na prędce potrawę,
noszącą odtąd nazwę „kurczę a la
Marengo", przyczem, dla zaostrzenia
smaku dodał do niej nieco zwykłeż
wódki.

Napoleon, wygłodniały, a w dobrym
humorze, skonsumował wsżystko z wy
iątkowym apetytem, — oświadczając
kuchmistrzowi, aby mu po każdej wy-
granej batalii przyrządza? takie danie.

* .
*

W trakcie swych kampanij po całym
świecie Napoleon zznienia stopniowo
swe gusta. Po wyprawie do Egiptu ka-
że przyrządzać „pilaf“ į podawać na
deser daktyle. To znów innym razem
próbuje smakołyków chińskich, do któ-
rych jednak nie może się przekonać.

Nie omieszkał też próbować praw-
dziwej żołnierskiej zupki, każąc ją so”
be przyrządzić Ściśle w ten sam sposób
jak to się robiło dla zwykłych żołnie-
rzy. Coprawda, skończyło się tym ra*
zem na jednej jedynie próbie.

Naogół, jak stwierdzają świadectwa
współczesnych, Napoleon był w jedze-
niu kapryŚśnyen fantastą. którego nie
łatwo było zadowolić. A kiedy wiel-
kie jego plany polityczne ulegały po-
krzyżowaniu, — wówczas zdarzało się
niejednokrotnie, że Napoleon, pogrążo
ny w myślach, zapominał o jedzeniu.
Bywało, nawet i tak, iż w roztargnie-
niu przewracał stojący przed nim stół
wraz z wszystkiemi daniami.

Toteż trudną miał służbę Dudan,
ów zaufany maiordoznus cesarza, towa
rzyszący mit A,wowszyst
kich kampanjach. A ia

 

 

 



EBJE
W «xa olbrzymiej rozmaitości godeł

t symbolėw, spotykanych na tarczach
herbowych czyto poszczególnych ro-

dów czy miast, — nie brak również i fi-

gur czy symbolów szlachetnej „gry kró-

tewskiej".
W niejednym wypadku idzie tu raczej

o przypadkowe podobieństwo; w innych
natomiast, i to wcale licznych, istnieje

niezaprzeczony, wyraźny związek mię”

dzy heraldyką a szachami.

Najczęstszym motywem szachowym,

spotykanym w heraldyce, jest sama sza-

chownica. Zazwyczaj liczy ona w her-

bie mniej pól, niż normalnie. Niektóre

rody jednak, jak Clifford z Devon, Ward

z Birmingham, Bubendorf ze Szwajcarii,

mają w herbie oryginalną szachownicę

o 64 polach.
Król i królowa, to motywy wyjątko-

wo tylko spotykane w herbach szla-

checkich. Jedynie rodzina Mercatelli z

Urbino posiada w herbie popiersie kró-

lowej umieszczone na okrągłej podstaw-

ce, a więc przypominające dość wiernie

figurę szachową.

| Również i pozostałe figury szachowe
obce są heraldyce. A jeśli nawet spotka

się tu i ówdzie na herbie czy to konia,

czy słonia z wieżą, — nic nie uprawnia

do przypuszczenia, że motywy te za-

czerpnięte zostąły właśnie z figur sza-

chowych.

.

_ Jest rzeczą ciekawą, a mało znaną,

iż | w heraldyce polskiej znaleść można

"«ilka herbów, których pochodzenie wy-

wodzi się ponad wszelką wątpliwość z

gry szachowej.

 

„Roch I“

A wiec przedewszystkiem „Roch i

którego opis wygląda następująco:

„W polu białem tarczy powinien być

„Roch czarny, jakiego używają w sza” |

„chach, a na hełmie pięć strusich piór."

O początkach tego herbu pisze Okė!-

ski:

„Gdy książę Mazowiecki zabawiał

„Się w namiocie obozowym zrycerzem

„Pierzchałą zwanym w szachy, — ma

„pamiątkę wygranej otrzymał on od

„księcia znak Rocka, którym zadał

„szach-mat, jako znak herbowy”.

Że owa figura szachowa, nazywana

wówczas „Rochem”, jest iedentyczna Z

dzisiejszą „wieżą”, — o tem przekonać

się łatwo, rzuciwszy okiem na herb.
* a

* 4

Typowym herbem „szachowym! jest

również herb „Wczele”, — nie mający

jednak w heraldyce nic absolutnie wspól-

nego z imci panem Zagłobą. (Nawiasem

mówiąc, heraldyka polska zna również

herb „Zagloba“: podkowa przeszyta

szabłą). Herb „Wczele”, rzekomo zeSło-

wacji do Polski wniesiony około roku

1100, przedstawia szachownicę o bia-

łych i żółtych polach; na hełmie postać

muržynka, trzyn:ającego obiema rękami

miniaturowa szachownicę. Wędle poda-

nia początki tego herbu 54 następujące; 

Pewien rycerz, nazwiskiem Hołub, pod-
czas swej wędrówki po świecie za przy-

godami, zabłądził i do Grenady, gdzie na

dworze królewskim popisywał się grą

w szachy. Po odniesionem zwycięstwie

otrzymałnad córką królewską, sza”

 

  

DODATEK KULTURALNO - LITERACKI

a i szachy
chownicę jako herb, na pamiątkę swej

wygranej. !
. + *

„Jelefi stojący na szachownicy“, jest

herbem, którym pieczętował się pierw-

szy Jan Arcemberski, dworzanin księcia

Pomorskiego, w roku 1630. Wedle „Her-

barza  polskiego* H. Stupnickiego...

„Książę zabawiając się na łowach sza-

chami, nie prędzej tej gry poprzestał, aż

postrzegł, iż Jan jelenia mimo nich bia-

żącego trzeba strzałami przeszył*. Dla-

tego też w herbie figurują i owe trzy

strzały i jełeń i szachownica.

Podobny motyw znajdujemy też w

herbie „Wieruszowa“: kozioł, którego

przednia połowa ciała jest czarna, tylna

zaś szachowana biało - czerwono.  

Str. IH.

Połowę szachownicy znajdujemy ró-

wnież w herbie „Wyszogota”, którym

pieczętują się rody Bednarskich, Kawiec-

kich i Zakrzewskich. Początki i pocho-

dzenie tego herbu nie jest dokładnie zba=

dane.

Wreszcie wspomnieć należy o her-

bie „Zabawa”, na którym prawa poło-

wa tarczy jest szachowana biało-czer-

wono, — oraz o herbie „Kizinek II“, ktė-

rego cała tarcza przedstawia rodzaj sza-

chownicy, poprzecinanej ukośnie żółte-

mi i czerwonemi pręgami.

*

Jak z tego pobieżnego zestawienia

wynika, szłachetna „gra królewska”

miała w Polsce od wieków licznych a*

matorów, a sukcesy odnoszone na sza-

chownicy uwiecznione zostały w niejed-

nym wypadku nawet i w heraldyce.

(R)

 

„Japoński ©

T aki tytuł (A Japanese Omelette)
nosi ksiąžka majora angielskiego R. V.

C. Bodley'a, wydana równocześnie przez
firmę japońską (Hokuseido) i londyńską
(E. G. Allen). I ten fakt i cały duch zaj-

mującego zresztą „omletu'* budzi pewne

podejrzenia. Tyle obecnie wobec zazę-

bień politycznych i ekoqomicznych m1
szyny wszechświatowej zamówionych
entuzjazmów...

Major Bodley jest bowiem propagan-

dystą i otwarcie przyznaje się do tego.

Sądzi, że Japonji oddawna dzieje się w

Europie krzywda i raport Komisji Lyt-

tona był dla niej niesprawiedliwy. Tłu-

maczy to znakomitym aparatem propa”

gandowym, jakim mają rozporządzać

Chiny, a jakiego brak Japonii.
Byłaby to iedyna wyższość Chin nad

 

Japonią. Pozatem bowiem autor patrzy

z głębokim wstrętem na całe życie Nie-

bieskiego Państwa. Na każdym kroku

razi go brud, zamęt, niedołęstwo — SDC

dził zaś w Chinach dwa lata. Przy spo”

sobności dostaje się i Enropeiczykom.

Dlaczego podróżówać po Chinach zna-

czy przechodzić przez piekło na ziemi?

Dlatego, że zdecydowano się tam oddać

komunikację i zarząd ceł w ręce przy-

byszów z zachodu.

Japonia tego nie zrobiła. Stoi bowiem

twardo na straży swego obyczaju i u-

święconego tradycją trybu życia. Nie

zniosłaby cudzoziemców, żyjących po

swojemu i wnoszących wszędzieswoje

przyjemności, jak Kawiarnie, wyścigi

itp. Zaufano własnym siłom i rezultat

jest zdaniem majora Bodley'awspania-

ły. Nietylko pociągi chodzą regularnie,

———————————————————————
—————————

Listy Diekensa do žony

Ws śmierci sędziego Sir Hen-

ryka Dickensa, syna wielkiego powie-

ściopisarza, Muzeum Brytyjskie rozpo-

rządza obecnie stu kilkudziesięciu lista-

mi Karola Dickensa do żony, z domu

Katarzyny Hogarth. Jak wiadomo, po-

brali się oni z wiosną r. 1836, ale po 22

latach pożycia rozeszli się, a stroną,

która tego zażądała, był małżonek. Otóż

Mrs. Dickens zostawiła listy córce, Mrs.

Perugini z tem życzeniem, aby je kiedyś

ogłosiła dla dowiedzenia, że „Dickens

swego czasu żonę kochał, a cokolwiek

stanowiło powód rozejścia się, wina nie

| była po jej stronie." Mrs. Perugini zło-

żyła listy w Muzeum, zastrzegając się

jednak przeciw ich wystawieniu na wi-

dok publiczny za życia swego i brata.

Obecnie obojga niema już pośród ży”

jących, więc przeszkoda przestała

istnieć i korespondencję dędzie możne

niezadługo oglądać. Obejmuje ona 136

listów i rozpada się na 3 serie:

1) 60 pisanych przed ślubem. Są to 

listy miłosne, niektóre bardzo piękne.

Zawierają również wzmianki o pierw-

szych utworach Dickensa, m. i. o „Pic-

kwicku“.

2) 72 listów z czasów pożycia małżefi-

skiego, pisanych przeważnie z podróży.

Odnoszą się one przeważnie do intere-

sów wydawniczych, lecz jeden, z 14

kwietnia 1851 ma za przedmiot Śmierć

córki Dickensa, Dory.
3) 4 listy, pisane po separacji.
Ok. 20 listów z drugiej serji włącz”

no do korespondencji pisarza, wydanej

w r. 1880. Nastręcza się kwestia ogło-

szenia obecnie wszystkich, ale Muzeum

Brytyjskie jest pod tym wzgledem bar-

dzo ostrożne, mianowicie kieruje się,

o ile idzie o listy prywatne, zdaniem ży-

jacych potomków i krewnych sławnego

człowieka. Do wnuków Dickensa jesz-

cze nie zwracano się w tej sprawie. Na-

razie więc będzie można listy studjować

tylko w Muzeum. Są w złym stanie i

wymagają podklejenia oraz; oprawy.

i A. E.

   

Ze świata lsiążki
„Świat i życie”, tom II. zeszyt I. (wy.

daw. Książnica — Atlas, Lwów). Wydany

świeżo pierwszy zeszyt drugiego tomu te-

go oryginalnie pomyślanega, a dosk>nale

radagowanego

ły szereg artykułów Z rozmaitych dzie-

dzin życia, nauki, kultury i sztuki,

O dworach i dworkach pisze ładnie a

instruktywnie Stan,

jach i arkanach dyplomacji b. min. Zale-

ski. Silnie reprezentowane są jaw zwykle

nauki przyrodnicze, a tematy takie, jak

dziacko, dziedzicznošė, drzewo i przemysł

drzewny zainteresują niewątpliwie każ-

dego czytelnika, *

Liczne ilustracje doskozale dobrane,

wykonane są baz zarzutu,

F. Anstey: .„Mosiężna batla" (wydaw.

B, Połoniecki, Lwów). Przemiła bajka dla

dórosłych: historja ż Tysiąca i jedńej no-

cy.
Londynu,

I

|
wydawnictwa, zawiera Ca- i czególny,

+
i

nych sytuacyj, * powikłań. Dużo w niej

fantazji i humoru tego swolstego humoru

pisarz angielskich, umiejących zawsze 7Aa-

chować właściwą miarę. Przekład niesz-

= aleto ju? zdaje;się stala, nie-

ulerzalne choroba wszystkich przekładów

z angielskiegI.

Kūnstanty Srokowski: Na'czerwonym

Wasylewski; o čzie- | Olimpie. (wydaw, B. Poloniscki, Lwėw).

„Driennikarskiemi gawędami* nazywa

autor te szkice, drukowane pierwotnie w

jednym z dzienników lwowskich. Mają

teaż one charakter publicystyczny, dost3-

sowany do mantalnošci szerokich kėt czZy-

telników, niezawsze dość krytycznie na-

stawionych  Temniemniej czyta się tę,

bezwątpienia bardzo gruntowną, pracę z

niesłabnącem zainterasowaniem, — autor

bawiem. opierając się na bogatym mater-

$ iąła źródłowym nakreślił szereg: barwnych,

transplatowana na grunt dzisiejszego | żywych obrazków, ilystrujących dzisiaj-

pełna. niezwykłych, fnatastycz- Bzy „czarwony Olimp" i jego; władców:
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ale na każdym kroku spotyka się tro-,

skliwość i opiekę biur podróży i perso-

nalu. Bodley zachwyca się rzeczą, co do

której kto inny miałby zastrzeżenia:
Oto czuwano nad nim od chwili wstą-

pienia na ziemię japońską, przewidując
naprzód każdy krok i dodając mu dy-

skretnych towarzyszy. Raczej już prze-

mawiają do przekonania pochwały ia-

pońiskich hoteli, które stawia on wyżej

od angielskich i francuskich. Nietylko

imponuje czystość. Można po kraju

Wschodzącego Słońca podróżować bez

przyborów toaletowych,  grzebienie,

szczoteczki do zębów, mydło znajduie

gość na umywalni. Bodley milczytylko,

jak to odbija się na cenach, budząc po-

dejrzenie, że nie robiło mu to różnicy,

bo jeździł na koszt rządu japońskiego.

Najwięcej dają do myślenia rozdzia”

ły, poświęcone krajom, które Japonia

bądź to obięła w zarżąd dziękimandi-

towi międzynarodowemu, bądź podbiła,

bądź okupowała. A więc Korea to rai

prawdziwy. O wyspach Karoliūskich !

Marshalla nikt od wojny $wiatowei nie

słyszał. Dlaczego? Bo tak tam dobrze

się dzieje. Japoficzycy pobudowali go-

ścińce, wznieśli szpitale i szkoły. Cięż-

kie zadania nastręczyła Mandżuria wo-

bec nieufności i nieznośnego konserwa-

tyzmu mieszkańców, wobec zakorzenio-

nego bandytyzmu i wścibstwaEuropei-

czyków. Japończycy „radziby dostoso-

wać się do opinii świata, którawskutek

ignorancii sprzeciwia się zdrowemu To-

zumowi“. Ale i tak dadzą sobie rade.

Będą łazienki i będzie kanalizacja, choć

nie zdobył się na to naród, który na

dwieście lat przed narodzeniem Chry-

stusa potrafił stworzyć tak potężne

dzieło, jak mur chiński.

W swem uwielbieniu posuwa się ma-

for Bodley do śmiałych analogij histo-

rycznych. Wedle niego Japończycy 5a

dziś w Azji tem, czem byli Rzymianie

w Europie dwa tysiące lat temu. Nawo-

łuje więc Anglię, aby liczyła się z takim

stanem rzeczy. Robi aluzię do paxRo-

mana. Czynnikiem, który może wscho-*

dowi dać pokój, jest tylko Japonia. Trze-

ba powiedzieć, że zręcznie apeluje do

fanatyków pacyfizmu. Co jednak powie

czytelnik bardziej krytycznie usposob!o-

ny? Czy nie przypomni mu się świato-

władna rola Rzymu, który dawał swči

pokój za cenę niepodległości ipoddania

się obcej kulturze? Była to kultura wyż-

sza od wykorzenianej. Co jednak dzieie

się. gdy kultura zetrze się Z odmienna,

a równą lub. wyższą?

Książka jest niewatpliwie tendencyi-

na, ale to nie ujmuje wartości fei opisom

i konkretnym szczegółom i dużo možną,

z niej się dowiedzieć, — 0 iapońskiej u-

przejmości i gościnności, o „autentycz-

nej starej szkockiej „whisky“, fabryko-

warej na miejscu, o nauce języka an-

gielskiego, prowadzonej nie przy pomo-

cy: jakiegoś łatwego podręcznika, ale 1a

podstawie lektury trudnych tekstów H-

terackich i o tysiącznych innych rze”

czach. .
Władysław Taruawski
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eonwuisįje u zieci PZN.
N. ostatniej sesii zgromadzenia le-

karzy francuskich rozpatrywano ważny

problem konwulsyj u dzieci. Oczywiś-

cie matkom nie trzeba wskazywać na
ważność tej kwestji. Wobec wypadku

konwulsyj, brutalnego, wstrząsającego,

tragicznego w ich oczach, obawy cisną
się gromadnie do umysłu, Trzymając

w swych ramionach małe ciałko sztyw
ne, a jednak wstrząsane drgawkami,

utkwiwszy bolesne spojrzenie na bla”
dem obliczu, na tych oczach odwróco-

nych, na zębach odkrytych przez ner'

wowe rozwarcie ust lub silnie ściśnię-
te, zapytują one z trwogą o przyszłość,
zarówno o tę najbliższą, jak i bardziej

oddałoną. One zastanawiają się z za”
marłą duszą, czy ich ubóstwiane ma-
leństwo przezwycięży ten straszny

kryzys, a jeżeli tak, to czy groźba bę
dzie wisiałą nad niemi przez całe ła-
ta, i na czem ta groźba polega. Znajo”

rne kobiety opowiadają jej, ną podsta”

wie wspomnień o swoich bliskich, wy*
padki które były im znane, Wtedy tem
większy strach ogarnia je przed nie-

szczęściem.

Otóż rzecz pocieszająca: opinie wy”
powiedziane na ostatnim zjeździe leka

rzy francuskich przynoszą dobrą nowi

nę. Przedewszystkiem stwierdzają, że
konwulsje dziecięce, wybuchające mię-
dzy trzema miesiącami, a trzema la“
tami dziecka, są obecnie mniej częste
niż dawniej, Takie było zdanie wszyst
kich praktyków zarówno w większych

miastach jak i miejscowościach odleg-

łych. ekarze ci mówili, że wszędzie

propaganda higien; dziecięcej wydała

owoce, jej zasady są lepiej przestrze”
gane, alkoholizm jest tępiony, a wska”
zówki lekarzy nie idą na marne. To

wszystko nie leczy jeszcze sarnej cho”
roby konwulsji, ale stwarza warunki
niekorzystne dla jej rozwoju.

Drugim rezultatem wypowiedzeń się
lekarzy na ostatniej sesii było ustale-

nie, że nie ma jednej choroby, któraby

się nazywała konwulsjiami. Te bowiem

są tylko symptomem, są incydentem.

którego przyczyn należy szukać w Sta

nie patalogicznym poprzednio istnieją”

cym. Takie stwierdzenie ma nietylko

wartość teoretyczną, ale i praktyczne
znaczenie. Atak konwulsii traci swój
charakter tajemnicy i wchodzi w obręb

naszych badań i poszukiwań. Odtąd nie

wystarczy zwalczanie tego epizodu dra

matycznego, o ile nie sięga się w tym

samym czasie do przyczyn zła. Otóż

rzeczą istotną jest odkryć tę przyczy”

nę. W samej rzeczy jest to bardzo

trudne. Są wypadki konwulsyj,. któ”

rych przyczyny są do dnia dzisiejsze

go nie znane. Jest nadzieja, że takich

_ wypadków w przyszłości będzie co raz
mniej...

. + *

Przechodzimy do przyczyn znanych
wypadków konwulsyj. Przedewszyst-
kiem należy wyróżnić wszystkie wy”
padki zakażenia i intoksykacji, które
działają niekorzystnie na mózg dziecka;
na pierwszym planie postawić tu nale

ży choroby gorączkowe. Gorączka,
która .oznacza wykolejenie jednego z

centrów mózgowych, a mianowicie te-

go. który: reguluje ciepłotę, wywołuje
utratę przytomności i majaczenia, co
w konsekwencji prowadzi do konwulsyi-

To też często można zauważyć kon:

wulsje u wstępu wielkich chorób gorącz
kowych dzieciństwa, Zakażenia lokalne

«są niemniej niebezpieczne i atak kon-
wulsyjny następuje jako skutek urazii

systemu nerwowego jak również wsku | 

tek zaburzeń w systemie pokarmo” |roby? Odpowiedź jest możliwa tyłko
wym.

Szeroka publiczność, lubiąca proste
rozwiązania, wiąże tradycyjnie kon-
wulsje z dwiema banalnemi przyczyna”
mi: z wyrastaniem zębów i z obecnoś-
cią robaków wewnętrznych. Uczeni
nniejwięcej przed 30 laty traktowali
powyższe poglądy popularne z uśmie”

chem, politowania. Dziś jednak już za-

rzucili ironję, Dziś gotowi są Obie te
przyczyny akceptować. *

* 2. *

Jeśli jednak gorączka, przebijanie

się zębów i robaki wewnętrzne wywo”

łują gwałtowny dramat konwulsji, to
dla czego nie wszystkie dzieci, któ-

rym zęby wykłuwają się z trudnością,

albo u których hodują się pasożyty, —
cierpią z powodu tej wstrząsającej cho  

jedna: dła przejawienia się konwulsii

konieczną jest pewna specjalna wraż:
lliwość. Są niejako predestynowani,
którzy dzięki odziedziczonym właści-

wościon stają się łatwo przy zaistnie”
niu pewnych przyczyn obiektami ata-
ków konwulsyjnych.

Gra tu rolę pierwszorzędną dzle-
dziczność. Źródła tei dziedziczności
mogą ginąć w ciemności wieków, albo
też możemy łatwo ustalić ich punkt

wyjścia. W pierwszym wypadku

stwierdzenie specjalnej wrażliwości i
podatności do konwulsji uchyla się z
pod kontroli, W drugirn wypadku wraż
liwość ta jest następstwem zakażeń
i zatruć względnie świeżych, wśród

których należy wyróżnić: alkoholizm
i kiłę. Jest pewnem, że potomkowie  

Powyższe ustalenia mogą stanowić
podstawę dla terapji, która może iść
w dwóch kierunkach, prewencyjnym i
leczniczycn w ścisłem tego słowa zna”
czeniu.

Propaganda alkofiołowa zrobiła już
duże postępy, O ile zaś chodzi o kiłę,
to zdołano znaleźć Środki zapobie-
gające przenoszeniu jej następstw z po-
kolenia na pokolenie.

Terapja Ściśle lecznicza obejmuje
sposoby wzmacniania odporności ner:
wowej u dzieci, Oczywiście wszystkie-
go tu się uczynić nie da. Ma ona swo-
je ujemne strony w dzieciństwie, ale

ma ona i swoje dodatnie strony w

późniejszym wieku. Wprawdzie bo-
wiem odczuwa się silniej cierpienia, ale
też jest się bardziej wrażliwym na to,

co życie i świat przynosi ze sobą dor
brego i pięknego.

w.

 

„Boulder Dam”
Arcydzielo współczesnej techniki

Pod egidą prezydenta Hoovara buduj:

się obecnie na rzece C>łorado olbrzymią

tamę, zwaną „tamą Hoovera" lub „Boul-

der Dam" (od nazwy kanjonu, w którym
prace te się prowadzi), Będzie to arcy-
dzieło tachniki przerastające swemi roz-

miarami wszystko, ca na tem polu ludz

kość dotychczas stworzyła, Dzieło na-
prawdę monumentaln2: tama, mierząca

niemniej jak 230 metrów wys>kości, sze-
roka u podstawy na 214 mir, u szczytu
15 metrów.

O ogromie połączonych z tem kosztów
świadczy fakt, iż do budowy tamy notrze-
ba będzia ogółem© miljony 600 tysięcy

matrćw kubicznych betonu,

Z chwilą ukończenia budowy powsta-

nia sztuczna jezioro długości 160 kilome-

trów, a na 192 mtr. głębokie, mogące po  

mieścić 34 miljąrdy. matrów KONIE
wodył

Gigantyczne to dzieło, będące prawdzi-
wą chlubą amerykańskich inżynierów,

posiadaś będzie olbrzymi: znaczenie prze-

dewszystkiem dla całej Kalifornii.

Stan ten, wciśnięty między Sierra Ne-

vada a Ocean Spokojny, posiadający ła-
godny klimat i żyzną ziemię, mógłby się
stać jednym ołbrzymim ogrodem, gdyby

nie brak — wody, Deszcza padają tam £

rzguły tylko w styczniu i łutym, a ilość

opadów rocznych nie przekracza 420 mi.

limetrów,
Dzięki sztucznemu nawodnieniu zdo*

łano w ciągu paru ostatnich dziesiątek
lat zamienić już około 10 tysięcy  kilo-
metrów kwadratowych jałowej pustyni w

uprawne pola, sady i ogrody warzywne,

 

Ciekawostki ze świała
Liana de Pougy

Ukazała się w gazetach francuskich
wzmianka, że słynna tancerka Liana de
Pougy, która porzuciła scenę, wychodząc
za mąż za księcia, zamierza na nią obec-
nie powrócić. Liana ogłosiła zaprzecze-
nie. Przy sposcbności przypomniano so-
bie tryumfy iei z przed lat trzydziestu
i przeszło trzydziestu, stroje, wybryki
i skandale. Pewnego razu książę Walli,
późniejszy Edward VII, siedział w loży
prosceniowej na premierze baletu w to-
warzystwie Lady Grey, a Liana obsy-
pała go ze sceny prawdziwym deszczem
kwiatów. Jedyną jej rywalką zarówno
co do piękności, jak co do powodzenia,
była hiszpańska tancerka Otero, której
nazwisko wymieniano zwykle z przy-
domkiem la belle. Uznawano je obie za
królowe baletu i porównywano ich suk-
nie, co doprowadziło do takiego epizo-
du: Pewnego razu w loży Opery uka-
zała się Otero, mając na szyi bolero
z diamentów. Tego przypychu już chy-
ba Liana nie przewyższy — rozległy się
szepty olśnionej publiczności. Lecz Lia-
na wiedziąła najwidoczniej naprzód, co
się święci. Po chwili weszła do przeciw-
ległej loży, ubrana w skromną suknię
i bez żadnego klejnotu. Za nią jednak
stanęła jej pokojówka, iskrząca się cała
od bryłantów, szafirów, szmaragdów i
pereł. Liana kazała jej wystroić się we
wszystkie swoje kosztowności.

Hinduski uniwersytet

Indje posiadają szereg wyższych
szkół, w których prowadzi się wykłady
i seminarja w języku angielskim. Wobec
silnego ruchu narodowego odczuwane w
ostatnich czasach coraz wyraźniej po-
trzebę uniwersytetów, w którychby pa-
nował jeden z języków krajowych, i
rzeczywiście stworzono taką akademię  

w. Hajderabad. Jest tam w użyciu wy-
łącznie narzecze Urdu. Lecz uniwersy=
tet nie miał odpowiedniego, gmachu i u-
rządzeń, stąd wykłady odbywały się pa
różnych budynkach i cierpiała na tem
nauka. Obecnie rząd prowincji przezna”
czył 2,250.000 funtów sterlinzów na od-
powiednie pomieszczenie uczelni. Robo-
ty już się zaczynają i pójdą w tak szyh-
kiem tempie, że za dwa lata uniwersytet
będzie prowadził pracę pod własnym
dachem. Będzie wtedy jedną z najwięk-
szych i najlepiej w pomoce naukowe za-
opatrzonych szkół wyższych wschodu.

Wykopaliska na Ukrainie

Do Kijowa wróciła specjalna ekspe-
dycja paleolityczna Wszechukraińskiej
Akademji Nauhcwej, która pracowała
nad systematycznem badaniem paleo-
litów północnej części Ukrainy Ra-
dzieckiej, Uczestnicy ekspedycji zba*
dali szczegółowo położone koło wsi
Puszkor siedliska ludzi pierwotnych,
maiące ogromne znaczenie dla nauki.
Tkspedycja ta przywiozła do Kijowa
około 100 tys. wyrobów kamiennvch
i kościanych z najstarszej epoki ka-
miennej, mnóstwo kości zwierząt, w tej
liczbie mamutów i olbrzymiego noso'
rożca.
Podczas poszukiwań, prowadzonych

przez Odesskie Muzeum Historyczne
we wsi Usotowo. odnaleziono siedlisko,
które istniało 3500. lat temu. Znalezio-
no resztki pomieszczeń mieszkalnych.
rozmaite naczynia, kości ł t. d. Na
południe od tego siedliska rozkopano 9
kurhanów, w których znaleziono broń
kamienną, przyrządy do rybołóstwa
it, d. Poszukiwania te ustalają, iż ist
nieje dawny związek kulturalny pornię-
dzy ludarni wybrzeża Czarnomorskie-
go i Azją Mniejszą, oraz kralami, po-
łożonemi nadmorzem Śródziemnem.  

Pozostaja jednak jeszcze zgórą ūwa ty-
siącz kilometrów kwadr, czekających na

nieodzowną irrygację,

I to jest pierwszy i najważniejszy p2*
wód, dla którego podjęto prace koło bu-

dowy „tamy Hoovsra*.

W rachubę wchodzić tu mogłą jedna
tylko wiełka rzeka, przepływającaLitas

te okolice: Colorado.

. .
*

Rzeka ta, o ogólnej długości 2.200 ki-

lometrów, bierze swój początek w Górach
Skalistych, przepływa przez skaliste płas-

kowyże stanu Cołorado, przez pustkowia
Arizony i wpada do Zatoki kalifornijskiej

Rzeka to rwąca, kapryśna, zmienia

niejednokrotnie koryt, —w okresie desz.

czów wylewa szeroko, a podczas posuchy
sączy się ciankim sznurkiem.

W obrębie stanu Cołorado przepływa

ona te słynne głębokie „kanjony*, stano-

wiące jedną x osobliwości Ameryki pół-
nocnej. Ta właśnia wyjątkowa  konfigu-

racja terenu nadawała się znakomicie do
zbudowania w jednym z tych kanjonćw

gigantycznej tamy,

Rząd Stanów Zjadnoczonych miał tu
do przełamania cały szereg trudności, Stu

dja przygotowawcze rozpoczęto już w ro-

ku 1918, Sam fakt jednak, że rzeka Colo-
rado i jej dopływy przepływają aż przez

siadem roamaitych Stanów, pozwala wnio

skowač, jak trudno było uzgodnić postu-

laty i plany regulacji, przedkładane przez

poszczególne Stany,
A i trudności natury technicznej były

olbrzymie, z uwagi na kolosalne rozmia-
ry tego dzieła. Trzebą było budować pod-

ziemna tunale, w kióre skierowano wody
rzeki, by móc osuszyć zupełnia jej ložys-

ko w miejscu, gdzie podjęto pracę. Tu-

nele te — w ogólnej liczbie. cztery —
mierzą dziewięć metrów średnicy.

Pobudowąno kolejki linowe dla trans-
portu potrzebnych materjałów, O rozmia-
rach tych kolejek daje wyobrażenie fakt,
że jeden wagon tej kolejki zdolny jest

udźwignąś ciężar 150 ton,

Wedle obliczań inżynierów cała to
dzieło zostanie ukończone do roku 1837, ,

. I
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Obok zasadniczych Ów: nawodnienia

Kalifornji i uregułowania biegu rzeki „ta

ma Hoovera“ spełniać będzie e. i in-
ma zadania,
A więc u stóp jej ŚRO olbrzymia

centrala elektryczna o sile 1,835,000 koni,
Pozatem zbudowany zostanie wadociąę

długości 430 kilometrów, wiodący od

sztucznego jeziora do Los Angelos oraz

do innych miast południowej Kalifornii.
Toteż z chwilą ukończenia budowy „ta

my Hoovera* będzie mógł przzydent Sta-

nów Zjednoczonych ze słuszną dumą po-

wiedziać o sobie, że „exegit monumen-
tum*., trwalsze i cenniejsze, niż zniesie-
nie prohibicji „ay wszystkie „kodeksy

pracy*,, og (kr,)

u



  

i wszystkie naogół problemy, tru-

fizmmy, postulaty, wątpliwości, narzekania
d żale, dotyczące teatru i literatury dra-
matycznej w dobie obecnzj, mogą być po-

dawane pod dyskusję, przyjmowane z za-
„.Strzeżeniami, warunkowo, mniej lub wię-

cej sceptycznie Gylub entuzjastycznie, —
'to jaden przecie fakt z tej dziedziny żad-
mych nie nasuwa wątpliwości, przeciwnie,
— jaskrawie bije w oczy całą swą oczy-
'wistością: to fakt zupełmago upadku w
naszaj epoce dramatu historycznego, po
ikrywający się z faktem lekceważenia i
ignorowania tego dramatu przez tę na-
'szą właśnie epokę. Zasadniczą przyczynę
określić nietrudno: jest nią kompletne
„desinteressemant* doby obecnej wobec
zagadnień historycznych, zadziwiający za-
nik zmysłu historycznego,

A przecisž tak jak i powieśś  histo-
ryczna — posiada dramat historyczny w
„dziejach teatru i literatury swoje epoki
powodzenia, mody, a nawet triumfu. Z
pok tych wybijają się na czoła dwie:
<doba romantyzmu z kultem przeszłości
jako z jednem z najbardziej sztandaro-
wych haseł, w których imię dokonywa?
się przewrót na polu sztuki — doba, któ-
ra wskrzesiła na scenie dawno zamierz-
chłe czasy i dawno umarłych ludzi, o
żywających za sprawą twórczej woli Schil.
lera i Goathego, Byrona i  Alfieri'ego,

©% Wiktora Hugo i Dumas'a ojca, Słowac-
ikiego i Puszkina. Były ta czasy rozmiło-
wania się w scanerji historycznej, w d3-
koracji, geście i kostjumie,, czasy, gdy
publiczność umiała i chciała przeżywać
losy Joanny Orleańskiej, Tella, Marji
Stuart, ostatniego rycerza Goetza von Ber.
lichingen, tajemniczego Dymitra Samo-
<zwańca, Mindowaga., Henryków i Filipów,

wat asyryjskiego, mitycznego Sardana-
ala, A gdzie skostniała tradycja pseudo-

tklasyczna stawiała opór entuzjastom na.
wego prądu, tam szturmem, we wrzawie

i skandalu — zdobywano triumfy i laury
dla gorszącego wyznawców estetyki Boi-
łeau'a — realizmu histJrycznego, dla e-
liementu romantyczno-erotyc'nego i ro.
mantyczno-ludowego... dla nowego kstur-
nu, uświęconego historyzmem,., Tak bylo
na głośniej premjerze „Hernani'ego* Wik.
'tora Hugo, 2

Po ramantyźm:  orzyszła reakcja na-
turalivmu i wygnala uistorję zą sczny, po:
zwalając jej od czasu do czasu odgrywać
jedynie *»lę małowniczego tła dla drama-
stu typed/o-mieszczańskich problemów i
„gustow („Madame Sans Gzne Wiktoryna
'Sardou). k

Gdy jeunak tear i widzowie znużyłi
się ciągłam wykrawaniem i przykrawa-
em rćżnych odcinków życia, rozmaitych
blemów aktualnych, żywych, alz sza-
ch — wkracza na scenę trumfalnie no-
reakcja historyzmu, otwierająca dru-

ą epokę triumfu dramatu historycznego
jw dwu jego odmianach: w symboliźmie i

trao-ramantyźmie, Pierwszy traktował prze
jezłość, jako surowy materjał do spekula-

j mistycznych i metafizycznych, siłą
tałentu twórców — swych rapr3-

tantėw — umiał narzucić czytelnikowi
widzowi pełną czaru wizję dawnych

jezasów, w których się odbywają  niesa-
«mowite czysto-wewnętrzne dramaty, a któ-
rym ta niesamowitość dodawała  jaszcze
'uroku poezji i tajemniczości. Tą odmianą
mowag» dramatu historycznego najdosko-
„nalej reprezentują wcześniejsze utwory
'|Maeterlincka: Księżniczka Malena, Peleas
i Melisanda, siostra Beatrix, siedam księż-
niczek i inne; u nas — arcydzieła Wy-
'spiańskiego Dramat neo-romantyczny, Jd
„wracający się od symbołizmu, oparty o
czysto realistyczne kanony estetyki, kom-
pozycji i psychologji —- uderzał w ton
„wielkiej poezji drogą odtwarzania orygi-
„nalnošci, świeżości i uroku, tkwiących w
'parwności i bujności życia dawnych cza-
sów, — w odmiennej 2d naszej — psychi-
'ge ludzi ćwczesnych,

"W ciągu wieku XIX. rozszerzyły się
i pogłębiły możliwości studjów historycz-
"nych i psychołogicznych, toteż i dramat
neo-romantyczny („Monna Vanna“ Maeter-
Jincka, „Daleka księżniczka, ;;Cyrano de
!Bergerac* i „Orlątko* Rostanda, ,;Sul-
kowski* Żeromskiego ;;Śmierć Iwana Gro
<nego* A, Tołstoja) subtelniej i wierniej
odtawrza nietylko fakty historyczne i za-
jwnętrzne warunki życia dawnych epok,
ale przedewszystkiam ducha epoki i psy-
'chologję ludzi ówczesnych w pierwszym
rzędzie — wielkich postaci historycznych.
Tej wierności w odtworzeniu prawdy ży-
'cia i psychiki musiała towarzyszyć ideal-
na wierność w odtwarzaniu szczegółów
<ćwnętrznych, dekoracyjnych, antykwa-
rycznych — toteż nic dziwnego, że właś-
nie „ triumfem dramatu na»-romantycz-
-nego, historycznego nierozerwalnie spłata
się najwspanialszy triumf teatru  reałi-
stycznego, którego wyrazem  najpełniej-
*szym, najdoskonalszym staje się na po-
jezątku XX-go wisku Teatr Artystyczny
(Stanisławskiego w Moskwie ze swemi
„wspaniałemi odtworzaniami arcydzieł Mae
tartincka, Rostanda, A. Tołstoja,
W naszych czasąch ani teatrolodzy,

iani dramaturgowie nie roztkliwiają się
nad historią. Ci ostatni właśnie naskutek
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Dramał historyczny a doba obecna
zupałnego zobojętnienia naszej epski na
zagadnienia historyczne. Autor dramatycz
ny jest dzieckiem swego czasu: nie inta-
resuje go ani konflikt tiary i korony, ani
tragadja słabego dzierżyciela losów mil-
jonów ludzi, ani kompleks ubėstwiania
istoty, nieosiągalnej dla raalnego zdoby-
cia, — gdyby jednak znalazł się drama-
turg, rozmiłowany w przeszłości, instynkt
samozachowawczy nakazałbyZrazygnowas
z marzeń stworzenia choćby arcydzieła
nawet w zakresie dramaturgji historycz-
nej, gdyż jest ono z gćry skazane na nis-
powodzenie, zignorowanie, zlekceważenie
Totaż w naszych czasach, poza bardzo a
bardzo nielicznemi wyjątkami, potwier-
dzającemi tylko regułę — dramat histo-
tyczny wegetuja w jedynej, bardzo żało-
snej (z punktu widzenia ambicyj drama-
turgji historycznej) postaci dramatu pseu.
d>-historycznego, aktualizującago proble-
my czy fakty czasów minionych, nagina-
jącego prawdę przeszłości, do z góry po-
wziętej tezy, związanej ściśle z objawami
życia (najczęściej politycznego i społecz-
nego) naszych czasów,

Zbytecznem byłoby ddawać, że tego
rodzaju sztuka dramatyczna, rzakomo nie-
zmiernie, nienagannie sumienna w swej
dbałości 3 odtawarzanie czysto zewnętrz_
nej prawdy historycznych — nie ma wca-
le skrupułów lub nie jest w stanie liczyć
się z niemi w zakresia fałszowania ducha
'epoki, psychologji mas i indywiduów hi-
storycznych, a nawet przełomowych fak-
tów dziejowych, gdyż wszystko padporząd-
kowuje aktualnej tezie, Tego rodzaju sta-
nowisko cechuje zarówno „Czzara i Kle-

| opairę“ Shaw*a, jak „Elżbietę angialską*
| Brucknera, a u nas „Sprawę Dantona“
| Przybyszewskizj,

Jeszcze mniej, niż dramaturg _— inte-
resuje się w naszych czasach historyz-
mem teatrolog, — rażyser, aktor, dekora-
tor, Jedynemi (poza wyżej wspomnianemi)
zjawiskami w zakresia teatru historycz-
neg. stają się tzw, utwory klasyczne, ale
i ta naskutek panowania nowych  prą-
dów w teatrze cJraz bardziej zatracają
resztki elementu historycznego. Dramat
historyczny, żeby liczyć na jaki taki ar-
tystyczny sukc3s, musi być wystawiany
w ramach ściśle realistycznych: trudno
zasugerować widza prawdziwošcią odtwa-
rzania ducha epoki, gdy bohater, ubrany
w kostjum francuski z XVIII, wieku (ża-
boty, pończochy etc.) i 'uroczyścia Świe-
cący białą peruką — »jawia się na tle
dekoracji futurystycznej lub konstrukty-
wistycznej. (

Z drugiej jednak strony trzeba zrozu-
mieć, że teatr realistyczny, doskonały
teatr realistyczny „— to najtrudniejszy do
osiągnięcia i najkosztowniejszy teatr...
Jakże trudno doprowadzić do tego, by
widz naprawdę zapomniał o tem, że hełm
i pancerz bohatera są zrobione z tektury. .
by nie dostregł podłużnej fałdy, przebie-
gającej przez płćtno dekoracji, przedsta-
wiającej błękitne nibeo i zmurszałe gła-
zy krużganku zamkowego... Należy więc
być wyrszumiałym względem niechęci te-
atrologów do teatru realistycznego, a
więc i do historycznego...

Gdy jednak czasem ten czy inny te-
atrolog poczuja się do obowiązku złożenia
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z jakiejś okazji hołdu przeszł ści, wywla=
czenia na światło dzienne jakiegoś dra=|
matu historycznego —- trudno mu wy.
czyś, że idzie po linji najmniejszego e“
poru, wierząc w ignorancję  historyczn*
widzów i w pobłażliwość krytyki Tak)
np. we Lwowie wystawiano na początku)
biażącego sezonu „Cyda* w kostjuma
tzw, „hiszpańskich*, Zd wałoby się, 23
wszystko w porządku: akcja rozgrywa. si
w historycznej Hiszpani za panowania
jakiegoś tam Fardynada, w epoce walk
z Maurami — więc i aktorzy mają na so-
bie klasycznie „historyczne hiszpańskie"
kostjumy: trykoty, bufiaste spodnie, krót-
kie kaftany z bufiastemi rękawami, krót-
kie peleryny,. bródki, krótko strzyżony
włosy. Wszystko dobrze, ale to jest kla-
syczny hiszpański kostjum, spopularyzo-
wany i jadynie modny w wieku XVI. —
a w takim razie cćż tan kostjum robi na
bohaterach sztuki, napisanej i poraz
pierwszy wystawionej w wieku XVII, —

la której akcja (panowanie Ferdynanda E
|i życie i sławna czyny Cyd'a) przypada
na wiek XI!.. Należałoby więc Cyda
grać w kostjumach z wieku XI, albo w,
konwencjonalnych strojach teatru kla=
sycznzgo, teatru Ludwika XIV. i Corneil-
le'a.. A lwowski „Cyd* nie jest wyjąt-
kiem.., 3
W związku z powszachnem  obudze-

niam się świadomości narodowych i na-
wrotu — narazie polityki — do tradycyj
przeszłości narodowej należy się spodzie-
wać powrotnej fali zainteresowania
sztuki tematami i problamami, czerpane-
mi z tej przeszłości, Wtedy też należy!
spodziewać się renesansu dramatu hist2..
rycznego, równie jak powiaści

 

 

 

 

 

 

 TEODOR PARNICKI.

Religja a radjo
W prateziere Grutfarni, udestępnia | nodziej

jące książkę, to narzędzie myśli, naj*
szerszym rzeszom ludzi, święcono ja-
ko jeden z najważniejszych etapów w
rozwoju kultury.  Radjofonia będzie
miała jeszcze większy wpływ niż książ
ka, chociażby dlatego, że dotrze do
nas sama, w przeciwieństwie do książ
ki, którą trzeba kupić w księgarni lub
wypożyczyć w bibliotece. Radjofonja
stanie się może prasą mówioną tem
ciekawszą, że podając nam, zamiast
tekstów czy treści, bezpośrednio głos
przemawiających i wrażenia,  iakie
oni wywołują, da nam złudzenie obec-
ności na zebraniach, na których, w
tej czy innej materji, cl czy inni lu-
dzie głos zabierają. A wszystko co
ludzi zbliża jest narzędziem propagan-
dy i apostolstwa, I tu zachodzi pyta”
nie: kto będzie mógł posługiwać się
radjem? bo oto many do zanotowa-
nia wypadek, który ponure rzuca
światło na przyszły rozwój radja. —

Stacja „Radio - Paris* przeszła z
dniem 1-go stycznia br. na etat rządu
francuskiego i z tym dniem wykreślo-
no z programów największej rozgłośni
francuskiej: religię, Wykreślono trans-
misje Nabożeństw i uroczystości ko-
ścielnych, kaznodziejom i prelegentom
religiinyrn zamknięto wstęp do studja.

Dopóki „Radjo-Paris* znaidowało się
w rękach prywatnych, transmitowano
koncerty religijne, uroczyste Nabo-
żeństwa, kazania z katedry Notre-
Dame lub kościoła Refor.mowanego,
nadawano ze studja pogadanki kato-
lickie w każdą niedzielę, pogadanki
protestanckie w czwartki, pogadanki
żydowskie w piątki. Według komuni-
katu, ogłoszonego przez francuskie
Ministerstwo Poczt i Telegrafów,
„Radio-Paris' musiało się poddać
brzmieniu ustawy z 9 grudnia 1905,
obowiązującei wszystkie instytucje u-
żyteczności publicznej, Radjo zostało
zlaicyzowane i pozwolono mu jedynie
na kontynuowanie transmisji koncer”
tów o „charakterze religijnyrn" przez
wzgląd na wysoki ich poziom artysty-
czny, pozwolono mu na transmitowa-
nie i to w drodze zupełnie wyjątkowej,
kazań wielkopostnych, li tylko z uwagi
na „ogromne zainteresowanie, jakiemi
cieszyły się u radjosłuchaczy ". Na pod-
stawie zawartego konkordatu na ob-
szar Alzacji i Lotaryngii, jedynie „Ra-
djo-Strasburg" bezmiennie będzie mo-
gło prowadzić swój dział audycji reli-
giinych. Sprawa skasowania audycji
religijnych w „Radio-Paris' znalazła
szerokie echo w prasie francuskiej. —
W „Radio-Magazine' tak m. i. pisze
Clement Vautel: ...Dlaczego państwo

odbiera nagle głos niedzielnemu kaz-
który od kilku lat, za pośred-

nictwemi mikrofonn, zwracał się do
nas z budującem słowem? Czy dlatego,
że wszystko co oficjalne, winno zacho-
wać ścisłą neutralność? A przecież nic
nie było mniej obowiązkowem, jak słu-
chanie tych krótkich kazań, Kto nie
chciał słuchać, ten przekręca! guzik...
Zaiste ten klerykalizmn nie zawierał nic
niedyskretnego. Nadużyciem wydaje
się raczej skasowanie tradycyjnych
audycji, z którymi zżyli się wierzący i
niewierzący, których jedni słuchali, a
inni nie słuchali”. ;

Pani Germaine Blondin pisze w
„R.-M.“: „Smutny początek tej biednej
stacji wielkiej w jej karjerze oficjalnej!
Doprawdy, trudno posunąć się dalej w
nietakcie i niezrozumieniu sprawy. Bo

| czyż ostatecznie ci wielcy kapłani no-
wej religii państwowej, która zwie się
„Neutralność, obliczyli zasięg swego,
elegancji pozbawionego, gestu, zdali
sobie sprawę z wrażenia, jakie posunię-
cie ich zrobi na tysiącach i tysiącach
słuchaczy i tak już bardzo anemiczne,
dla upaństwowionej stacii, żywiących
uczucia”.

Skasowanie audycji religijnych w
„Radio-Paris“ wywołało burzę prote-
stów: sprzeciwiły się temu liczne
związki katolickich radjosłuchaczy. —
Grupa słuchaczy djecezii Reims tak
kończy swój protest: „Zakaz ten wi-
nien być niezwłocznie zniesiony.
W przeciwnym razie zmuszeni byli-
byśmy skasować nasze odbiorniki, by
nie płacić Państwu taksy, nie dającej
zaspokojenia naszych słusznych tpra-
wnień*.

Związek oiców rodzin okręgu Cha-
rente Inferieure m. i. ogłasza, że „w
czasach, gdy Prezydent Republiki i wy”
sokie osobistości polityczne, zgoła o
klerykalizm nie posądzane, chylą czoła
i zgodnie stwierdzają potrzebę szuka-
nia nowych źródeł siły ducha; właśnie
w chwili, kiedy z innej strony wulkan
błota pokrył gromadę ludzi, którzy
najzupełniej wartości moralne zapo-
znali, Ministe rP. i T. tak się tych war-
tości obawia, że wszedłszy w posiada-
nie „Radio-Paris' odcina społeczeń-
stwo od tego, co je na duchu podtrzy-
mać może, robi już drugi gest, równie
udany jak pierwszy, który polegał na
tem, że na przeciąg dni kilku wygna:
no z anteny .„Marsyljankę ! O nędzo!*

W „Antenie” czytamy: „Zostawszy
stacją państwową, „Radio-Paris* zro-
biło swym abonentom ładny noworocz-
ny prezent: skasowało audycje religij-
ne; prezent ten arcy-Świecki zrobiło w
ae rzekomej racji stanu: neutralno-

i! 

W przeciwieństwie do tych dziw=
nych reform, jakie w dziale audycji re-.

| igiinych stosuje się w radjofonii fran*
| euskiej, w Polsce dzieje się zgoła ina-
czej. Od początku swego istnienia „Pol-
skie Radjo" transznituje nietylko nor-
malne, niedzielne nabożeństwa, uroczy-
ste celebry w różne święta, według
obrządku łacińskiego, ormiańskiego i!
grecko-katolickiego, lecz nadaje rów-
nież Nabożeństwa specjalne: z „Ostref,
Bramy* w Winlie, z wielkich uroczy=
stości na Jasnej Górze, uroczystości jn
bileuszowe, jak św. Jana z Dukli, OO.
Bernardynów ze Lwowa, nadaje od-
czyty misyjne j audycje dla chorych,
prowadzone przez „Apostolstwo cho-
rych w Polsce". Dziśzbliżenie* „Poł-
skiego Radja* z Kościołem zostało
jeszcze bardziej utrwalone przez .poro-
zumienie, rodzaj jakby konkordatu na
mocy którego warszawska Kurja Mer
tropolitalna ustanowiła specjalną ko-
misję audycji religiinych w radjo, któr
ra czuwać ma nad „radjofonicznością,
słowa Bożego”. W katolickiej Rzeczy”
pospolitej Polskiej nie potrzebujemy się
obawiać „łaickiej neutralności”.

 

Krótkie Žodi

radjowe
Radijo w pociągach angielskich

Już od 1924r, czyli w rak po pe wpro-
wadzeniu radjofonji w Anglji wprowadze
no radjo do pociągów, P2dróżni za opla-
tą 10 pensów mogli korzystać z audycji ra
djowych. Po zwalczeniu początkowej nie-
chęci, do czego zrasztą przyczyniło się na-
dawanie transmisji ze słynnych wyścigów
Derby, radjo w pociągach angielskich
zyskało wielką popularność, Oryginalnością
angielską jest, że audycji radjowych mo-
żna słuchać tylko w klasie I i III, gdyż
anglicy jeżdżą II klasą tylko w wyjątk>-
wych wypadkach, Wydaja się jednak, ta
radjo w pociągach angielskich ma się
ku końcowi. Ot» związek autorów, uwa-
żając, że słuchanie radja w pociągach od-
ciąga publiczność od czytania książek, za-
żądał odszkodowania w wysokości 3szy-
lingów tygodniowo i nietylko na przysz-
łość, ale również za cały okras wsteca.
Spór został oddany na drogę sądową.

Wymiana programów między
Moskwą a Nowym Jorkiem
Nawiązanie przyjaznych stosunków

między Sowietami a Ameryką odbiło się
równiaż echam i w radjofonji. Postano-
wiono mianowicie zorganizować intenzywę
ną wymianę programów między stacjami
w Moskwie i w Nowym Jorku. Na począ-

 
misja przemówienia Kalinjna do radjo-
słuchaczy amerykańskich, f tek pójdzie w RI czasie trans-

FBL

*



Str. VI. DODATEK KULTURALNO - LITERACKI

Nowe typy lamp radjowych

— nowości w dziedzinie

lamp to „hexody*. Posiadamy dwa ty-

py hexod*. Pierwsza, np. Philipsa E448

przeznaczona jest do układów z prze-

mianą częstotliwości a więc do super-

heterodyn. Drugi typ ma zastosowanie

przy automatycznej regulacji zaników

(fadingów) np. Philipsa E449.

Hexoda. Jak wskazuje nazwa hexoda

jest lampą o sześciu (6) elektrodach.

Hexoda posiada jedną (1) katodę, cztery

siatki (4) oraz anodę.

Przy budowie superheterodyny ze

zwykłą lampą pracującą w układzie ©-

scylatora modulatora natrafiamy na pe-

wrie trudności, objawiające się oddzia-

ływaniem obwodu oscylacyjnego na ob-

wód wejściowy wielkiej częstotliwości.

Niepożądanego tego działania unikamy

stosując w aparacie hexodę.

Posiadamy w Europie cały szereg

nadawczych stacyj radiowych o różnych

mocach w antenie prądów wielkiej czę-

stotliwości. Od odbiornika stacje te leżą

w różnych odległościach, temsamem w

antenie odbiorczej indukują się prądy

szybkozmienne 0 różnych natężeniach.

W rezultacie odbierzemy na głośniku

stacje bliższe i silniejsze głośno a dalsze

i słabsze cicho. Pozatem odbierając ied-

ną i tę samą stację, słyszymy ią raz gło-

Śniej, raz ciszej, na skutek zjawiska

zwanego fadingiem (zanikiem). Przez

zastosowanie hexody jesteśmy w stanie

ziawisko zaniku w większym lub mniej-

szym stopniu usu

Przy dzisiejszy: paratach automa-

tyczna regulacja możliwa jest do ma-

ksymalnej granicy 1:300.000. Polega ona

na tem, że wzmacniane prądy wysokiej

częstotliwości prostujemy (detektoruje-

my) przy pomocy lampy prostowniczei

diody względnie nowego typu lampy (o

której będzie mowa poniżej) t. zw. bi-

nody,. filtrujemy przy pomocy konden-

zatora i oporu (aby uniknąć sprzężeń

na niskiej częstotliwości), następnie do-

prowadzamy z powrotem do hexody na

siatkę pierwszą i trzecią. Trzeba zazna”

czyć, że zastosowanie automatycznej r2-

gulacji w dzisiejszych odbiornikach, to

najważniejszy krok naprzód w dziedzinie

fabrykacji radjoodbiorników.

Binoda. Przekonano się, że układ au-

djonu z normalną lampą daje pewne

przekształcenia odbioru, zwłaszcza gdy

wypadnie detektorować większe napię-

cia. Najczyściei pracuje lampa dwuelek-

trodowa — dioda. Normalny układ au-

dionu ma jednak jeszcze tę zaletę, że

poza prostowaniem daje nam rówa:eż

pewne wzmocnienie czego przy pomocy

diody uzyskać nie możemy. Zatem w

aparacie odbiorczym, w którym užyli-

śmy lampy dwuelektrodowei jako detek-

tora, muismy stosować dla uzyskania

normalnego wzmocnienia jedną  lampę

więcej, co zwiększa niepotrzebnie koszta

budowy. Sprawę tę rozwiązano w tem

sposób, że zbudowano specjalną lamrę

a mianowicie: do normalnej lampy trój*

elektrodowei (triody) względnie ekrano-

wanej (tetrody) wbudowano jeszcze

iedną lampę i umieszczono blisko kato-

"+ Ponieważ działanie tej lampy jest

p. iwójne i sama lampa posiada dwie (2)

urody, stąd nazwa binoda. Zatem w ied-

nci bańce szklanej mamy diodę i triodę

(względnie tetrodę). Prądy wysokiej

częstości w tej samej lampie są prosto-

wane przy pomocy diody i jako prądv

niskiej. częstości wzmacniane są przy

poinocy triody.

 

i ich zastosowanie
Pentody wysokiej częstotliwości. Są stosowana może być tak w dużych su-

płaszcza krzywej rezonansowej obwodu

w tym stopniu co normalna lampa ekra-

nowana.

Spotykamy zatem na rynku radjo-

wym obok siebie dwie lampy wysokiej

częstotliwości o dużej sprawności, a to:

to lampy piecioelektrodowe, odznacza-| perheterodynach jak i w małych apara-| hexodę i pentodę

jące się dużą sprawnością. Przy  sto-| tach. Zaletą tej lampy jest bardzo mały 5

sunkowo małem napięciu anodowem|wpływ na ostrość strojenia. Dzięki du- e

możemy uzyskać duże wzmocnienie. Za- |żemy oporowi wewnętrznemu nie roz- —
   
 

  

W Leciinics materjałów wybuchowych

wynalazek prochu bezdymnego należy

bezsprzecznie do najdonioślejszych, a

złożyło się nań wiele pracy naukowej i

prób technicznych.

Dokonanie tego doniosłego wynalaz-

ku wieku XIX, a szczególnie żmudnych

przygotowawczych prac naukowych by-

ło prawie wyłącznie dziełem uczonych

francuskich i we Francji wynaleziono i

zastosowano po raz pierwszy proch bez-

dymny.

Materjałem podstawowym dla pro-

dukcji prochu bezdymnego jest nitroce-

luloza. Żeby ten materjał mógł znaleść

zastosowanie do miotania pocisków, trze-

ba było pokonać dwie zasadnicze trud-

ności: usunąć małą stałość nitrocelulozy

oraz zmniejszyć jei wielką siłę kruszą-

cą, wywiązywaną podczas detonacji,

wskutek czego w prędkim czasie ulegały

zniszczeniu i pękaniu lufy broni palnej.

Pierwszą z tych dwóch trudności, u-

trudniającą przedewszystkiem* fabryka-

cię nitrocelulozy, usunięto dzięki pracom

Abela, prace zaś, nad zmniejszeniem siły

kruszącej zapoczątkował Berthelot, do

do pomyślnego rozwiązania praktyczne-

go doprowadził Viaille.

Viaille jest wynalazcą procesu żela-

Prochy

 

tynizacji. Zauważył on, że przez potrak-

towanie rozpuszczalnej nitrocelulozy al-

koholem z eterem, w ilości niedostatecz-

nej dla otrzymania zupełnego roztworu

tworzy się plastyczna masa, po odparo*

waniu zaś rozpuszczalników, rogowata

substancja, o zupełnie innymwyglądzie

i charakterze niż pierwotny materiał

wybuchowy. Otrzymany w ten sposób

materiał poddaje się prasowaniu, w cza-

sie którego masa twardnieje, można z

nią wykonywać potrzebne czynności;

jest to t. zw. proch surowy. W ten Spo-

sób powstał pierwszy proch bezdymny

i na tych ogólnych zasadach jest i obec-

nie wyrabiany. We Francji nosi on na-

zwę prochu „B*.

Proch bezdymny okazał się środkiem

miotającym 0 znakomitych własno-

ściach a przedewszystkiem można go

było dostosować do wszelkich rodzajów

broni palnej, począwszy od rewolwerów

a skończywszy na ciężkich działach for-

tecznych i morskich. WynalazekViaille'a

skierował na nowe tory sztukę artyle-

ryjską i zmienił charakter wojen.

W r. 1887 rząd francuski wprowadził

proch „B* do wojska. Tajemnica jego

fabrykacji nie przechowała się długo. w

r. 1889 Nobel opatentował drugi proch

bezdymny, składający się znitroceluło-

bezdymne
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zy, żelatynowanej przez nitroglicerynę:

w r. 1890 Abel i Dewar wynaleźli trzeci

rodzaj prochu bezdymnego, sporządzony

z nitrocelulozy i nitrogliceryny, želaty-

nowanych przy pomocy wspólnego roz-

puszczalnika, acetonu.

Są to typy używanych dzisiaj wz

wszystkich państwach prochów bezdym-

nych.

Ogólnie wyższość prochu bezdymne -

go nad czarnym wyraża się w następu-

jących sześciu punktach: 1) trzykrotnie

większa siła; 2) mała ilość dymu po spa”

leniu; 3) łatwość przystosowania do róż-

nych wymiarów i rodzajów broni palnei;

4) mała wrażliwość na wilgoć; 5) brak

pyłu, który zawsze tworzy się przy u-

życiu prochu czarnego; 6) znacznie bez-

pieczniejszewytwarzanie.

Jednakże proch bezdymny posiada

w porównaniu z prochem czarnym licz-

ne wady: 1) iest mniej stały, trwałość

jego jest ograniczona; 2) powoduje pręd-

sze i większe niszczenie się broni pal-

nej; 3) jest prawie trzykrotnie droższy

od czarnego.

Korzyści miotające (balistyczne) wy-

nikłe przy wprowadzeniu prochu bez-

dymnego, były tak duże, że mimo str.”

ny ujemne, przeważyły na iego stronę.

aannna

 

Tia należała do krajów, trwają-

cych przy starym systemie wag i miar.

Już w r. 1869 chciał ówczesny sułtan

zaprowadzić kilogramy i metry, ale jego

rozporządzenie rozbiło się o konserwa-

tyzm ludności i zostało na papierze.

Przypomniano sobie sprawę przy obec-

nej modernizacji i europeizacji całego

życia tureckiego. Uchwalono w r. 1932

odpowiednią ustawę. Miała ona wejść w

życie z początkiem r. 1933, ale okazało

Śiża przyczyną niestosowania Ta-

djoodbiorników w samoch3dach był» pow-

sząchn? zdanie o konieczności zastosowa-

nia dłuższych anten masztowych oraz kon

strukcyjnia skomplikowanych bdbiorni-

ków, W praktyce jednak okazał się dla sa-

mochodów nadspodziewanie odpowiednim

zwykły lampowy odbiornik o bardzo krót-

kiej antenie, zapomocą którego osiągnię-

to doskonałe wyniki,

Można bowiem przy pomocy 2—3 lam-

powego odbiornika » jednym obwodzie

dostrajanym, oraz przy pomocy drutu,

umieszczonego jako antena w przadnizj

części nadwozia uzyskać podczas jazdy

Jdbiór stacyj oddalonych od miejsca od-

biornika na kilkaset kiłoraetrów. Oczy-

wiście w czasie postoju zasięg ten jest o

wiele większy, tem większy, gdy się za-

stosuje do odbiornika dodatkowo uziem-

nienie — czyli kawałek linki antenowej,

zaopatrzony na końcu w ostro zakończo-

ny pręt żelazny, który wbija się w ziemię

tuż przy samochodzie,

Ponizważ wielka ilość samochodów po- 
am

się to niemożliwem z powodu braku | szereg artykułów,

  

Radjo w Sza
siada system zapalania dołączony do pod- ]
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System dziesiętny w Turcji
przygotowań. Wobec tego poczekano do | šcia za przykładem Turcji iwprowadze-

1 stycznia 1934, od którego to terminu

reforma obowiązuje. Jedynie fabrykan-

ci wag, ciężarków i miar długości są za-

dowoleni, ludność szemrze; coraz gło-

śniej — zwłaszcza, że kupcywyzyskali

zmianę. Dawna waga turecka, zwana

oke, była większa, niż kilo i ceny powin-

ny były być zniżone o jakich 20 proc.,

ale to nie nastąpiło.

Natomiast zainteresowała się refor-

mą prasa angielska, w której pojawił się

nawołujących do pói-

wozia działanie świec przeszkadzałoby

silnie odbiornikowi. Dlatago też nie mo-

żna podwozia wykorzystywać jako prze-

ciwwagi (uziamienia) do odbiornika W

samochodach krytych można stosować ja-

ko antenę linkę antenową (linka siedmio-

żyłowa fosforbronzowa) na czterech n0d-

porkach z izolatorami wkręconemi wna-

rożnikach dachu nadwozia, Bardziej skom

plikowanie przedstawia się zakładanie an-

tany w samochodach odkrytych, gdyż w

tym wypadku moża ona być umieszczona

„Orkiestra

ea

ochodzie

nia systemu dziesiętnego zamiast mił

angielskich, jardów, stóp, cali, funtów,

uncyj i t. d. Przy sposobności mówisię

także o reformie waluty, przedewszyst-

kiem o tem, aby szyling miał w przy”

szłości nie 12, lecz 10 pensów.Pojawił

się także pewien wniosek kompromiso-

wy, proponujący drobne zmiany, dzięki

którym angielskie wagi i miarynabra-

łyby wartości metrycznej i łatwo dały=

by się zamieniać na kontynentalne.

—0—

  

jodynie w dolnej ezęšci samochodu.

Pozatem zaznaczyć nałeży, że użyche

akumulatora samochodowego, jako żróL

dła prądu dla odbiorników, nie jest wska.

zane, ponieważ podezas pracy siłnika pow-

stawałyby te same zakłócenia, które wy.

stępują przy zastosowaniu podwosża, ja-

ko przeciwwagi, Zasilanie części vdBior-

nika prądam odbywa się z oddztelnych

batsryj (mały akumulatorek i 60-cio

voltowa baterja anodowa), tóre mo-

żna umieścić pod siedzeniem,
—0—

Cadillaca“
Jak wiadomo, w Ameryce programy| Broadcasting Comp. dla swych celów

radiowe zakupuje najczęściej potężna

reklama handlowa. Dla celów tej rekla-

my nagina się często prawdziwe dzieła

sztuki. Dowiadujemy się np., że znana

w Ameryce fabryka samochodów: „The

Cadililac Motor Car Company w Nowym

Jorku*, zakontraktowała studjo i godzi-

ny programowe radjostacji National
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reklamowych.
Cadillac Company zorganizował wła=

sną „Orkiestrę Cadillaca". Dyrektorem;

orkiestry samochodowej iest Bruno;

Walter, jeden z kapelmistrzów  Filhar-

monji Nowojorskiej, a czołowym solistą,

— znany na szerokim świecie Jasza!
Heifec. «w ww 4
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