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WESOŁEGO ALLELUJA!!

Wszystkim Szanownym Swym Klijentom zasyła

BIURO OGŁOSZEŃ STEFANA
GRABOWSKIEGO

w WILNIE GARBARSKA1 TELEF, 82

ULSISAEACZOŁA(ROCAÓÓB

WESOŁEGO ALLELUJA! |
wszystkim Szanownym Swym Kllijentom

ы zasyła

WŁADYSŁAW NARBUT
APTEKA, SKŁAD APTECZNY,

Ś-to Jańska 2, tel. 762, Ś-to Jańska 11, tel. 472.

WESOŁEGO ALLELUJAI! 5
ws zytkim Swym Szanownym Odbiercom I Konsu mentom

zasyła

FABRYKA CUKRÓW i CZEKOLADY

A. rolonski Wilno
WILEŃSKA 42. tel. 12-36 |

kinblko AARS
I ai i iO SIS

1935 r. 1935 r.

BUSKO-ZDROJ
ziemi Kieleckiej

Państwowy Zakład Zdrojowy
Sezony letnie od 1 maja do 31 października. Kąpiele siar-
czano-słone i mułowe, leczenie elektrycznością i naświetla

niem, kąpiele słoneczne.
Ceny kąpieli, -zabiegów leczniczych, pensjonatów i pokojów
umeblowanych umiarkowane — w mies. maju, wrześniu i paź-

dzierniku ceny zniżone,
Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE.

Komunikacja autobusowa Kielce—Busko—Zdrój stała, wygo-
‚ dna i tania,

Г WSZYSTKO ZE LNU ||
BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO Spółdzielnia z ogr. odp.

Skład i Biuro: Zarzecze 2, Tel. 16-63 — Sr: Zamkowa: 8, Tel. 16-29.
Ceny znacznie niższe od bawełnianych, Ogromny SŁ:

BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH:
oraz haftów, koronek | ceramiki ze wszystk. dzieln. Polski i zabawki
dziecinne. RYBACKIE SIECIE LNIANE bardzo mocne, trwałe i prak-
tyczne TANIO SĄ DO NABYCIA w Bazarze Przemysłu Łudowego.
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Najtańszem žrėdiem zakupėw jest firma:

ROMAN RUCIŃSKI
w Wilnie, przy ul. Wielkiej 30, tel. 2-53

Poleca: WEŁNY

PO as

stale na składzie w dużym wyborze.
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"Znany Jedyny chrześcijański Zakład optyczny

J. IWASZKIEWICZ
już wkrótce zostaje przeniesiony z ul. Ostrobramskiej Nr. 15

na ulicę Wlleńską 25 й

HDRTUL I

INSTYTUCJA CENTRALNA w POZNANIU
Oddziały: Bielsko, Bydgoszcz, Grudzjądz, Katowice,
Lwów, Łódź, Piotrków, Radom, Sosnowiec, Toruń,

ODDZIAŁ WILEŃSKI WILNO
PRZYJMUJE SUBSKRYPCJĘ

 

 

: WIOSENNY DANCING GA
Dnia.22 kwiełnia 1935 r. o g. 22-ej wszyscy do. Ogniska Akademickiego (Wiel-

ka 24), w którago. artystycznie odnowionych i powiększonych sałonach Bratnia

APomoe P.M.A; U.S.B; urządza :

I-szy WIOSENNY DANCING
przy efektownem świetle barwnych reflektorów i melodyjnych dźwiękach no-

wego zespołu muzycznego, — Moc świątecznych niespodzianek, — Tradycyjny

wielkanocny bułet obłicie zaopatrzony. Wstęp tylko za zaproszeniami,

które wydaje dyżurny członek zarządu.
wio CARRE RR

  
  

    

 

KORĘPEN AWR KEGEZER ENDE UTIL KACA ROAROEECZOP

2 . * * » z "m ** -

Cicho... nic nie mówi... — opalowej dali
cos gral... to idzie polem Zmartwychwstanie...
i nieuchwytna zorza już się pali!
i widzę złote pająkina łące,
i złote widzę wokoło wrzeciona,
i jakichś dłoni przejrzystych tysiące,
co na ušpionej ziemicy ramiona
z pajęczych przędziw złote tkają szaty!
A kiedy wiosna przyjdzie, to w tkaniny
powplata wonne i stubarwne kwiaty,
jako klejnoty zdobne!... — Jak rubiny
strzeliste smoiki rozpłonią dąbrowy!
Jak ametysty, tak fijołków plamy
zasypią leśne łaty i parowy: ; i

I jak świetliste chryzolitów gamy, WA "Baj Nici do wyrohu I reperacji sieci. —_ Cenniki na żądanie. gł

   
Wszystkim Czytelnikom naszym, W spółpracownikomiPrzyjaciołom

pisma składa w dniu Zmariwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze

życzenia.

tak ruń osnuje zwiewną przędzą pola!
Już czuję woń tę przedziwnie mi znaną,
którą, obmyta z śniegów, mokra rola
oddychaw słońca wiosennego jaśni!
I widzę, zda się, pod rdzawą polaną
konwalje wiotkie, słuchające baśni
o życia cudzie! — Wiosna zwija wianki
na skronie miemi!.. więc się znów poranki
w mgieł koralowych rozbrzaśnią spowiciu...
i ponad ziemią rozpali się słońce,
i bursztynowe kaczeńce rozzłocą,
i ogrom kwiatów rozbarwi na łące!
I znów przejrzystą, bladą mgłą liljową
wonne bzów kiście zawisną nad głową,
i tak zapachną zawrotnie i cudnie
jaśminy, białym podobne obiokom!...
Cicho!... nic nie mów!.. w marzeń w mych tęsknocie, \
chcę, na rozmokłej od śniegów polanie,
patrzeć na ciche ziemi zmartwychwstanie! 2

ų LITA MALECKA-MATUSEWICZOWA.

   

Demarche mocarstw w Kownie
KOWINO (Pat). Przedstawiciele skiego demarche, domagając się

mocarstw sygnatarjuszy konwencji przestrzegania przez ten rząd: prze- Wydawnictwo „, Dziennika Wileńskiego".
i '

 

Początek godz. 22-ga.
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kłajpedzkiej dokonali u rządu litew-! pisów statutu kłajpedzkiego.

 

 

  

 
BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH Sp. Akc.

Kielce, Kraków, Lublin,

- na 8 Premjową Požyczke,Inwestycyjn
na wasuukach usiulonych przeź mlnistersiwo Skarbu.

| Kasa Banku czynnajest od godz 9—14 | 1830—19.30.
, ;

_'HYGJENISTK| PRZYRODOLECZNICZE

ROK ZAŁ. 1886    

  

   

    

 

      

Gdańsk.Warszawa,
UL. MICKIEWICZA 19.

„pomocniczego personelu lekar-
- skiego” kształcą dyplomowane

hyglenistki dla zdrowisk, Sanatorji,
Ubezpieczalni, Leeznic, Szpitali i t, @.

Szczegółowo. informuje Sekreterjat
„Szopena 16, Warszawa.

Tworzenie nowego —
rządu w Bułgarji
SOFJA (Pat). Toszew napotyka

na pewne trudności przy tworzeniu

nowego gabinetu, Były: minister spra”

wiedliwości Dikow, który podał cię

do dymisji, celem zaprotestowania

przeciwko  internowaniu Cankowa,
jako warunek swego udziału w ga-
binecie stawia, niezwłoczne uwolnie-
nie Cankowa.. #

SOFJA (Pat). O ile Toszew zdo-
la siormułować gabinet, Kiosseiwa-
now obejmie w nim tekę spraw za-
granicznych, Konazirskij tekę skarbu |
+ były premjer Złatew pozostałby
ministrem wojny,

Aresztowanie księży
w Niemczech

LIPSK (Pat), Z Drezna donoszą,
że: „wskutek wrogiej państwu dzia-
łalności, mogącej osłabić wolę
wspólnoty marodu niemieckiego”,
aresztowano ostatnio w. Salksonji
szereg księży i umieszczono waresz-
cie ochronnym,

sirajk Qekeralny W saragossie
"MADTRYT (Pat). Anarchiści. syn

dykaliści ogłosili strajk generalny:w
Saragossie, celem zaprotestowania
przeciwko wydanemu pzez guberna-
tora zakazowi odbycia zebrania, Do
tychczas porzucono pracę tylko w
przemyśle budowlanym oraz w auto-
busach. We czwartek wieczorem w
różnych punktach: miasta wybuchły
bomby, których ofiarami był jeden
zabity i wielu rannych. Policja do:

sz „Pierwsze w Poisce Dwuletnie
© Kursy  Przyrodolecznicze dla

» |konała wielu aresztowań. 
SZENATZWRENCARABTD. PRTT TAN /

CZARNA KAWA A. K. W. (u Przenysiuos:Hondos
dnia 22 b. m. Początek godz. 22-ga.

Ubezpieczeia Spałecze W UM. |
WASZYNGTON (Pat). Izba re:

prezentantów uchwaliła i qdesłałado
senątu rządowy projekt ustawy o
wprówadzeniu ubezpieczeń od sta-
rości i bezrobocia,
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O NAGLĄ POMOC W RAZIE NAPAŠCI

Rokowania Paryža z Moskwą
' Decyzja zaležeč będzie od Ligi Narodów |

„ PARYŽ, 194, — (PAT). — O g.
18-ej agencja Havasa oglosila nastę-
pujący komunikat;

Minister Laval po powrocie do Pa-
ryża udał się bezpośrednio do swego
mieszkania prywatnego. Dziś wieczo-
rem odbędzie on rozmowę z prem-
jerem Flandinem, którego poinformu-

- je o przebiegu narad genewskich i bę-
dących w toku pertraktacjach z rzą-
dem sowieckim w sprawie zawarcia
paktu francusko-sowieckiego.

Układ zasadniczy został w podsta-
wowych szczegółach zrealizowany,
chodzi jednak jeszcze o to, by rząd
sowiecki udzielił swej aprobaty na
formułę projektowanego tekstu. For-
-muła ta zmierza do uzgodnienia oko-
liczności nagłej pomocy w razie na-
paści niesprowokowanej, z zobowią-
zaniami, zawartemi przez Francję w
Locarno, w mys! kiórych Francja,
jak zresztą również i Niemcy, zobo- |-
wiązuje się szanować granice Renu z
wyjątkiem wypadku napaści, uznanej

' przez Radę Ligi Narodów.
| W dniu jutrzejszym Rada Mini-
strów zajmie się zbadaniem stanu ro-
kowań między Paryżem i Moskwą.
Jeżeli wal icz, "ład z alizuje

się, jak to można przypuszczać nie-
zwlocznie, to komisarz ludowy spraw
zagranicznych Litwinow, który bawi
obecnie w Genewie, móśłby przybyć
do Paryża natychmiast, aby parafo-
"wać układ w ten sposób zrealizowa-
ny. W tej ewentualności p. Laval
mógłby odłożyć swą podróż do Mo-.
skwy do czasu zakończenia wyborów
municypalnych we Francji. (Wybory
samorządowe odbędą się w dnin 5 i
12 maja). |
PARYŻ, 184. — PAT.) — Prasa trancu-

ska obszernie komentuje przebieg rokowań
trancusko-sowieckich,
„Le Petit Parisien* pisze, że pewną tru-

'dność z punktu widzenia prawnego przed-
/ stawia uzgodnienie nowego ukadu z trak-
tatem locarneńskim. Należy uniknąć tego
wypadku, by Francja mogła być uważana
przez Anglję i Włochy, czyli przez pań-
stwa, gwarantujące pakt locarneński, za na-
pastnika w razie, gdyby poprzez strełę zde-
militaryzowaną poszła na pomoc zaatakó-

wanemu Związkowi Sowieckiemu, Jak sły-

chać — rozwiążanie tego drażliwego zaga-

dnienia znaleziono w formule analogicznej

do tej, która pozwalała włączyć układ

francusko - polski do całości układów lo-
carneńskich, и »

„Le Journal" oświadcza, iż Francuzi zaw=.

| ste stali na stanowisku oparcia układu

francusko-gowieckiego na tych samych pod--

stawach, na jakich oparte są gwarancje, u-

dzielone przez Francję Polsce i Czechosło-

wacji. (Art. 15, par. 7 paktu Ligi Nar.). Jed-

||| dnakże w ostatnich dniach — ciągnie dzien-

nik — p. Litwinów przypuścił w Genewie

| szturm, aby uzyskać pewne kombinacje au-

| tomatyczności, co mogłoby narazić Francję

na ryzyko ponoszenia niebezpieczeństwa za

wszelkie porywy sowieckie, Sowiety bar-

„dzonalegały na sprecyzowanie sankcyj woj-

skowych i rozszerzenie ich na wypadek na-

paści ze strony państwa nie będącego

ao członkiem Ligi Narodów. х

"Korespondent genewski „Le Jour" twier-

Jdzi, że formuła wytknięta w Genewie wy-

„nych 

bitnie różni się od tej, którą zaproponował
Francji rząd sowiecki. Niema mowy już o
automatycznej wzajemnej pomocy i natych-
mlastowej akcji sił wojskowych obu krajów
ца wypadek napaści W nowym pakcie
wszystko zostaje podporządkowane decyzji
Rady Ligi. Formula ta zdaje się nie znala-
zła specjalnie gorącego przyjęcia w kołach
sowieckich, Małej Ententy i porozumienia
bałkańskiego. Litwinów, Titulescu, jak ró-
wnież Ruszdi Aras pozostają wierni zasa-

dzie wzajemnej pomocy bez żadnych łago-

dzeń i zastrzeżeń, u u

wLe Matin* piszer „O fle jesteśmy dobrze
poinformowani, Lavalowi udało się nakłonić
p. Litwinowa do porzucenia koncepcji auto-
matyczności wzajemnej pomocy, Odtąd więc
wszelkie żądanie pomocy będzie poddane
Lidze Narodów. Oznacza to, że układ zo-

stał oddany pod egidę Ligi Narodów, W
wypadku nagłości Rada Ligi zostanie zwo-

 

łana natychmiast o fle to będzie możliwe,
w ciągu 48 godzin, celem powzięcia decyzji,
polegającej na pozostawieniu lub też nie po-
zostawieniu swobody działania państwom
zainteresowanym. Należy podkreślić, że o-
kres 48 godzin został w porównaniu z pier-
wotnym projektem skrócony.
PARYŻ, 184, (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi z Genewy: P. Litwinow opusz-
cza Genewę dziś o godz. 21, udając się do

Paryża, gdzie w dalszym ciągu toczyć się
mają rokowania, mające na celu zawarcie

paktu wzajemnej pomocy między Francją
a Sowietami. u

PARYŻ — 19.4 (PAT) — W czasie dzi-
siejszego posiedzenia rady ministrów mi-
nister Laval oświadczył, że Litwinow
przybędzie do Paryża dziś popołudniu.
Układ irancusko - sowiecki będzie mógł
być podpisany prawdopodobnie w dniu
jutrzejszym.  

ma HM ML.

LOSY LEGJONU MŁODYCH
Jak się dowiadujemy, rozterki, jakie

ujawniły się między Legjonem Młodych, a
sterami kierowniczemi BBWR., uległy
zaostrzeniu.
Kierownictwo Legjonu Młodych nie

spełniło, mimo przyrzeczeń, wysuwanego
wielokrotnie żądania likwidacji wszel -
kiej działalności organizacyjnej na tere-
nie pozaakademickim oraz nie oczyściło

organizacji z elemeńtów „niepewnych”.
W rezultacie tego stanu rzeczy wszel-

kie subsydja pieniężne dla Legjonu Mło-

dych zostały cafnięte. Cofnięcie subwe-

cji jest ciosem dla Legjonu Młodych; któ-

ry posiada znaczny budżet wydatków a
rozpotządza minimałnemi wpływami ze

składek członkowskich. "

Równocześnie z t. zw. koła senjorów

Legjonu Młodych, które udzielało organi*

zacji tej moralnego i materjalnego opar-

cia, zgłosiło wystąpienie kilka wybitnych

osobistości. Do koła senjorów Legjonu

Młodych należeli m. in. premier Sławek,

b. premjer Janusz Jędrzejewicz, min. W.

Jędrzejesicz. min. Zyndram Kościałkow-

ski, prezydent m. Warszawy Starzyński,

nna

ODPOWIEDŻ NIEMCÓW.

OSTRY PROTEST
CZY TYLKO WYRAZY OBURZENIA?

LONDYN, 18.4 (PAT.), Agencja Reu-
tera donosi z Berlina: Ambasador bry-

tyjski został poproszony wczoraj wie-

czorem na Wilhelmstrasse, gdzie von

Buelow w zastępstwie nieobecnego von

Neuratha złożył na jego ręce protest w

formie noty werbalnej w sprawie stano-

wiska W. Brytanji w Stresie i Genewie.

Protest ten utrzymany był w bardzo o-

strym tonie.

Analogiczny protest został złożony

ambasadorowi Włoch, który również był

obecny na Wilhelmstrasse. Von Buelow

zapytał obu ambasadorów, czy ich rzą-

dy, jako gwaranci traktatu lokarneńskie-

go, biorą na siebie odpowiedzialność w

takim samym stopniu w razie agresji ze

strony Francji jak i ze strony Niemiec.

Jak przypuszczają obaj ambasadorowie

dali zapewnienie w sensie pozytywnym.

W sprawie tej nie ukazało się żadne

oficjalne oświadczenie.

Fakt, że niemieckie ministerstwo

spraw zagranicznych wyraziło swoje о-

burzenie z powodu stanowiska, zajętego

przez W, Brytanję w Stresie i wGene-

wie, został dzisiaj potwierdzony agencji

Reutera w Londynie.
LONDYN, 18.4 (PAT.). Agencja Reu-

tera donosi z Berlina: Ambasadorowie

brytyjski 1 włoski byli przyjęci na Wil-

helmstrasse każdy oddzielnie i na ręce

ich zostały złożone podobne protesty

werbalne.
PARYŻ, 18.4 (PAT.). Agencja Havasa

donosi z Londynu: Koła dobrze poinior-

mowane potwierdzają wiadomość, że von

Buelow we wczorajszej rozmowie z am-

basadorem W. Brytanji wyraził „oburze-

nie” rządu niemieckiego z powodu sta-

nowiska, jakie zajął przedstawiciel W.

Brytanji w Genewie.
LONDYN, 18.4 (PAT.). Agencja Reu-

tera donosi z Berlina: Potwierdza się,

że ambasador włoski był zaproszony

także do ministerstwa sprawzagranicz-

Rzeszy ale ambasada włoska za-

przecza, aby ambasadorowi złożono ja-

kikolwiek protest.

Plan Lloyda George'a

NAPOTYKA NA POWAŻNE TRUDNOŚCI

LONDYN, 18.4 (PAT.). Głośny plan

odbudowy gospodarczej LloydGeorge'a,

| znany już dziś w W. Brytanii jako „New

- Deal", był w dniu dzisiejszym przedmio-

tem rozważań specjalnego podkomitetu

| gabinetu brytyjskiego, wyłonionego spe-

cjalnie dla odbycia z Lloyd George'm

wyjaśniających konferencji.

| Lloyd George przesłał swój plan przed

- miesiącem premjerowi Mac Donaldowi.
Plan ten uległ w międzyczasie dokładne-

"mu rozważeniu przez zainteresowane

resorty, ;

Na dzisiejszem posiedzeniu specjalne-

go komitetu, który składa się z 9-ciu

członków gabinetu, a mianowicie 5 koń-

- serwatystów, 2 liberałów i 2 narodowych

- dabourzystów, a więc reprezentuje wpeł-

nem tego słowa znaczeniu „rząd naro-

dowy”, obecni byli: premjer Mac Donald

jako przewodniczący, wicepremier Bal-
- dwin, kanclerz skarbu Neville Chamber-

| lain, minister spraw zagranicznych Si-
mon, minister handlu Runciman, minister

dominjów Thomas, minister wojny lord,

Hailsham, minister poczt i równocześnie
szef _ propagandy rządu narodowego

Kingsley Wood. oraz minister kolonij
Cunliffe Lister.
Narady tych 9-ciu ministrów z Lloyd,

George'm trwały 2 godziny, a dyskusja
dotyczyła ogólnych zasad planu Lloyd

George'a. Rozmowy dzisiejsze odbyć się

 

 

| miały w atmosferze bardzo przyjaznej,

mimo, że niektórzy ministrowie, zwłasz-

cza Chamberlain, Hailsham i Cunliffe

Lister, zdecydowanie wypowiedzieli się

przeciwko  limjom wytycznym planu

Lloyd George'a. Przewidziane jest odby-

cie dalszych pięciu narad w tym samym

składzie, przyczem na następnem posie-

dzeniu dyskutowane mają być po kolei

następujące poszczególne tematy tego

planu: 1) kwestja budowy dróg i rozbu-

dowy środków transportowych, 2). kwe-

stja odbudowy rolnictwa i osiedlania na

roli, 3) kwestja wznoszenia nowych do

mów' mieszkalnych, 4) reorganizacja

przemysłu pod kątem widzenia jego na-

cjonalizacji, 5) kwestje finansowe w.

Brytanji

Lloyd George przywiązuje szczególną

ważę do ostatniego zagadnienia. O ile

rząd narodowy nie przyjmie propozycji

Lloyd George'a o zaciągnięciu pokaźnej

pożyczki na cele robót publicznych,

Lloyd George uważać będzie to za od-

rzucenie jego planu. Nie ulega wątpliwo-

ści. że kanclerz skarbu Charmerlain na

| tego rodzaju pożyczkę się nie zgodzi,

naogół więć kontakt Lloyd George'a z

członkami rządu narodowego nie zapo-

wiad» się na tyle pozytywnie, aby zary-

sowała się konkretna możliwość wstą-

„pienia Lloyd George'a do obecnego ga-

binetu. :

 

 

CZYY REUTER POPELNIL
NIEŚCISŁOŚĆ? |

LONDYN, 18,4. — (PAAT.). — Wobec
nieścisłych wiadomości o dokonanym rze-
komo ze strony rządu niemieckiego prote-
ście wobec rządu brytyjskiego z powodu
uchwał konferencji w Stresie i Rady Ligi
Narodów w Genewie, z miarodajnych kół
brytyjskich wyjaśniają, co następuje:

„ W ciągu ostatnich 48 godzin pomiędzy
rządem brytyjskim i rządem niemieckim
nastąpił kontakt dwukrotnie,

1) We wtorek 16 kwietnia ambasador
brytyjski w Berlinie P. E. Phipps udał się
do urzędu spraw zagranicznych Rzeszy i
oficjalnie powiadomił rząd niemiecki o
deklaracji, potwierdzającej traktat locar-
neński, ogłoszony w Stresie przez W. Bry-
tanję i Włochy. Podobna demarche wy-
konana została zresztą przez ambasadora
brytyjskiego w Brukseli wobec rządubel-
gijskiego. у

2) W środę 17 kwietnia sekretarz stanu
urzędu spraw zagranicznych Rzeszy von
Buelow zaprosił do siebie ambasadora
brytyjskiego i wyraził mu zdumienie rzą-
du niemieckiego z powodu tonu i treści u-
chwały genewskiej, podkreślając, że nie  

ułatwi ona rządowi Rzeszy dalszych kro-

ków w kierunku porozumienia międzyna-

rodowego, zainicjowanego przez W. Bry-

tanję. "B

Ze strony brytyjskiego Foreign Office

podkreśla się wyraźnie, że demarche von

Buelowa wobec ambasadora brytyjskiego

nie miała charakteru protestu, albowiem

już choćby ze względów formalnych W.

Brytanja nie mogłaby przyjąć protestu

przeciwko uchwałom Rady Ligi,
BERLIN, 18.4 (PAT.). Niemieckie biu-

ro informacyjne donosi: W czasie wczo-

rajszej wizyty ambasadorów W. Bry-

tanji i Włoch w urzędzie spraw zagra-

nicznych, podczas której podali oni do
wiadomości formalnie oświadczenie bry-
tyjsko - włoskie ze Stresy o Locarnie,
sekretarz stanu von Buelow wyraził wo-

bec obu ambasadorów protest werbalny
przeciw stanowisku zajętemu w uchwale

Rady Ligi" Narodów wobec Niemiec.
Wiadomość angielskiego biura informa.

cyjnego o tem, że w danym razie nastą-
pił protest przeciw zajętemu przez W.

Brytanję w Stresie i Genewie stanowi-
sku wobec Niemiec jest zupełnie bez-
podstawna. ;

ASTORAO ЕЫЕаRE CPC WOODA ПСОУЕ ЯЛ ИОа ЯН ЛОУОаН

Nunejusz Apostolski o filmie „Golgota“
Serdecznie dziękuję W. Sz. Dyrekcji Kina „Filharmonja'', że dała mi

możność zobaczenia tak pięknego i artystycznie wykonanego filmu reli-

gijmeśo p. t. „Golśota”, Uważam, że cała Warszawa pośpieszy, ażeby zo-
baczyć tak pięknie wykonany film religijny.

Warszawa, dn. 14.IV.35.
(—) + F. Marmagsi

Nuncjusz Apostolski Polski.
 

 

     

Posiedzenie Rady Ligi Narodów, na którem przyjęto rezolucję przeciw Niemcom.

 

Narady Benesza z Litwinowem
PARYŻ, 18,4 (PAT.). Agencja Ha-

vasa donosi z Genewy: Litwinow i Be-

 

Zajścia antyżydowskie
na Litwie

RYGA, 194 (PAT). Z Kowna dono-
szą, W pow. taurogskim od pewnego cza-
su powtarzają się wystąpienia antyży-
dowskie, Datuje się to głównie od czasu

zniknięcia kilkuletniej dziewczynki
chrześcijanki, o której porwanie posą-

dzają żydów, ponieważ zajścia antyży-
dowskie przybrały charakter zorganizo-
wanej akcji, związek rabinów postanowił

zwrócić się ze skargą do władz central-

nych, Jak podaje prasa kowieńska, se-
kretarz geenralny związku rabinńw, Icy-

kowicz, złożył w tej sprawie obszerny

memorjał ministrowi spraw wewnętrz-

nych, płk. Rutejce, który obiecał wydać”

odpowiednie zarządzenia, celem zlikwi-

dowania wystąpień antyżydowskich,

`›

 

nesz naradzali się długo nad projek-
tem paktu wzajemnej pomocy pomię-
dzy Ż. S. R. R. a Czechosłowacją. Ko-
ła poinformowane twierdzą, że Benesz
uda się do Moskwy, aby: parafować
pakt, o ile to będzie możliwe jeszcze
przed konferencją rzymską,

Kronika telegraficzna.
— Premjer Mussolini przyją! wicekancle-

rza Austrji ks. Starhemberga, z którym od-
był przeszło: godzinną rozmowę, utrzymaną

w bardzo serdecznym tonie. `

— Z ramienia władz morskich wszczęto

poszukiwania w części portów rybackich na

Bałtyku za zaginionym  kutrem rybackim

„Hel 120”, na którym rybak Konkel wraz z

towarzyszami wypłynął na połowy łososi

pod wyspę duńską Bornholm. Kuter o-

 

 

puścił port helski przed 9 dniami i dotych- |

czas żadnegoo sobie nie dał znaku. Za-

chodzi obawa, że mógł wraz z załogą za-

tonąć,

 

 

minister pełnomocny Schaetzel. Osóbłe
stości wymienione, postanowiły wycołać
swe nazwiska z listy członków koła sen-
jorów Legjonu Młodych i odmówić tej
organizacji wszelkiego poparcia.
W uzasadnieniu tej decyzji wskazano

na metody organizacyjne Legjonu Mło-
dych, odbiegające od ustalonych założeń
ideowych i moralnych. W wytworzonej
sytuacji uchodzi za pewne, iż także pozo-
stali członkowie koła sejorów ustąpią, że
koło to rozwiąże się i zawiesi swą dział-
łalność, ;
W kołach poinformowanych sądzą, że

wszystkie te decyzje są równoznaczne x
likwidacją Legjonu Młodych, jako organi-
zacji popieranej przez koła i ugrupowa«
nia rządowe. (pr.)
 
—— =
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Wczoraj, w Wielki Piątek, o godz.
14-ej, zmarł w Warszawie jeden z naj<
znakomitszych artystów scen polskich,
ś. p. Mieczysław _Frenkiel,
76 lat.
Bolesna ta wiadomość odbije się żae

tobnem echemw sercach polskiej publicze
ności, która wielkiego aktora znała i ue
wielbiała, Już od trzech lat złożony cięż-
ką chorobą, oderwał się ś. p. Frenkiel od
sceny, na której przez pół wieku zachwy= |
cał niezrównaną grą, bawił kapitalnym
gestem i mimiką, genjalnie wcielając w
życie”sceniczie niemal wszystkie charak=
terystyczne postaci naszego komedjowego
repertuaru, Któż nie pamięta go jakot
Geldhaba. Cześnika, Jenialkiewicza, Pae
na Damazego, czy też Cyrana de Berge*
rze Tb Spodka.Olshiewał 1 do łez pobit-
dzał'jowialną, potężną swą sylwetą 1- -
znakomitą, zawsze indywidualnie pojętą

grą.
 

Tajemniczy wybuch
w Stanislawowie

Dn. 19 b. m. około godz. 3-ej nad ra-

nem nastąpił wybuch w wielkim składzie

porcelany firmy Statter i Zeimer, miesz-

czącym się przy ulicy Trzeciego Maja.
Towary bardzo znacznej wartości uległy
zniszczeniu. Na miejsce przybyły natych-
miast władze bezpieczeństwa i prokura-
tor, przeprowadzając dochodzenie. Straż

pożarna zajęta jest usuwaniem zniszczo=

nych towarów. Straty narazie nieustalos

ne.

Wyjazd sen. Korfantego
W związku z żądaniem wydania sądom

sen. W. Korfantego i jego wyjazdem ra»
granicę, w kołach Ch, D. stanowczo zae
przeczają, jakoby ten wyjazd mógł być ue
ważany za przyznanie się do jakiejkołe
wiek winy. Kołate wskazują, że od czas
su uwięzienia w Brześciu, sen. Korfanty

| odbywa corocznie dłuższą kurację i po-
cząwszy od r. 1931, spędził on parę. mie-
sięcy we Włoszech i we Francji, wyjeż=
dżał kilkakrotnie do Czechosłowacji, w
roku zaś bieżącym postanowił odbyć kur
rację w jednej z miejscowości zagranicz
nych i w tym celu uzyskał paszport zar
graniczny, Pobyt sen. Korfantego zagra»
nicą potrwa conajmniej parę tygodni.

Orędzie pokojowe
pięciu kardynałów, |

MIASTO WATYKAŃSKIE, 194. (KAP).

W Wielką Niedzielę radjo watykańskie

transmitować będzie w południe część uro-
czystej Mszy papieskiej z bazyliki św. Pio-
ra, podczas której odezwą się słynne trą«

by srebrne, Po nabożeństwie transmitowas.

ne będzie o g. 12,30 błogosławieństwo рач

pieskie z balkonu bazyliki.
Inną wielką uroczystością świąteczną w

radjo będzie wielkie orędzie pokojowe pię*

-ciu kardynałów, przygotowywane przez u.
| niwersytet katolicki w Waszyngtonie. Bę*

dzie to transmisja międzynarodowa i we

zmą w niej udział kardynałowie Mac Rory a
Armagh w Irlandji, Verdier z Paryża, lńnite |
zer z Wiednia, O'Cónnell z Bostonu i Le

me da Silveira z Rio de Janeiro. Przemės -
wienia będą wygłoszone w Wielką Sobotę,
niektóre jednak stacje, zwłaszcza europój-
skie, przyjmą je na płyty gramofonowe i z

płyt dopiero będą transmitować w dni świą»
teczną,

przežywszy. |

 

 



 
|
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W DNIU ZMAR-
TWYCHWSTANIA
Boże Narodzenie — to przede-

wszystkiem święto dzieci, Wielka-

noc — to święto ludzi dorosłych. Bo-
że Narodzenie — to święto niewin-
ności;. Dzieciątka i Dziewicy, mędr-

ców, padających na kolana przed Nie-
mowlęciem i prostoty  pastuszej.

Wielkanoc jest pamiątką winy — od-
kupionej, piekła — zwyciężonego, pa-

miątką nie narodzin już, ale odrodze-
nia. Tylko człowiek walczący ze
złem = w sobie i wokół siebie, —
człowiek świadomy swoich upadków

i zmartwychwstań, może rozumieć

istotny, głęboki sens tego święta. Dla-

tego. do uroczystości wielkanocnych

przygotowujemy się spowiedzią i po-

kutą, wniknięciem w siebie, aby „od-

mienić się i zacząć życie na nowo”.
Dlatego przygotowujemy się do nich
rozpamiętywaniem Męki Pańskiej,

przypominaniem  najstraszniejszej ze

wszystkich zbrodni, jakie ludzie kie-

dykolwiek popełnili: zbrodni zamor-
dowania Boga - Człowieka...

Jest wśród nas, jakby dla codzien-

nego o tem przypominania, lud, który

tę najokropniejszą zbrodnię popełnił,

który zgromadzony przed pałacem

Piłata, pragnącego uwolnić Chrystu-
sa, wołał pamiętne: „Krew Jego na

nas i na syny nasze!'.. Już przed
piętnastu stuleciami św. Augustyn

wypowiedział pogląd, iż rozproszenie

żydów wśród narodów jest nietylko

karą za ową zbrodnię, ale i świadec-

twem żywem, dla każdego widocz-
nem świadectwem prawdziwości pro-

roctw i Ewangelji. Podobną myśl for-
mułował wielki historyk polski ubie-

głego wieku, ks. Walerjan Kalinka, pi-

sząc; „.. krew ta ciąży na połom-

stwie tego ludu i ściga je zemstą nie-

ustającą. Ileż tajemnic, ile sprzecznoś-

ci w życiu w charakterze, w cierpie-
niach, w historji tego narodu, których

niczem nie wytłumaczy, jedno tą
klątwą straszliwą... Napróżno, gdzie-
kolwiek wejdą, a cisną się wszędzie,

skwapliwie przyjmują język, ubiór,

rodzaj życia mieszkańców, zawsze po-
zostaną tułaczami: wszędzie obcy,

wszędzie wzgardzeni i wszystkim słu-

žąc, ze wszystkimi będą w wojnie;
wloką swój nędzny i spodlony żywot,
nie czują nawet tej podłości. Napróż-
no prawodawstwo nowoczesne, indy-
ferentyzm nowoczesny równają ich i
jednoczą z chrześcijanami, w duszy

ich, na twarzy pozostanie zawsze toż

samo piętno. Zawsze będą ci sami,
jak byli przed wiekami, jak byli w Je-
rozolimie, a dlatego, aby zawsze słu-
żyli na świadectwo Męki Pańskiej”...

My nie jesteśmy „narodem wiecz-
nym - tułaczem”, mamy swoje siedzi-
by, swoją ziemię, która jest naszą oj-
cowizną, przyrodzonem polem naszej
twórczości. Naród polski od lat ty-

siąca zaciągnął się pod sztandary

Chrystusowe. I od tysiąca lat dzień

Zmartwychwstania Pańskiego jest w
ojczyźnie naszej świętem radosnem,
świętem przezwyciężenia zła, świę-

tem triumfu Prawdy. Jest pokrzepie-

niem na zwiększone trudy, umocnie-

niem, zapowiedzią zwycięstwa.

W. symbolicznym dramacie Wy-
spiaūskiego „Akropolis“, rozgrywa-
jącym się „w Noc Wielką Zmartwych-
wstania”,w pieśni Harfiarza, głoszą-

cego radość Rezurekcji, takie oto
dźwięczy wezwanie:

„Oraczu patrz, by lemiesz czyj

w skraj ziemi się nie worał.

Bogu się ciesz, w narodzie żyj

żywota rzeźki chorał”.

Podwójne wezwanie, podwójny,
wieczysty obowiązek: baczyć, ażeby

nikt obcy nie wdarł się, nie zagarnął

chociażby skraju naszego  dziedzic-
twa;ji— na chwałę Bożą — „żyjąc

w narodzie”, z nim, w nim j przezeń,

jak „chorał żywota”, tworzyć wielkie.

zbiorowe dzieło własnej, polskiej cy-
wilizacji.

“

|

 

POLSKA I EUROPA
Wypadki ostatnich miesięcy zwróci-

ty uwagę świata politycznego na Pol-
skę. Warto, by nad tym faktem zasta-
nowili się sami Polacy. Nie chodzi
nam — gdy to piszemy — 0 rozivaža-
nia szczegółowe, o rozstrząsanie co-
dziennych wypadków politycznych, o
zastanawianie się nad pogloskami,
plotkami czy domysłami. Wierni swej
metodzie oświetlania biegu polityki
międzynarodowej, chcielibyśmy, ażeby
uwaga Czytelnika skupiła się na rze-
czach głębszych, ażeby spojrzał on na
bieg spraw politycznych Europy z
ogólnego punktu widzenia...

W świadomości społeczeństwa pol-
skiego,  naskutek  półtora-wiecznej
przerwy w życiu samodzielnem Polski,
zanikły wspomnienia dawnej wielkości
Rzeczypospolitej. Wie ono, że byli
Chrobry i Krzywousty, że mieli zrozu-
mienie wielkiej polityki panowie ma-
topolscy w wieku XIV-ym, że Jagiel-
lonowie wyprowadzili Rzeczpospolitą
na teren europejski, że brała ona u-
dział w dziejowych walkach z Turka-
mi, że miała polityków wielkiej mia-
ry jak Chrobry i wodzów niepospol:-
tych, jak Sobieski...
To wszystko nie jest jednak w ży-

wej łączności z teraźniejszością. Po-
kolenie przedwojenne żywiej pamięta
okres niewoli i walk o odzyskanie wol-
ności. Tragiczni bohaterowie tych walk
przysłaniają w wyobraźni społecznej
postaci z okresu świetności i powo-
dzeń. To przestawienie wyobraźni hi-
storycznej odbija się bardzo silnie na
pojęciach i poglądach politycznych
współczesnych. Byłoby rzeczą bardzo,
pociągającą zanalizować współczesne
prądy opinji polskiej w związku z tem,
co powyżej zaznaczono. Nie mamy na
to dość miejsca, musimy się przeto 0-
graniczyć do stwierdzenia, że więk-
szość Polaków nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak wiele znaczy w Europie ich
ojczyzna, jak są połężne objektywne
czynniki, które z Polski robią niezbęd-
nego, ważnego partnera w polityce
międzynarodowej na terenie europej-

skim i światowym.
Wyraża się to w tak popularnem u

nas powiedzeniu — co powie na to Eu-
ropa? Czy można się narażać opinji
światowej? Tymczasem dziś tak rze-
czy stoją, że raczej w Europie zaczną
mówić — Co powie na to Polska?

Skąd się bierze to znaczenie Polski
na terenie międzynarodowym? Prze-
dewszystkiem z jej geograłicznego po-
łożenia między wschodem i zachodem.
Od pozycji naszej zależy wszak w
pierwszym rzędzie położenie na wscho

dzie naszego kontynentu. Przez półtora
wieku zajmowaliśmy stanowisko nega-
tywne — fakt rozbioru Polski był łącz-
nikiem między Prusami a Rosją. Tak
bierni i uciśnieni nie oddziaływaliśmy
n bieg spraw politycznych. Dziś — po
wielkiej wojnie — staliśmy się siłą sa-
modzielną. Wzrost zaś naszego zna-
czenia politycznego wynika i stąd, że
jest w sposób trwały rozerwana przy-
jaźń niemiecko - rosyjska i że Rosja
zwrócona jest całym łrontem ku Azji
Stąd wynika, że w systemie polityki
polskiej najważniejszem zagadnieniem
jest nasz stosunek do Rosji. A dalej—
znaczenie Polski wynika z taktu po-
zycji Niemiec w Europie. Położone w
jej ośrodku, obdarzone siłą ekspansji i
duchem wojenn. n były one nieustan-
па groźbą dla narodów zachodnich.
Łatwo przeto zrozumieć, że narody te
muszą się liczyć ze stanowiskiem i po-
lityką wschodniego sąsiada Niemiec.
A to iembardziej, że Rosja musi my-
śleć o Azji i Oceanie Spokojnym. |
Na drugiem miejscu wymienić nale-

ży historję. Dzieje zrobiły z narodu
polskiego to, czem jest obecnie. Trzeź-
wo nań patrząc i widząc wszystkie je-

go wady i całą jego młodość politycz-
ną, trzeba jednak stwierdzić, że posia-
da on niezwykłą siłę biologiczną, zdol-  

« ności do życia zbiorowego, zdrowe in-
stynkty polityczne i cały szereg zalet
związanych właśnie z jego młodzień -
aa wśród nich zaś zalety żołnier
skie...

Wreszcie, — tu już możemy tylk
bardzo sumarycznie zwrócić na to u-
wagę — obecny przełom moralny i go-
spodarczy, będący oznaką przeobraże-
nia się świata kultury zachodnio - eu-
ropejskiej, sprzyja rozwojowi i doj-
rzewaniu narodu polskiego. Łamią się i
giną te potęgi, które stały przeciw
nam, powracają formy współżycia, w
których naród naszego typu będzie
miał lepsze warunki rozwoju..-

Jeśli stwierdzamy objektywne wa-
runki, sprawiające, że Polska wysuwa
się coraz bardziej do szeregu mo-
carstw, które będą miały głos decydu-
jący w Europie, a przez swe sąsiedz-
two z Rosją, będzie miała wielkie za-
interesowania i w_ polityce azjaty-
ckiej, to dlatego, że tylko stwierdzenie
takich warunków objektywnych może
wzbudzić i rozwinąć wiarę w nas sa-
mych, że otwiera się nowa epoka - w
życiu naszego narodu i pobudzić nas
do należytego przygotowania się do
wypełnienia naszych przeznaczeń,

Jeśli chcemy, ażeby świat nas sza-
nował, jeśli chcemy, ażeby nas uwa-
żano za wielkie mocarstwo, to musimy
sami wiedzieć o tem, do czego jesteś-
my zdolni i jakie sa nasze przeznacze*
nia, jak się to mówi, nasza misja dzie-

jowa.
: S. K.

 

Wszystkim naszym

P.T Klientom   

 

Gdańsk a
Przemiany, które obserwujemy na

terenie Gdańska, nazwano „równa-
niem na Berlin". Od czasu bowiem
dojścia do władzy w wolnem mieście
hitlerowców (maj 1933 r.) pod

„społecznej
asz-

czykiem przebudowy”

 

Gdański Gauleiter Albert Forster

przeprowadza się konsekwentnie uni-
fikację Gdańska z Rzeszą niemiecką.
Wbrew postanowieniom traktatu
wersalskiego, przewidującego ścisły
związek Gdańska z Polską, w szcze-
gólności pod względem gospodarczym
(wspólny obszar celny) polityka naro-
dowych socjalistów coraz bardziej od-
dala Gdańsk od Rzplitej, a przybliża
do Rzeszy, Łączność wolnego miasta
z Trzecią Rzeszą jest dzisiaj już tylko
kwestją czysto formalną. Faktycznie
bowiem naskutek polityki gdańskich
hitlerowców przepisy prawne, nadają-
ce obszarowi Gdańska charakter
„wolnego miasta”, są tylko na papie-
rze. Przysłani z Berlina kierownicy
życia gdańskiego najdrobniejsze we-
wnętrzne sprawy wolnego miasta za-

łatwiają według dyktanda Berlina,
wysyłają do niemieckich więzień
przestępców, zwłaszcza politycznych,
przeprowadzają z Rzeszą regularną
wymianę oddziałów szturmowych i
otrzymują instruktorów wojskowych
Reichswehry i £. d. Grunt do przyłą-
czenia w stosownym momencie Gdań-
ska do Rzeszy jest systematycznie i

 
organizacja N. S. D. A.P.

konsekwentnie przygotowywana,o czem
świadczy chociażby unifikacja pod
względem prawno - sądowym. Porów-
nywanie ustaw gdańskich z analogicz-
nemi ustawami Rzeszy doprowadza
do tego samego wniosku. Gdyby nie
obawa przed odpowiedzialnością w
stosunku do śwarantów obecnego u-
stroju Gdańska, których reprezentant
z ramienia Ligi Narodów rezyduje w
pałacu Generalkomando, kto wie, czy
nie występowanoby otwarcie z żąda-
niem zmiany gdańskiej konstytucji, od
czego obecnie senat wolnego miasta
widział się zmuszonym odżegnywać w
okresie przedwyborczym.
To „równanie na Berlin" wypływa

z ideowych założeń narodowych so-
cjalistów i było łatwe do przewidze-
nia dla tych, którzy uważnie śledziłi
za rozwojem wypadków w Gdańsku.
Jest ono logiczną konsekwencją prze-
prowadzenia w życiu organizacyjnych
założeń narodowego socjalizmu, któ-
remi pragniemy zająć się przynajmniej
pokrótce.

Zastępca kanclerza Hitlera, min.
Hess, na otwarcie partyjnego kongre-
su w Norymberdze (1 września 1933
roku) wypowiedział w swojem prze-
mówieniu między innemi zasadę:
„zorganizowanym wyrazem woli na-
rodu jest partja'. Hitleryzm, uważa-
żając się za wyraziciela poglądów i
reprezentanta wszystkich Niemców,
zamieszkałych nietylko na obszarze
Rzeszy, ale i w innych krajach o lud-
ności niemieckiej (Austrja, Zagłębie
Saary, Gdańsk), dąży do zespolenia
zarówno ideowego, jak i organizacyj-
nego wszystkich Niemców w jedną
wielką pangermańską partję narodo-
wo - socjalistyczną.
Główny teoretyk ustawodawstwa

Trzeciej Rzeszy i kierownik działu
prawnego min. spraw wewnętrznych
Rzeszy, dr. Helmut Nicolai, rozpatru
jąc w książce p. t. „Rasse und Recht",
zasadnicze podstawy nowoczesnego
prawodawstwa narodowego ze stano-
wiska rasowego, stwierdza, „że wszy-
stko jest przez nowe państwo rozwa-
żane i oceniane z punktu widzenia ra-
sy” (str, 5). Wspólnota rasy jest więc
dla wszystkich Niemców zagranicą
podstawą wspólnoty narodowej.
„Lecz żadne państwo obce — pisze
dr. Nicolai — nie może przeszkodzić
temu, aby Niemcy mieszkający zagra-
nicą czuli się bliskimi Niemców w Rze-

szy. Jesteśmy bowiem wspólnej krwi i  

wspólną posiadamy kulturę. Do kul-
tury należy również i prawo. Wydaje
mi się przeto rzeczą samo przez się
zrozumiałą, aby Niemcy zagranicą
sami dobrowolnie poddali się ogra-
niczeniom prawnym, które niemiecka
idea rasowa ustanawia również i dla
nich, jako prawo, nie w formie jakie-
$oś paragrafu ustawy, lecz tem nie
mniej jako prawo. Według bowiem
niemieckiego i słusznego zapatrywa-
nia nie powstaje prawo dopiero z chwi-
lą kodyłikacji, ale istnieje od zarania
wieków, jako potęga moralna" (str.
66). Tam, gdzie są Niemcy, tam sięga
niemieckie prawo, stanowione we-
dług kryterjów rasowych.

Dr. Nicolai podkreśla: „bynajmniej
nie myślimy wtrącać się do wewnętrz-
nych spraw innych państw*, jednak
„żadne państwo nie będzie mogło
przeszkodzić, aby Niemcy zagraniczni
czuli się bliskimi Niemców w Rze-
szy”. O :tem decyduje wspólnota
krwi i kultury,

Nic więc dziwnego, że w oparciu o
powyższe teoretyczne założenia, w
praktyce dążą Niemcy do stworzenia
pangermańskiej partji narodowo - so-
cjalistycznej. Stąd też partja naro-
dowo - socjalistyczna w Gdańsku nie
stanowi organizacyjnie odrębnej, sa-
modzielnej całości, lecz jest, jak okre-
ślono, „członem wszechniemieckiej
organizacji narodowego socjalizmu,
podporządkowanym bezpośrednio
wodzowi ruchu, Adolfowi Hitlerowi.

Ustrój partji hitlerowskiej opiera się
na zasadzie przywództwa (Fūhrer-
prinzip). W napisanej w więzieniu
po nieudanym „putschu” w Мопа-
chjum w 1923 r. książce p. t. „Mein
Kempf", Adolf Hitler powiada: „Pań-
stwo musi w swej organizacji, po-
cząwszy od najmniejszej komórki spo-
łecznej — gminy, aż do najwyższego
kierownictwa całej Rzeszy, oprzeć się
na pierwiastku osobowości. Niema
decyzji większości, są natomiast od-
powiedzialne osoby.. Każdy człowiek
może mieć wprawdzie doradców przy
sobie, jednak decyzje podejmuje on
sam', Na tem polega zasada przy-
wództwa,
W oparciu o tę zasadę prowadzą

hitlerowcy swoją działalność również
ua terenie Gdańska, który jest jednym
« 36 okręgów (Gau) partji narodowo-
socjalistycznej. Kierownik okręgu
(Gauleiter) Adolf Forster, mianowa-
ny przez Hitlera, podlega więc kie-  
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PRZEGLĄD PRASY

„ARTYKUŁY I PARAGRAFY*

„Kurjer Warszawski”, omawiając
uchwałę Rady Ligi Narodów w spra-
wie pogwałcenia przez Niemcy posta-
nowień traktatu wersalskiego i wyra-
żając zadowolenie z powodu solidar-
nego głosowania Polski z przedstawi-
cielami pozostałych jedenastu państw,
pisze:
„W tych warunkach wydaje się zbytecz-

ne procesowanie się z p. ministrem o szcze-

góły jego mowy, wygłoszonej na onegdaj-
szem posiedzeniu Rady L. N. Jak zwykle u

p. Becka, który nie jest mówcą, nastręcza

ona specjalne pole do krytyki. Była pozba-

wiona istotnego zmysłu realnego. Była

przepojona duchem mentorskim, którego

Genewa nie potrzebuje i nie rozumie. Osta-

tecznie jednak nie wpłynęła na stanowisko

reprezentanta Polski, który głosował tak,

jak było potrzeba. Niema więc o co się

spierać. Tylko jedno zastrzeżenie wydaje
się nam tu niezbędne: to, które dotyczy po-

rywczego optymizmu p. ministra w trakto-

waniu sytuacji międzynarodowej, obchodzą-

cej bezpośrednio Polskę, a wytworzonej w

ciągu rządów p. Becka na ul. Wierzbowej.
Według p. ministra, fakt „dobrego sąsie-

dztwa” jest już ustalony prawie że na wieki

wieków, Polska już niczego więcej nie po-

trzebuje i nie oczekuje, wszelkie alarmy

obijają się o uszy jej obywateli bez echa,

szukanie zaś nowych rękojmi pokojowych

stanowi trud zbyteczny, jeśli nie niebezpie-

czny.

Ten niezmiernie różowy pogląd na rzeczy

kłóci się, według naszego pojmowania sy-

tuacji, nietylko z faktami, lecz równieżz
ich trafnem obserwowaniem przez ogół pol-
ski. W gruncie rzeczy opiera się on wyłącz-

nie na wierze w te „artykuły i paragrafy”,

o których mnożeniu się mówił p. Beck tak
ironicznie, lekceważy zaś zjawiska, syste-

matycznie dające bardzo dużo do myślenia”

CHINY NA ROZDROŻU

„Kurjer Poranny” zamieszcza ob-
szerny artukuł K. Śomodolewióri. po
święcony wewnętrznej sytuacji Chin.
Autor wyjaśnia, że Chiny obecnie

składają się z kilku części, które tyl-
ko nominalnie stanowią jedno pań-
stwo. Centralny rząd nankiński po-
siada rzeczywistą władzę tylko w
prowincjach Chin Środkowych. Pół-
noc i południe korzysta z szerokiej
autonomii. Pozatem około 50 mil. lud-
ności w prow. środkowych tworzy
państwo w państwie — republikę ko-
munistyczną, której armje koczują po
całym kraju, Po sześciu ekspedycjach
karnych, przedsięwziętych w ostat-
nich latach przez rząd centralny prze-
ciwko tym armjom, liczba ich wzrosła,
dzięki dezercji wojsk rządowych,
„Nie byłoby więc może nic bardzo dziw=

nego, pisze „Kurjer Poranny”, gdyby w tych

warunkach generał Dzian przyszedł do
wniosku, że z dwojga złego należy wybrać

mniejsze i wybrał pomoc japońską. Dalszy

zwycięski rozwój komunizmu — to zguba

dla całego ustroju Chin, to lata anarchji i

interwencyj obcych, znacznie groźniejszych

od tych, które miały miejsce w Rosji. A

„współpraca” z Japonją — to likwidacja
anarchji i ustalenie jedynej silnej władzy.

Za to trzeba będzie zapłacić latami, a może

i dziesiątkami lat eksploatacji i wyzysku,

ale cóż to znaczy w porównaniu z przywró-

ceniem porządku w kraju? Chiny wyleczo-

ne ze swoich dolegliwości nie będą się oba-

wiały Japonji i równość zapanuje nietylko

w słowach, ale i w rzeczywistości”.

Wiele okoliczności przemawia za
tem, że rozwój wypadków na Dale-
kim Wschodzie doprowadzi wkrótce
do zbliżenia pomiędzy Chinami i Ja-
ponją. Fakt ten zmieni zasadniczo po-
lityczne oblicze Azji i wpłynie w spo-
sób bardzo istotny na politykę świa-
tową.

Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach żo-
łądka, naturalna woda gorzka „Franciszka-
Józefa" pobudza do wypróżnień. ы

21 х

rownictwu partji w Berlinie, jest po-
Danai wykonawcą zarządzeń ber-
lińskich, gdyż podstawą organizacji
partyjnej jest „autorytet każdego
przywódcy wobec dołów, a odpowie-
dzialność względem góry” („Mein
Kampf“).
Przy pomocy dobrze zmontowane-

go aparatu partyjnego. działającego
sprężyście i sprawnie a podlegające-
śo iednolitemu kierownictwu, z za-
chowaniem oczywista hierarchji hit-
lerowcy realizują, jak dotąd z powo-
dzeniem, najśmielsze zamierzenia.
Odnośnie Gdańska, system organi-

zacji partji narodowo - socjalistycznej
oddał hitlerowcom olbrzymie usługi.
Gdański człon partji hitlerowskiej po-
słuszny komendzie z Berlina, systema-
tvcznie przeprowadza unifikację „wol-
nego miasta” z Trzecia Rzeszą Nie
można przymykać oczu na tan fakt o-
czywisty.
są tego przyczyny.

(i. b.)

Trzeba też wiedzieć, jakie |   



  

JUD
O dziele Karola Huberta Rostwo-

rowskiego powiedziano słusznie, że
dramat zdrady przeradza się w .Juda-
sza” w dramat religijny. Przez długie
stulecia w misterjach religijnych za -
stanawiano się nad Golgotą Pańską
W czasach ostatnich przecie poczęto
się także zastanawiać głębiej nad po-
stacią bezpośredniego sprawcy tej Gol
śoty, a nawet — nad Golgotą jego sa-
mego, Judasza z Kariothu.

Postać Judasza poczęto interpreto-
wać w literaturze pięknej rozmaicie.
Judasz, jakiego bowiem dotychczas
znaliśmy, — to był Judasz uproszczo-
ny. Najciemniejszy charakter, podłe.
przeżarte serce, srebrniki wzięte za
nikczemną usługę. Tymczasem — dra-
mat zdrady jest zarazem także drama-
tem wiary. Mówi nam o tem wyraźnie
Mateusz w dwudziestym siódmym roz-
dziale swej ewangelji: „Tedy ujrzaw-
szy Judasz, który go wydał, iż był ska-
zan: żalem zdjęty odniósł trzydzieści
srebrnych przedniejszym kapłanom i
starszym. Mówiąc: Zgrzeszyłem, wy
dawszy krew sprawiedliwą. A oni rze-
kli: Co nam do tego, ty się patrz”. I
Judasz patrzy po dzień dzisiejszy z
żalem w dziełach Kasprowicza, Ro-
stworowskiego, Tetmajera, Daniłow-
skiego...

Tragiczny, lecz i groteskowy Ju-
dasz Tetmajera, narodzony z piętnem
fatalizmu, zazdrosny po swojemu o
Marję z Magdali, Judasz predestyno -
wany do spełnienia potwornego poca -
łunku, iżby wypełniły się wyroki Boże
i Judasz Rostworowskiego — ród swój
wywodzą — jak już zauważono — z
tej samej sfery proletarjackiego cier -
pienia, a jednak każdy z nich cietpi
inaczej,
Bóg — lecz dla dzieci swych nie-

równy, co ustanowił straszny prze-
dział, przedział, którego człek nie
zmieni: zbawieni i potępieni — te sło-
wa Rostworowskiego, dźwięczące nutą
kalwińskiej desperacji i wiary w fata-
lizm przeznaczenia — stosują się ra-
czej do Judasza, pomyślanego przez
Tetmajera.

Judasz pokazany przez Rostworow-
skiego — to jest Judasz widziany 0-
czami wierzącego katolika. Mógł być
pierwszy, a pozostał ostatni, mógł za-
siąść po prawicy Pańskiej, a zawisł na
drzewie. Jakimże jest bowiem Judasz
Rostworowskiego? Jest człowiekiem
małego formatu, który nie zrozumiał

  

ZYGMUNT RACZKOWSKI

NOWE CZY STARE
PoD31AWY?

Święto Zmartwychwstania powin-

no oczywiście zwracać nasze myśli ku

rzeczom wiecznym, ale nie będzie je-

go sprofanowaniem, gdy się w tym

czasie zastanowimy nieco nad sprawa-

mi naszego tu odrodzenia, tembardziej,
że z coraz większą oczywistością za-

czyna do wszystkich przemawiać ta

prawda, że odrodzenie nawet czysto

gospodarcze wymaga zastosowania
dźwigni przedewszystkiem moral-
nych.
Wygląda to na paradoks, ale właś-

nie końcowy okres panującego wszech-

władnie materjalizmu dostarcza nam

najlepszych przykładów  górowania
ducha nad materją: wystarczy zasta -
nowić się bliżej chociażby nad wielką
wojną, i to właśnie nad jej ekonomicz-
ną stroną. Czytaliśmy wszyscy przed

jej wybuchem znakomite i wielotomo-
we dzieła, usiłujące dowieść, że woj-
na jest albo wogóle niemożliwa. albo-
też będzie bardzo krótkotrwała, gdyž
na dłuższe jej prowadzenie nikt nie
jest dostatecznie bogaty. Wojna trwa-

ła przeszło cztery lata. koszty jej prze-

chodziły wszelką imaginację, a prze -
cież o jej zakończeniu nie zadecydował
bynajmniej brak pieniędzy, czy wogó-

le braki materjalne, nawet u strony

zwyciężonej, podlegającej przez czas

 

 
 

ASZ
nauki Chrystusa, lub zrozumłał ją о-
pacznie, po swojemu, który do niej nie
dorósł.

Judasz gotów był za Chrystusa um-
rzeć, za Chrystusa, który odziany w
purpurę królewską wkracza do swej
stolicy triumfalnie, po ciałach swo-
ich wrogów. Taki Chrystus jest idea-
łem kupczyka. ubogiego handlarza „co
w Kapharnaum sklepik miał” I to
jest tragedją Judasza; niezrozumienie
słów Chrystusa: Królestwo moje nie
jest z tego świata.

Judasz Rostworowskiego nie jest
przecież demonem zła, Uczłowieczony
przez poetę — jest też przedewsżyst
kiem człowiekiem, biednym, cierpią-
cym człowiekiem, który nie zrozumiał
wzniosłych nakazów moralnych, który
miał swe chwile słabości. Ale któż ich
nie miał? Przecie i Piotr, opoka na któ-
rej zbudowano nową świątynię, po
trzykroć zaparł się Nauczyciela owej
strasznej nocy. I Judasz żałował swe-
go uczynku. Ewangelista Mateusz mó-
wio nim, że był żalem zdjęty; poeta
każe nam wierzyć, że się burzył, że
protestował, że nie chciał popełnić u-
czynku, który go po wszystkie czasy
naznaczył piętnem hańby. I owe mar-
ne srebrniki, za które w pocałunku
sprzedał Mistrza — to raczej symbol
przelanej krwi. niż zapłata, za którą
możnaby powiększyć nędzny  sklepi -
czek z figami, .

Tak więc nawet i Judasz ma w dzie-
le Rostworowskiego swoją Golgotę.
Nienadaremnie jest autor „Judasza“
poetą Miłosierdzia. Najgłębszą rewe-
lacją, nieprześcignionym wzlotem, bo-
haterem utworu — jest w jego utwo -
rze moralność chrześcijańska, daleka
od bezwzględnego potępienia i sądu,
które należą tylko do Boga, lecz także
daleka, nierównie daleka od owej apo-
teozy Judasza wyrażonej w Sowietach
w sposób tak bluźnierczy przez posta-
wienie Judaszowi pomnika.

Lat temu tysiąc dziewięćset dwa —
mówi pięknie Artur Górski — zaszło
zdarzenie, które odtąd co roku odna-
wia się w pamięci świata. Ukrzyżowa-
no nauczyciela, mistrza małej gromad-
ki uczniów, człowieka tak niehistorycz-
nego, tak niedbałeśo o wpis na karty
kronik współczesnych, że dla sensacji
rzucono niedawno pytanie, czy ktoś ta-
ki istniał wogóle; a jednak odtąd, choć
tyle zmieniło się tak w dziejach świa-
ta jak i w duszy ludzkiej, — to zdarze-
nie pozostaje nieruchome, nieustępli-
we jak widmo, na które niema zaklę-
cia. Wszystko stało się naokół płyn-
ne; ten jeden krzyż tkwi w morzu
zmiennych zjawisk, jakby należał do
innego porządku rzeczy,

Otóż — utwór Rostworowskiego jest
dramatem w tej niehistoryczności. Tra-
gedja Judasza z kart utartej legendy
misterjum poniesiona została w krai-
nę, w której nie dźwięczą wyrazy
„wezoraj“ i „jutro“. To, co się zdarży-
ło wtedy, może zdarzyć się zawsze.
Dramat Rostworowskiego mówi nam o
człowieku wiecznym: wiecznym w jego
cierpieniu i wiecznym w Jego niedo-
skonałości, I to jest ów kontrapunkt
dramatyczny, wygrany na bogatem tle
psychologicznem — w „Judaszu”.
O mistrzowskiej grze L. Solskiego

napiszemy oddzielnie:
T. B. SYGA.

dłuższy ścisłej blokadzie. Zadecydo-
wał upadek ducha, środków materjal-
nych do prowadzenia wojny miały
Niemcy jeszcze dość, a zdobywały je
wyłącznie przecież tak niematerjalnym
czynnikiem, jak zaułanie narodu; za-
pas złota nie grał żadnej roli w finan-
sowaniu wojny. Tak samo nie gra roli
dziś w powtórnem zbrojeniu się Nie-
miec: wystarcza silna wola.

Nasi wschodni sąsiedzi prowadzą
przebudowę całej gospodarki na olb-
rzymiem terytorjum i Pon: in-
westycyj, przed jakiemi cofnąłby się
niejeden wielki koncern międzynaro-
dowej finansjery, a robią to w prze-
ważającej mierze papierowym pienią-
dzem, nie mającym poza granicami ich
kraju żadnej prawie wartości, I tu też
decyduje napięcie woli, jeżeli nie w
całym narodzie, to przynajmniej w je-
go czynnej warstwie.

Powtarza się teraz często, że kryzys
dzisiejszy jest przedewszystkiem 1
głównie kryzysem zaufania. Słusznie.
Ale kogo ten sceptycyzm i brak zau -
ania przedewszystkiem dotknął? O-
czywiście nie szerokie masy, bo te nie
mogą mieć ani należytej perspektywy,
ani zrozumienia zachodzących zjawisk,
lecz wlaśnie kierowników i promoto-
rów dotychczasowej gospodarki. Oni
widzą wyraźnie, że radosna i lukra-
tywna pogoń za pieniądzem w dawnej
skali skończyła się. Świat cały został
przemierzony wdłuż i wszerz, od jed-
nego bieguna do drugiego i nowych te-

 
 

Tow. artystów
polskich „Sztuka

W Zachęcie gości obecnie 97-ma wysta-
'wa najstarszego i najbardziej zasłużone-
go Tow. Artystów Polskich „Sztuka”. Je-
go dzieje == to zarazem dzieje niemal ca-
łej współczesnej plastyki polskiej do cza-
sów wielkiej wojny. Ogromne zasługi te-
go pierwszego zrzeszenia artystów pol-
skich, w rozwoju sztuki narodowej, użna-
no powsżechnie i oceniono należycie. Od
1879 roku urządza „Sztuka” rokrocznie
po jednej lub kilka znakomitych wystaw
w większych miastach Polski. W Warsza-
wie prezentuje się od 1898 roku już po
raz czternasty. Nie można też zapominać,
że przed wielką wojną „Sztuka' urządziła
siedemnaście innych wystaw zagranicą (w
Wiedniu, Pradże, Lipsku, Dreżnie, Mona-
chjum, Budapeszcie, Londynie,Antwerpji.
Wenecji, Zagrzebiu i td.) które otworzyły
cudzoziemcom oczy na niebywały rozkwit
polskiej plastyki i były wtenczas jedyną
niemal naszą w sferze sztuki propagandą
na zewnątrz,

Dzisiaj niewielu członków liczy „Sztu-
ka", a jedynie dziewięciu wystawiło w
Zachęcie obrazy: Axentowicz, Filipkie-
wicz, Karpiński, Mehoffer, Pautsch, Pień-
kowski, Podgórski, Sichulski i Weiss.
Nazwiska ogólnie znane i dobrze ża-
pisane na kartach dziejów naszego
malarstwa. Najobliciej wystąpił Fry-
deryk Pautsch, dając m. in. niepo-
równany portret prof. Latkowskiego,
w którym raz jeszcze dowiódł swegd mi-
strzostwa w śmiałem, pełnem charakteru
realistycznem traktowańiu postaci mę-
skiejj Wśród artystów zaproszonych
przez zarząd „Sztuki”, zwraca uwagę
zwłaszcza Paweł Dadlez kompozycjami
najlepiej świadczącemi o jego artystycz-
nych ambicjach oraz szukaniu własnych
dróg w malarskiem wypowiadaniu się,
Prócz niego wystawiają jako zaproszeni:
Aneri (Weissowa), St. Borysowski, Jan
Hryńkowski, Alojzy Majcher, Edw, Ma-
tuszczak, B. Oczko, Z. Przebindowski 1
A. Siemianowicz.

Niezależnie od powyższych jako zapro-
szeni figurują czterej malarze francuscy
z Paryża. Prace ich jednak nie usprawie-
dliwiają ani nie tłumaczą tej ekspozycji.

(p. £.).

  

Z organizacyj
nauczycielskich

Walne Zgromadzenie Warszawskiego
Okręgu T. N. S. W. — W niedzielę, dn. 14
b. m. odbyło się w Warszawie Walne Zgro-
madzenie Okręgu Warszawskiego T. N. S.

W. na którem wygłosił b. ciekawy referat

doc. dr. Bogdan Suchodolski p. t. „Rola po-
jęcia czasu w wychowaniu”, poczem nastą-

piło sprawozdanie Zarządu za rok 1934, Po
ożywionej dyskusji udzielóno Zarządowi
absolutorjum oraz wyrażono podziękowanie

za owoćną pracę, przyjęto preliminarz bud-

żetowy na rok 1935 oraz dokonańo użupeł--

niających wyborów do władz Okręgu. Na

prezesa powołano ponownie przez aklama-
cję dr. Marjana Reitera.

ODEON
poleca

B. RUDZKI
Marszałkowska 146 1 87, Nowy Świat 32.
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OSTATNIE
PRZEBOJE
NA PŁYTACH

dzie, a na starych niema wiele do zro-
bienia, bo autochtoni sami zaczynają
o sobie myśleć i w ten sposób stanowi-
sko dostawców dla całego świata wy -
myka się bezpowrotnie z rąk dotych-
czasowych jego posiadaczy. Nie jest
naturalnie miło ani łatwo pogodzić się
z taką klęską, to też widzimy chwyta-
nie się każdej słomki nadziei, ale przy
bliższem rozpatrzeniu owa tratwa ra-
tunkowa okazuje się właśnie wątłą
słomką,

W ostatnich dniach czytaliśmy, że w
Anglji po ogłoszeniu wyników roku

etowego, zakończonego pewną
nadwyżką dochodów nad wydatkami,
rozległ się zgodny chór prasy, oznaj -

miający, że Anglja zwyciężyła kry-
ZE ie należy przypisywać temu
zbytniej wagi, bo jeżeli istotnie w po-
łożeniu tego największego  „wszech-
światowego warsztatu” jakim do nie-
dawna była Anglja, zaszły zmiany na
lepsze, to w kierunku, który nie upraw-
nia bynajmniej do wnioskowania o od-
radzaniu się światowego industrjaliz-
mu. Liczba b
nie w porównaniu z A cza-
sami, pozostaje jednak faktem, że po-
łowa ludzi zajętych w fabrykach nie
ma zajęcia przez cały rok, a duża
część pracuje tylko około dwudziestu
tygodni na rok.

Anglja, państwo potężne, rozporzą-
dzające wielostronnemi środkami od-
działywania czyni wszystko żeby
swój eksport utrzymać; wiemy coś o

renów ekpsloatacji już się nie znaj - | tem z naszych doświadczeń węglo-

ezrobotnych spadła istot--

 
 

PASJA WEDŁUG ŚW.MATEUSZA
J. S. BACHA

Epoka rozkwitu muzyki religijnej
jest dość daleko poza nami. >
ona z tym okresem dziejów, kiedy
szczera wiara nie była obcą twórcom
muzycznym, a w muzyce samej wi-
dziano posłannictwo ie i szczyt
ne. Papiężom i ich głębokiemurożu -
mieniu istoty sztuki zawdzięcza ludz -
kość najwspanialsze dzieła architek-
toniczne, plastyczne, a w znacznej mie-
rze także muzyczne, Już jedno nazwi-
sko Palestriny wystarcza, by stało się
jasnem, jak układał się wówczas sto -
sunek wielkiego muzyka do zagadnień
wiary, a najwyższych dostojników
Kościoła do muzyki, rozumianej jako
objawienie twórczego ducha.
Dzieło Palestriny i innych twór-

ców, żyjących w okresie rózkwitania
wspaniałej sztuki religijnej we Wło-
szech, jest nie do pomyślenia w cza -
sach zwątpienia i utraty wiary gorącej,
a szczerej. Dlatego też, mimo, iż litera-
tura muzyczna religijna obfituje w
dzieła liczne, nie wsżystkie one są ha-
prawdę wzniosłe, istotnie szczere, na*
pisane w poczuciu potrzeby wypówie -
dzenia się w formie — prawie modli-
tewnej. Wielu, bardzo wielu kompo-
zytorów, pisząc swe msze, kantaty, na-
wet oratorja, widziało w nich li tylko
formę, wdzięczną w ich pojęciu w sen-
sie skonstruowania dzieła mużycznego
o rozmiarach monumentalnych. Nie-
rzadko spotkać można w utworach ta-
kich dużo muzyki dobrej i pięknej, ale
w znaczeniu raczej estradowem, koń -
certowem; natomiast wartość ich, roż*
patrywana od strony istoty mużyki re-
ligijnej, jest problematyczna, lub
bardzo nikła. Czasem brak zróżumie -
nia i odczucia idei jest posunięty tak
daleko, że zamiast dzieła religijnego
powstaje raczej teatralne, jak się to
stało ze słynnem, a popularnem „ora-
torjum'* Rossiniego „Stabat Mater”,

J. S. Bach, zapewne ż tego także po-
wodu, że pełnił przy kościele św, To-
masza w Lipsku funkcje kantora i or-
ganisty, napisał ogromną ilość dzieł o
charakterze religijnym. Niektóre z
nich powstały prawdopodobnie przy-
godnie; pisane były dla potrzeb koś-
cioła. Niektóre zaś były wyrazem jego
wiary głębokiej, niezachwianej; wyra-
zem potrzeby wypowiedzenia w naj -
głębszem skupieniu ducha myśli swych
i uczuć, kierowanych ku Stwórcy Naj-
wyższetnii.
Takiem dziełem, w którem przeja-

wia się potencja twórcza Bacha w for-
mie najczystszej, wolna od wszelkich
namiętności ziemskich, jest jego „Pa-
sja według św. Mateusza”, my pl
niejszy utwór, jaki wyszedł z pod pió-
ra mistrza, Podzielona na kilkadziesiąt
numerów (chóry, recitativa, arje, due-
ty, chorały) tworzy jednak „Pasja“
niesłychanie zwartą, jednolitą, całość,
w której wszystko wiąże się i łączy ze
sobą w sposób nierozerwalny, dlatego
też wypada nam wyrazić żal ż powodu
skreślenia niektórych „numerów
przez kierującego wykonaniem dzieła,
p. Fr. Lubricha,
W „Pasji według św. Mateusza” jest

jakaś, niespotykana w tym stopniu bo-
daj nigdzie, dostojność i powaga. Nie-
biańskie piękno muzyki, niepojęta głę-
bia wyrazu, a jednocześnie spokój du-
kom) ps) widzącego oczyma swemi
wyroki przeznaczenia.

wych. „Mimoto' poprawa zatrudnienia
na angielskim rynku pracy nie wyni-
ka z ożywienia wymiany międzynaro-
dowej, lecz przedewszystkiem ze
zwiększonej pojemności rynku wew-
nętrznego. Tak mówią urzędowe enun-
cjacje ministrów, a obserwatorzy miej-
scowi utrzymują, że to ożywienie na
rynku wewnętrznym zawdzięczać na -
leży w głównej mierze ruchowi budo -
wlanemu. Kapitał angielski, nie znaj -
dujący zastosowania  gdzieindziej,
zwrócił się do budownictwa. Bogata
Anglja znosi całe dzielnice ruder po
miastachibuduje nowe, hygieniczne
bloki mieszkalne dla proletarjatu. Wy-
nika więc z tego, że to angielskie pó-
lepszenie sytuacji mało w sobie niesie
nadziei wznowienia podbojów świato-
wych, przeciwnie oznacza zwrócenie
się do skromniejszego terenu własne-
go kraju.

Kapitalizm światowy doszedł do kre-
su «wych możliwości i pod wpływem
cięgów, jakie otrzymuje ód szeregu lat
przyznaje się, do tego że nie ma już
wiele do powiedzenia: bo tak chyba
trzeba rozumieć milczącą zgodę mag:
natów przemysłowych i finansowych
na eksperymenty Roosevelta? Zbyt
wiele byłoby jednak żądać od usuwa-
jącego się ze sceny systemu gospodar-
ki, aby wytworzył nową ideologię.
zdolną go zastąpić. Nie jest do tego
zdolny. Będąc wynikiem pędu do zy -
sku, do eksploatacji całego świata zni-
ka z chwilą, kiedy pola tej eksploata-
cji braknie i może zostawić conajwyżej

 

Dzieło Bacha nie było nigdy wyko-
mane w Warszawie, aż do czwartku, 18
kwietnia 1935 roku. Wystawiono je si-
łemi, sprowadzonemi z Niemiec, z
Wrocławia, bowiem eo"chó -
rowe nasze są zbyt słabe, by podołać
mogły wielkiemu zadaniu; prócz tego
nie matny w Polsce solistów, odpowia-
dających w pełni wymaganiom stylu о-
ratoryjnego. Mimo więc istnienia od
wielu lat Filharmonji i różnych sto-
warżyszeń śpiewaczych „Pasja według
św, Mateusza” musiała być wykonana
przez siły całkowicie obce, Były niemi:
wrocławski chór „Singakademie”, pp.
Hilda Gammersbach (sopran), Ewa
Liebėnberg (alt), Heinz Mathei (te-
nor), Ernest Osterkamp i Bruno Sanke
(basy) oraz Gerhard Bremsteller (or-
uv) i Elza Schmeidler (fortepian).
ierownictwo całością spoczywało w

ręku p. Fritza Lubticha.

Chór „Singakademie”', liczący około
200 osób, jest bardzo dobry. Ustosun -
kowańie brzmienia głosów poszczegól-
nych jest bez zarzutu; rytmika świet-
na, opanowanie partyj całkowite, nie-
budzące zastrzeżeń. Możnaby żądać
większej rozpiętości dynamicznej, ale
to leży już w kompetencji kierownika i
dyrygenta, p. Lubricha.

Podejście śpiewaków - solistów do
zagadnienia stylu oratoryjnego było
niewątpliwie prawidłowe. Ale głosy, a
zwłaszcza sposób śpiewania, głównie
atakowanie tonów górnych, budziły
liczne zastrzeżenia, jako że rezultaty
w sensie piękna dźwiękowego były
bardzo problematyczne. Przy: za -
jeni do sztuki wokalnej, wywodzącej
się z Włoch, gdzie kultywowanie pięk-
na dźwięku jest hasłem naczelnem, nie
možemy się wżyć w brzmienie, osią-
tray przez wokalną szkołę niemiecką,
tóra zawsze w górnej skali daje to-

ny — nieco przeraźliwe. Dodać trze-
ba, że część śpiewaków solistów
czwartkowych miała „górę' coś nie coś
naddartą. W granicach medjum, tam,
gdzie partytura nie żąda tonów wyż -
szych, mieliśmy w poszczególnych
fragmentach wyniki dodatnie, nieraz
bardzo piękne. A to głównie spowodu
prawidłowego i inteligentnego trakto-
wania stylu Bacha.

P, Fritz Lubrich prowadził dzieło,
dając przykład najlepszej woli i chęci
najszczerszych. Nie jest to wszakże
kapelmistrz miary najwyższej i to się
odczuwało dość łatwo.

Pierwsze w Warszawie wykonanie
„Pasji” nie było zapewne idealne, ale
to powiedzieć trzeba, że dzięki wysił-
kom Filharmonji nareszcie usłyszeliś-
my wspaniałe dzieło, poznaliśmy je
zbliska, a przy odpowiedniej dozie wy-
obraźni artystycznej mogliśmy dorozu-
mieć się jego istotnej wielkości.

P. Lubrich, poprzednio dyrektor nie-
mieckiego chóru w Katowicach, po raz
trzeci wystawia w Warszawie arcy-
dzieła literatury wokalnej. Dzięki p.
Lubrichowi poznała stolica Mszę
H-moll Bacha oraz „Missa solemnis“
Beethovena, obecnie zaś „Pasję we-
dług św. Mateusza”.
Jak widać praca p. Lubricha koncen-

truje się dokoła dzieł wielkich i ambi-
cje jego sięgają wysoko.

P. RYTEL.

wskazania czego robić nadal nie nale-
ży. Stara ideologja straciła walor, no-
wa się jeszcze nie skrystalizowała Na
tem polega kryzys, inne rzeczy to zja-
wiska wtórne.

Potrzeba nowych idei jest nie tylko
oczywista, ale i najpilniejsza, bez tego
niepodobna bowiem ruszyć z miejsca.
A pierwszym warunkiem odnalezienia
nowej drogi jest pożegnanie się na-
zawsze ze starą. Trzeba uznać koń-
czącą się epokę kapitalistyczną za to
czem była, za coś chwilowego, przemi -
jającego, za czas pewnej aberacji, w
którym najbardziej  cywilizowana
część ludzkości uległa materjalistycz -
nemu szałowi. Trzeba uświadomić so-
bie, że był to tylko niezbyt długi okres
w dziejach ludzkości i poszukać czem
ideowo karmiły się nierównie liczniej-
sze pokolenia ten okres poprzedzające.

A wówczas dojdziemy może do prze -
konania, że nie potrzebujemy stwarzać
tak dalece nowych rzeczy že nauka
chrześcijaństwa, od której odwróciliś-
my się prawie zupełnie, a do której na
szczęście nawracemy daje nam szero-
ką podstawę do lepszego materialniei
moralnie urządzenia naszego życia.
Podstawę tak szeroką, że oparłszy się
na niej zniszczymy również jedną z
jajpotężniejszych pizyczyn tego zła,
lakiem iest wojna.

Pomyślmy o tych -zeczach, a dobrze
snedzimy święta. Wszelakie smoki
trzeba najpierw zwalczać ideowo, we-
wnętrznie „potem z ich materjalną po-
włoką idzie łatwiej.

`

  



 

KRAKÓW—STOLICĄ ŚWIATOWEGO ŻYDOSTWA?
Od jednego z przyjaciół naszego

pisma, przebywającego stale w Pary-
żu, a obecnie bowiącego chwilowo w
Warszawie, otrzymalismy niesłycha-
nie ciekawą wiadomość, którą pra-
Śniemy podzielić się z naszymi czy*
telnikami,
Wymieniony nasz znajomy (nazwij-

my śo panem K...), poznał się niedaw-
no w Paryżu z pewnym księdzem
Francuzem, o którym wiedział, że jest
współpracownikiem znanego czasopis-
ma, poświęconego walce z masonetją,
„Revue internationale des societės
secretes'", a zarazem, że jest człowie*
kiem dużej wiedzy i głębokiego u-
mysłu,

Ksiądz, zapoznawszy się z panem
„.. wyraził zadowolenie, że mówi z

polskim narodowcem.
— No i cóż tam słychać w War-

szawie?
— Nie jestem warszawianinem —

odpowiedział p. X.. — Pochodzę z
Krakowa.
— Z Krakowa? To pan jest miesz-

kańcem stolicy Izraela!
Pan X... zdziwił się mocno:
— Jakto?
— Pan o tem nie wie? Naczelne,

tajne władze żydowskie mieszczą się
dziś w Krakowie.
— Skąd ksiądz o tem wie?
„— Mieliśmy o tem informacjęod
owej chwili, gdy się one w Kra-
owie zainstalowały. Od tego jesteś-

my, żebyśmy podobne rzeczy wie-
dzieli. Ale teraz, to już przecie nie
jest w świecie tajemnicą! Pań prze-
cież pewnie słyszał, że niedawno jeź-
dził do Krakowa nawet półoficjalny
Rozwi rządu hitlerowskiego z
iemiec, — na to, aby pertraktować

z żydami.
— Cóż to są za „władze żydow-

skie'? Naczelne kierownictwo ży-
dowskich 16% masońskich „Bnei
Brith"'7

— Nie, To jest coś więcej niż
„Bnei Brith"*. Władze o charakterze
ogólniejszym i bardziej naczelnym, —
od „Bnei Brith'* wyższe.

— I na czem te władze polegają?
Czy to są jacyś ludzie, — jakieś kie-
rownicze jednostki, które tam za-
mieszkały?
— O ile wiemy, to chodzi tu prze-

dewszystkiem o archiwa i sekretarjat,
a więc o rzeczy, które wymagają spo-
koju ; bezpieczeństwa. Ludzie nie po-
trzebują mieszkać w jednem miejscu,
—w razie potrzeby mogą się zjeżdżać,
lub przenosić z miejsca na miejsce. A-
le archiwa muszą mieć siedzibę stałą i
pewną. Oczywiście, wraz z archiwa-
mi i sekretarjatem osiedli tam też i
niektórzy ludzie.
— [ kiedyż te przenosiny do Kra-

kowa nastąpiły?
Doniedawna siedzibą naczel-

'nych władz żydowskich był Frank-
furt nad Menem. Po przewrocie hit-
lerowskim, przeniosły się one do
Wiednia. Ale wypadki, związane z
zeszłoroczną rewoltą socjalistyczną
w Wiedniu okazały, że i Wiedeń ży-
jącego jeszcze wówczas kanclerza
Dolliussa nie jest dla żydów miejscem

 

Pielgrzymka 4.VI — 14.VI do

RZYMU E=
wraz ze zwiedzaniem
Wenecji, Padwy, Florencji
Neapolu i Wiednia
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Ruch narodowy

— W ubiegłym tygodniu odbył się
w Krakowie zjazd rady  odręgo-
wej Stronnictwa Narodowego. W zjeź-
dzie wzięło udział kilkudziesięciu dele-
śatów stronnictwa reprezentujących
wszystkie powiaty woj. krakowskiego.
Z ramienia zarządu głównego stronni-

ctwa przybył sekretarz generalny poseł

Sacha, nadto posłowie Jakubowski i
Lech. W toku całodziennych: obrad ra-

dą powzięła między innemi następującą

uchwałę:

„Rada okręgowa Stronnictwa Narodo-

wego w Krakowie na swem zebraniu w
dniu 7 kwietnia przesyła Klubowi Naro-

dowemu radnych m. Łodzi: wyrazy u-
znania za pracę i walkę o realizację idei

Wielkiej Polski!”

W tym samym czasie odbył się w Kra-

kowie kurs wojewódzki dla działaczy

Strońnictwa Narodowego z terenu całego

woj, krakowskiego W kursie wzięło u-

dział 70 kilku członków stronnictwa O-

bok miejscowych działaczy wygłosili na

kursie referaty członkowie parlamentar-

nego Klubu Narodowego: poseł prof. Ry-

barski, senator Sołtyk, posłowie Jaku-

bowski i Sacha Kurs zakończył się prze-

mówieniem posła dr. Tadeusza Bielec-

kiego, wiceprezesa zarządu głównego

stronnictwa.  

bezpiecznem. Wówczas nastąpiła
decyzja o przeniesieniu się do Polski.
Przenosiny do Krakowa nastąpiły w
lutym 1934 roku.

— Teraz rozumiem, dlaczego się w
Krakowie w ostatnim roku tyle odby-
wało zjazdów żydowskich! Zjazd syjo-
nistów, zjazd „Betaru”, zjazd rewizjo-
nistów, zjazdy rabinówi!
—Nietylko to. Żwrócił pan uwa-

$ę na zjazdy żydowskie, ale nie zwró-
cił pan uwagi na niektóre, pozornie
nic wspólnego z żydami nie mające
zjazdy organizacyj ogólnoświatowych,
kierowanych przez masonerję. I one
również chętnie się garnąża skrzy-
dła żydowskiej centrali.
— Ksiądz o jakich organizacjach

mówi?
Francuski rozmówca wymienił, ty-

tułem przykładu, jedną taką organi-
zację, której zjazd odbył się niedaw-
no w Krakowie,
— To ciekawe, że wy w Polsce o

tem nie wiecie, że macie na swojej
ziemi tajne władze żydowskiel
— Nie wiemy.
Tyle nasz znajomy z Paryża.
Czy informacje owego księdza są

prawdziwe? Czy też prawdziwe nie
są? Trudno to dociec. W każdym

 

SZCZAWNICKA woda MAGDALENA
usuwa nadeniar kwasu w żołądku.

 

razie, wiele oznak przemawia za ich
prawdopodobieństwem.
W związku z tem nasuwa się jedna

uwaga.

Czy jest słuszne, aby w tym stanie
rzeczy odśrywali powaźną rolę na
stanowiskach publicznych w Krako-
wie ludzie, od których niepodobna
wymagać dostatecznej stanowczości i
czujności wobec żydów? Akurat jak
na złość, — w okresie, niezbyt się
różniącym od okresu owych przeno-
sin żydowskich do Krakowa, — pre-
zydentem miasta Krakowa został dr.
Kapellner - Kaplicki,

Gdyby
chodziło o zapewnienie centrali ży-
dowskiej należytego bezpieczeństwa,
możnaby tym nominacjom tylko przy-
klasnąć, — ale chodzi wszak o rzecz
wręcz przeciwną,

Jesteśmy zasadniczymi przeciwni-
kami dopuszczania żydów (choćby się
nawet w tym celu ochrzcili) na urzę:
dy publiczne. Ale nawet niezależnie
od tego naszego zasadniczego poglą-
du, każdy nam musi przyznać, że wo-
bec tych wiadomości z Paryża, pp.
Kapellner i są najmniej odpo-
wiednimi kandydatami na stanowiska
urzędowe właśnie w. Krakowie. Z tych samych przyczyn lojalny Rusin
nie może być dowódcą korpusu we
Lwowie, a spolszczony Niemiec-e-
wangelik — wojewodą pomorskim.

Poseł na Sejm Rrzeczypospolitej,
były powstaniec śląski, Robert Jar-
czyk, interesował "się sprawą
Wspólnoty Interesów. To nie wol-
no. Raz tak się złożyło, że prėzė-

sa klubu B.B., a obecnego premjera

nie było w Warszawie, wobec czego
posłowie z B.B. mogli w dyskusji bud-
żetowej wygłaszać mowy nie przeczy-

tane uprzednio przez prezydjum. Wła-
śnie wtedy poseł Jarczyk wstąpił na
trybunę i zaczął opowiadać o Wspól-
ETON? FALZNZNENSKET TWW ESSBTNTDS

HEMOROIDY
to przykre i dokuczliwe cierpienię
wywołujące różne dolegliwości,
bóle, guzy, swędzenia pieczenia,

stany zapalne, przekrwienia it.p.
STOSOWAĆ CZÓPKI HERIDAL:ERBEJE

 

Z CAŁEGO KRAJU
„BRASLAW
Dźwina wylała. — Woda na rzece

Dźwinie podnosi się w dalszym ciągu i w
dniu 15 b. m. osiągnęła 818 cm. ponad
stan normalny,
Po stronie polskiej w okolicach Szafra-

nowa, a po stronie łotewskiej. w okoli-
cach Jermołowa woda wystąpiła z brze-
gów, zalewając przybrzeżne łąki.

Drui jednak, jak dotychczas niebezpie-
czeństwo powodzi nie grozi,

CHRZANÓW ;
Strajk włoski w kopalni „Artur“, —

W środę o godz. 6 rano wybuchł strajk
włoski w kop. „Artur”* w Sieršzy pod
Chrzanowem. W podziemiach kopalni
znajduje się do tej pory około 300 robot-
ników. Drugiej zmiany robotników nie
spuszczono już do podziemi. Znajduje się
ona na powierzchni.

Strajk wybuchł w obronie przed ob-
niżką płac akordowych o 15 proc. na
znak protestu przeciwko potrącaniu na
t zw. akcję oszczędnościowo - ubezpie -
czeniową PKO., na rezerwistów itd., o-
raz w obronie umowy zbiorowej.
Przeprowadzone pertraktacje nie dały

jednak korzystnego dla robotników wy -
niku, wobec tego też strajk trwa nadal.

DĄBROWA GÓRNICZA

Likwidacja małych kopalń, — W Za-
głębiu istnieje około 12 małych kopalń,
dotąd czynnych, które są solą w oku
wielkim baronóm węglowym. Nie należą
one do konwencji węglowej, to też nie o-
bowiązują je ustalone ceny i dlatego,
sprzedając taniej węgiel, wytwarzają

konkurencję. Przemysłowcy starają się

wszelkiemi możliwemi sposobami pozbyć

się dokuczliwych konkurentów i w tym
celu przed dwoma laty przedłożyli rzą-
dowi projekt likwidacji wszystkich nia -

łych kopalń, wzamiań za có chcieli się

zobowiązać do nieznacznej obniżki ceń

węgla.

W bardzo ciekawy sposób zlikwido-
wano kopalnię „Stanisław” przy użyciu

znacznych sum pieniężnych, w barba-

rzyński sposób zatopiono kop. „Baśka”,

w podziemiach której przez 3 tygodnie

strajkowała cała załoga, a obecnie doko-

nano zamachu na kop. „Wiktorja”, któ-

rA zatrudnia 150 ludzi. Kopalnia ta w

czwartek wymówiła pracę całej załodze.
Istniejąca od kilku lat kopalnia „Wik-

torja”, miała umowę z zarządem kopalni

„Flora”, której płaciła dzierżawę, „Flo-

ra”, chcąc za wszelką cenę pozbyć się

konkurenta, znalazła w umowić jakieś

niejasności i przyczepiwszy się do tego,

skierowała sprawę na drogę sądową.Pro-

ces toczył się już od dłuższego czasu i

ostatecznie „Flora” uzyskała wyrok, któ-

ry umożliwia jej likwidację „Wiktorji“.

Obóz „junaczek” w Zagłębia — W Za-

głębiu Dąbrowskiem zorganizowane bę-

dzie osiedle dla junaczek. W pierwszym

obozie pracy dla dziewcząt będą mogły

pracować córki zarejestrowanych bezro -

botnych w wieku od 16 do 22 lat, przy-

czem stosowany będzie regulamin, jaki o-

bowiązuje w obozach P. W.

Ochotniezki będą zatrudniańe w obo-

zach tylko 6 godzin dziennie, przyczem

otrzymają tytułem wynaśrodzeńia tak

jak junacy 50 groszy dziennie, całkowite

utrzymanie oraz książeczki oszczędnoś-

ciowe z 5 zł. wpłatami miesięcznemi, O

bėz junaczek jest obliczony ma 100

dziewcząt.  

GDAŃSK !

Żydowski adwokat ma bronić Pola-
ków — Pobitym w czasie zajść w Beren-
towie studentom Polakom przydzielono
w charakterze obrońcy adwokata żyda,
chociaż w Gdańsku znajduje się dwu ad-
wokatów Polaków.
„Związek Polaków”, uchodzący i sam

się reklamujący jako organizacja „sana -
cyjna”, wolał powierzyć obronę pobitych
studentów adwokatowi żydowskiemu.
Takie właśnie postępowanie jest pówo-
dem wielu rozdźwięków w Polonji gdań-
skiej.

GDYNIA

Jak żydzi budują. — Komisarjat rzą-
du w Gdyni urządził dla radnych miej -
skich i przedstawicieli prasy wycieczkę
po mieście, której celem było zwiedzenie
inwestycyj miejskich. Uczestnicy wy-
cieczki poza szeregiem ciekawych urzą-
dzeń, jakie mają przedsiębiorstwa miej -
skie w Gdyni, mieli także sposobność o-
glądać dowód „uczciwości” żydowskiej.
Na Oksywiu pokazano uczestnikom

wycieczki szkołę, którą dla miasta wybu-
dował na kredyt żyd Unger. Za jedno-
piętrowy gmach zapłaciło miasto żydow-

skiemu budowniczemu 160 tys. zł. Dom
stoi zaledwie trzy lata i jest już komplet-
mą ruiną. W ścianach jest grzyb, w całym

domu wilgoć. Wprowadzenie dziatwy do

| tego budynku jest poważnem narażeniem

jej na utratę zdrowia. Równocześnie jed-

nak pokazywano szkoły budowane przez

budowniczych polskich. Domy te*mają

bardzo ładny wygląd, widać solidną ich

budowę, są większe i co najważniejsze,

kosztowałydaleko mniej, niż szkoła, bu- |

dowana przez żyda. Zarząd miasta Gdyni

wyciągnie chyba ze zrobionego doświad-

czenia właściwy wniosek i nie powierzy

więcej żydowi stawiania budynków miej-

skich. |

KATOWICE

żyd skazany za przekupstwo. — Na ła- |

wie oskarżonych sądu okr. w Katowicach

zasiądł w środę Chil Ginsberg, kupiec z

Oświęcima, oskarżony o usiłowane prze-

kupstwo kierownika oddziału opieki

społ. w starostwie pszczyńskiem.

Ginsberg, trudniący się zakupem wor-

ków, z początkiem września ub. r. przy-

był do wydziału opieki społ. przy staro-

stwie w Pszczynie i zaofiarował kierow-

nikowi tego oddziału p. Ludwikowi Ma-

tuszakowi 100 zł. łapówki za wyjawienie

mu ceny oferowanej przy zakup. workow

przez konkurentów. Równocześnie рггу-

rzekł mu 250 zł. łapówki od każdego ty-

siąca sprzedanych mu korzystnie wor -

ków. :

Sprawa znalazła swój epilog w sądzie.

W wyniku przeprówadzonej rozprawy,

Ginsberg został skazany na 1 rokwięzie-

nia, bez zawieszenia oraz na 1.000 zł.

grzywny i ponoszenie opłat sądowych.

ŁóDŹ

Wolą posady od mężów... — W Łodzi

zaszedł ostatnio fakt bardzo charaktery-

styczny.
W ubezpieczalni społecznej otrzymało

wymówienie z dniem 1 b. m. 129 kobiet

mężatek.
Zredukowane urzędniczki, praśnąc u-

trzymać się na posadach, zgłosiły w licz-

bie 123 podania do zarządu ubezpiecza:

ni. w których oświadczaią. że z mężami

swymi żyją'w separacji, bądź też są roz-

wódkami i same się utrzymują,

waż odnośne podania musiały być
zaopatrzone w odpowiednie dokumenty,
'znaczna liczba urzędniczek zgłosiła się
do kurji biskupiej o wydanie zaświadczeń
o separacji,

KRAKÓW

Pierwsze osiedle robotnicze. — Roz *
poczęło już roboty przygotowawcze
wstępne przy budowie pierwszego osie *
dla robotniczego w Krakowie w Dębni-
kach przy ul. Czarodziejskiej na gruntach
przydzielonych przez gminę w. Krakowa.
Właściwe roboty rozpoczną się dopie-

ro po świętach, W b. r. bloki domów bę-
dą doprowadzone pod dach. Oddanie zaś
ich do użytku nastąpi dopiero z wiosną

przyszłego roku.

LWÓW
Tyius plamisty na Pokuciu. — Na te-

renie Pokucia panuje tyfus plamisty, Co
dziennie niemal notują kilkanaście wy-
padków tej choroby. Szpitale w Kołomyi
są przepełnione. Ze Lwowa wyruszyć ma
specjalna kolumna Czerwonego Krzyża,

by nieść pomoc nieszczęśliwym. Czerwo-

ny Krzyż założyć ma osobny epidemicz=
ny szpital w Winagrodzie. Miejscowości,
obięte tyfusem plamistym, są zupełnie i-

zolowane.

ŚWIĘTOCHŁOWICE (Śląsk)

Niemcy prowokują. — Dnia 22 b. m.

miało isę odbyć w Orzegowie pow. świę-

tochłowickiego przedstawienie  patrjo=

tycznej sztuki p. t. „Męczeńska śmierć

6. p. Janasa”, Jak wiadomo, nauczyciel
Janas został przez bojówki riiemieckiew

okrutny sposób zamordowany рой №-
wym Bytomiem w czasie plebiscytu.

W/ nocy z 17 na 18 b. m. bojówkarze
niemieccy na afiszach skreślili nazwisko

š. p. Janasa i w to miejsce wpisali nazwi*

ska Kramarza i Cylla, dwóch znanych

bojówkarzy niemieckich,którzy zamordo+
wali kilku Polaków w ożasie plebiscytu

Prowokacja ta wywołała zrozumiałe о-

burzenie w Orzegowie.

TARNOPOL

„Frontem do wsi". — Nasz korespon-

dent donosi: Tymczasowy Wydział Po-

wiatowy w Tarnopolu wydaje okolioz-
mym rolnikom zboże na żasiew natural-

nie za poręką wekslową. — Cała rzecz

jest wielce niejasna. Po złożeniu bowiem

weksli i po otrzymaniu kwitów na zboże
posyła się chłopów do składu żydow-

skiego przy ulicy Brodzińskiego, gdzie

mają otrzymać zboże jednolite w gatun=

ku wyborowym. Tymczasem wieśniacy

porównywując swe ziarno z ziarnem 0“

trzymywanem,przychodzą do przekonania

że zboże nie jest jednolite, i że jest to

właśnie chłopskie zboże z okolicy Tar:

nopola. Fakt ten potwierdza to, że zboże

wydaje się wieśniakom wprost z pod

młynka, na którem żyd, nie kryjąc się

wcale, przeczyszcza je, a nawet było

parę wypadków otrzymania przez wie:

śniaków zboża nieczyszczonego, z 20 —

30% śmieci, wyki i t p.

A więc po pierwsze okłamywanie wie*

śniaka, po drugie pomaganie żydowi w

jego zwykłym procederze oszukiwania.
Za to samo zboże, które wieśniak sprze*
dał jesienią, musi on płacić grubo wię*
cej chcą je odkupić na zasiew.. (m. p.)

—{{+  

IN

 

„CZYNY NIEHONOROWE“
POSLA JARCZYKA

HISTORJA JEDNEJ MOWY SEJMOWEJ

(Od własnego korespondenta)

Katowice, w kwietniu. ”
nocie, a raczej o nadzorze sądowym.
ajpierw nie podobało mu się to, że

nadzorcy biorą po 5.000 złotych mie-
sięcznie. Potem to, że odnowienie ich
mieszkań kosztowało . . zł. Oczy-
wiście na koszt Wspólnoty. Wreszcie
to, że jeden z nadzorców wprowadził
na różne stanowiska w nadzorze$/4
swoich krewnych. Żeby jeszcze czte-
rech — to możnaby wytrzymać —ale
czternastu to było zdaniem posła
Jarczyka za dużo. Takie już miał o-
ryginalne poglądy.

robiło się trochę na ten temat
hałasu. Nadzorcy Wspólnoty wysłali
sprostowanie do gazet sanacyjnych,
z których jedna nazwała nawet mo-
wy posła Jarczyka „niepoczytalnym
wybrykiem”. Poseł Jarczyk wysłał
znowu sprostowania sprostowań, któ-
rych mu nie zamieszczono.

Ale na tem nie koniec. Pewnego
pięknego poranku Związek Powstań-
ców Śląskich ogło-ił, ż. poseł Robert
Jarczyk został ze zy'iązku wykluczo-
ny za „czyny niehonorowe“, Wyda-
lony oburzył ię: wiedział, że można
stać się powstańcem śląskim z d..ia na
dzień, ale nie wiedział, że można nim
nagle przestać być, I to za czyny nie-
honorowe!

Napisał więc do Zarządu Związku
list otwarty, który musiał osobno wy-
drukować i w tej formie rozpo-
wszechniać, iako że niektóre dzienni-
ki śląskie nie mogły go zamieścić, a
*ane nie chciały,
W liście pisze poseł Jarczyk, że ca-

łajego mowa sejmowa była arta
„na dowodach rzeczowych i faktach
prawdziwych, stwierdzonych”.
— Czy wogóle — powiada dalej

poseł Jarczyk — podlega post<powa-
niu honorowemu moje wystąpienie z
trybuny sejmowej, w którem zdema-
skowałem nieuczciwe postępowanie,
nieudolną oraz szkodliwą gospodarkę
panów nadzorców, osądzić winno zda-
niem mojem inne grono ludzi, W każ-
dym razie nie takie, w którem zasia-
dająmiędzy innymi ci, którym zarzut
postawiłem' (aluzja do p. Przedpel-
skiego, działacza w Związku Pow-
stańców).
Następnie poseł Jarczyk zadaje sze-

regda
„Czy sumienne pełnićnie obowiąz-

ku poselskiego można podciągnąć pod
zrozumienie czynu niehonorowego?
„Czy wykluczenie członka pod

brzemiennym w skutki zarzutem
czynu niehonorowego można nazwać
uczciwem, jeżeli się:

1) nie wzywa sądu honorowego,
2) nie zawiadamia obwinionego,
3) nie przestrzega prymitywnej za-

sady wysłuchania stron,
4) bez wszelkiej rozprawy potępia

człowieka i pragnie wykluczyć z gro-
na ludzi uczciwych nie w innych jak
tylko celach koteryjnych (żachowuje-
my styl p. Jarczyka (Przyp. Red.),

5) nie podaje do wiadomości publi-
cznej istoty „czynu niehonorowego“,
a więc tem samem świadomie wpro-
wadza opinję publiczną w błąd ze
szkodą i uszczerbkiem dla czci i po-
ważania jednostki — człowieka,

6) przeprowadza sąd kapturowy —
dla celów jednostki — dla celów ko-
teryjnych",
Losy p. Jarczyka ani nas ziębią, ani

grzeją.Ale trzeba mu przyznać nieco
racji: Nie wiem jaki kodeks honoro-

wy obowiązuje u szlachetnego plemie-
nia Botokudów — dlatego obawiam
się zaryzykować twierdzenie, że na
całym świecie sądy honorowe wysłu-
chują obwinionych — w każdym ra-
zie jednak tak jest w całej Europie.
A teraz pomówmy 0 istocie sprawy

i zarzutów. Piszący te słowa z całą
pasją zwalczał machinacje Flicha, w
„czasie gdy jeszcze pewne bliskie sa-
nacji pisma zamieszczały artykuły...
„inspirowane* przez jego koncerny.
To też ukrócenie tych nadużyć było
potrzebne, Ale ludzie, których do
wykonania tej misji powoływano po-
winni pamiętać, że idą na stanowiska

publiczne, że gospodarować będą nie
tylko rulonami monet i plikami ban-
knotów, oraz czeków, ale pracą i chle-
bem dla ludu śląskiego. I dlatego po-
winni byli taniej... odnawiać swoje
mieszkania. I dlatego powinni byli
zgodzić się na... niższe uposażenia.

Inna rzecz ż rodzinami. Jeżeli ja-
kiś pan miał czternastu fenomenalnie
zdolnych krewnych, to oczywiście po-
winien był dać im posady. Czy to je-
go wina, że właśnie tylko jego krewni
posiadali wszelkie kwalifikacje?
Faktem jest niestety. że dziś na Ślą-

sku mówi się o nadzorcach tak, jak
mówiło się » generaldirektorach. A

zecież jest rzeczą ogromnie ważną,

y ślązacy widzieli różnicę.
K. GóR.



    

Posiedzenie międzynarodo-
wej rady zbożowej

Posiedzenie Międzynarodowej Rady
Zbożowej zwołane zostało do Londynu
na dzień 22 maja r. b. W Radzie tej u-
czestniczy 21 państw - troducentłów i
konsumentów pszenicy, w tej liczbie i
Polska. Konferencja londyńska odbywać
się będzie w brytyjskiem  Ministertswie
Handlu pod przewodnictwem ambasado-
ra amerykańskiego Binghama. Przedmio-
tem narad konferencji będzie przedłuże-
nie porozumienia, upływającego dnia 31
lipca r. b., na okres dalszych 2 lat, oraz
zasady kalkulacji kontyngentów ekspor-
towych. *

Bunt żołądka łatwo uśmierzyt
Niedomagania żołądkowe odbiera-

ją dobre samopoczucie, energję do
pracy i wyczerpują organizm. Fran-
cuskie zioła The Chambard usuwają
zaparcie. Cena torebki gr. 35.

 

 

RADJO
Poniedziałek, 22 kwietnia 1935 r.

9.00 — 9.03 Sygnał czasu. 9.03 — 9.06 Po-
budka do gimnastyki. 9.06 — 9.20 Gimna-
styka, 9.20 — 10.00 Płyty. 10.00 — 10.05 Od-

” czytanie programu. 10.05 — 11.57 Transmi-

sja nabożeństwa z Poznania. 11.57 — 12.00

Sygnał czasu. 12.00 — 12.03 Hejnał z Wieży

Marjackiej. 12.03 — 12.05 Wiadomości me-

teorologiczne. 12.05 — 12.15 „Jedwabne ró-

że" — Pogadanka. 12.15 — 14.00 Poranek
muzyczny z Filharm. Warszawskiej. W

przerwie około godz. 13.00 — 13,15 Insu-
rekcja warszawska” — odczyt — prof. Moś-

cickiego. 14.00 — 15.00 Płyty. 15.00 — 15.15
„O sąsiedzkiem współżyciu” Marjan Kac-

przak (spół. roln.). 1515 — 1545 Koncert.

1545 — 16.00 . „Niespožyte wartości ludu

wiejskiego”. 16.00 — 16.35 Koncert solistów.

16.35 — 16.55 „Odgłosy pól i lasów na
wiosnę”. 16.55 — 17.25 Słuchowisko dla

dzieci starszych p. t. „Żakowska Wielka-
noc”. 17.25 — 18.00 Rezerwa ogólnopolska.

18.00 — 18.15 Przegląd filmowy. 18.15 —

18.30 Płyty. 18.30 — 8.45 Wszystko dla rad-

josłuchaczów. 18.45 — 19.17 Płyty. 19.17 —

19.25 Zapowiedź programu. 19.25 — 19.35

Wiadomości sportowe lokalne i ogólnopol-

skie. 19.35 — 20.00 Audycja żołnierska,

20.00 — 20.45 „Dyngus, Śmigus!, Suita Sy-

fietyńskiego. 20.45 — 20.55 Dziennik wie-

czorny. 20.55 — 21.00 „Jak pracujemy i ży-

jemy w Polsce". 21.00 — 22.00 Koncert

symfoniczny. 22.15 — 23.00 Płyty. 23.00 —

23.05 Wiadomości meteorologiczne dla ko-

munikacji lotniczej.

Niedziela, 21 kwietnia 1935 r.

8.30 — 8.33 Pieśń. 8.33 — 8.36 Pobudka

do gimnastyki. 8.36 — 8.50 Gimnastyka. 8.50

— 9.25 Płyty. 9.25 — 9.30 Odczytanie pro-

gramu 9.30 — 11.57 Transmisja z Pelplina:

Nabożeństwo. Przemówienie wygłosi J. E.

ks. biskup Chełmiński Stanisław Okoniew-

ski. 11.57 — 12.00 Sygnał czasu. 12.00 —

12.03 Hejnał z Wieży Marjackiej w Krako-

wie. 12.03 — 12.15 „Dialog pomiędzy recen-

zentem a dyrektorem teatru". 12.15 — 13.00

Audycja świąteczna ze Lwowa: „Wesoły

nam dziś dzień nastał”. 13.00 — 13.15 Frag-

ment słuchowiskowy „Pan Geldhab“ Fred-

ry z Zelwerowiczem w roli głównej. 13.15—

14.00 D. c. audycji świątecznej ze Lwowa:

„Wesołe jajko wielkanocne”. 14.00 — 15.00

Płyty. 15.00 — 15.30 „Marzanka“ — stucho-

wisko ludowe. 15.30 — 16.00 Koncert Or-

kiestry dętej I-go pułku piechoty Legjonów.

16.00 — 16.40 „Bogarodzica” audycja słow-

no-muzyczna J. Birkenmajera. 16.40—17.00
Fragment z „Chłopów” Reymonta. 17.00 —

11.35 Koncert. 17.35 — 17.50 Audycja dla

dzieci. 17.50 — 18.35 Audycja obyczajowa.
18.35 — 18.45 „Wielkanoc Tolka Chmury".

18.45 — 18.55 Zapowiedź programu. 18.55—

19.30 Płyty. 19.30 — 20.00 „Polska widzia-
na z samolotu”. 20.00 — 20.55 Melodje ope-

retkowe. 20.55 — 21.00 „Jak pracujemy i

żyjemy w Polsce”. 21.30 — 2230 Koncert
solistów. 22.30 — 24.00 Muzyka lekka i ta-
neczna.

"Z POLSKI I

Emigracja już dawno przestała grać tę
rolę, jaką miała u nas przed laty. Jest
skromna, zato w poważnym stosunkowo
stopniu występuje imigracja, powrót wy-
chodźców, zwłaszcza z Francji,
W okresie stycznia i lutego r. b. wyje-

chało z Polski ogółem 5.718 emigrantów,
w tem 292 osób do krajów europejskich
i 5.426 do krajów pozaeuropejskich. Do
Francji wyjechało 73 wychodźców, do
Niemiec 143, do innych krajów europej-
skich 76, do Stanów Zjednoczonych A.
P. 286, do Kanady 106, do Argentyny 277,
do Brazylji 92, do Urugwaju 47, do in-
nych krajów Ameryki 55, do Palestyny
4.526, do innych krajów 37 osób.

W „Dzienniku Ustaw” Nr. 28 z dnia 18
b. m. znajdujemymiędzy innemi ustawę
o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem od-
stąpieniu niektórych nieruchomości.

Ustawa zezwala na sprzedaż: trzech
parceli, położonych w Warszawie oraz
trzech prowincjonalnych, będących w za-
rządzie min. spraw wewnętrznych; trzech
parceli, będących w zarządzie min. skar-
bu oraz 8 parceli, będących w zarządzie
P. K. P. Ustawa zezwala pozatem na za-
mianę kilku nieruchomości państwowych,
wreszcie na bezpłatne odstąpienie To-
warzystwu Instytutu radowego im. Marji

Oczekiwane przez ogół płatników roz-
porządzenia min, skarbu o ulgach w spła-
cie zaległości podatkowych, ukazało się
w „Dzienniku Ustaw“ Nr. 29 z dn. 19
kwietnia b. r.

Przepisy tego rozporządzenia stosuje
się do zaległości w podatkach państwo-
wych: gruntowym, przemysłowym od
obrotu, dochodowym, od nieruchomości,
od lokali, od placów budowlanych i woj-

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 28 uka-
zało się rozporządzenie o ustaleniu sto-
py procentowej pożyczek budowlanych.
które m. in. mówi:
„Oprocentowanie pożyczek budowla-

nych będzie wynosiło: a) przy kredycie
krótkoterminowym oraz przy kredycie
gotówkowo - amortyzacyjnym — stopę

procentową, jaką łącznie z dodatkiem
administracyjnym dla Banku Gospodar-
stwa Krajowego ustali Minister Skarbu;
b) przy kredycie w listach zastawnych
i obligacjach budowlanych oprocentowa-

nie będzie równe oprocentowaniu listów

zastawnych i obligacyj budowlanych

Banku Gospodarstwa Krajowego; przy

pożyczkach długoterminowych w  żo-

W dniu 16 bm. ministrowie: Marchan-

deau ze strony francuskiej i Thaon di

Revel ze strony włoskiej podpisali w

imieniu swoich rządów umowę  $ospo-

darczą, mającą na celu ułatwienie wy-

miany towarowej między obu krajami.

x

W wyniku rokowań handlowych an-

dielsko - włoskich — ze względu na nie-

możność slinalizowania ich w chwili 0-

becnej — przedłużono układ prowizo-

ryczny z dnia 18 marca rb., regulujący

W Tokio odbyła się konferencja przed-

stawicieli ministerstw spraw zagranicz-

nych i handlu z reprezentantami związ-

ków eksporterów bawełny i artykułów

włókieńniczych, mająca na celu wyjaśnie-

nie problemu wymiany handlowej między

Japonją a krajami Ameryki Łacińskiej.

Wymiana ta jest jednostronnie korzystna

dla Japonji. W wyniku konferencji zade-

cydowano dążyć do zwiększenia importu

doJaponji z krajów łacińsko-amerykań-

skich, co pozwoli również na dalsze roz-

szerzenie wywozu japońskiego na te ryn-

ki. Ma być zastosowany szereg środków,

zachęcających importerów do zakupów w

Południowej Ameryce. M. in. przewiduje

się obciążenie eksportu do tych krajów

pewnemi opłatami, które złożą się na fun-

dusz popicienia importu z Ameryki Ła-

cińskiej. Metody te były już zastosowane

w obrotach z Argentyną.

*
W marcu przywóz niemiecki wyniósł

352,8 milj rentm., wywóz — 365,2. nad-

wyżka wywozu — 12,4 miljona. W porė-

wnaniu z lutym — wywóz wzrósł o 63

miljonów. Nadwyżka wymieniona nie ró-

wnoważy niedoboru za styczeń i luty.

Wogóle I kwartał przyniósł: import —

1,116,3 milj. mk., eksport — 967,1 ujem-

ne saldo — 149,2.
*

Handel zagraniczny Czechosłowacji w maneu r, b; wykazał dodatnie saldo w wy-

 
miljony, a przywóz zmniejszył się okilka.
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DO POLSKI
POWRÓT WYCHODŹ CÓW Z FRANCJI

W tym samym okresie czasu powróciło
do Polski 2.275 wychodźców, w tem 2,188
z krajów europejskich i 87 z krajów poza-
europejskich. Z Francji powróciło 2.118
wychodźców, z Niemiec 29, z innych kra-
jów europejskich 41, ze Stanów Zjedno-
czonych A. P. 4, z Kanady, 32, z Argenty-
ny 13, z Brazylji 16, z Palestyny 6, oraz
z innych krajów 16 osób.
W porównaniu z tym samym okresem

czasu r. 1933 liczba wychodźców z Polski
wzrosła o 1,720 osób, t. j. o 43%, liczba
zaś wychodźców, którzy powrócili do
Polski wzrosła o 952 osoby, t. j. o
71 i pół proc.

Sprzedaż i zamiana mienia państwowego
PROCENTY OD POż YCZEK BUDOWLANYCH

Skłodowskiej - Curie dwu parceli, poło-
żonych w Warszawie przy ul. Wawel-
skie
Ten sam numer „Dziennika Ustaw”

przynosi rozporządzenie min. skarbu z
dn. 13 b. m. o ustaleniu stopy procento-
wej pożyczek budowlanych. Rozporzą-
dzenie to ustala brzmienie par. 17 rozpo-
rządzenia min. skarbu w sprawie wyko-
nania rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej o rozbudowie miast. Dodać

zaś należy, że par. 17 wspomnianego roz-

porządzenia ustala oprocentowanie po-

życzek budowlanych.

Ulgi podatkowe
skowym, wraz z dodatkami państwowe-
mi i samorządowemi.

Ulgi przysługują z urzędu osobom fi-
zycznym, spadkom wakującym i spół-

kom jawnym, jednak z pewnemi zastrze-

żeniami (par. 2). Dalej rozporządzenie о-
kreśla normy, według których będą u-

marzane zaległości podatkowe. Każdy z
podatników winien gruntownie przestu-
djować to rozporządzenie.

Procenty od pożyczek budowlanych
tówce, które mogą stanowić podkład
dlaprzyszłych emisyj tego Banku, bę-
dzie równe oprocentowaniu, przyjętemu
dla tego rodzaju pożyczek przez B. G.
K. przyczem we wszystkich przypad-

kach, w punkcie niniejszym wymienio-
nych, dłużnik pokrywa 3%, lub, gdy

chodzi o konwersję pożyczek, które, ja-

ko pożyczki krótkoterminowe zostały

przyznane po dniu wejścia w życie roz-

porządzenia niniejszego, dłużnik pokry-
wa 4%, pozostałą zaś część pokrywa za

dłużnika Skarb Państwa z Państwowego

Fuńduszu Rozbudowy Miast".

" Rozporządzenie weszło w życie z

dniem ogłoszenia.

Układy handlowe
wymianę towarową między tymi kraja-

mi.
x

Dnia 17 bm. parafowany został w Pa-

ryżu układ handlowy i nawigacyjny fran-

cusko - holenderski. Układ ten ostatecz-

nie reguluje handel i żeglugę metropolji

i terytorjów zamorskich. Ustalone w u-

mowie kontyngenty obowiązują do

czerwca rb. Sprawa odnowienia tych

kontyngentów nie została dotychczas

załatwiona.

Handel zagraniczny

EKSPANSJA JAPONJI — BILANS NIEMIEC I CZECHOSŁOWACJI
sokości 76 milj. Kor. wobec 104 milj. Kor.

w lutym r. b. Całkowity obrót wyniósł w

marcu 1.110 milj. Kor. wobec 936 milj.

Kor. w lutym, Całkowity obrót w pierw-

szym kwartale r „b. sięśnał 2,938 milj.

Kor., dodatnie saldo zaś 243 mili. Kor.

wobec odpowiednio 2,239 milj. Kor. i za-

ledwie 19 milj. Kor. w pierwszym kwarta-

le r, ub.
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Wiadomości gospodarcze

STOPA OD POŻYCZEK BUDOWLANYCH

W 28 numerze „Dz. Ustaw” ukazało się

m: in. rozp. Ministera Skarbu w porozumie-

miu z ministrami: Spraw Wew. oraz Rol-

mictwa i R. R. z dn. 13 kwietnia r. b. o

ustalaniu stopy procentowej pożyczek bu- dowlanych (poz. 221).

 

 

Z INNYMI HANDLUJĄ
Wobec znacznego skurczenia się

obrotów międzynarodowych—wywóz
nie gra tak poważnej jak przed laty
roli w žyclu finansowo - gospodar-
czem. Państwa bronią się przed przy-
wozem z obcych krajów i idą po linji
samowystarczalnošci,
Każdy jednak naród dba o utrzy-

manie czy wzrost swego wywozu, ka-
żdy ma swój przywóz.
U nas nawet organy sanacyjne są

zdania, iż polska służba dyploma-
tyczna nie spełnia w tym względzie
swego zadania.

„Przekonaliśmy się aż nadto dobrze —
pisze „Dzien. Pozn." — że nasz handel z

Niemcami mimo głośnego paktu o nie-

agresji madal jest w kompletnym zasto-

ju, utrzymując w martwocie 1000-kilomet-

rową granicę naszego państwa. Równocześ-

nie dowiadujemy się z prasy, że te same

Niemcy, czyniąc nieprzyjazne polityczne

gesty w kierunku Rosji Sowieckiej, zawarły

z nią ostatnio porozumienie, które dozwa-

la jej wyeksportować do Niemiec na sumę

prawie 300 miljonów złotych rozmaitych

towarów. A przecież my jesteśmy ze swe-
mi towarami o wiele bliżej granicy niemiec-

kiej.

Pisano również, że Rzesza Niemiecka za-
kupiła znaczne ilości produktów rolnych
w Rumunji, mimo, iż tak energicznie bro-

ni się przed wwozem produktów rolnych z

Polski. Unormowanie stosunków politycz-
nych z Rosją Sowiecką również nie przy-

niosło w rezultacie spodziewanego  oży-

wienia stosunków handlowych między na-

mi. A równocześnie czytamy, że odczuwa-

jąca głód towarowy Rosja pokrywa swe

zapotrzebowanie w Niemczech, Anglji i na-

wet w państwach bałtyckich, nie wyłącza-

jąc Litwy, o ile chodzi o produkty rolne.

Nie lepiej jest z temi sprawami w zakre-

sie naszych stosunków z państwami sojusz-

niczemi. Najbliżsi nasi sprzymierzeńcy —

Francja i Rumunja czynią bodaj największe

 

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 19-go kwietnia

Wczoraj zebrania giełdowego nie by-

ło; najbliższe — we wtorek, R

W obrotach pozagieldowych: bankno-

ty dolarowe 5.29 i pół; rubel złoty 4,65;

dolar złoty 9.07; marki niemieckie (bank-

noty) 197,50; funt sterl. (banknoty) —

25,70. :

Tendencja dla požyczek państwowych

i listów zastawnych — mocniejsza; dla

akcji— utrzymana.

trudności dla naszego eksportu. To samo

robią Włochy.  Triumfalnie podpisywane
układy handlowe, traktowane jako sukces

polityczny, okazują się w krótkim czasie

małowartościowe, jako zysk gospodarczy

państwa”.

Trafne, lecz bodajże bezpłodne w
dzisiejszym stanie rzeczy uwagi.

REKLAMA
ORGAN POLSKIEGO ZWIĄZKU REKLAMOWEGO
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Należności zamrożone

w Rumunji

W związku z przewidywaniem  dal-
szych kroków, mających na celu odzy-

skanie zamrożonych w Rumunji należno-

ści eksporterów polskich — zaszła ko-
nieczność zaktualizowania wyników an-
kiety, przeprowadzonej przez Radę
Traktatową w październiku r. ub. W

tym celu posiadacze należności, zamro-

żonych w Rumunji, winni zgłosić na pi-

śmie do Biura Rady Traktatowej w War-

szawie (ul. Wiejska 10) w terminie do

dnia 24 bm. następujące dane:

1) dokładna suma należności z poda-

niem waluty; 2) data, kiedy należność

winna była zostać przekazana; 3)

brzmienie firmy dłużnika w Rumunji; 4)

dane, czy należność znajduje się u dłuż-

nika, czy też została wpłacona do Ban-

ku, na ręce adwokata i t. p, przyczem

należy podać dokładne brzmienie i a-

dres Banku, osoby, gdzie wpłata została

dokonana, oraz datę dokonania wpłaty;

5) w wypadku, jeżeli należność została

zarejestrowana w rumuńskim Banku Na-

rodowym, należy podać termin zareje-

strowania.

Na dowód zgodności powyższych da-

nych z rzeczywistym stanem — firmy

winny zgłosić gotowość przedstawienia na żądanie Biura Traktatowego odno-

śnych dokumentów.

SPORT
ODWOŁANIE ZAWODÓW

PiĘŚCIARSKICH

Polski Związek Bokserski postanowił

odwołać poprzednią decyzję w sprawie

rozegrania w ciągu bieżącej wiosny me-

czów międzypaństwowych z Czechosło-

wacją i Austrją. Mecze te zorganizować

chce PZB dopiero po najbliższem wal-

nem zebraniu (które odbędzie się w

czerwcu) dzie późną jesienią. W naj-

bliższym czasie możliwe jest jedynie

dojście do skutku meczu bokserskiego

Polska — Łotwa, ale i ten mecz jest nie-

pewny, ponieważ PZB nie otrzymał do-

tychczas odpowiedzi od związku łotew-

skiego.
PORAŻKA

AUSTRJACKICH PIŁKARZY
NA ŚLĄSKU

W Nowej Wsi odbył się w czwartek

mecz piłkarski pomiędzy amatorskim mi-

strzem Austrji Renweger SV a Wawe-

lem. Zwvcięstwc odniosła drużyna pol-
ska w stosunku 4:3 (1:2).

WYPRAWA WISŁY DO BELGJI

W czwartek wyjechała z Krakowa

drużyna piłkarska Wisły do Brukseli na

międzynarodowy turniej piłkarski w

dniach 21 i 22 bm. Piłkarze Wisły wyje-

chali w osłabionym składzie, mianowi-

cie bez odbywającego obecnie służbę

wojskową obrońcy Szumilasa, któremu w

ostatniej chwili cofnięto pozwolenie na

wyjazd.
Pojechali zatem: bramkarz Koźmin

(rezerwa Gerula), obrońcy — Sitko i

Kotlarczyk Il, pomocnicy: Obtułowicz,
Kotlarczyk I i Jezierski, i napastnicy:

Balcer, Łyko, Artur, Kopeć i Habowski,

rezerwa: Lubowiecki i Szczepanik.

ALL ENGLAND CLUB — LEGJA

Program trzydniowego turnieju teniso-

wego All England Club — Legja, po osta-

tecznem uzgodnieniu go z gośćmi, przed-
stawiać się będzie następująco:

W/ sobotę (20 b. m.) o godz. 15-ej w

„grach pojedyńczych walczyć będą Hebda

z Petersem i Tłoczyński z Avory, a w
grze podwójnej para Tarłowski — Bra-

tek z parą Tinkler — Freshwater.

W niedzielę o 15,30 grają Tłoczyński

— Peters, Tarłowski — Freshwater i pa-

ra Hebda — Tłoczyński z parą Avory —

Peters.
W/ poniedziałek, o godz. 15-ej Hebds

spotka się z Avory, Tarłowski z Fresh-

water, wreszcie w grze podwójnej Hebda

— Tłoczyński z Freshwater — Tinkler,

oraz Avory — Peters z parą Bratek —

Tarłowski.
z WIEŚCI Z ŁODZI

— Kapitan związkowy łódzkiego związ-

ku piłkarskiego ustalił skład reprezentacji

Łodzi na mecz z Wrocławiem, który sięod-

będzie w drugi dzień świąt. Skład ten

przedstawia się następująco: Pisarski, Ka-

rasiak, Frankus, Chojnacki, Pegza II, Pegza

I, Król, Lećmiński, Królewiecki, Miller,

Wierzba.

— W ramach międzyklubowych zawodów

bokserskich organizowanych przez łódzki

związek bokserski w dniu 28 b. m., dojdzie

do ciekawego spotkania pomiędzy Śląza-

kiem Swirkiem a Chmielewskim.

DELEGACI P.U.W.F. DO ZWIĄZKÓW

SPORTOWYCH

Wprowadzając po trochu w czyn plan

opieki nad sportem Państwowy Urząd Wy-

chowania Fizycznego delegatami swymi do

poszczególnych związków wyznaczył: do

związku Polskich Związków Sportowych i

Polskiego Komitetu Olimpijskiego — szefa

wydziału wychowania fizycznego i sportu

PUWF mjr. dypl. Edwarda Wojciechow-

skiego; do Polskiego Związku Lekkoatle-

tycznego — redaktora Aleksandra Szenaj-

cha; do Związku Piłki Nożnej — inż. Ta-

deusza Kuchara; do Gier Sportowych —

prof. Zygmunta Orłowicza; do Bokserskie-

go — kpt. Romana Rettingera; do Wioślar-

skiego — inż. Marjana Wodzianowskiego;

do Żeglarskiego i Kajakowego — mjr. Wło-

dzimierza Sekundę; do Pływackiego — kpt.

Władysława Sieńczaka; do Łyżwiarskiego—

inż. Edwarda Nehringa; do Hokeja na Lo-

dzie — mgr. Zbigniewa  Przebyłowskiego;

do Kolarskiego— mjr. Marjana Czeżow-

skiego; do Atletycznego — dyr. Oskara

Szefera; do Jeździeckiego — rtm. rez. Sta-

nisława  Młodzianowskiego i do Związku

Towarzystw  Gimnastycznych „Sokół” —

kpt. Józefa Barana.

Delegaci do Polskich Związków: Tenni-

sowego, Szermiercz.) i Narciarskiego za-

twierdzeni będą po przedstawieniu kandy-

datur przez odnośne związki.

BUDŻET KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Zarząd Z. Z, ustalił i zatwierdził budżet

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wynosi
on prawie 100 tysięcy złotych (przeszło

99.000). Budżet samego Z. Z. został ustalo- 
| y na 33,000 złotych.

—
—



WŁADYSŁAW FOLKIERSKI

ODRODZENIE ŚREDNIOWIECZA
Od dłuższego czasu daje się spo-

strzec w nauce europejskiej pewna
wyraźna dążność do wciągnięcia
wielkiego okresu wieków. średnich w
nurt nowoczesności, Prąd ten prze-
jawia się we wszystkich dziedzinach
życia kulturalnego, począwszy od fi-
lozofji, a skończywszy na naukach
historyczno-literackich, społecznych
i nawet ekonomicznych. Ze względu
na ten prosty fakt, iż nasza polska li-
teratura narodowa poczyna się: na
dobrą sprawę z wiekiem XVl-ym, że
więc literatury średniowiecznej 'nie
posiadamy, ów nawrót ku wiekom
średnim spotyka się w naszej opinii
publicznej , nawet oświeconej, z. pe-
wnem niedowierzaniem. Czas wielki
już, aby się temu zacieśnieniu na-
szych zainteresowań mocno przeciw-
stawić.
Te to względy skłoniły mnie, by

podzielić się z czytelnikiem wraże-
niami z co dopiero odbytej lektury
niedawno na język francuski z
szwedzkiego _ przełożonej książki
prof. upsalskiej wszechnicy, Johana
Nordstróma p. t. Średniowiecze i Re-
nesans, ')

Jeśli problem renesansu — boć do
niego sprowadza się problem šred-
niowiecza — zamierzam tu oświetlić
na podstawie książki ani francuskiej,
ani włoskiej, mam po temu ważkie
względy. Wiadomo, że literatura
średniowieczna włoska tak dobrze
jakby nie istniała: spóźniła się o do-
bre dwa wieki w porównaniu z pół-
nocno- i południowo francuską. Wło-
si to opóźnienie nadrobili swem tre-,
quattro, i cinquecentem. Niemniej
humanizm włoski przesłonił sobą o-
wo niewygodne włoskie opóźnienie i
wielki splendor dwunastego i trzy-
nastego wieku francuskiego. Stąd
wszelkie kruszenie ściany dzielącej
t. zw. średniowiecze od t. zw. rene-
sansu musi sprowadzić się do pew-
nego zatargu historycznego między
ulturą francuską a włoską. Lepiej,

jeśli na świądka w tym procesie dzie-
jowym powoła się kogoś trzeciego.
Będzie nim dla nas Szwed, Nord-
stróm, tem mniej podejrzany o jaką-
kolwiek stronność, że wdodatku i
niekatolik.

Dla czytelnika, bardziej otrzaska-
nego z problemem średniowiecza,
książka Nordstróma częściowo wy-
waża otwarte drzwi Pisaną jest
właściwie dla kogoś, kto wielkie oczy
robi na dziwy kultury średniowiecz-
nej. W sam raz pasuje to do nas, Po-
laków, którzy wszakże. w piśmien-
nictwie naszem narodowem stoimy z
konieczności poza średniowieczem.

Historycznie rzecz biorąc, książka
Nordstróma jest wyraźną, ostrą re-
akcją przeciw wciąż jeszcze obowią-
zującemu kultowi Burckhardta. Zna-
komita książka szwajcarskiego pro-
fesora o „Kulturze renesansu ukaza-
ła się była w latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia. Samo trwanie, pra-
wie bezapelacyjne, jej autorytetu
może dać miarę jej wartości. Nie-
mniej ograniczenie pola widzenia do
szrank wytyczonych przez Burck-
hardta jest już bardzo niebezpieczne.
Przestrzega przed niem bardzo wy-
mownie nasz szwedzki uczony. |
Burckhardt — za Micheletem —

określił był renesans jako „odkrycie
świata i człowieka”. Jedno i drugie
Nordstróm mocno, kwestjonuje. Jeśli
idzie o odkrycie świata, Amerykii
systemu Kopernika, wiadomo, jak o-
pornie zachowała się wobec nich
myśl i twórczość Europy. W XVI-ym
wieku, może u jednego Montaigne'a
znaleźć można nieśmiałe nawiązanie
do amerykanizmu; trzeba będzie cze-
kać powolnego narastania roman-
tycznego dogmatu dobroci natury, by
ślady doświadczenia amerykańskiego
pogłębić: dobry dziki (le bon sau-
vage) stanowić będzie walną podsta-
wę optymizmu Russa.
Skądinąd znów system Koperni-

kański, przyjął się najoporniej w
świadomości europejskiej: trzeba Dę-
dzie czekać XVII-go, a w większej
jeszcze mierze XVIII-go wieku, by
zerwać z dogmatem centryzmu ziemi
i człowieka w wszechświecie. Nastąpi
to zarzucenie centryzmu człowieka
właśnie z chwilą nastania egocen-
tryzmu w życiu społecznem...

Jeśli znów mowa o „odkryciu czło-
wieka” przez renesans włoski, doty-
czy to pojawienia się wtedy po raz
pierwszy, jak sądził Burckhardt, sil-
nych indywidualności ludzkich, świa-
domych swojej mocy, żądnych sławy,

 

1) Moyen-żge et Renaissance, Essai hi-
storique. U Stocka, 1933. Książka: wydana
staraniem Fonds Descartes, szwedzko-fran-

cuskiego stowarzyszenia  kulturalno-wy-

dawniczego, mającego na celu wydawanie

tłumaczeń z zakresu szwedzkiej literatury

naukowej. Zapowiedziano m. i. przekład

dzieła prof, Martina Lamma o Swedenbor-

gu  

ambitnych w dążeniu do wielkości.
Tu odsyła Nordstróm, z dużą wymo-
wą faktów, do Okcytanii, do Pro-
wancji z jej ogromną literaturą tru-
badurów wieku XIl-go w ojczyźnie,
i wieku XIII-go na półwyspie ape-
nińskim. Pełno tam mocnych typów
poetyckich, czy lirycznie pogłębio-
nych, czy zawadjackich, czy junac-
kich w swojej satyrze już nieraz anty-
rzymskiej, antypapieskiej. Można tu
wręcz postawić tezę, że mówienie o
odkryciu człowieka przez humanizm
włoski, jest jednoznaczne z całkowi-
tem zapoznaniem ogromnego wkła-
du francuskiego w cywilizację i roz-
m psychiki nowoczesnego człowie-
a.
Jest to tem bardziej uderzające, że

wszakże długi wdzięczności Włoch
wobec tej Francji południowej i pół-
nocnej były ogromne. Dante wyraź-
nie na swoje terminowanie u truba-
durów się powoływał; w Boskiej
Komedji jest wspomnienie lektury
Lancelota północno-francuskiego, są
— pośrednio czy bezpośrednio — i
ówni przedstawiciele trubadurów,
ernard de Ventadour, Bertran de

Born, wreszcie uhonorowany pro-
wansalskiemi tercynami (jedyne nie-
włoskie_.wiersze w poemacie!) Ar-
naut. Daniel. Petrarka ogromny
szmat życia spędził w Prowancji, jest
nie do pomyślenia bez poezji truba-
durów, i ideał prowansalski tak wra-
ził w świadomość poetycką Euro-
py, że po dziś dzień nim żyjemy;
Bocaccio wreszcie, syn matki Fran-  

A /,A
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Konstantynopola przez Turków w
wieku XV--ym, które dopiero miało
rzucić uczonych greckich wraz z rę-
kopisami na Zachód!
Trzeba tu zrozumieć, że wieloraki

w tych wiekach Xlll-.ym i XIV-ym
kontakt ze Wschodem równał się ini-
cjacji w świat starożytnej Hellady.
Arabowie odegrali rolę ogromnąi
zasłużyli na wdzięczność ludzkości.
W Hiszpanji i na Sycylji były główne
punkty kontaktu między myślą -za-
chodnią a myślą grecką w arabskiej
szacie. Przekłady arabskie podawa-
ły treść grecką przepuszczoną przez
własny arabski pryzmat (Averrho-
es!): niemniej ferment grecki mógł
działać.
Głównym ośrodkiem promićnie-

wania kultury grecko-arabskiej sta-
ło się Toledo, w r. 1085 zdobyte na
Maurach, którzy tam zostawili o-
gromne księgozbiory. Wtedy to, w
ciągu wieku Xll-ego, przekłada się
na łacinę dzieła Arystotelesa, Ptolo-
meusza, Euklidesa, Archimedesa,
Hippokratesa.

Natomiast w Włoszech południo-
twych i na Sycylji Normandów i po-
tem Fryderyka Il.go Hohenstauffa
tłumaczono bezpośrednio z greckich
oryginałów. Sycylja normandzka by-
ła w ciągłych, bliskich związkach z
Bizancjum w ciągu wieku XII-o. Sze-
reg dialogów Platona, m. in. Fedon,
został wtedy przyswojony łacinie.
Pierwszy zapas greckich rękopisów
zawędrował już wtedy, przez Norma-
nów sycylijskich do Watykanu: nie

WU/
J Wу

Й/
Wieczerza Pańska

według rysunku Albrechta Diirera

 

 

ZYGMUNT WASILEWSKI

MIŁOŚĆ ZWYCIĘZCĄ ŚMIERCI
Wiosna mobilizuje życie w przyro-

dzie i w duszach ludzkich. Dzieje się
wielkie misterjum, któremu człowiek
wykrada tajemnicę wysiłkiem całej
intuicji, jaka mu dana w religji, po-
ezji, w filozofji.

Żeby to misterjum lepiej widzieć,
człowiek wznieść się musi na wyżynę,
której na imię „Wzgórze śmierci". Z
tej przełęczy widać na obie strony
światy, na które duch się rozszerza
w poszukiwaniu wieczystej prawdy.
Wszystkie drogi na te wzgórze pro-
wadzą, a wszystkie wiodą do poznania
przez rozpięcie. Najwyższy to punkt
w pasmie wyżyn życia moralnego, po
którem błąka się Dusza, wygnana r
Raju.

Poeta Kasprowicz, wizjoner tego
świata moralnego, podsłuchał rozmo-
wę Duszy z Lucyferem, prowadzoną
na Golgocie w dniu Krzyżowania Bo-
ga Miłości. Dusza, w jego pętach wię-
ziona, żali się na opuszczeniew chwi-
li, gdy nią miota lęk, będący walką
między tesknotą do tamtego, szersze-
go świata i przywiązaniem do nizin:
Rozmowę tę zagłusza ćhór nierząd-

nie i wrzask żydów. O jakiejże miło-
ści śpiewały nierządnice: na wzgórzu
śmierci?

Jakże ułamkowa jest mowa ludzka,
gdy ten sam wyraz oznacza rzeczy
dwu różnych światów. Śpiewały one
o tej miłości, która — że posłużę się
przykładem z pod ręki — jest głów-
nym motywem dzisiejszej literatury,
Wielkością Kasprowicza będzie po
wieki to, że przebył w duszy swojej t

Ay
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cuski, _ wychowanek francuskiego

dworu andegaweńskiego w Neapolu,

wyrósł w dużej mierze na tradycjach
francuskich fabliaux.

Niesłychanym anachronizmem kry-

tycznym i historycznym fest dalsze

zesłanianie francuskich wieków

Il-o.i Xlll-o przez włoskie XIVi

XV ich wątek dalej ciągnące!

Pozostaje sprawa humanizmu w

ścisłem tego słowa znaczeniu, od-

krycia więc starożytności. Tu zdoby-

cze ostatnich czasów są wręcz rewe-

lacyjne. ,

Znajomość klasyków rzymskich we

Francji XIII-o wieku jest i żywa i

bezpośrednia i znacznie dalej posu-

niętaniźli się to zazwyczaj wydaje.

Można tu wręcz mówić o pierwszym

wieku tego, co się potem zwać bę-

dzie humanizmem. Obok Wergilego,

| albo zadziwiającej karjery Owidjusza

w tym świecie chrześcijańskim, jest

tam miejsce na bliską znajomość Ho-

racego, Juvenala, Persjusza iMarcja-

lisa, Plaut i Terencjusz są w ręku hu-

manistów tej wczesnej doby. Cycero

i Quintylian również. Natomiast Ta-

cyt i Lukrecjusz, acz znani, sąnieco

na uboczu. Co większa, łacina wieku

XIII-o jest nieraz tak bliską wzorom

klasycznym, że zdarzają się wypadki

pomyłek w. oznaczeniu autorstwa. х

Jeszcze bardziej zdumiewającą о-

kazujesięinna.w naszych oczach nie-

epodzianka: duża znajomość staro-

żytności greckiej w tymwiekuXIII!

Z oświeconej Francji wędrowano i

do Bizancjum-i do bliskich Arabów

hiszpańskich celem odnalezienia gre"

ckich autorów! Ogromnie wiele prze-

sady jest w. błogosławieniu zdobycia  

trzeba będzie czekać katastroły Bi-
zancjum z XV wieku!

W roku 1250 szkoły dominikań-
skie uczą obok łaciny, również greki,
arabskiego i hebrajskiego. W XIV-ym
wieku na polecenie papieża to samo
następuje w uniwersytetach Paryża,
Oxfordu, Bolonji i Salamanki. Jak-
kolwiek wielkie i historyczne będą
zasługi College de France paryskie-

go i Lovanium w wieku XVl-ym, nie
można przeoczać analogicznego pę-

du w wieku XIII-yml w,

Tak więc, należy schylić głowę
przed faktem, że Francja od czasów
Abelarda przez jakieś dwa i pół wie-
ku przoduje Europie. Dlaczego się to
urwało? czemu wypadło jej berło z
ręki? Czemu w połowie gdzieś XIV
stulecia nastąpiło tak_ gwałtowne
zerwanie ciągłości, że w XVI-ym wie-
ku Francja, niepomna swej wspania-
łej przeszłości, zapisze się do szkoły
włoskiej? |
Odpowiedź zdaje się fuż dziś być

jasna i jest nawskroś polityczna. Za-
winiła tu wojna stuletnia, która wy-

daje się być prawdziwym katakliz-
mem narodowym prawdopodobnie
najcięższym w dziejach Francji. Jest

to równocześnie głęboka wyrwa w

dziejach kultury europejskiej. Po
 

zerwaniu się do nówego lotu za prze-
wodem Joanny d'Arc, Francja bę-
dzie musiała w pocie czoła dobijać
się nanowo hegemonji europejskiej w
wieku XVIl-ym. :

Tak więc, dziś, po ostatnich bada-
niach, jakakolwiek historja humaniz-
mu i renesansu włoskiego nie może
już zamykać oczu na fakt, iż są one
tylko ciągiem dalszym brzasku i pie-
rwszego rozkwitu francuskiego w.
XIII-o. Dante, Petrarka i Boccaccio są
najściślej z Francją związani. Ariosto
przemieni w  arjostyczny uśmiech
skrzyżowane wątki Rolanda i Artu-
sa, odziedziczone po dalekich „wie
kach średnich” i krążące wciąż po
romańskim świecie. Literatura po-
równawcza musi zdecydowanie в1ей-
nąć poza barjerę „średniowieczną';
czeka ją tam prawdziwa ziemia obie-
cana,
Włosi XV wiekuzdawali sobie jed-

nak znacznie lepiej sprawę z e
związku, niźli uczeni historycy X.
wieku. Kanclerz i humanista florenc-
ki Coluccio: Salutati nazywał wtedy
Francuzów: „parentes omnis urbani-
tatis“.
Właśnie wtedy wypadało już im to

berło kultury z ręki...
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w poezji utrwalił proces przemiany
człowieka fizycznego na twór moral-
ńy, który buduje świat w boską stra-
tosferę. Poezja jego była zjawiskiem
jakiejś syntezy religijno - poetyckiej;
nie grą wyobraźni, lecz głęboką prak-
tyką.
W innym utworze (L'amore despe-

rato) spowiada się z tego, jaką on
walkę przeżywał w sobie, jaką w nim
walkę toczyły te dwa rodzaje miłości.
Związek z umiłowaną kobietą „stał
się walka, ałbowiem, przemienion w
duszy i sercu, rozwinąłem sztandar,
na którym krwawy widniał napis:
eiało!".

I wtedy poczuł, że konsekwentnie
burzyć musi budowę całej cywilizacji,
która byt swój zawdzięcza duchowi.
Zdawało się, że szatan zwyciężył, ale
w bogatej naturze poety odezwały
się tęsknoty do wyższego świata i po-
konały szatana.

Zmieniały się postacie dramatu, ale
schemat tej walki pozostaje ten sam
w całej twórczości Kasprowicza.
Przypomnijmy walkę szatana z anio-
łem w „Marchołcie*. Poeta odbudo-
wał w sobie „spaloną katedrę" i u
wrót jej, jako św. Franciszek z As-
syżu, wznosił hymn na cześć innej
Miłości. Trudno nie przytoczyć przy-
najmniej drobnego urywka tej pieśni,
tak dobrze odpowiadającej obecnemu
świętu:

Serafin stoi przy mnie
i patrzy jej (siostry Klary) oczyma
i rodzi się miłość
t świat się obsypuje kwiatem i zielenią!
0 nučcie braciszkowie i ty siostro pszczół-

ko,

albowiem rodzi się Miłość
i dźwięk płynie po ziemi, nigdynie, sły:

szany,

gdy Życie było li Ciałem...
Albowiem Miłość się rodzi

'# pokolenia idą w imię Ducha
do walki z Przemocą i Zdradą.
A w bohaterstwo okuta ich pierś —
„we wielkiej idą procesji,
w śmiałym szeregu,
a Czystość wieńczy im skroń,
a hasło: Zbawienie przez Miłość!
Raduje się moje serce,
raduje się wielką radością,
żeś ręce mi przekłuł i nogi,
że krew mi z boku ciecze,
„łe mogę patrzeć w Krzyż,
że mogę cierpieć Cierpieniem,

s którego rodzi się Miłość.
Pragnę temi przytoczeniami uprzy-

tomnić rolę wielkiej sztuki, jako in-
terpretatorki pojęcia Miłości. Nie jest
to średniowiecze, jeśli idzie o Kaspro-
wicza; to poeta nowożytny, przez któ-
rego przemawia z głębi piersi ludo-
wej cywilizacja polska. Otwierał on,
w zawody idąc z nauką Kościoła i z
filozofją, bramy wieczności, aby u-
czynić przestwór dla rozrostu człowie-

JW wiosenne święto Zmartwych«
wstania taka interpretacja Miłości na-
suwa się pod próg świadomości każ-
dej zdrowej duszy. Rytmicznie wraca
co roku ten nastrój uroczysty i roz-
pamiętywanie, czyniąc z tego Święta
akt twórczy w życiu cywilizacji.
Świat się modli i tworzy poezję i to
jest w przyrodzeniu ducha; wielka
sztukajest tej modlitwy i poezji wy-
razem, aktem uświadomień. Dlatego
wielkość sztuki była zawsze i będzie
związana z potrzebą ludzką traktowa-
nia Duszy i Miłości w sensie rozsze-
rzającym, nie zaś zwężającym do za-
kresu życia zmysłów.
Walka o panowanie między du-

chem a materją przenosi się z jedno-
| stek na prądy, panujące w twórczo-
ści duchowej. Obecnie mamy czasy
minimalizmu duchowego. Niema ta-
kiego dnia, kiedyby duch nie był
krzyżowany, ale są okresy, kiedy się |
ducha wiedzie na zatracenie rzeko-
mo w imię dobra kultury, kiedy się
na ten cel zyskuje pieczęć oficjalną
Piłatów. f

Mogą się zmieniać kierunki literac-
kie, nigdy jednak sztuka nie ma pra-
wa się zapierać swojej natury ideali-
stycznej, tak dobrze rozumianej w
czasach Mickiewicza i Norwida. Zaw-
sze wymagać będzie od twórców ho-
ryzontu owej duszy poszerzonej, nie
zwężonej do kręgu zwierzęcego, po-
szerzonej Miłością i bohaterstwem.

Norwid żył w czasach, kiedy nie
dla frazesu, lecz z głębokiego prze-
świadczenia filozoficznego głosiło się
zasadę: „Tiumfem dusz wielkich jest
zgon bohaterski* (Gołuchowski). Mi-
łość przezwycięża śmierć, poszerzając
człowieka w życie wieczne. Wtedy
wiedziano, że głównem żadaniem
kultury jest budzenie do życia wiel-
kich charakterów i poczucia tragicz-
ności dziejów.

Artyšcie i myślicielowi nie może
być obce poczucie tragiczności bytu.
Bez tego poczucia niema mowy ani
o wielkiej sztuce, ani o wielkiem ży-
ciu. Artysta musi być człowiekiem,
który bywa na wzgórzu śmierci. Źle
jest wtedy w kulturze ducha, gdy nie pada cień Krzyża.
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STANISEAW PIGON

POETY ORDYNATA KŁOPOTY GOSPODARSKIE

 

Tstny tytan korespondencji, jakim
był niewątpliwie Zygmunt Krasiński,
prócz mnóstwa listów miłosnych, lite-
rackich, filozoficznych i in., wypełnia-
jących już ponad dziesięć tomów, a
wciąż jeszcze nie wyczerpanych, zosta-
wił także steklistów,tyczącychtych tu
spraw ziemskich, gospodarskich. Miał
czas i głowę potemu, by zajmować się
w nich szczegółami nieraz drobiazgo-
wemi, w Baden, Paryżu, czy Rzymie
kłopotać się jakąś tam pozycją podat-
kową, losami tego czy owego oficjali-
sty i t. p. i zwracać się z temi kłopota-
mi do rządeów dóbr. >
Z tej partji listów —„administracyj-

nych* niewiele otarło się o uwagę pu-
bliczną, bo też publicznego interesu
przedstawiają one mało. Niemniej, do
nich dotarł jeden z monografistów
poety, a nawet wziął z nich asumpt do
zarzutu, że autor „Przedświtu* ukazu-
je się w nich nie lepiej niż przeciętny
hreczkosiej; nie dopuszcza do siebie
ani myśli o jakichś większych refor-
mach społecznych, uwłaszczeniu chłó-
pów czy t. p., już to nie mając woli po-
temu, by te wysokie hasła, przewijają-
ce się przez poezję, wprowadzić w czyn,
już też nie chcąc może „zmniejszać
swych ogromnych dochodów'. Mono-
grafista nie poskąpił i takiego znaku
zapytania. ; ; ;
Zapewne i ta sprawa doczeka się,

kiedyś bliższej uwagi i wyjaśnienia,
My tu narazie, dysponując kilkoma li-
stami (nie ogtoszonemi) tej kategorji,
przyjrzymy. się choćby dorywczo tym
kłopotom gospodarskim poety, towa-
rzyszącym mu w wojażach zagranicz-
nych. Zobaczymy, że i one pozwolą
rzucić pewne światło na jego osobi.
stošė, }
W latach nas obchodzących (1853

i in.) fortuna Krasińskich obejmowała
ogromne, w różnych stronach Polski
rozrzucone obszary dóbr ziemskich;
prócz ojczystej Opinogóry —starostwo
knyszyńskie (w białostockiem), otrzy-,
maneprzez. generała od rządu do użyt-
kowania w ciągu pięciu pokoleń, oraz
klucz kodeński, wzięty posagiem przez
Zygmunta z Elizą z Branickich. Za-

rząd dóbr poruczony był Ignacemu
Grodzkiemu, mieszkającemu. w Kny-
szynie lub nieodległym Tykocinie. Li-
sty poety do niego są skierowane.

Rzecz jasna, ster olbrzymiego gos-
podarstwa spoczywał w twardych rę-
kach generała; syn - poeta zatrudniał

się niem zdaleka tylko i przygodnie.
„Przecież jeszcze w roku 1843 nie or-

jentował się dostatecznie w tem choć-
"by, gdzie ów Knyszyn leży; przypusz-
czał, że to jest „w Litwie, niezbyt da-

leko od Mińska”. Ale już w latach

1844, 1845, bawiąc w kraju, objechał
swe posiadłości. Wtedy poznał ludzi i

stosunki i sam dał się poznać, z dobrej |

widać strony, skoro oficjaliści i podda-

ni raz po raz apelować później będą do

jego ludzkości i życzliwości. Zresztą i

ojciec dbał o to, żeby kłopoty gospo-

darskie syna nie omijały, polecał wy-

syłać doń raporty, bilanse, instrukcje

i żądał od niego decyzyj. Syn zresztą
- nienajgorzej się z tych kierowniczych

powinności wywiązywał. Głowę miał

najwyraźniej nietylko „romansową”,
jak hrabia z „Pana Tadeusza”, ale i fi-.
nansową.
„Już przeszłego roku—pisał np. do Grodz-

kiego z Heidelberga dn. 20.X11.1853.—summa
procentów wypłaconych z pojezuickiego dłu--
gu rządowi przeż Panią Krasińską, przeno-
siła 60.000 zł.; teraz widzę, że przeszło 40.000

'_ zapłacić trzeba! To wszystko oczywiście ode--
‚ brać trzeba będzie jako należność od Panów

Branickich z kapitału, który ma być wyda-
ny z banku“,

| Przeciež nie szczegóły finansowych
: operacyj obchodzą nas z tej korespon-
dencji przedewszystkiem, Nie są one
tam najważniejsze, ani nawet najczę:

stsze. Większość spraw, załatwianych
tam z plenipotentem, była innej natury,
tyczyła się ludzi. Jak się już rzekło, do

„młodego pana* uciekali się petenci
już to ze służby dworskiej już też z
włości, czasem z odwołaniem od za-
rządzeń administracji, nierzadko ze
skargami na jej uciążliwość. I rzeczy-
wiście na humanitaryzmie jego się nie
zawodzą. /
Tak więc apelował do hr. Zygmunta

w r. 1854 niejaki Kowalski, zapewne
ekonom, wydalony przez Grodzkiego,
jakoby z polecenia Generała.
„Wiem, — pisze ten w jego sprawie, —

żem tego człowieka sam był przyjął, wcale
go nie znając, ale właśnie z porady Ojca
mojego. Ma on za sobą córkę Wiercińskie-
go, dawnego i zasłużonego w rodzie naszym
sługi; z tej to przyczyny mój Ojciec mnie
był zalecił go osadzić w Śliwnie. Bądź więc.
łaskaw, powiedz. mi, czem ón zasłużył na
wydalenie. Przysłał mi też zaświadczenie po.
rosyjsku policji knyszyńskiej, że się dobrze
z włościanami obchodził..."
Innym razem (w r. 1857) interwe-

njuje Krasiński w sprawie chłopa pań-
szczyźnianego. Czyni to zresztą z trze-
źwą przezornością i warunkowo, beż
presumpcji. Czytamy więc w owym li-
ście:
„Jakub Radziszewski, włościanin ze wsi

Kozynice, podał prośbę do mnie, skarżąc się
na kalectwo ręki, twierdząc,że nie może od-
rabiać pańszczyzny, że winien już 149 zł, 24
gr., że egzekucjami po 2 zł. tygodniowo drę-
czony i że z tego tytułu od początku maja
winien 26 zł., że niesposób mu ich opłacić, a
że dzieci jego bez matki. Jaka prawda tego
wszystkiego? Czy w istocie kaleka i dó tyla,
że nie może odrabiać pańszczyzny? Może le-
niuch tylko? Proszę mi zdanie swe ze szcze<
gółami o nim wszystkiemi przysłać..."

"Z zachowanych szczątków — Когев-
pondencji nie dowiemy się niestety, jak
się tainterwencjaskończyła i o co tuu
poety przeważyło: przezorna nieufność,
czy serce. Bądź co bądź, list ten. wiel-
kiego pana o prostego pańszczyźniane-
'go chłopa dyktować musiało ostatecz-
nie jednak serce.

Najwięcej kłopotu sprawił Krąsiń-
skiemu niejaki Celiński, administratór
w Sliwnie. Musiał to być egzemplarz
nielada. Przez dwanaście co najmniej
lat ciągnęły się jego sprawki, a prze-
cież umiał się z nich bezkarnie wywi-
jać. Może zresztą było i nieco przesa-
dy w oskarżeniach.

Już w r. 1848 wmieszano go w jakąś
podejrzaną propagandę z żydówką z
Choroszczy. Wysłał on ją do Waznie-
wa ks. proboszczowi Piekarskiemu ja-
ko nibyto kandydatkę na neofitkę. Ta
jednakowoż, bawiąc na plebanji przez
parę tygodni, okradła proboszcza, a
chcąc ukryć kradzież, podpaliła pleba-
nję. Pieniądze znaleziono w sadzie pod
„drzewem, żydówkę więc uwięziono;
jakimś spósobem jednak zdołała ona
umknąć z aresztu. Podejrzewano, że
stało się to właśnie za sprawą Celiń-

skiego. Oskarżony o to wszystko przed
Grodzkim, Celiński zasłonił się jakby
„Świadectwem moralności, jakie mu

wystawił sędziwy — sąsiad zapewne—

1gn. Pieńkowski. Ten „wiekiem obcią:

żony, nad grobem stojący, nigdy —

Bogu Najwyższemu dzięki — niepo-

szlakowany* uroczyście na piśmie od-

pierał podejrzenia i wystawiał niewin-
ność Celińskiego: żydówkę wysłal do

Wazniewa tylko na życzenie księdza z

Choroszczy; zresztą ona sama „ciemna

na jedno oko i odrażającej powierz-

chownošei“ nie miala danych na fawo-

rytkę. Świadectwo Pieńkowskiego wi-

dać zrobiło swoje, bo Celiński miejsca

nie stracił. .

Ale sprawa jego nie ucichła; za kil-

| ka lat złożyło się grawaminów na nie-

go sporo i nie byle jakich. Kiedydoszły

do Krasińskiego, ten znowu obligował

Grodzkiego o śledztwo i o raport. Pi-

sał więc z Baden d. 7.VIII.1856 r.:
„Teraz proszę mi jak najdokładniej i o ile

być może, pó zbadaniu i-wyśledzeniu rzeczy,

jak najprędzej odpowiedzieć na następujące

zapylenia: й

19 Czy to prawda, że na jesieni 1844 r. p.

Celiński sprosił do Śliwna na trzydniowe po-

lówanie na kaczki oficjalistów knyszyńskich

i młodzież okoliczną, przyczem spędzali wie-

czory na kartach i winie przy muzyce. „Ostat-

"niego zaś wieczora sprowadzili piękniejsze ze

Śliwna i że wsi okolicznych włościanki, tym,

w gardło leli wino zaprawiane gorzałką, a po-

tem je obnażali, reszty każdy się dom, ši,

20 Czy prawda, że Celiński dziewki z fol-
warku, nie chcące zadość uczynić jego brud-

nym chuciom, łozami ćwiczy, i ta postąpił

z Anną, pokojówką i innemi. Że Józefa,

dziewczyna od nabiału podwakroć od niego

brzydkiej choroby nabawiona, podwakroć

musiała w szpitalu na nią się leczyć...

39 Czy prawda, że Celiński upiwszy się, ka-
że dziewki włościańskie, na pańszczyźnie ro:

ibiące gwałtem wciągać do pałacu i gwałci je,

poczem z krzykiem po wsiach uciekają...

Punkty oskarżenia ciągną się jeszcze

dalej. Celiński miał zaopatrywać mat-

kę swą i bratową w „Knyszynie w pro-

„dukty. rolne dworskie w takiej ilości,

że one niemi handlowały; miał gospo-

darować marnotrawnie w sposób ja-

skrawy, z wyraźną szkodą dla majątku
a z korzyścią własną i t. d.

Kończąc konkluduje Krasiński:

„Pan pojmujesz, że takie. fakta, obarczając

moje sumienie, nakazują mi dochodzenie

prawdy najściślejsze. Byłbym ostatnim й lų-

dzi, gdybym mógł się zachować obojętnie w takim stanie. Obliguję zatem i Pańskie su-

 

między 

inienie, byś jak najściślej i najdokładniej był
łaskaw zdać mi o tem wszystkiem raport".
Znowu niewiadomo, jaki sprawa

wzięła obrót. Wolno przypuszczać, że
Grodzki, — który widocznie miał do
Celińskiego słabość, — próbował tu
trochę zagrać na zwłokę, może liczył
na zapomnienie. Do tego bowiem naj-
prawdopodobniej wypadku odnosi się
list Krasińskiego bez daty, gdzie sta-
wia on Grodzkiemu ostre zarzuty о-
pieszałości:
„Dziwi mię, — pisze tam poeta, — że od

trzech lat nie usunąłeś żadnego z tych ofi-
cjalistów, którzy pod przeszłemi zarządami
byli wspólnikami to ńieporządku panującego
w dobrach, to czegoś gorszego niż nieporzą-
dek, bo bezsumienności i nieuczciwości..."

Dość będzie tych przygodnie zesta-
wionych urywków korespondencji *),
by się przekonać, że Z. Krasiński, jako
pan na Opinogórze, Kodniu i na sta-
rostwie knyszyńskiem, nietylko wyka-
zywał wobec powszednich spraw Žy-
cia, spraw gospodarczych, zmysł prak-
tyczny i doświadczenie wcale znaczne
— 0 co mniejsza, — ale dopuszczał w
tych sprawach do głosu także serce,
nieobojętne na krzywdę i niedolę czło-
wieka, a także i sumienie.
Zapewne, nie trzeba było na to auto-

ra „Przedświtu* ni „Psalmu miłości”;
na podobne postąpienie staćby było
niejednego hreczkosieja. Bądźcobądź,
byłby to hreczkosiej — uczciwy.

 

*) Autografy zużytkowanych tutaj listów
Z. Krasińskiego znajdują się w zbiorach Pol.
Akademji Umiejętności, ;

ROMAN RYBARSKI

W badaniach historycznych nad da-
wną Polską warto zwrócić uwagę na
niektóre typy dokumentów, które się
zwykle pomija. Tak np. w licznych
materjałach archiwalnych od XVI
wieku znajdzie się dość sporo formuł
(rot) przysiąg, odbieranych od pań-
stwowych i królewskich urzędników,
od sprawujących różne urzędy hono-
rowe, od płacących podatki i t. d. For=
muły te mają trojakie znaczenie. Naj-
pierw dla historji religii ze względu
na swoją treść religijaą. Następnie
warto się niemi zająć z punktu widze-
nia językowo-literackiego. Nie należą
do „literatury“ we właściwem rozu-
mieniu tego słowa, ale mimo to nieraz
mają wartość literacką. A. potrzecie

zobowiązania służbowe różnych urzę-
dników, informują o zakresie ich dzia-
łania,

„ Exempli gratia, przytaczam  dwie
roty przysięgi, zawarte w inwentarzu
Ekonomji Samborskiej z r. 1669 (in-
wentarz ten znajduje się w Archiwum
Głównem w Warszawie). Do tej Eko-
nomji, zwykle wydzierżawianej, nale-
żały także i żupy solne, Zatrudniały o-
ne pewną ilość pisarzy, Ci byli powo-
łani do prowadzenia rachunków; pro-
wadzone przez nich księgi służyły do
kontroli nad dzierżawcami, Dlatego
też w przytoczonych niżej rotach
przysiąg uwydatnia się ich bezpośred-
ni obowiązek-w stosunku do skarbu, wzślędnie jego komisarzy.
Żupy ruskie zatrudniały w XVII w.

 

JAN BIELATOWICZ.

DZIEŁO EPOKOWE
SŁOWNIK STAROPOLSKI AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI

Stefan Żeromski pisał w „Snobiz-
mie i postępie" następujące słowa:
„Gdy wyjdzie słownik mowy staro-
polskiej opracowywany i przygoto*
wywany już pono przeż prof. Jana
Łosia, niezmierzone bogactwo, prze-
pych, piękno i dostojeństwo starych
wyrazów stanie przed literaturą pol-
ską', Taką wagę do staropolskiego
słownika tylko z punktu pożytku li-
terackiego przywiązywał wielki ti-
łośnik języka polskiego, który woził
z sobą w podróż słownik Lindego.

Słownika staropolskiego do tej po-
ry nie mamy; są tylko specjalne do
poszczególnych > tków (najwięk-

szy Babiaczyka Bib Zotji) i po*
pulrane np. Arcta,  Nieocenioną
skarbnicą słownictwa polskiego jest
słownik Lindego. W nim pomieszczo-
„ne są jednak tylko wł używane
w polszczyźnie od wieku XVI=XIX.
Wcześniejszych czasów brak. Od-

dawna zatem zrodziła się potrzeba

objęcia słownikiem mnóstwa wyra-

zów polskich, których niema w słow-
niku Lindego, przedewszystkiem u-
żywanych przed wiekiem XVI. Jakaż
jest geneza, historja, stan obecny,

rozmiar i praca nad słownikiem sta-

ropolskim? Pisał o tem dwukrotnie

ś. p. prof. J. Łoś („Jak powstaje

słownik stpol.? w Języku Polskim

w r. 1914 i „O przyszłym słowniku

staropolskim” w Roczniku Slawi-
stycznym t, VIII z r. 1918), a w r. ub.
sprawę z obecnego stanu prac nad

słownikiem zdał na Zjeździe Slawi-
słów dr. H. Oesterreicher.

Na zebraniu Wydziału filologicz=

nego Polskiej Akademii Umiejętności

w dniu 10 marca 1873 przewodniczą-

cy Wydziału, Karol Mecherzyński, za

najważniejszą uznał sprawę języka

ojczystego, a w maju tegoż roku Ant,

Małecki zalecił Wydziałowi zorga-

nizować pracę nad słownictwem pol-

skiem, mającą się zacząć od zbiera-

nia  matetjałów  nieużytkowanych

przez Lindego. Po stworzeniu w ra-

mach Wydziału komisji językowej,

przygotowano plan uzupełnienia Lin-

dego. Niebawem ustaliła komisja róż-

ne przepisy techniczne tyczące spo-

sobu zbierania materjału staropol-

skiego, a więc m. in. zachowanie pi-

sowni oryginału, przepisywanie takiej

części zdania lub wyrażenia, śdzie

był wyraz, aby dobrze zrozumieć je-

go znaczenie, W r, 1876 komisja

zwróciła się do bibljotekarza Biblj.
Jagiell. W. Wisłockieśo z prośbą o
przygotowanie bibljograficzneśo spi-

su dzieł do słownika staropolskiego.

Wtedy też ustalił się plan wydania

specjalnego słownika  staropolskie-

go, niezależnie od Lindego. Wiełocki

ułożył bibljografję druków polskich

do r. 1550, Z zapałem rozebrano po-

siebie pracę wypisywania
słów, Wielu zabrało się do pracy lu-
dzi wybitnych (Wisłócki, Szujski,
Kryński, Nehrin$, Chmielowski, Pi-
lat, Piekosiński), cóż kiedy pracowa-

'no bez planu i metody. Przez niepo-

wodzenia i trudności zapał do pracy
miejscu. Przyczyną jest zaabsorbo-
przygasa, a ok. r. 1885 robota staje w.
'wanie reformą pisowńi, odkrywanie
coraz nowych zabytków, koniecz-
ność poprawy starych lekcyj i. i.

Wnet jednak zabrano się do nowej
pracy. Ustalono dwie sprawy, że kie-
rownik prac musi być fachowy, odpo-
wiedzialny i jeden oraz jeden system
— zasługa to wielkiego uczonego śp.
prof. Baudouina de Courtenay. Sy-
stem ten pozostał do dziś bez zmian.
Podług niego porozcinano po dwa
egzemplarze drukiem wydanych za-
bytków (celem uniknięcia błędów w.
pisowni) i na kartkach 0. wymiarze
10X12 cm, z numerem porządkowym
naklejano całe zdanie lub zwrot oraz
wersję łacińską, co pozwalało wszy-
stkie wyrazy i odcienia znaczeń za-
chować. Na górze kartki pisało się
(jakby metodą akrofoniczną) po-
czątkowe litery wyrazów na kartce
spisanych w porządku aliabetycz-

nym; oczywiście litery powtarzały.
| cię tylekrotnie, ile wyrazów od nich
się zaczynało. A więc n. p.:

aaabcchikktszz

A tą istąą skodą czsosz etc.

Ipsumque, guod intulit etc.
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Robił to kierownik. Potem już stu-
denci stypendyści wpisywali poszcze-
gólne wyrazy (oczywiście z kontek-
stem) na osobne kartki, skreślając po-
kolei litery wpisane na górze w mia-
rę przepisywania odpowiednich wy*
razów. Praca ta zapewniała dokład-
ność i bardzo często oszczędność w
cytowaniu wyrazów jednego zabytku.
Kierownikiem pracy był prof, Bau-
douin, współpracownikami: . Lecie-
jewski, Rozwadowski i Nitsch. Po wy-
jeździe prof. Baudouina na stałe do
Petersburga w r. 1900, na krótko
objął pracę prof. Nitsch i Paulisch,
po nich Łoś w r. 1902. Rozpoczął on
systematyczne przepisywanie goto-
wych kartek typu ogólnego na kartki
szczegółowe. Była to rzecz niełatwa.
Źważać trzeba było, aby zanotować
wszystkie wyrazy zabytku, odcienia
znaczeń, odmianki fonetyczne, formy:
gramatyczne, dobrą składnię. Do-
tychczasowe słowniki uwzględniały
tylko wyraz, pomijając mnóstwo zna-
czeń (n. p. Babiaczyk opuścił ich 99).
Po śmierci Łosia (10.X1 1928) kierow:
nictwo prac nad słownikiem objął
prof, Kazimierz Nitsch, sprawując je
do dzisiaj. Właściwym jedńakże i nie-
mal wyłącznym pracownikiem jest dr.
Henryk Oesterreicher, wkładając w
ukochane dzieło ogrom pracy i cierp-
liwości. Troskliwość zaś prof, Nitscha
walczy jak może'o dolę słownika.
Narazie niestety niema prawie fundu
szów na dokończenie prac i ten
olbrzym posuwa się krokami żółwia
do chwalebnego celu ostatecznego. Słownik obejmuje 1200 zabytków

zawierają dość konkretnie wyrażone.

| trzymaniu obowiązku.

„słownika są drobne
| po. tekstach łacińskich i £. p. 

DWIE ROTY PRZYSIĘGI
pewną ilość żydów, także w charakte-
rze pisarzy, Dlatego też istniały dwie
roty przysięgi: chrześcijańska i žy-
dowska. Różnica między temi rotami
może właśnie obudzić pewne zainte-
resowanie.
Tak brzmi rota przysięgi pisarza

żupnego chrześcijanina:
„Ja N. przysięgam Panu Bogu Wszech-

mogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu na

to, iż na urzędzie „pisarskim będąc, wiernie

|się sprawując i służąc skarbowi Rzpitej,
wszystko to; co należy do mego urzędu pi-

sarskiego, wiernie sprawując, nic nie opusz-

„czając, coby miało być ujmą i szkodą skar=
bową, i rachunki sprawiedliwe wydatków

na promocią solną czynię i jako teraz praw=

dziwe Ilchmościom Panom Komisarzom о4-
dałem rachunki, nic nie wziąwszy ani przy*
dawszy, ani utaiwszy, ani na oszukanie Ich

Mości spisane, ale rzetelnie bez wszelkiego
respektu na łaskę, fawory dzierżawców te“
raźniejszych i przyszłych nie oglądając się,

ale samo mając przed oczyma Sumienie i
dobro pospolite, tak mi Panie Boże dopo*
móż i Niewinna Męka Chrystusa Pana”.

A jurement żydowski brzmi w ten
sposób: `

„Ja N. przysięgam Pańu Bogu Wszech-
mogącemu, który stworzył Niebo i Ziemię,

| Morze i Źródła Wód na to: (podobne zobo
wiązania, jak pisarza chrześcijańskiego), ©
potem: ‚ Й ;

„Jeżeli. sprawiedliwie przysięgam, Panie

Boże mi dopomóż. Jeżeli zaś niesprawie-
dliwie, Panie Boże. mię zatrać. Obróć na

mię, na żonęji na dzieci moje wszystko złe,
jakoś obrócił na Hamana i na Dom jego.

I bodajbym słupem solnym stanął, jako żo-
na Lotowa, i bodajem się zapadł, jako Sodo-
ma i Gomora, Nadto bodajbym nie oglądał
Abrahama Izaaka i Jakóba, ale żebym zo”
stał w przepaściach siarczystych pogrążony

na wieki i nigdy (jeżeli * niesprawiedliwie
przysięgam) z domem moim nie usiadł me
łonie. Abrahamowym",

Zwraca uwagę przedewszystkiem
język tych rot. W epoce makaronizmu
w literaturze także i w wielu aktach
prawnych język zrobił się dość zawi-
ły, napuszony, przeplatany łaciną nie
najlepszego gatunku. Niezależnie od
tego jednak w różnych księgach admi-
nistracyjnych w lustracjach, inwenta-
rzach i t „d. pisze się po dawnemu do=*
brze po polsku, stylem prostym i jędr=
ńym. Dowodem tego choćby te przy*
toczone roty przysięgi. L JĄ

* Następnie te roty, chrześcijańskai °
żydowska, uwydatniają różnice reli-

, gli chrześcijańskiej iwyznania żydów-
skiego, Katolik zwraca się z ufnością
do Boga, wzywa go ną pomoc w:do-

est osobiście
za spełnienie go odpowiedzialny. Ży-
dowska rota zawiera szereg zaklęć i
przekleństw, Gniew Boga ma spaść
nietylko natojo, kto przysięgę łamie, `
lecz i na jego dzieci, na cały dom jego.
Jednakże ta straszna rota przysięgi

nie odstraszała żydów od jej łamania,
czego dowodzą liczne dokumenty.
Przysięgi podatkowe były stale niedo-
trzymywane przez żydów. Nie wiemy,
jak było z przysięgami urzędniczemi,

były wypadki zatrudnienia żyda na |
urzędzie. 3

W každym razie dla historji žydėw
w Polscę cennem jest stwierdzenie, že
w niektórych wypadkach żydzi spra-
wowali urzędy publiczne. Ustawo-
dawstwo od tego ich wykluczało. Wi
Ekonomji Samborskiej żydom w zasa*
dzie nie wolno było się osiedlać — a
tymczasem powołuje się ich na stano-
wiska pisarzy żupnych. Przykład ten
dowodzi, jak wielką była rozbieżność
między prawem pisanem, a praktyką:
życiową. * :

SSD LST KSK S T mi .

i staropolskich. W chwili śmierci prof. .
Łosia  nięopracowanych zabytków
było 250, dziś jest ich niecałe 60 (je-
dynie mniejszych). Pudeł z materja-
łem wtedy było 18, dziś jest 40, a 5
czeka na włączenie. Gotowych kar-
tek z wyrazami jest około ćwierć mi-
ljiona. Celem przyspieszenia robotyi
pod wpływem planu Bowegę wyda-
nia Lindego (obejmującego XVI wiek)
ustalono datę słownika ad quem na
r. 1500. Najcenniejszym materjałem

głosy, rozsiane

Koniec pracy przewidywano już
(kilkakrotnie: w r. 1897, potemŁośw
1921, prawdziwa jednak możliwość
teśo nastała dopiero dziś. Ale tylko
możliwość. Niczego drukować nie
można przed ostatecznem zebranie
rnaterjału. Nastręcza Się potem gi“
śantyczna praca ostatecznej redak:
i całe morze trudności i eliminowania
balastu, Korzystać narazie można ze
słownika na miejscu, w Akademji
Umiejętności, Wykończenie prac nad
nim będzie tem szybsze, im szybciej
ktoś w Polsce pojmie pożytek tego

| dzieła benedyktyńskiego.



|

 

JĘDRZEJ GIERTYCH.

Na zewnątrz — czy na
Treścią nacjonalizmu jest — w na-

szem rozumieniu — dążenie do wiel-
kości własnego narodu. Powtarzam —
w naszem rozumieniu. Istnieją nacjo-
nalizmy, które nietylko dążą do wiel-
kości swojego narodu, ale negują, by
istniało w Świecie coś, nad naród wyż-
szego. My ich poglądów nie podziela-
my. Podstawą naszego światopoglądu
jest — katolicyzm. Uważamy, że na-
ród ma chwiłowe miejsce w świecie,
stworzonym przez Boga — i na miej-
scu, należnem Bogu, go nie stawiamy.

Uważamy, że jest on najwyższem
dobrem tu, na ziemi. Jest on dobrem
doczesnem — ale noszącem już w so-
bie tehnienie wieczności: istniejącem
od wielu wieków przed nami i mają-
cem być wiele wieków po nas. To też
należy mu się tyle praw, należy mu
się wypełnienie tyłu obowiązków z
naszej strony, co niczemu innemu,
istniejącemu tutaj na ziemi. — Świat
stworzony został w ten sposób, że nie
składa się z luźnych jednostek, samot-
nie dążącyh do zbawienia, ale ugru-
powany jest w naturalne, wzajemne-
mi obowiązkami związane zbiorowo-
ści. Niższym stopniem wśród nich

jest rodzina, — wyższym — naród.
Człowiek pojedyńczy ma nietylko pra
wo, ale i obowiązek dbać o dobro swej
rodziny. Ma tak samo nietylko pra-
wo, ale i obowiązek dbać o dobro na-
rodu.

Dobro narodu — to jest „jego po-
myślność, jego wielkość, jego chwa-
ła. Dążyć do pomyślności, do wielko-
ści, do chwały narodu mamy nietyl-
ko prawo, ale i obowiązek.

Nacjonalirm — mówimy wciąż o
nacjonaliźmie naszym — jest to ten
kierunek w myśli politycznej, który
uważa, że zadaniem polityki jest pra-
cować dla dobra i dla wielkości
narodu. Kierunek ten przeciwstawia
się kierunkom innym, uie dostrzega-
jącym organiczności budowy świata,
widzącym tylko człowieka, oraz z po-
jedyńczych łudzi złożoną ludzkość,
albo stwarzającym sobie zbiorowości
sztuczne (klasę. społeczną, grupy inte-
resów gospodarczych, albo nie służące
narodowi i będące celem samym w
sobie państwo).

Otóż tu się wyłania zasadnicze za-
gadnienie: co to znaczy dążyć do wie!
kości narodu?

‚ Przeciwnicy nacjonalizmu posługu-
JA się często argumentem, że nacjona-
lizm dąży do wyniszczenia innych na-
rodów i że podstawą jego jest pragnie-
nie ekspansji zewnętrznej.

AI ILOAELTYANKEOLANIKOAIYALEASANOKIA

K. H. ROSTWOROWSKI

„JUBILEUSZ“
KOMEDJA W 4 AKTACH

Akt II — Próba ®

(Scena bez dekoracji, oświeflona jak
w czasie zwyczajnej próby. Z prawej
ławka, z lewej trzech robotników usta-
wia nagi szkielet bramy triumfalnej,
skleconej z sośniny. Godzina jedenasta
rano).

I ROBOTNIK: Tyle z tem roboty...
II ROBOTNIK: El... bo teraz gramy

same byle co. '
III ROBOTNIK: Totež wiecej ludzi

na scenie, niż na widowni.
MŁODY AUTOR: (wchodząc z pra-

wej) Przepraszam panów... Czy pró-
ba już niedługo...

I ROBOTNIK: Idź pan do domu!
Jeżeli za godzinę się zacznie, to będzie
dobrze.
MŁODY AUTOR: Przepraszam...

(wychodzi).
III ROBOTNIK: Spieszy mu się.
II ROBOTNIK: W gorącej wodzie

kąpany.
I ROBOTNIK: Po premierze osty-

gnie. (Patrzą na ustawioną bramę). A
no to chyba już.

II i III ROBOTNIK: Pewno że już.
(wychodza).

(Krótka pauza)
DYREKTOR: (wpadając z prawej)

Jest tam kto? (klaszcze w dłonie) Hej!
Jest tam kto?! (do wchodzących ro-
botników) nie słyszycie, że wołam?
(Pokazując bramę) Gdzie chorągiew-
ki? Gdzie festony? Gdzie napis?
] ROBOTNIK: Nam kazali tylko

tak.
DYREKTOR: Nie pytam, co wam

kazali, ale mėwię, co „ja“ kazatem. Po
a Inspicjenta!

1 ROBOTNIK: Słucham. (wychodzi
w prawo).
DYREKTOR: Niepojęte! Niepojęte!

(nagle szarpiąc bramę) O!Naturalnie!

Byle zbyć! — Panie Mortas! Patrz

pan! Co to ma znaczyć! Telepie się jak

pijana!
II ROBOTNIK: Przecie, panie Dy-

rektorze...
DYREKTOR: Wy zawsze macie ja-  

Nie da się zaprzeczyć, że nacjona-
lizm myśli więcej o ekspansji od ru-
chów klasowych, albo od naiwnego i
nie liczącego się z życiem, a nieraz bę-
dącego poprostu tylko obłudnym para
wanem dla jakichś dążeń zgoła nie i-
dealistycznych pacyfizmu i interna-
cjonalizmu.

Nacjonalizm dąży do dobra na-
rodu — a dobro narodu nieraz eks-
pansji wymaga. By nie ilustrować rze-
czy przykładami, których ocenę mo-
glibyśmy zabarwić subjektywnie, się-
gnijmy do stosunków bardzo odleg-
łych: jeśli Chiny duszą się od nad-
miaru ludności, jeśli ich przyszłym po-
koleniom grozi poprostu śmierć gło-
dowa, jeśli nawet i dzisiaj nieraz się
tam zdarzają okresy głodu, zabierają-
ce miljony ofiar, — a tuż obok, tak,
że tylko rękę wyciągnąć, leży olbrzy-
mi, żywy, a całkiem niemal bezludny
kontynent, Australja, — to czy mo-
żnaby mieć Chinom za złe. gdyby kie-
dyś pogwałciły subjektywne prawa o-
wych 6 miłjonów białych  Australij-
czyków, na to, by zapewnić możność
egzystencji przyrostowi naturalnemu
swojej 440-miljonowej masy? Takich
naturalnych konfliktów i rozbieżno-
ści interesów, w których niewiadomo
komu przyznać rację, a raczej w któ-
rych objektywna racja wogóle nie
istnieje, — jest na świecie mnóstwo.
Świat jest urządzony  hierarchicz-

nie. Tak, jak niema równości między
ludźmi, — jak nie da się tego unik-
nąć, że jedni ludzie są królami, a in-
ni sługami, — że jedni mają wielkie
prawa (ale też i wielkie obowiązki),
a innych życie obraca się w kręgu
spraw bardzo drobnych, — tak samo
niema też równości między narodami.
Są i zawsze będą narody wielkie, —
są i zawsze będą narody małe.I zaw-
sze łak będzie, że jedne narody będą
musiały ustępować. podlegać, podpo-
rządkowywać się woli narodów dru-
gich. Oczywiście, w stosunkach mię-
dzy narodami nie powinno być krzyw-
dy, — tak jak nie powinno jej być w
stosunkach między ludźmi. Ale niema
mowy o tem, by mogła, tak samo
między narodami, jak między ludźmi,
być ustalona raz na zawsze jakaś nie-
zmienna równowaga. Jeśli mądry, go-
spodarny, obdarzony licznem potom-
stwem chłop wykupuje — dla wypo-
sażenia swych dzieci — ziemię swego
sąsiada, pijaka i utracjusza, to nikt
temu chłopu nie uczyni z tego powodu
zarzutu; przeciwnie wszyscy go będą
chwalić za jego dbałość o przyszłość
nowego pokolenia swej rodziny.
Czyż zasługuje wobec tego na naganę

kieš „przecie“! Wam się wydaje, że
próba... (spostrzegając wbiegającego
inspicjenta) Acha!
INSPICJENT: Pan Dyrektor mnie

wołał?
DYREKTOR: Wołał — Wołał —

Chorągiewki? Festony? Napis?
INSPICJENT: Jeszcze nie gotowe,

myśleliśmy...
DYREKTOR: Panie. Kochany pa-

nie. Kochany panie!!!
INSPICJENT: Nie potrzebuje pan

dyrektor odrazu robić piekła!
DYREKTOR: Ja panu zrobię „pie-

klo“ Ja panu zrobię takie piekło, że
panu (wybuch) w pięty pójdzie!! (do

robotników wskazując bramę) zabie-

rać to! (wypada w prawo)
I ROBOTNIK: (który wrócił jedno-

cześnie z inspicjentem) Ale starego no-
si. ;

INSPICJENT: A nosi! Poprostu ży-
cie brzydnie! Cóżem ja winien, że ni-

czego się doprosić nie można! (wybie-
ga w lewo) > ;

Il ROBOTNIK: Bałagan psiakrew..
MŁODY AUTOR: (wchodząc z pra-
wej): Przepraszam panów, czy pano-
wie przypadkiem nie wiecie, gdzie pan
dyrektor?

Il ROBOTNIK: Wszędzie, panie!

Wszędzie! Od strychu do piwnicy!

MŁODY AUTOR: Przepraszam.
(wychodzi).
DYREKTOR: (wpadając na scenę

i trzymając w dłoni długi teston z soś-

niny, który włóczy się za nim jak tren

za panną młodą i który podtrzymuje

nawpół przytomny inspicjent) O! O!

Nie gotowe? Nie gotowe?—Przybijać!
1 i II ROBOTNIK: Od tego pan Zą-

bek.
DYREKTOR: (jednocześnie) Panie

Ząbek.
TAPICER: (wpadając) Słucham!

DYREKTOR: (do robotników) Po

drabinę!
I ROBOTNIK: Już poszedł.
DYREKTOR: (jednocześnie) Py-

tam panów — czy wczoraj — nie za-

powiedziałem — że chcąc—uniknąć—
bałaganu — na próbie — generalnej —

wszystko — ma być — już dzisiaj...

(spostrzegając III-go robotnika który

niesie drabinę — do Tapicera) Przybi-
jaj pan!

wszystkiem jego wielkość wewnętrzna.

 

wewnątrz
naród, który w trosce o los swych
przyszłych: pokoleń czyni to samo?
Rodzina, a naród, — to są zjawiska |
zupełnie analogiczne. Nie można po- |
tępiać w postępowaniu narodu, tego, |
co się pochwala w postępowaniu ro-
dziny.

Ale czy istotnie ekspansja jest głó-

trzeba odpowiedzieć jak najbardziej
„stanowczo: nie!

Ekspansja nieraz w program nacjo-
nalizmu wchodzi i nieraz wchodzić
musi. Ale nie jest ona nacjonalizmu
składnikiem istotnym. Doskonale mo-
że istnieć nacjonalizm, który od
wszelkich pierwiastków zaborczych,
od wszelkich dążeń do ekspansji jest
zupełnie wolny.

Jest to duże nieporozumienie — u: |
ważać, że wielkość narodu, to musi
być koniecznie wielkość terytorjalna.
Albo raczej ciągły wzrost tej terytor-
jalnej wielkości.

Wielkość narodu, — ta do której
dąży nacjonalizm, — to jest przede-

wnym celem nacjonalizmu? — I tu |

|

|
I

To jest wielkość i bogactwo jego życia
cywilizacyjnego, to jest niezależność
i godność jego polityki i wszystkiego,
co się składa na jego losy dziejowe,
to jest wielkość idej, które go ożywia-
ja i którym on służy, to jest autory-
tet i wpływ jaki on sobie zdobywa
wśród innych narodów:

Dążąc do wielkości naszego naro-
du — do Wielkiej Polski, — o takiej
przedewszystkiem wiełkości myślimy.

Nie znaczy to, byśmy się na zawsze
wyrzekali dążenia do powiększenia
naszej ojczyzny w znaczeniu terytor-
jalnem. Ale ewentualną ekspansję te-
rytorjalną uważamy tyłko za jeden
ze środków, wiodących do wielkości
narodu. Nie za cel.

 

  

  

Przynoszą ulgę i
uśmierzają bóle!
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TAPICER: (wchodzi na drabinę)
DYREKTOR: Ale panowie zawsze

musicie swoją głową. I co! I potem
pracujemy do piątej rano — artyści
pomordowani... (wybuch)Przecież i my
jesteśmy ludźmi!! (nagle do Tapicera)
Niżej! niżej, panie Ząbek! — Jeszcze
niżej! — Na lewo! — Zadużo! — Na
prawo! — Nie zjeżdżać! — (nagle su-
cho) Złaź pan!!
TAPICER: (schodząc z drabiny) Z

taką robotą...
DYREKTOR: (wyrywając łeston z

rak Tapicera) Dawaj pan! (jak balet-
nik wlatuje na drabinę)
WĄTOREK: (wchodząc z prawej,

gdy dyrektor przymierza feston) Panie
dyrektorze?
DYREKTOR: Czego.
WĄTOREK: Koledzy bardzo pro-

szą... bo to już po jedenastej...
DYREKTOR: (odrzucając łeston)

Niech koledzy podziękują tym panom!

(Do robotników) Horyzont! Ferm!(do
inspincjenta) | dzwonek! (złrunął z
drabiny i wybiegł w prawo)
TAPICER: On nas wszystkich po-

rzebie!
INSPICJENT: Żelazo nie człowiek!

Żelazo nie człowiek! (obaj wychodzą w
prawo).

(Na scenie zostaje Watorek. Wchodzi
młody autor)

(Watorek usiadł na ławce, wyjął z kie-
szeni gazetę i czyła)

MŁODY AUTOR: Pozwoli pan, że
się przedstawię...
WĄTOREK: Już trzeci raz, panie

autorze Wątorek.
MŁODY AUTOR: O, przepraszam...
znałem tylu panów...
WĄTOREK: Nie szkodzi, (wskazu-

jąc ławkę) Proszę. (czyta)
MŁODY AUTOR: (po chwili) Sza-

nowny pan... policjanta?
WĄTOREK: A policjanta...
MŁODY AUTOR: Szanowny pan

zapewne... nie bardzo chętnie...
WATOREK: Och...

MŁODY AUTOR: Bo zapewne ro-
a
WĄTOREK: Ogon.
MŁODY AUTOR: Ogon ?»..
WĄTOREK: A ogon. Napisał pan

samograja, więc z wyjątkiem roli Don-
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JACQUES BAINVILLE
'

Poincarć'go w
Akademii francuskiej, ASY do zało-

Następca prez.

życieli organizacji monarchistycznej
„L'Action Francaise" i jest stałym
współpracownikiem organu tego obo-
zu, dziennika noszącego tę samą na-
zwę. Jest rzeczą znamienną dla po-
łożenia wewnętrznego Francji dzisiej-
szej, że nie było to przeszkodą w po-
wołaniu p. Jacques Bainvillea do
Akademji. Coprawda posiada on
wszelkie kwalifikacje na to, by się
znaleźć wśród 40 nieśmiertelnych.

Jest przedewszystkiem świetnym
pisarzem; przyznają mu to zarówno
przyjaciele, jak wrogowie polityczni,
posiada prawdziwie francuski, jasny i
ścisły sposób myślenia, umie myśli
swoje ująć w formę klasyczną i wy-
kwintną. Niejednem ukrytykowi na-
sunęło się już porównanie pisarza
Bainville'a z Voltairem, jeśli chodzi
ostyl i formę. Kto zna literaturę fran-
cuską, ten zrozumie sens i walor ta-
kiego porównania.

Zainteresowania jego są wszech-
stronne. Chce zrozumieć życie gro-
mady ludzkiej we wszystkich jego
przejawach. To sprawia, że jest uro-
dzonym dziennikarzem. Od szeregu
lat, oprócz codziennego artykułu z
dziedziny polityki zagranicznej w
„L'Action Francaise" pisze w szere-
gu innych dzienników, tygodników
i miesięczników. Obok tego znaj-
duje czas na redagowanie miesięczni-
ka „La Revue Universelle“ i na pisa-
nie książek i to nietylko z dziedziny
polityki zagranicznej.
Wydał kilka tomów, będących zbio-

rem jego artykułów dziennikarskich,
lecz także kilka samodzielnych opra-
cowań, dotyczących zagadnień poli-

Kiszota.. To tobym zagrał. Cóż. Nie
jestem „jubilatem”... Odemnie obsada
nie zależy... Oczywiście nie mówię.
Dyrektor owszem. Ale jeżeli chodzi o
pewną „świeżość'... Inaczej się czuje
za młodu a inaczej... Nie zawsze „ru-
tyna* może zastąpić... Chociaż w tym
wypadku. No zobaczymy.
MŁODY AUTOR: Więc szanowny

pan obawia się...
WĄTOREK: Nie nie nie. Proszę

mnie fałszywie nie rozumieć. Ja tylko
tak między nami. Dyrektorowi się wy-
daje... Tymczasem to trzeba „przeżyć”.
To się „zrobić” nie da.
MŁODY AUTOR: A szanowny

pan...
WĄTOREK: Ja nic. Ja tylko tak

między nami, że w znakomitej zresztą

kreacji dyrektora jakoś mi zamało

„człowieka”'. Jabym to (mocarny gest)

o tak! — Naprzykład sam początek.

(z szarża). „ŚSprośny_ młodzieńcze!
Twój talent plugawy”... Przecież to po-

winny „światy” się walić!A tutaż?N0.-.

ma się rozumieć „poprawnie Ale żeby

„brało”?.. Zresztą... nie jestem od-

osobniony. Co najmniej trzyczwarte
publiczności.
SZELIGA (stary aktor, wchodząc z

prawej, z pattosem): Wątuś, szuruj do
kancelarji.
WĄTOREK: A czegoż znowu chce

odemnie?
SZELIGA: „Zobaczysz”, kotku —

„zobaczysz..
WĄTOREK: Ciągle coś nowego...

(wychodzi)
MŁODY AUTOR: Pozwoli pan, że

się przedsta...
SZELIGA (wciąż z pałosem) w dal-

szym ciaśu. nieodwołalnie Szeliga |
MŁODY AUTOR: Ochł... najmoc-

niej mistrza..-
SZELIGA: Drobnostka.—Cóż. Tre-

musia jest?
MŁODY AUTOR: No... pierwszy

raze.
SZELIGA: W dodatku Wątuś mu-

siał autora „nabujać*...
MŁODY AUTOR: Och nie. Myśmy

tylko tak...
SZELIGA: (przerywając) „między

nami“. Co? — Ha! ha! ha! ha! Wątuś  zawsze „między nami” a potem wróble
na dachach ćwierkają.. I założyłbym

tyki międzynarodowej, wśród nich
dwa zasługujące dziś jeszcze na prze-
czytanie — „La guerre et I'talie“ i
„Les consequences politigues de la
paix”.
Można go uważać za historyka:

Dają mu prawo do tego miana znane

szeroko jego książki „Histoire de

France", „Napoleon“, „Histoire de

deux peuples" (Francja i Niemcy),

„Histoire de trois generations” i kil-
ka innych. Jest znawcą spraw gospo-

darczych i finansowych, o czem
świadczą liczne jego artykuły tym

sprawom poświęcone w dziennikach,

a także książa „Coment placer sa for-

tune”, bęądca cenionym podręcznikiem

w tym zakresie.
To nie wyczerpuje wszakże jego za-

interesowań. Pisał sprawozdania tea-

tralne w swym dzienniku; wybór ich

ukazał się w książce — „Une saison

chez Thespis', opowiadania filozoficz-

ne („La tasse de Sate“, „Jaco et Lo-
ri"), rozprawy literackie i t. d. Obec-

nie pracuje nad historją trzeciej Repu-

bliki, ktėrej fragmenty juž isę ukazaly

w miesięcznikach. Będzie miał okazję

do wykazania znajomości tego okresu

dziejów Francji, w czasie uroczystego

przyjęcia do Akademii, wyglasz.jąc

mowę pochwalną na cześćPoincarė'go,

jednego z najwybitniejeszych polity-

ków republikańskich.
Pisząc o sprawach europejskich, mu-

siał się Bainville wielokrotnie zajmo-

wać sprawami, dotyczącemi Polski.

Zna geografję i historję, rozumie prze-

to znaczenie, jakie naród polski i pań-

stwo polskie posiadają dla dziejów na-

szego kontynentu. Nie zawsze mośli-

byśmy się zgodzić z jego opinjami, wy-

głaszanemi, gdy chodzi o sprawyEu-

ropy Wschodniej. Piszący te słowa

miał okazję dyskutować z nim o tych

zagadnieniach — rozmowy podobne

dostarczały zawsze wiele materjału do

myślenia i wywoływały w wyobraźni

nowe aspekty zagadnień.
Obok przeniklowego, docierającego

do istoty spraw spojrzenia, posiada bo-

wiem Bainville niezwykłą sprawność

umysłu, poczucie historyczne, wresz-

cie ujmuje zawsze zagadnienia poli -

tyczne na tle ogólnej sytuacji świato-

wej.
Urodził się w r. 1879, jest przeto w

pełni sił i' ma — spodziewamy się —

jeszcze długie lata pracy przed sobą.

Życzymy mu na tem miejscu, by dał

piśmiennictwu francuskiemu  szereś

jeszcze dzieł, by mógł, oddać usługi

swej ojczyźnie w czynnej pracypoli-

tycznej, a nietylko przy pomocy pió-

Е SK.

się, że odegrał panu całego „Don Ki-

szota” od deski do deski. Co?

MŁODY AUTOR: Och nie...

SZELIGA: Bo, uważa pan, w zupeł-

nem zaufaniu, dobry chłop, ale strasz-

liwy megaloman! Śtraszliwy megaló-

man! W gębie Herkules a jak co do

czego przyjdzie, wsypa nadwsypami!

—Dzieki Bogu, w pariskiej sztuce nic

nie ma do roboty. Coprawda my wszys-

cy, z wyjątkiem dyrektora, nic nie ma-

my do roboty, no i nie zawsze obsady

bywają szczęśliwe. (Po chwili) Tak,

tak. Szkoda. „Wielka' szkoda.

MŁODY AUTOQR: Szanowny pan

również nie bardzo chętnie burmi-

strza...

SZELIGA: Nie, nie, — No cóż?.-

Mnie tam ostatecznie obojętne, bo

przecież mam za sobą „lata”. Kochany

autorze... Długie lata... Grało się Ham-

leta, grało się... Ach, co tam będę wy-

mieniał... więc epizodzik mniej, epizo-

dzik więcej... Tylko — w zupełnem za-

ufaniu — szkoda mi każdego zmarno-
wanego wieczoru — Tak, tak. — Wi-
dzi pan, to to aktorskie serce, panie!

Aktorskie serce! — „Kraje się'. No
„Kraje się”!

MŁODY AUTOR: Bo... bo... bo co,
szanowny panie. Bo co.

SZELIGA: No bo... Jakże pan chce.
Człowiek „wiekowy'* a dotychczas nie
może opanować temperamentu. Przecie
pan widzi, co wyprawia. I na scenie, i
za sceną, i nad sceną i pod sceną. А
sztuka, panie to „lokalizacja”! „Cen-
tralizacja'! „Globalność*! — To też
śdybym „ja” był Don Kiszotem — na-
turalnie nie mam żadnych pretensji,
ale iak dla przykładu — to, zaręczam
panu, inaczej Zgruntu inaczej! —
Przedewszystkiem na niższym tonie.
On podciąga, podciąga.. Następnie
„lapidarny spokój". Żeby „mrowie”,
panie...
INSPICJENT: (wpadając z prawej)

Szela! do dyrektora!
SZELIGA: Cóż do djabła! Sądy do-

raźne, czy co?!
INSPICJENT: Idź, idź, idź! Na mi-

łość boską idź!
SZELIGA: Ależ idę! Idę! Idę (wy-

chodzij
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| WIEŚ I JEJ PIĘŚĆ
Frontem do wsi! ku wsi, ku Napra-

wie, ku Wierzchowicom, ku Miyno-
wowi, ku Biadolinom, ku Handzlów-
ce, ku Chabówce, ku Porębie, a mo-
że razi ku Albigowej? Teraz ją od-

rywają, wreszcie, w pięć lat po so-
wieckiej modzie wsioskiej, w trzy la-
ta po inauguracji itlerowskiej,
dziewiąta tala, znana, dobrze znana,
już zdawna oczekiwana.

a jąs lat te-
mu,kiedy rzej Sto a nim
Orkan, Gwiżdż,"Galicawikodził do
literatury a Orkan swą twardą żyla-
stą, kosmatą dłonią,odkrywał ezce-
remonjalnie straszliwą już wówczas
nędzę góralską. Sewer - Maciejowski
opisał wtedy w powieści „Matkę“
Orkanową i jej bohaterskie wysiłki,
żeby Franek wyrósł na inteligenta,
wyedukował się, pisał a potem jako-
że ma talent, wszedł do literatury.
„Komornicy”, zdaje się, nazywała się
ta powieść, która nami wtedy
wstrząsnęła czy też „W Rostokach",
dziś się już nie pamięta która z
nich, Kiedy nam odczytywał pierw-
sze fragmenty w pierwszem, akade-
mickiem  „Kółku Literackiem* w
krakowskiej knajpinie (u. Deptucha
na Szewskiej), wszyscy byliśmy do
śłębi wzruszeni, Powitało się tę no-
wą grupę, ten nowy zastrzyk w lite-
raturę świeżej krwi entuzyastycznie
i najserdeczniej („Felibry idą'). Or-
kan pisał potem i na scenę i powieść
historyczną („Kostka Napierski'), ale
nowe inteligencjiniędy nie do-

arł a paupe em jego Parjasówz
„Gorcėw“ Saris, ludziska sw óżkice
H. Po wojnie tak już doszczętnie wy-
szedł z obiegu, że śdyby nie pomoc
finansowa Endeków („listy ze wsi“
w „Kurjerze Poznańskim") byłby li-
teralnie głodował. Dopiero po śmier-
ci przedwczesnej zaczęli do niego
nagle wszyscy się przyznawść, ak-
kaparować go partvinie, stawiać mu
pomniki, nazywać ulice jeś» azwis-
kiem 1, t. p. W ostatnich latach cięż-
kiego życia nikt mu tam nie patrono-
wał i nie pomagał z jeśo combattan-
tów, tak, że zebrało się w nim dużo
goryczy do „swoich'”, którą na rok
przed śmiercią zetknąwszy się raz ze
mną na stacyjce w Chabówce tak wy-
lewał, żeśmy cztery nasze pociągi
prześlepili, na ławkach się przedrze-
mali, a potem znów trąbili desperac-
ko aż i wszystką „pejsachówkę” wy-
żłopali i po dwudziestu godzinach
przegadanki i „swarzenia” się rozje-
chali,

To tež, kto Pond S A
„iaccuse“, jego eksplozywny debiut
na tle ZA Młodej Pol-
ski (w jej fazie „secesyjnej) temu
nie tak łatwo zaimponują dzisiejsze
rewelatory. A już nie „ogorzeje od

miesiąca” taki publicysta-warszawi-
sta, co przez szereg lat po kilka mie-

sięcy letnich wśród tego ludu stale
bytował, ich życiem dosłownie żyjąc,
na roboty polne chodząc, z wspólnej
miski omal jedząc, w kumy idąc, na

ka drepcząc i w weselach i w
zgryzotach rodzinnych udział biorąc.

To też kiedy teraz sypią się jedna
po drugiej, opowieści „stamtela” od

najznaiomszych stron, opowieści re-
welujące najgłośniej o bezkresneji
bezdennej nędzy panującej i grasują-
cej na podgórskich a potem i pod-
halskich wsiach, ten co ją zna od lat
na wylot i przypatrywał się zbliska

jej narąstaniu i pęcznieniu i na-

brzmiewaniu, znacznie spokojniej od-
nosi się nawet do tej już kataklizmo-
wej fazy, do tego apogeum i pande-
monium biedy... polskiej Tschandali,
na której eksploatowaniu tematycz-
nem wyrastają teraz wspaniałe Loto-

sy talentów i sukcesów aktualnych.
„Drzewiej* robił to Orkan kość z
kości, kość z kości, tak samo jak lu-
dzie z jego powieści chudziak, nę-

dzarz, gruźlik a z łaski Boskiej i pi-
jaczyna uboga. | nic z tego nie wysz-

ło... Nie się nie poprawiło. Teraz zaś
to robią jego epigonowie, z lewej

ręki potomstwo, także i utalentowa-
ne cepry (ciarachy) przywędrowane

(po tematy) jenteligenty, cwaniaki
(szczwaniaki). I też nic z tego nie
wyjdzie, I nic się nie. poprawi. 1
wszystko dalej będzie szło na gorsze.
I żadnego promyka nadzieji nie wi-
dać. Telo tylko, że jednego autora
rewelatoraupr -miuje Akademia, aby
sobie nałożyć fałszowaną aureolę
„przyjaciółki ludu roboczego” (chłop

potęgą jest i basta). A na drugiego

posypią się ekstazy krytyczne orśa-
nów alimentowanych i też aby sobie
nałożyć fałszowaną etykietę objek-

tywności, bezparcyalności i także
„przyjaciół ludu" („chłop potęgą jest
{ basta'). Najzajadlejsi antagoniści po-
litycznego wyzwolenia włościaństwa,
szkalownicy  miażdzący kopytami  

pacyfikacji Witosowice będą się
zgrywali w superlatywych dla Kurka
i Rusinka, Wiktora i Kruczkowskie-
fo, zczasem może dla Olchy, Skuzy,

łodożeńca, i innych, będą się :>z-
czulali komedyancko, będą rozrywali
szaty na sobie, włosy rwali i popiół
na łby zk ale ani dla Naprawy
ani dla Wierzchowice, ani dla wszyst-
kich wsi i siół w Polsce jak długa
iszeroka znów nic z tego nie wyjdzie.
Po pontyfikalnem nagrodzeniu poety,
co rzetelnie grypę polską opisał, bę-
dzie dla aparatczyków, snobów i mi-
dinetek ministerjalnych poczęstunek
(wyżerka po chłopsku) a nikomu na-
wet przez mózś nie mignie, że przy
nagradzaniu powieści o nędzy -
kietu aranžowač się nie godzi, tem-
bardziej że żadna Akademia Lite-
racka w Europie, nigdy, nigdzie ad-
ze sobie kolacyjkami nie zwa-
ia...

Kiedy Orkan przedkładał spole-
czeństwu dokumenty materjalnej nie-
doli chłopskiej, równocześnie Wy-
śpiański przypominał i ostrzegał o
potencjalnej sile żywiołu chłopskie-
go, o pięści „kułaka' chłopskiego, nie
tylko w „Weselu”* ale i w „Klątwie“
i w Królu Chłopków Kazimierzu” i w
Bolesławie Śmiałym"', I znów wtedy
rozchłopiło się w sentymentach inte-
ligencji kierowniczej i znów przeszła
ciepła fala atektów dla „kolorowych
mas i dla tych samych „gospodarzy”
Czepców i Borynów, których równo-
cześnie wizyjnie ewokował Reymont.
Dla autora „Chłopów” przyszła z te-
śo nagroda Nobla, dla autora „We-
sela* nieśmiertelność i Skałka. Ale
iw Lipcach łowickich i w Brono-
wicach podkrakowskich madal nic
a nic się nie poprawiło, jeno się ku nę-
dzarstwu wszystko pochyliło.  Lite-
rackie mody przychodzą, przechodzą
i przemijają, wybiedzone miasta czy*
tają w sobie co czas jakieś prześliczne
„romanse' o wynędzniałych wsiach,
ku pokrzepieniu serc dowiadują się,
że w terenie jest jeszcze gorzej, sa-
nacja ogólna od dziesięciu lat już na-
stała i staje, w tytułach artykułów
wstępnych ciągle czytuje się o po-
prawie a tymczasem tak pod Jorda-
nowem na Podgórzu jak i w tysiącach
tysięcy siół nędza olbrzymiejąca o ja-

kiej dawniej świat i Korona Polska
nie słyszały. W groźnej broszurze
swojej p. t. „Wieś nie ma pracy autor
p. Jerzy Michałowski biorąc pod mi-
kroskop badawczy statystyczny tylko
jeden powiat to jest Rzeszowski daje
z niego całe piekło Dantejskie:
„W lecie jest łatwiej, ale w zimie w pół-

nocnej części powiatu spotkać można w

chałupach dzieci, które zawiązywane są na

cały dzień po szyję do worków z sieczką,

gdyż bez ubrania zamarzłyby w zimnej, nie-

opalonej izbie“ (str. 49).

Tu się teraz czyta „plan” trzydzie-
stu trzech noweł konkursowych z
animalicznego życia nauczycieli wiej-
skich to przy tych nowelach, włosy
na głowie się jeżą, w gardle zasycha,
współczucie dławi, choć to wypisują
przeciętne prymitywy. W innych pi-
smach ankiety. W innych „listy ze
wsi“ tak groźne, że po nich herbaty
z cukrem przełknąć się nie chce wra-
źliwcowi, bo go wstyd zalewa. Morze,
morze, istne morze niesprawiedliwoś-
ci społecznej,

Politycznie stowzęjói 1 dzisiej-
szej tragedji ludzkości świadom i or-
jentujący się człowiek czyta te biule-
tyny spokojniej z ungielską flegmą,
cum grano salisbury. On wie, wie, jak
jest w Eldorado chłopskiem (i robotni-
czem), w Sowietach, on wie, że w
Dollaryce w r. 1933 farmerskich gos-
podarstw zlicytowano: 150.000, ko-
nia kupuje się za 10 dolarów a trakto-
ry sprzedaje już od 25 dolarów! Nędza

szaleje i w Szampanji i w Szwajcarii i

na Sycylji i w Kalifornii i w Japonii.
Ale co ta tam pauperyzacja rolniczego
stanu piątego na całym globie może i
co powinna obchodzić naszych piszą-
cych synów chłopskich Olchę, Skuzę,

lub Kruczkowskiego? Nic, i sprawie-
dliwie że nic! Niech na całym świecie
nędza, byle obiecywana przez Sanację
tylokrotnie naprawa wreszcie ieš

w czemś najdrobniejszem się objawi-
ła, byle nie pogorszało się tak wszyst-
ko z roku na rok, z tygodnia na ty-
dzień, byle Lachy nie spadały poniżej
poziomu Fellachów, Kulisów i Parja-
sów. Poetę nie obchodzi i nie może
obchodzić ciężki problem „reagryza-
cji” w Anglji, gdzie „chłopstwa” tylko
800.000 na 45 miljonów! Jego obcho-

dzi, gryzie i do rozpaczy doprowadza
to, że w jednym modelowym powiecie
małopolskim (rzeszowskim) 90% rol-

ników odżywia się głodowo i że, żeby
temu zaradzić, z jednego tylko powia-
tu powinno wyemigrować 60.000 lu-
dzi, bo wieś, bo wieś polska „nie ma  

pracy”! bo niema gdzie emigrować na
"zewnątrz a na wewnątrz też się do
miast przelewać nie może, skoro indu-
strjalizacja zahamowana, pu le-
ży a handel w rękach tych obcych, co
się do handlu od stuleci wyspecjalizo-
wali i na całym omal globie go zmo-
EE

łody Kruczkowski wpada wtedy
w $niew, w furję, w szał, Ma talent
(„iskrę Bożą”) i współczujące, litością
nabrzmiałe, młode serce. Odchodzi z
oburzenia i odrazy od przytomności
Dziwić mu się nie można. Kto kiedy
w ostatnich latach dłużejgraebywai,
ale dosłownie wśród chłopów, dziś już
wszystko jedno czy kułaków („boga-
czów*), czy wśród małorolnych, czy
bezrolnych, ten wie dobrze, jak czę-
sto zaciska się pięście, że aż trzesz-
czą. Kiedy Balzac pisał swoich „Chło-
pów”, kiedy Hamsun swoich, Prus
„Płacówkę”, a Tołstoj stary zaczął
rozmyślać o znikomości nie tyle świa-
ta, ile cieniutkiej warstwy burżujskiej,
jeszcze się to życie chłopskie inaczej
prezentowało. Teraz i u nas to są na-
prawdę i Gehenny į Golgoty i u „ku-
lakėw“ i u biedoty już bez różnicy,
ba nawet z rolnikami - ziemianami,
obszarnikami „latytundystami“ wlącz-
nie.

Indygnacji zatem i furji pisarskiej
czy to Olchy czy Skuzy Kruczkow-
skiego, czy lekko już zmodernizowa-
nego Jalu Kurka dziwić się nie mo-
żna.
Dziwić się natomiast przychodzi,

że wszyscy ci pisarze chłopscy ni stąd
ni zowąd wybrali sobie jednego ko-
zła ofiarnego, któremu przypisują du-
żą część odpowiedzialności za ten
stan bezgranicznej dzisiejszej nędzy
chłopstwa polskiego. Gdyby to było
sporadycznie z tym kozłem, możnaby
nad tem spokojnie przejść do porząd-
ku dziennego, zmonitowawszy tego
lub owego. Ale to już jest nagminne.
To zaczyna być konwencją i szablo-
nem... To weszło już w nałóg, w na-
łóg głupi, bezmyślny, prostacki, pry-
mitywny, podejrzany, a nie bezintere-
sowny, bo spekulacyjny.
Ponieważ to samo miało miejsce w

Hiszpanji, w literaturze hiszpańskiej
lat temu kilka i doprowadziło do hor-
rendalnych łotrostw i zbrodzieństw i
barbarzyństw, przeto czerpiąc smut-
ne eksperiencje z bratnio - katolickiej
republiki (patrz analogję skonstruo-
waną przez Lelewela, Buszczyńskie-
go, Balińskiego(, należy już wreszcie
rzucić światło na ten bezecny ab u -
sus, zdemaskować psychozę czy ma-
nierę beletrystów i motyw spekula-
cji i kalkulacji odsłonić bez ceremonii.
Kozłem ofiarnym tej grupy pisarzy

jest wsioski ksiądz proboszcz.
Jak w dawnej Francji Combesos-

ko-Frangoskiej i jak w Hiszpanii mię-
dzy latami 1930—1934 to „Czarna po-
stać” (Schwarzcharakter) u
Rusinka, u Wiktora, u Zarembiny, u
Kruczkowskiego, Wzruszająco, roz-
czulająco piękny jest... „sta: on-
ny“ u Rusinka, u Kazimiery Alberti,
u Kruczkowskiego, a demoniczny aż
do zbrodniczości, antypatyczny, pi-
jawkowaty pleban w... Młynowie, w
Wierzchowicach, w Rusinkowie, Bia-
dolinach, w Głodówce, w Suchowoli,
w Zamarlakach, w Zdychańcu (Gór-
nym i Dołnym). Oczernianie, szkalo-
wanie, plugawienie u mniej utalento-
wanych, u Kruczkowskiego stało się
pastwieniem i wzrosło do wymiarów
sadyzmu. Jego najwrędniejsza po-
stać, ksiądz Kolasiński, PT jest
stanąć obok figur Paul de ua i Sa-
cher - Masocha. W dzisiejszej Eu-
ropie, w żadnem piśmiennictwie ža-
den beletrysta nie odważyłby się na
taką postać duszpasterza, jak ten wy-
soce utalentowany pastuch, intelek-
tualny symplista i prostak w swym
światopoglądzie.
Ale jest w tem rozkładaniu i roz-

kładzie kolorów białego i czarnego
niestety i motyw całkiem trywialnie
spekulacyjny. Młody, utalentowany
rewolucjonista zna już dokładnie nasz
rynek księgarski, popyt i podaż,
konsumentów i odbiorców literatury
procent normalny. Wie, że rdzeńni
Lechici literaturę popierają minimal-
nie. Lektorem wydawniczej firmy
Gebethner i Wolff jest z ramienia „o-
pieki" niejaki p. „Wat” ex - komu-
nista, decydujący o doborze rękopi-
sów i o wysokości honorarjów. Gdy-
by komunizujący poeta Kruczkowski
naj '„ał powieść « „Księdzu Tyczyń-
skim ze wsi Albigowej, ani dzisiejsza
tak obwatowana ongiś tak piękna fir-
ma nakładcza powieści tej ani żadna
inna w Warszawie by nie wyda!y, ani
generalny recenzent warszawskiego
„Naszego Przeglądu” w  entuzja-
stycznej, dytyrambicznej ocenie ze-
zującej ku Bolszewji powieści nie na-
pisałby*  

Z naszej strony pragnęliśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na niezwykle sympatycznie po-

stawioną postać żyda Mendla, wiejskiego

arendarza, zrujnowanego przez działające
na wsi czynniki reakcyjno-antysemickie.
Nowa powieść Kruczkowskiego jest już nie-

tylko, jak jego pierwsza interesującym
utworem ze względu na swoje śmiałe i re-
wolucyjne nastawienie ideowe, ale dziełem
epickiem o dojrzałym i swoistym artyzmie.

Artyzmem tym bezsprzecznie
już.. dojrzewającym zachwyca się też
w równie olbrzymim feljeto1' z im-
ponującą punktualnością swemu „Sło-
wu'' (wileńskiemu) dostarczonym, re-
cenzent tego katolicko - konserwa-
tywnego organu, pan Charkiewicz,
mający zresztą į bardzo delikatne za-
strzeženia:
Ale Kruczkowski nietylko gromadzi fak“

ty różnych przekroczeń i nadużyć ze stto-

ny księdza, lecz zarysowuje destrukcyną
pracę księży. Proboszcz w „Pawich pió-

гасЬ" to obłudnik, nie przebierający w
środkach; kleryk; przyjeżdżający na waka-
cje, zostawia po sobie trwałą pamiątką w

postaci dziecka, — na zakończenie zaś po-
daje autor urywek z okolicznościoweśc li-
stu pasterskiego arcybiskupa lwowskiego,
który po ogłoszeniu wojny wyraził wierno-

poddańcze uczucia,”

Tak kurtuazja dworska, jak i po-
śpiech, z jakim recenzent „Słowa”
emuluje z panem Pommerem z „Na-
szego Przeglądu* (i wszystkimi inny-
mi pommerami z prasy oficjalnej) da-
ją dużo do myślenia tym, którzy ob-
serwują bajeczny bałagan w naszych
ustosunkowaniach literackich. Kry-
tyk „Słowa” w przekonaniu, że na
takiem przecenianiu artyzmu po-
lega europejskość krytyka (na-
wet na ultrakresowej prowincji) prze-
chwala, a więc poleca żubrom bolsze-
wizującą lekturę, protegując amatora
rewolucji, któryby z ochotą żubrów
wieszał na suchej gałęzi. I tak samo
wychwalon będzie artyzm kla-
sowca, Kruczkowskiego (pogromcy
księdza Kolasińskiego) w innych sa-
natkach - konserwach. Taka maniera
weszła już w modę,

A równocześnie, kiedy młody, deli-
katny, subtelny, skromny narrator —
a może i gawędziarz Noyszewski wy*
daje już drugi swój tomobciążony
sympatycznemi postaciami katolic-
kich duchownych, anijeden lite-
ralnie recenzent konserwatywnego o-
bozu słówkiem o tym bezsprzecznie
utalentowanym pisarzu nie piśniel...
A równocześnie?

A równocześnie w socjalistycznym
„Robotniku' poważny i historycznie
wykształcony pisarz, J. Krzesławski,
daje autorowi „Pawich Piėr“ bardzo
poważną , wyarśgumentowaną repry-
mendę. Za co? Za to ,że powitany z
hałasem przez pommerów, a z rewe-
rencją przez sanacyjno - katolickich
krytyków, dyfamator proboszczów
zdyfamował też bez żadnych danych
historycznych wiejski (i miejski) lud
w poprzedniej swej powieści „Kordjan
i Cham', Okazało się bowiem, że
zbyt ulegając suggestjom prof. Han-
delsmana, za daleko się i całkiem
sprzecznie z rzeczywistością  histo-
ryczną posunął w insynuowaniu, ja-
koby „ " w r, 1931 w styczniu
był przeciw „Kordjanowi”, podchorą-
żym i walkom o niepodległość, a in-
klinował do Moskali i do „potwora
Belwederskiego".
Już raz dostał za to autor z pod

Krakowa (skąd i inni dyfamatorzy
kleru) od sowieckiego publicysty So-
belsohna (Radka z Tarnowa) potęż-
ne „wciry”.

Teraz, w obronie spotwarzonego
patrjotyzmu chłopa Deczyńskiego z
r. 1931, występuje z mocną stanow-
czością socjalista Krzesławski. Dla
panów z Pommeranji będzie to szcze-
gół może obojętny. Dla pana Charkie-
wicza chybaże nie?

04 przyczyną złego sapomoczu-
cia I t. p. Należy bezwzględnie

usunąć te dokuczliwe cierpienia.

Przy hemoroidach stosuje ele

+Goedecke*

Do nabycia w apłakach.
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MASY
PRZEMÓWIŁY

Przemiany w szerokich masach
społeczeństwa polskiego, jakie dokona-
ły się na przestrzeni ostatnich kilku
lat, zasługują na baczniejszą uwagę.
Wśród przeciwników Obozu Naro-

dowego, ku któremu obecnie ławą ma-
sy ludowe się garną, nie widać zrozu-
mienia tego faktu. W niepodległej Pol-
sce stwarzano Świadomie sugestję, że
masy robotnicze i chłopskie z natury
rzeczy muszą pozostawać pod znakiem
ideologji klasowej.
Rzekomo tak zawsze bywało...
Tymczasem z dumą możemy przy-

pomnieć, iż bliska łączność i serdecz-

ne związki Obozu Narodowego z ma-

sami ludowemi nie są przypadkowe,
ani też pozbawione tradycji.
Wszak Obóz Narodowy swą pracę i

karjerę moralną przed czterdziestoma

zgórą laty zaczynał właśnie od dzia-

łalności wśród tych mas, od ich oświe-
cania i wychowywania.

Dziś słusznie wracamy tam, skąd
wyszliśmy — do mas, — których na-
turalnym rzecznikiem jesteśmy.

Doniedawna polskie masy robotni-
cze i chłopskie chorowały na klaso-
wość. Politycznie i społecznie pozosta-
wały w pachcie socjalistów i żydów,
którzy czujnie baczyli, by broń Boże,
taki „szary“ Polak nie pokusił się
wyjść z ciasnego, zatęchłego podwór-
ka klasowości, by, broń Boże, Polak z
Polakiem nie znalazł wspólnego języ-
ka. Podobnoć robotnikowi polskiemu
był bliższy robotnik żyd, czy poprostu
każdy żyd, aniżeli „straszny*  miesz-
czanin polski. „Walka klas“ nakazy-
wala chtopu polskiemu z nienawišcią
patrzeć na dwór i plebanję.

Aż nareszcie poczciwym Polakom
znudziła się  niedorzeczna „walka
klas“, w której zwycięzcą z reguły był
ten trzeci...

Masy, czyli szerokie warstwy chłop-
skie i robotnicze społeczeństwa nasze-
go, pod wpływem wielu przyczyn, po-
czuły w sobie głos krwi polskiej, który
wywiódł je z niewoli nienawiści klaso-
wej i etapami Łodzi, Częstochowy,
Podhala, Podlasia, powiódł na szlak
solidarności narodowej.

Kiedy runął filar „klasowości”, mu-
siał też conajmniej popękać i drugi fi-
lar, podtrzymujący chwilową obojęt-
ność mas ludowych wobec idei naro-
dowej. To filar świadomego, czy bez-
wiednego sprzyjania mas żydom.
Gmach panowania ideologj' mater-

jalistycznej musiał się głęboko zaryso-
wę gdy jego filary poczęły kruszyć
się.
Przemiany duchowe w masach po-

częły dokonywać się w niezmiernie
znamiennej chwili kryzysu moralnego,
którego poważnym czynnikiem jest
kryzys gospodarczy.

Jakiż cios spotkał obóz ideologji ma-
terjalistycznejj że w wymarzonym
zdawaćby się mogło momencie dla roz-
woju ideologji „walki klas* — masy
przez długie lata wychowywane w ha-
słach dobrobytu za wszelką cenę —
odczuwają dziś większy głód moralny,
duchowy, od niewątpliwego zresztą

głodu żołądka!
„Niewdzięczne masy* dają dziś po-

słuch tym, co ani im nie schlebiają, ani
nie obiecują doraźnych, materjalnych
korzyści, a wprost przeciwnie, prze-
mawiają twardym językiem obowiąz-
ku i odpowiedzialności.

Trzeba też pamiętać, iż te przemia-
ny duchowe w masach na tak wielką
skalę dokonywały i dokonywują się
bynajmniej nie z jakiejś podniety ze-
wnętrznej, mechanicznej, ale przeciw-
nie, organicznie, niemal samorodnie,
co jest doniosłą gwarancją trwałości i
wagi tych przemian.

Wyzwolone z pęt klasowości i służ-
by żydostwu — masy ludowe, zgodnie
z naturą i tradycją polską, ujawniają
swe pragnienia i ideały.

Łakną one ładu i sprawiedliwości,
pragną, by człowiek w Polsce, ten t.
zw. szary, przeciętny człowiek rzeczy-
wiście doszedł do głosu, jako pozycja
istotna i ważka, a nie jako ornament i

| hasło agitacyjne.

Człowiek z masy ludowej nie pra-
gnie ani socjalizacji, ani „planowej go-
spodarki*. ani walki z religją, ani swa-
woli, ani takiego ustroju w którym
jest tylko bezduszną, zautomatyzewa-
ną cyfrą, a raczej zerem.

Ten „szary” człowiek nie jest ani ta-
ki szary ideowo, ani taki przeciętny,
jakby się napozór wydawało. To czło-
wiek twórczy. zapobiegliwy. pionier-
ski, który pamięta, iż jest stworzony
na obraz i podobieństwo Bożel
Oto prawdziwe oblicze przemian du-

chowych, zachodzących w masach,
przemian w kierunku idealistycznym,
a więc narodowym.



JAN REMBIELINSKI

ŻYWA PRZESZŁOŚĆ
Niepospolitą zasługą wobec kultu-

ry naroaowej są przedsięwzięcia ta-
kie, jak obecna wystawa polskiej
sztuki gotyckiej w IPS-ie (zorganizo-
wana przez d-ra Michała Walicki2-
go) lub urządzony przed kilku mie-
siącami pokaz iluminowanych rękopi-
sów ze zbiorów Bibljoteki Narodowej
w Warszawie, Mimo nieuniknionej u-
łamkowości tego rodzaju przeglą-
dów — wystarczy wskazać, że obec-
na wysta a sztuki gotyckiej u
formuje zgoła o... Stwoszu, a na wy-
stawie  iluminowanych rękopisów
dzieła najznakomitsze, jak np. Kodeks
Baltazara Behema, zaprezentowano
w kiepskich jedynie reprodukcjach—
mimo tej, usprawiedliwionej zresztą
całkiem fraśmentaryczności, pokazy
takie są (bez przesady) potężnem, do
głębi wzruszającem przeżyciem dla
każdego umiejąceśo myśleć i odczu-
wać polskiego widza. Ukazują mu —
choćby w maleńkich okruchach —
Polskę z przed lat pięciuset i daw-
niejszą, Polskę o ileż wyższą cywili-'
zacyjnie, bardziej europejską, wspa*
nialszą, niż to wydaje się nieuleczal-
nie na mikromanję narodową cierpią-
cemu, przeciętnemu  inteligentowi
współczesnemu.

Żczerniały w ciągu wieków farby
obrazów, pożółkły pergaminy ksiąg,
starła się i wyblakła polichromia fi-
gur rzeźbionych, a przecieżi dzisiaj
jeszcze wystarczy spojrzeć na oca-
laie pamiątki tamtych czasów, ażeby
stwierdzić, jak niezmiernie odległe
rzeczywistości bywają — bezkrytycz-
nie przyjmowane i powtarzane —
zdawkowe opinje i oceny. A już — w
najlepszym razie — dokładniejsze po-
znanie faktów przestrzeże niewątpli-
wie przed zbyt pośpiesznem i jakże
często nadzwyczaj powierzchownem
uogėlnianiem,

ak np. utarlo się popularne powie-
dzenie, że średniowiecze było
„mroczne'”. Dosyć popatrzeć na
zgromadzone teraz w IPS-ie obrazy
(zwłaszcza zaś odnowione niedawno,
jak np. słynny tryptyk z Bodzenty-
na), by stanąć w podziwie wobec ra-
dosnej barwno ści tych dzieł, jak-
że odmiennych od dyskretnych har-
monij półtonów, do jakich przyzwy-
czaiło nas malarstwo epok później-
szych. I nie chodzi tutaj tylko o ko-
lorowość _ malowideł _ (będących
wprost antytezą „mroku'”), lecz, co
ważniejsza, o barwność samego życia
i obyczaju, którego te obrazy są wi-
zerunkiem. Słusznie pisze a ówczes-
nym gotyku polskim nie skłonny
zbytnio do entuzjazmów, Feliks Ko-
pera („Polska, jej dzieje i kultura",
wyd. Trzaski, Everta i Michalskiego.
t. I, str. 455):
„Gdy stanęły strzeliste wnętrza i wnikało

do naw i kaplic światło, wtedy zdobiono

kościół polichromją a uzupełniano jej efekt
witrażami. Dodajmy do tego barwność ołta-
rzy i figur polichromowanych oraz barw-
ność strojów duchowieństwa, królewskiego

czy magnackiego dworu, i nie mniejszą

barwność ludu strojnego w żywe kolory, a

będziemy mieli triumf koloru, jakie-

go nie wywołał żaden inny styl w chrześci-

jańskiej sztuce”,

Innym znów, często o Średniowie-
czu powtarzanym komunałem, jest
twierdzenie o jego prymitywnej „su-
rowości', „brutalności”, „okrucień-
stwie” nie zdolnem do uczuć mięk-
szych, łagodniejszych.. A przecież,
ktokolwiek był na obecnej wystawie
sztuki gotyckiej, nie zapomni Chry-
stusa Ukrzyżowanego ze Starogardu,
dzieła tak serdecznie, tak głęboko

przenikniętego Pacaciem artysty
dla człowieczym bólem cierpiącego
Boga - Człowieka. Mimowoli przy-
chodzą na pamięć średniowieczne
pieśni religijne o Męce Pańskiej, tak
niedzisiejsze w swej łagodnej tkli-
wości:

„Krzyżu święty nadewszystko,

Drzewo naszlachetniejsze,

W żadnym lesie nie jest takie,

Jedno na którem Bóg był;
Słodkie drzewo, słodkie goździe
Słodki owoc nosiło.

Skłoni gałązki, drzewo święte,

Ulży członki rozpięte,
Odmień teraz onę srogość

Którą masz z przyrodzenia
Spuść lekućko i cichućko

Króla niebieskiego"...

Albo owa, słusznie wysoko przez
Briicknera ceniona „Skarga Matki
Boskiej pod krzyżem”;

„Synku, bych Cię nisko miała,
Niecoć bych Ci wspomagała

Twoja główka krzywo wisa, toć bych

. ją podparła;

Krew po Tobie płynie, toć bych ją utarła;
Picia wołasz, piciać bych Ci dała;

Ale nielza dosiąc Twego świętego ciała”.

Okres świąt wielkanocnych — to
ten moment w roku, kiedy bodaj naj-

silniej uprzytomniamy sobie owe nie

„drabiny organizacyjnej. Z

 

dające się żerwać związki, jakie —
mimo całej „nowoczesności dzisiej-
szej — zespoliły naród polski raz na
zawsze z macierzą cywilizacji naszej,

zachodniem, katolickiem średniowie-
czem. Dudnią szyny kołami
tramwajów, huczą autobusy, prze-

krzykują skutecznie hałas uliczny

głośniki radjowe; a przecież — wła-
śnie w ciągu tych dni — jak pobożni

kramarze średniowieczni, place przed

kościołami zapełniają sprzedawcy
wa poświęcanych i cierni, a w głę-

iPE.rozbrzmie-
wają starodawne pieśni, odprawiają
się, według odwiecznej liturgii, nabo-

| żeństwa...

Warto w tych dniach, poświęco-

nych pamiątce Zmartwychwstania,

zastanowić się przez chwilę nad tem,

co jest w cywilizacji naszej czynni-
kiem przemijającym, a co trwałym.
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JAN BAJKOWSKI

Gdyby mnie kto dziś zapytał, czy
jestem prawicowcem, czy też należę
do lewicy, pytanie to miałoby akurat
taki sam sens, jakby się kto żołnierza
służącego np. w bataljonie czołgów
pytał, czy jest husarzem, czy musz-
kieterem. Są pewne terminy, które
utraciły rację swojego bytu, stając się
jakimś archiwalnym zabytkiem. Bo
i zastanówmy się — jak przestarzały
jest już słownik parlamentarny w cza-
sach, gdy sam parlament w tej for-
mie, do jakiej przyzwyczailiśmy się
wszyscy, należy do przeszłości, Gdy-
by się nawet tak stało, że na chwilę
wróciłyby dawne czasy, to i w tym
wypadku byłby kłopot nielada, jak
np. porozsadzać rasik posłów.
Niewiadomo bowiem, czy z pojęciem
prawicowca lub lewicowca należy
wiązać sumę pojęć socjalnych, gospo-
darczych, ideowych, czy też stosunek
do istniejącego porządku lub przy-
szłości. Jeślibyśmy wzięli pod uwa-
$< to ostatnie, musielibyśmy przecież
dzisiaj ha skrajnej prawicy posadzić
przedstawicieli gospodarki kapita-
listycznej wraz z przedstawicielami
siwobrodego socjalizmu. (Oczywiście
o ileby jch kto miał wybrać).

Przykład ten napozór żartobliwy,
mówi bardzo wiele. Wskazuje dobit-
nie, jak t. zw. utarte terminy starły
się już do niemożliwości, jak dzisiaj
nie ułatwiają, ale utrudniają sposób

myślenia, Mimo to dyskusje, artyku-
ły, przemówienia, deklaracje i mani-
festy pełne są ich jeszcze dotychczas.
Wywołują nawet spory, nieporozu-
mienia, starcia. Dowód ogromnego
RA będącego przejawem my-
ślowego sybarytyzmu, który w swej
krańcowej formie —- bezmyślności,
doszedł do pławienia się w całym
steku frazesów, formułek ji terminów.
Sybarytyzm ów był na tyle przezor-
ny, że zdobył się nawet na wysiłek

ukucia teoryj, które go całkowicie u-
sprawiedliwiały.

Jedna z nich, starsza wiekiem,
zbudowawszy sobie całe rusztowanie
planowej gospodarki, obarczyła obo-

wiązkiem myślenia jedynie szczyt
dziwną,

niezrozumiałą skwapliwością, miljo-
ny będące poniżej tego szczytu, re-
dukowały swoje znaczenie do pozycji
kółeczka, czy trybu (bo nawet nie
*sprężyny) wielkiego automatu. Wma-

wiano w siebie, że wszelki sposób
myślenia jest sprzeczny z pojęciem

hierarchji i dyscypliny. Wiara w mo-

ralną więź łączącą i scalającą wszyst-

kich, omal że zanikła zupełnie.

Druga teorja, młodsza, wyrosła już
na podłożu narodowem. Głosząc ne-

gację  racjonalistycznego  ujmowa-

nia zjawisk i zupełnie zresztą słuszny

powrót do wartości racjonalnych,

popadła sama w  krańcowość, zbyt
wiele miejsca dając wyłącznie uczu-

ciom oraz instynktowi, może już nie-
co osłabionym i skażonym; trzeba

przecież pamiętać, że rozkład moral-

ny od czasupowalenia porządku śre-

dniowiecznego, a szczególnie przez
caty wiek XIX-ty nie mógł pozostać
bez ujemnych skutków.

W taki więc, wcale napozór mądry

spos*b  usprawiedliwiona bezmyśl-

ność walnie się przyczyniła do wo-

dzenia wszystkich po rozmaitego ro-

dzaju manowcach haseł, nanoszonych

nieraz Bóg wie skąd i przez kogo.
Stąd zbyt szybkie poddawanie się
nastrojom, sięganie po wzory i sza-

blony obce, nieprzystosowane do na-

sk warunków, stąd przerzucanie

się od koncepcji do koncepcji, stąd

nieporządek niedopasowanych do sie-

bie formułek, kryjących nieraz pod

fałszywą powłoką wiele starych,
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PRZEMIANY W MLODYCH
Oddawna zwracano już uwagę na

masowy zwrot młodego pokolenia ku
religji, na tłumny udział w rekolek-
cjach i praktykach katolickich. O-
becnie ruch ten przybiera nieco inny
charakter, rozwija się, przenikając ze
sfer uczuciowych do intelektualnych,
od wiary do rozumu. Pojawianie się
pierwiastka katolickiego w dysku-
sjach ideowych, a nawet programo-
wych stało się niezmiernie częste i

sympłomatyczne. Jest to nowy etap

w rozwoju ruchu. |
Pierwsze pokolenie, narodowe, któ-

re wchodziło na wyższe uczelnie, już
w wolnej Polsce stanęło przedewszyst-
kiem w obliczu problemu żydowskie-
go. Aby rozwijać się swobodnie, na-
leżało oczyścić atmosferę i tego doko-
nano po kilku latach walki ideowej
i organizacyjnej. Było to pokolenie a-
kademickie, środowiskiem jego były

niedzisiejszych, dosłownie „utartych”*

pojęć.
Sybarytyzm myślowy sprawiał, że

przystrajaliśmy się w te wszystkie
pojęcia, nastroje czy terminy wów-
czas, gdy nam było w nich do twarzy,
gdy mieliśmy w tem przyjemność. Co
było dobre, porywające i niesłychanie
ważne dzisiaj, jutro już było odrzu-
cane precz, by znowu stać się aktual-
nem pojutrze. Wytwarzał się typ
człowieka żyjącego z dnia na dzień,
od wydarzenia do wydarzenia, stary
typ człowieka właśnie z okresu „pra-
wicy“ czy „lewicy”, który w powodzi
rozgrywek parlamentarnych tracił
nieraz obraz całości.

Dzisiaj wszystko zda się wskazy-
wać ma to, iż czasy owego myślowe-

o lenistwa mają się już ku końcowi.
dobrze, bo trzeba stanowczo stwier-

dzić, że za temi nieuporządkowanemi
głowami, marnującemi siły, czas i
temperament na tuzinkowe potyczki
czy szermierkę zastarzałą bronią
wczorajszego słownictwa, stał ogrom-
ny zasób uczciwości, dobrych chęci,
bezinteresownošci į wzruszającej nie-
raz ofiarności, "” *
Całe dotychczasowe doświadczenia

wyższe uczelnie i na tym terenie usu-
nęło żydów poza nawias życia. Pow-
stała struktura organizacyjna akade-
mieka rdzennie polska, wyspa pol-
skości na morzu powojennego chaosu
społecznego i politycznego.
Dalszym etapem rozwoju był Obóz

Wielkiej Polski. Młode pokolenie, po
zorganizowaniu życia na terenie u-
czelni i rozwiązaniu problemu żydow
skiego w miarę sił i możności na tym
terenie, dążyło do wzmocnienia się
wewnętrznego przez stworzenie sil.
nej organizacji narodowej, nauczenie
się pracy politycznej i walki. Jedno-
cześnie ruch wyszedł poza wyższe u
czelnie, z akademickiego zaczął się
stawać powszechny. Stowarzyszenia
studenckie nie wystarczały, nowa i na
nowych, niedemokratycznych zasa-
dach oparfa organizacja stała się jed-
nocześnie narzędziem ekspansji w 
 

SYBARYTYZM MYŚLOWY
umożliwiają obecnie tworzenie nowe-
go typu człowieka, który nie „ędzie
wyłgiwał się wyszłym z obiegu bilo-
ne... politycznym, ale mimo niełatwe-
go zadania będzie się starał wgłębić
w istotę dokonywujących się prze-
mian. Potrafi wówczas napewro, nie
obawiając się skwapliwie nalepia-
nych etykiet, połączyć wiarę w na-
ród i jego żywotność (bez przejęcia
sie zarzutem liberalizmu), z zasadami
organizacji i karności (bez przejęcia
się zkolei zarzutem mechanicznego
ujęcia i t d.). Nie należy selekcji
pojęć dokonywać wyłącznie w sposób
impulsywny, płyciutko i — bezmyśl-
nie. Zdajemy sobie wreszcie sprawę
z tego, że ów sybarytyzm myślowy,
któremu się do tychczas poddawaliś-

go, wyrosłego z materjalistycznego,
obcego nam zupełnie spojrzenia, swo-
istego gatunku „zasad“ ulatwionego
žycia, wytworu calego tego šwialo-
pogladu, a nawet moralnošci, z ktėrą
zdecydowanie walczymy. Uprzytom-
nienie sobie tego winno być ostatnim
argumentem dla tych, których inne
jeszcze nie zdołały przekonać, 
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KAZIMIERZ KOWALSKI

OBÓZ NARODOWY W ŁODZI

Zbliża się rocznica zwycięskich wy*
borów do łódzkiej rady miejskiej, We
wszystkich prawie miastach zarządy

miejskie—prezydenci i burmistrze zo-

stali bądź zatwierdzeni bądź wyzna-

czeni przez władze nadzorcze, Dwa

większe miasta, w których większość

zdobyli socjaliści (Piotrków Tryb,i
Radom) uzyskały zatwierdzenie dla
swych socjalistycznych prezydjów, na-

tomiast w narodowym Poznaniu wpro-

wadzono wbrew woli większości ra-

dzieckiej komisarskiego prezydenta

puik, Więckowskiego, a dla Łodzi do-

tychczas rząd nie znalazł na tyle cza-

su, aby bądź zatwierdzić wybranych

narodowców, bądź zatwierdzenia od-
mówić, '
Z tego już widać jak rząd ustosun-

kowuje się do socjalistów, a jak do

narodowców. Mówiło się w pewnych

sferach sanacyjnych o dopuszczeniu

narodowców do władzy na łódzkim
ratuszu i przekonywano „czynniki

miarodajne”, że narodowcy po objęciu

władzy skompromitują się. Okazuje

się jednak, że z „kompromitacją” na-

radawców nie jest taka łatwa sprawa,

Narodowcy wiedzą czego chcą, mają
wiarę i wolę przeprowadzenia swych
zasad.
Na jednem z posiedzeń łódzkiej ra-

dy miejskiej przedstawiciel Obozu Na-
rodowego zaznaczył w dyskusji, że

Klub ilarodowy odpowiedzialność za

rządy w magistracie poniesie wtedy,

gdy na, miejsce komisarza rządowego

przyjdzie wybrany prezydent — naro-
owiec.
Radziecki Klub Narodowy w Łodzi

dużc już zrobił dla realizacji programu
Obozu narodowego. Beznompromiso-
wa walka o zniszczenie wpływów ży:
dowskich we wszystkich dziedzinach
pracy samorządowej cechuje narodo-

wą większość. Tutaj należałoby wyli-
czyć cały szereg organizacyj i stowa-
rzyszeń żydowskich, zasilanych z К--

sy Miejskiej, Dość jednak będzie

wspomnieć, że narodowcy skreślili o-

koło 30-tu pozycyj projektowanych

przez żydów i ludzi od nich zależnych
na cele czysto żydowskie.
Niebywałego hałasu narobiła u-

chwała o likwidacji miejskich war-

sztatów meclianicznych. Nie chodziło

| tu już o zlikwidowanie kierownika
eu zakładów żyda Glazera, lecz o

to, że przedsiębiorstwo to było jaskra-

gospodarki publicznej w przedsiębior-
stwie zasilanem z podatków, płaco -

rych niejednokrotnie przez drobnych
rzemieślników. Ci ostatni często li-

kwidują swoje warsztaty, aby zapłacić
podatki na utrzymanie konkurencyj-
nego przedsiębiorstwa miejskiego.
Chodziło o dwie trzeczy: o danie wy*
razu naszej walki z etatyzmem i stwier-

dżenie, że dla naszego życia gospo-
darczego, konieczną jest rzeczą obni-
żenie kosztów produkcji — że musi

zwyciężyć zasada, iż nie jest zadaniem
państwa robienie konkurencji włas-
nym obywatelom.

Niewątpiiwie — jako rzecz wtórną
robi się na tych warsztatach oszczęd-
ność w budżecie miasta na znaczne
dziesiątki tysięcy złotych, bo też sta-
nowcza zdecydowana polityka о-
szczędnościowa była i jest drugim ce-
lem — po walce z zażydzeniem— naj-
większym, jaki przyświecał działalno-
ści naszego Klubu. Chodzi tutaj o wy-
datne zmniejszenie ciężarów publicz-
nych — o zmniejszenie budżetu samo-
rządowego. NB
W tej dziedzinie narodowcy będą

mogli jednak przeprowadzić w pełni
swoje postulaty dopiero po objęciu
rządów na ratuszu; nie można mecha-
nicznie skreślać pozycji za pozycją
względnie obniżać wydatki osobowe
lub rzeczowe.
Niejednokrotnie publicyści naszego

obozu dali wyraz poglądom naszym na
samorząd jako na szkołę wychowania
obywatelskiego i na sprawowanie wła-
dzy w sprawach lokalnych przez
czynnik honorowo i bezinteresownie
pełniący służbę społeczną.
Nawet w ramach dzisiejszych ustaw

samorządowych można niedołężnie
coprawda — tworzyć „narodowe mia-
sto“ w państwie rządzonem nie w na-
rodowym stylu, lecz dla tego koniecz-
ną jest rzeczą posiadanie pełni wła-

У.
Dla przykładu przytaczam sprawę

wydziału statystycznego w Łodzi.
Wydział ten kiedyś wydawał roczniki statystyczne m. Łodzi. Obecnie zbiera

my, jest konsekwencją owego ogėlne-,

wym przykładem zbiurokratyzowanej”

 

szersze warstwy narodu i czynnikiem
wzmocnienia wewnętrznego.

W okresie największego rozwoju
O. W. P. nastąpiło uchwalenie usta-
wy o szkołach akademickich i znie-
sienie autonomij wyższych uczelni.
W ten sposób próbowano odciąć do-
stęp do źródła, z którego jeszcze i
wówczas najobficiej czerpała mło-
dzież narodowa swe siły — terenu a-
kademickiego. Posunięcie to zrobio-
no jednak zbyt późno. Obóz Wielkiej
Polski był już wtedy organizacją doj-
rzałą i zbyt silną by wpływ jej dało
się zniweczyć. Młodzież akademicka
pozostała narodowa — utrudnienie jej
pracy na własnym terenie wyprowa-
dziło ją poza bramy uczelni i umożli-
wiło kontakt z masami. Rozwiązanie
O. W. P., które wkrótce potem nastą-
piło nie odniosło żadnego skutku.
Doświadczenie wewnętrznej zwartości
organizacyjnej pozostało, — przenio-
sło się na wszystkie tereny, gdzie mło-

dzież narodowa zaczęła pracować.
Te dwa fakty — zniszczenie odrębne-
go, zamkniętego życia akademickiego
i zniszczenie odrębnej, zamkniętej or-
ganizacji „młodzieżowej'* — przyczy-
niły się bardzo do nadania ruchowi

charakteru masowego, jednocześnie z

nadaniem mu większej jednolitości.
Ci, którzy przedtem z akademików
stali się działaczami „ruchu młodych*,

obecnie znaleźli się w wielkim nurcie

życia politycznego narodu.

Zetknięcie z życiem ukazało nowe

problemy. Drobne zagadnienia orga-
nizacyjne, kwestje do rozwiązania na

małym zamkniętym odcinku akade-

mickim, czy „obozowym* ustąpiły
przed wielkiemi zagadnieniami przy-
szłości narodu i odpowiedzialności za
nią. Mała część młodzieży załamała
się pod tem brzemieniem, reszta jed-
nak wytrzymała i zahartowała się w

tej próbie. Teraz pojawiła się paląca
potrzeba myśli politycznej na głęb-
szych, mocniejszych opartej funda-

"mentach.

Program polityczny wymaga jed-
ności założeń, wymaga mocnej podbu-
dowy etycznej i filozoficznej. Szuka-
nie podstaw w instykcie narodowym
i etyce narodowej, musiało doprowa-
dzić do szukania tych instynktów i ety
ki. Podstawa myśli, doktryny, progra-
mu musi być sformułowana — expli-
cite, lub implicite. oszukiwanie źró-
deł duchowych narodu mogło się od-
bywać tylko na terenie jego historji
politycznej i kulturalnej i to dawniej-
szej, niż wiek XIX, do którego ciągle
nawiązywały inne obozy. Trzeba było
sięgnąć do tradycji wielkiej i zdrowej,
której podstawy etyczne były katolic-
kie, instynkty zaś również w szkole
Kościoła wychowane.

Dojście do tego przekonania było
tem łatwiejsze, że pokolenia powojen-
ne coraz mocniejszy nawiązywało
kontakt uczuciowy i duchowy z reli-

gja, która coraz większy wpływ wy-
wierała na życie. Zerwanie z dziewięt-
nastowiecznemi pojęciami o religji
odświętnej, religji jako rzeczy prywat-
nej, indywidualnej, z życiem niezwią-
zanej, połączyło mocno myśl i pracę
ideową młodzieży z ideami katolic-
kiemi, prowadziło do szukania jedne-
go jednolitego poglądu na świat, łą-
czącego w sobie doskonale uzgodnio-
ne pierwiastki narodowe i katolickie.
Wgłębianie się w tradycję duchową
narodu i szukanie jej podstaw, a jed-
nocześnie głębsze wnikanie w treść
doktryny katolickiej, oczyszczanej z
materjalistycznych interpretacyj epo-
ki minionej musi doprowadzić do
stworzenia mocnych podstaw filozo-
ficznych i etycznych dla nowej myśli
politycznej, zakrojonej na dużą skalę
i daleko w przyszłość patrzącej. Pierw-
szem dla wszystkich widocznem świa-
dectwem tych dążeń, pierwszym kro-
kiem na tej dalekiej drodze jest książ-
ka Adama Doboszyńskiego o „Gospo-
darce narodowej* oparta o doktrynę
św. Tomasza z Akwinu. Niewątpliwie
jest to dopiero początek.

i szereguje materjał statystyczny, któ-
ry... może się kiedyś przydać bada-
czom przeszłości. Piękne to zadanie—
lecz czyżby nie można wydziału takie-
go zlikwidować i wcielić go jakc refe-.
rat do wydziału prezydjalnego Ale
wtedy nie byłoby stanowiska dla na -
czelnika tegoż wydziału żyda Rosseta
i nie byłoby komu brać remuneracyj.
Takich przykładów można przytoczyć
wiele, wiele... i
Narodowcy jeszcze dużo mają do

zrobienia w tej dziedzinie. Zrobią je-
dnak wtedy, kiedy odejdzie komisarz
ow a przyjdzie narodowy prezy-
jent.



     

PRZEBACZYĆ!...-NIEZAPOMINAĆ!
„Das Generalgouvernement Warschau”.
Eine Bilderreihe aus der Zeit des Welt-

krieges... 1

Wydane w Oldenburgu. Kwiecień
roku 1918. Obrazków 315 a pod obra-
zkami podpisy. Tekstu żadnego bo i
niepotrzebny. Rzecz mówi sama za
siebie. Album na bardzo pięknym pa-
pierze i reprodukcje doskonałe, dziś
już oczywiście rzadkość, biały kruk,
w Polsce kilkanaście egzemplarzy.
Ale te 315 obrazków opowiada nam o
wszystkiem i ewokuje z pamięci bar-
dzo bolesne reminescencje. Okupacja
czteroletnia. Na zamku i w Belwede-
rze zdobywca excellenz Beseler „po-
liorketes“, pogromca twierdz. Jego
sztab cywilny i jego sztab wojsko-
wy. Groźne swego czasu nazwiska.
„Abteilung polnische Wehrmacht” z
kilkoma postaciami, które dużoby za
to były dały, żeby w tym Albumie nie
figurowały.. Duże grupy Prusaków
w mundurach, stanowiące zarządy
Częstochowy, Wielunia, spalonego
Kalisza, Konina, Łomży, Koła,. Miń-
ska Mazowieckiego, Sieradza, Płocka,
Włocławka. Wizyta w tymże Wło-
cławku młodziutkiego cesarza Karola
(dziecioroba). Spalone i odbudowy-
wane kolejowe dworce. Zrujnowane
mosty z wysadzonemi przęsłami środ-

zań
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nieco w przeszłości Europy. Francja,
to przecież potężne państwo, a ci sa-
mi Niemcy w Paryżu w wieku
XIX-tym gościli trzechkrotnie, a tuż
pod Paryżem właściwie czterokrotnie.
Ogromnie lubią co czas jakiś wyła-
zić masowo z klatki, w którą ich Eu- ropa, względnie W. Brytanja wpako-

 

Warszawa pod okupacją

Widok z ogrodu Saskiego na Cerkiew na placu Saskim.

kowemi. Excelencja von Hutten
Czapski figuruje w albumie trzech-
krotnie, to z Beselerem, to z prof.
Warschauerem) „Wilhelm Bibliotek”

z Poznania. Jest i sympatyczny hra-

bia Hugo Lerchenfeld. Jest wspania-
ła klisza z Belwederem i „Polizeipra-

sidium Warschau” (dzisiejszy Ratusz).

Są kolejno wszystkie sobory i cer-
kwie, jakie Moskale wznosili po róż-
nych miastach, a z których dzisiaj a-
ni śladu. Są obrazki z licznymi para-

dami i defiladami i rewjami wojsko-

wemi. Są grupy włościan w „malow-

niczych kostjumach“. Są ci sami wło-

ścianie rewidowani (i odzierani)

przez władze celne. Uroczystości

kościelne i odpusty. I fraśment z o-
calałej części zbombardowanego Ka-

lisza.
Bardzo a bardzo ciekawy jest ten

Oldenburski kalendarz „Das General-

Gouvernement Warschau"...
Przeglądający taki album ale nie

jeno dla „rozrywki”, ale i dla przypo-

mnienia... nie może oprzeć się pew-

nym refleksjom, o ile orjentuje się

'ALA R. KARWOWSKA

 

wała i trzyma. Co czas jakiś musi

każda generacja wylewać się, wysy*

pywać poza brzegi swych granic, co

nazywa się Drang nach Westen lub

Drang nach Osten, lub Berlin — Bag-
dad, względnie głód ziemi... teryto-

rjów.

 

Warszawa pod

Gimnazjum rosyjskie przerobione z pałacu Staszica.

przyda się. 

okupacją.

Warszawę  okupowali w wieku
XIX-ym raz, w XX-tym drugi raz:
pierwszy raz przepędził ich Napo-
leon, drugi raz Koalicja (Ententa) i
Polacy, samorzutnie i samoczynnie. Z
pierwszej okupacji oczywiście niema
żadnego albumu, z drugiej jest ten  Oldenburski. Ethoc meminisse
iuvabit, czyli po polsku: i takie o- |

z |

|

———

 

Warszawa pod okupacją

W biurze gen. - gubernatora pp.:

schauer i hr. Hutten - Czapski.

War-

brazeczki sobie przejrzeć niekiedy
Choć tam historja niby

nie powtarza się, ale jednak „strze-

żonego Pan Bóg strzeże'. Przyjaciel,
to przyjaciel, ale częstokroć i przy- |

żaciel dobrze zajdzie za skórę. |
Z tej przyczyny može i Hedi ale w

każdym razie: Baczność! Czuj Duch!

I proch w suchem miejscu trzymać.
a. now.

 

 

WIELKANOC — „BUNTOWSZCZYKA“

 Ośmioklasista Witek i jego koledzy

mieli składać egzamin w pierwszym

terminie, to też rezygnując z długich

feryj Wielkanocnych „kuli“ najwaž-

niejsze przedmioty jeszcze w Wielką

Sobotę. Z tej przyczyny jak również

i dlatego aby nie przyjeżdżać w nocy

i nie budzić całego domu, Witek po-

stanowił jechać na święta dopiero w

niedzielę rano.W tym roku jednak Wi-

tek nie szykował się do drogi z takim

entuzjazmem i radością jak dawniej,

nawet wręcz przeciwnie Witek jechał

do domu z ciężkiem sercem, zirytowa-

ny i wogóle zniechęcony do życia.

A kłopoty, które niespodziewanie

spadły na niego były natury całkiem

poważnej i wiązały się ściśle z kwe-

stją dopuszczenia go do matury. w

młodszych klasach podobne do ostat-

niego zatargi z dyrekcją szkoły, Wi-

tek kończył zazwyczaj sam — przenie-

sieniem się do innego gimnazjum, wy-

chodząc z tego założenia, że jego ro-

dzicielom nie sprawia żadnej różnicy

posyłanie mu pieniędzy do Poznania

zamiast np. do Warszawy, a zaś dla

niego osobiście i dla jego naukiwiel-

ką rolę gra zawsze nastrój otoczenia.

Ale teraz sprawę komplikował fakt

niemożliwości zmiany szkoły w dru-

giem półroczu ósmej klasy, a więc

kwestja matury zarysowała się bardzo
roblematycznie.

Fakt ten irytował, w najwyższym

stopniu i obrażał Witka, tem bardziej,

że był absolutnie pewien zdania ma-

tury na drodze normalnie odbywa-

nych egzaminów, ale potem co zaszło

nawet łaskawe dopuszczenie go do

matury nie dawało mu jeszcze pew-

ności otrzymania jej.

Sękiem który niespodziewanie psuł

Witkowi robotę, stały się jego prze-

konania polityczne: W młodszych kla-

sach i w poprzednich gimnazjach Wi-

tek nie krępował się w jawnem wy-

głaszaniu tego co myślał, czyniąc to

przy każdej okazji — na lekcjach hi-

storji i polskiego, podczasuroczystych

państwowych akademij, w czytelniach

szkolnych, domagając się prenumero-

wania pewnych gazet i t. d., ale w

ósmej klasie, ostatniego gimnazjum,

w którem go jeszcze nie znali, —

przycichł zajmując się tylko sportem

i nauką.

Prawie przez cały rok stosunki

między nim a ciałem pedagogicznem

układały się jak najlepiej, dopiero w

marcu sytuacja zaczęła się zaciem-

niać i pewnego razu dyrektor, jak to

było zresztą w jego zwyczaju wywołał

go z lekcji do swego gabinetu na po- gawędkę w cztery oczy.

— Czego on może ode mnie chcieć?

— myślał Witek idąc długim koryta-

rzem szkolnyn.: — Nie rozumiem! —

Wzruszył wreszcie ramionami i zapu-

kał do drzwi. ‹

W gabinecie dyrektor poprosił go. a-

by usiadł w głębokim „klubie“ i na

  

 

Warszawa pod okupacją niemiecką

Na posterunku w Częstochowie

stępnie bawiąc się suszką — najbar-

dziej przyjacielskim tonem zapyrał

go — ktoby mógł powkładać antypań-

stwowe ulotki w kieszenie. palt wiszą-

cych w szatni, 8

$> 40 » a

— Nis wie m. nie mam: pojęcia pro-

szę pans — Witek wytrzymał odwiż-

nie przyjacielskie i dobroduszne, a

jednocześnie uważne i wścibskie spoj-

rzenie dyrektora.
— Nie wiesz? — naprawdę? patrz-

cie państwo przecież tyś się podobno

dawniej tem zajmował, mnie się na-

wet podoba taki niezależny kąt pa-

trzenia w młodych, to znamionuje in-

teligencję i warto z takim podyskuto-

wać, bo, — nawet w Piśmie Świętem

napisano, że w niebie cieszą się wię-

cej z jednego nawróconego grzeszni-

ka, jak z dziesięciu cnotliwych, ale —

biernych — od kołyski — zakończył

pół jowialnie, pół poważnie. *

Ponieważ Witek milczał — dyrek-

tor ciągnął dalej tonem jeszcze bar-

dziej nastrajającym do zwierzeń — Ja

nawet przyznam się — byłem święcie

przekonany,że to ty zrobiłeś ten ka-

wał z ulotkami i dlatego chciałem ot-

warcie z tobą o tem porozmawiać,

właśnie podyskutować z tobą tak jak

z człowiekiem naprawdę inteligent-

nym, o czem zresztą świadczą twoje

wypracowania — No — przyznaj się
— było nie było, niech ci się zdaje,

że to nie żaden dyrektor, nie żadna
władza siedzi naprzeciw ciebie — no...

Przez cały czas tej przemowy Wi-

a

| rozumu — ten-zaš wierzy na podsta-
| wie nieograniczonego

| własne serce, w akcie mistycznego
| przeświadczenia, odbywającego sią

| ji i z tragedją logicznie powyciąga-
| nych z tego materjału wniosków.

 

 tek intensywnie pracował mózgiem,

Zapierać się byłoby tylko głupiem

 

TADEUSZDWORAK.

„HYMN STRZELISTY*
MICHAŁA PAWLIKOWSKIEGO
Hymn strzelisty Michała Pawli-

kowskiego') domaga się zestawieniaz
Hymnami Kasprowicza. Ten sam ga-
tunek literacki, a jakże inny rodzaj
rzeżyć religijnych, inna postawa wo-
ec Boga i świata. Kasprowicz w

hymnach, to nowoczesny Prometeusz,
człowiek orędownictwem ludzkości i
ambicją genjalnych dociekań ponad
przeciętną miarę wyrosły, który za-
warł w pieśni tragiczne problematy
ludzkości, tajemnicę przyczyn i skut-
ków grzechu pierworodnego, rządów
Bożych w świecie („niezgłębione, nie-
pojęte moce '), problem szatana...

Wychodzą obaj: Kasprowicz i Pa-
wlikowski z jednego głównego źró-
dła: religijnego. To znaczy, obaj wie-
rzą w Boga, Stwórcę wszechrzeczy,
osobowość i Przyczynę wszechistnień,
obaj o Bogu wnioskują na podstawie
tego, co stworzył, widzą w naturze
świata niejako odbicie nazwy Bóst-
wa, obaj wreszcie mają w zasadzie to
samo poczucie obowiązku i odpowie-
dzialności wobec Boga.

Tylko tamten nie był mistykiem,
wierzył w moc poznawczą i twórczą

zaufania do
Boga, do czego pewność daje mu

bez uzasadnień. Kasprowicz szedł do
Boga z materjałem obserwacji i histo-

Innemi słowy, Kasprowicz Pismo

św. i teologię moralną zestawiał z ży-

ciem ludzi i wychodziło mu z tego
niejedno krwawiące przeciwstawie-
nie, mogące doprowadzić do szaleń-

stwa..

Natomiast natchnienie Pawlikow-

skiego zgodne jest z treścią Pisma św.

i doktryną katolicką. Pawlikowski
zbliża się do Boga w ekstazie modli-
tewnej, w której mu się rodzi mą-
drość, rozjaśniająca mroki bytu. I na
podobieństwo wiełkich mistyków
(Mickiewicz, Słowacki, Miciński,

Brzozowski), daje próbę racjonaliza-

* Michał Pawlikowski: Wierzę w jedne-

$o Roda, Warszawa 1935. Bibljoteka Me-

jycka. a

 
podkopywaniem swojej sytuacji w gi- |

mnazjum, o przyznaniu się do „wi-

ny” właściwie zresztą nie popełnio-

nej, może najwyżej zaprojektowanej,

nie było mowy. Tu trzeba znaleźć in-

ne wyjście — to też Witek z najbar-

dziej pełną zaufania miną — wypa-

lil...

— To jest niemożliwe, abym ja się

zajmował podobnemi rzeczami... nie-

możliwe... — Dlaczego? — dyrektor

udał wielkie zainteresowanie — nie-

możliwe -— patrzcie państwo, a mia-

łem cię za naprawdę mądrego chłop-

ca...

— Właśnie o to chodzi — panie dy-

rektorze... Mądry polityk — postępuje

zawsze — politycznie. Życie trzeba
zdobywać krok za krokiem — roz-

ważnie. Ja mam teraz przed sobą, w

obecnej chwili, aktualny największy

cel mego życia — maturę. Co mnie

może dziś obchodzić więcej niż ona?,

To też nie mógłbym zajmować się o-

becnie urządzaniem podobnych  rze-

czy jak z temi ulotkami. To mnie dziś

nie interesuje, a nawet mogłoby mi
przeszkodzić w spokojnej pracy...

' Pan dyrektor nie był zadowolony z

przebiegu rozmowy — Acha — do-

brze no tak, rozumiem cię, idź już do

klasy — sypały się zdawkowe ogól
niki — utrzymywane jeszcze w tonie
coś nie coś podobnym do poprzed-
niego charakteru — śledztwa.

— Szpiclują mnie, wywąchali już,

że tu jest der Hund begraben — Wi-

tek w niewesołym nastroju zbiegał ze  
schodów. — Rób teraz człowiecze do-

cji swych objawień, jakkolwiek nie
wyprowadza z nich, jak tamci, teoryj
politycznych, tylko poetycki pogląd
na stworzenie świata i rozum Boski.

, Hymn „Wierzę w jednego Boga”
jest niezwykłą lekturą, Wytwarza w
czytelniku sugestję spokoju. Otwarcie
pierwszej jego karty jest wejściem w
cudowne, zaczarowane koło. Jeżeli
tedy zważyć tutaj podobieństwo istot-
ne, to „Wierzę“ przypomina raczej
kojący „Mój šwiat“ Kasprowicza.

*

Kiedy jeden z braci Karamazėw w
powieści Dostojewskiego wypowiada
poglądy na chrystjanizm, ubrawszy je
w szatę wspaniałej wizji powtórnego
przybycia Boga - Człowieka na zie-
mię — to z zagadnieniem cudu obcho-
dzi się pódobnie, jak autor „Wierzę
w jednego Boga”, Według Dostojew-
skiego, Chrystus nie chciał niczem
skaniać człowieka do wiary; odkąd
zmartwychwstał i dał się poznać
światu jako Bóg, ten największy cud
już miał wystarczać. Chciał, żeby
człowiek poczuł całkowicie swą wol-
ną wolę i przyszedł do Niego z tą
swoją wolną wolą, niepociągany nad-
zwyczajnością widomego cudu czy
pożądaniem chleba, tylko idący do
Bóstwa z samej jeno miłości, z same-
go bezinteresownego przeświadczenia,
więc też z całą godnością wolnego
człowieka.
A Pawlikowski powiada:
Ludzie mali, łakomi guseł bez trudu,

pytali na potęgi Jego świadectwo, aby
prawa gniótł dane naturze, aby rzucał ton
fałszywy przeciwko własnej harmonii, a
On: tęczę pokazał na chmurze, która
przed idącym goni — święty znak praw i
cudu! |..Bóg miłosierny, który od pra-
wieka zamknął cud w piersi niegodnego
człeka.

Geniusz rosyjski innemi drogami do
tego wniosku dochodził. Pojęcia, ja-
kie przedstawia Dostojewski, zdają
się być analogiczne w swej istocie do
poglądów Pawlikowskiego co do pro-
blemu cudu.

„Wierzę w jednego Boga”, to u-
twór niezwykle jednolity, równy, sto*
nowany, niby jakaś znakomita symfo-
nja. Odrazu już, samym dźwiękiem
słów robi takie wrażenie,  W-miarę
zżywania się z nim, wnikania w jego

| pojęcia, harmonja ta potęguje się. U
podstaw jej mamy wiarę w porządek
Boży na świecie, w cudowną organi-
zację bytu, gdzie nic nie ginie darem-
nie. Każda rzecz ma swoje miejsce i

swe celowe przeznaczenie, każdy
człowiek ma swój naród, swą ziemię

ojczystą i ukochaną okolicę rodzinną.
Ten naturalny, cudowny porządek
panuje w filozoficznych założeniach
poety, w ideowym nurcie, płynącym
poprzez utwór, ten sam porządek ma-
my w jego obrazach i w muzyce zdań,
Niezwykła swoboda i prostota języko-
wa, jaką tchnie ten hymn strzelisty,
dopełnia jego wielkości. Od czasu
„Mojego świata” nie było w Polsce
takiej poezji.

brą minę do złej gry — irytował się

w duchu, idąc do klasy i zachowując

się następnie jakby nigdy nic.

Rozpoczęły się teraz dla Witka cięż-

kie dni nieznośnego  „piłowania”,
szczególnie z historji, słowem — o-

kres najdziwniejszych wypracowań i

niespodziewanych pytań i — dwójek,

które wpadały znienacka, nie wiado-

mo kiedy i jak, poprostu zanim Wi-

tek zdążył zebrać myśli na odpowiedź.

Nic też dziwnego i nienaturalnego

nie było w tem, że Witkowi odechcia-

ło się żyć.

— Raz się wydostać z tej „budy*,
raz zdać maturę i uciekać, uciekać,

uwolnić się od miłego kontaktu z tą

й ‚ — — myšlal o dostojnem

ciele pedagogicznem — jadąc pocią-

giem w rodzinne okolice — a tu jesz-

cze człowiekowi mogą matury nie dać,

bawią się jak kot z myszą — Witka

brała szewcka pasja i rozpacz.

Kiedy ojcowym wolantem przeby-

wał już ostatnie kilometry między (

stacją, a domem, towarzystwo stare-

go Wyderki — odwiecznego chyba w

Polanowie —- stangreta rozproszyło

mu jako tako sceptyczne poglady na

przyszłość; w rozmowie o robotach

polnych i nastrojach wsi zapominał

powoli o swoich kłopotach i teraz już

był dla niego najważniejszym fakt —

że jechał do siebie, do swego z dziada

pradziada — Polanowa, do swojej zie-
mi, do swoich ludzi.
* Konie parskały idąc tęgiego kłusa,
świeży wiaterek przeciągał po polu,

w bruzdach świeciła od czasu do cza-

 



KING FISH
HUEY LONG, GUBERNATOR LUISIANY,

 

Od kilku tygodni cała Ameryka zaj-
muje się człowiekiem, którym nie

jest Roosevelt. Człowieka tego jedni
uważają za groźne niebezpieczeństwo,
in. za zbawienie, niebezpieczeństwo zaś
czy zbawienie nazywa się Hucy Long i
jest senatorem, należącym oficjalnie do
stronnictwa demokratycznego, a oży
wionym zapadami dyktatorskiemi na
miarę conajmniej Hitlera. Zapędy te
tymczasem wprowadza w życie na
mniejszym odcinku, a mianowicie w
stanie Luisiana, liczącym niewiele po-
nad dwa miljony mieszkańców.

Huey Long jest to człowiek młody,
zaledwie 42-letni, pochodzi ze sfer u-
bogich i stanowi najdoskonalszy typ:
parwenjusza. Niski, krępy, mocno wu'-
arny, lecz znający doskonale psycho-
ogję szerokich mas, przeplata gęsto
swe przemówienia cytatami z biblji i
Szekspira, ubiera się bardzo staran-
nie, pragnie też uchodzić za purytani-
na i w tym celu pije wyłącznie wodę
oraz po. je się wszędzie z prawowi-
tą małżonką, co zresztą nie wyklucza
także otoczenia uzbrojonych bojow*
ców.
Mając lat 21 Long zdołał dostać się

do adwokatury i próbował karjery fi+
nansowej, wdał się jednak w zatarg z
potężnym koncernem Standard Oil
Company i dla zdobycia broni w tej
walce podjął kampanję polityczną,
przeprowadzając wybór swego kandy
data na gubernatora Luisiany. Wkrót-
ce potem został sam gubernatorem te-
go stanu, a w r. 1930 wybrano go do se-
natu Stanów Zjednoczonych.
„Nad Luisianą panuje wszechwład-

nie, gdyż gubernator jej obecny całko-
wicie mu ulega, komisja zaś ustawo -
dawcza w parlamencie tego stanu na
17-tu członków liczy 15-tu zwolenni-
ków Huey Longa, a tylko dwóch opo-
zycjonistów, których nie dopuszcza się
wogóle do głosu. Komisja ta pod ści-
słym nadzorem Longa osiągnęła rekord
szybkości ustawodawczej, w przeciągu
bowiem 70 minut uchwaliła 35 ustaw
zaprojektowanych przez niego.

Luisiana nie wychodzi zresztą źle
na tem. Long w ciągu lat kilku zrefor-
mował archaiczną jej administrację,
dokonał sprawiedliwego rozdziału po-
datków zwalniając od ich płacenia
tych, których majątek nie przekracza
2.000 dolarów czyli niemal wszystkich
czarnych i połowę białych obywateli

stanu, ogłosił moratorjum na długi,
zbudował tysiące kilometrów nowych
dróg i rozwinął szkolnictwo zwłaszcza
w dzielnicach An: W dziedzinie 0-
światy doprowadził do tego, że rząd
dostarcza podręczników wszystkim
szkołom, uniwersytet zaś w Luisianie
jest jednym z najlepszych w Stanach
Zjednoczonych i liczy obecnie 4 tysią-
ce słuchaczów podczas gdy w chwili
objęcia gubernatorstwa przez Longa.
miał ich zaledwie 1.500, Long przepro-
wadził też skuteczną walkę z analfa-
betyzmem, w wyniku której przeszło
sto tysięcy mieszkańców Luisiany na-
uczyło się czytać i pisać w przeciągu
jednego roku. Odwrotną stronę meda-
lu stanowi tu wzrost zadłużenia stanu
z 11 miljonów do 150 miljonów dola-
rów, ale Huey Long zyskał za te cenę,
której sam płacić nie będzie, popular-
ność sięgającą daleko poza granice Lu-
isiany na całą południową część Sta -
nów Zjednoczonych mimo, że są to o-

kolice najbardzeji oddane Roóosevelto-
wi.

Opierając się na tych wynikach Hu-
ey Long począł żywić wyższe ambicje
stworzenia odrębnego programu poli -
tycznego i zawładnięcia całem pań-
stwem, Program przedstawił w broszu”
rze p. t. „Dzielmy. nasze majątki” i za-
warł go w następujących siedmiu
punktach: ,

1) Zniszczyć niedostatek przez po-
stanowienie, że każda zasługująca na
to rodzina uzyska udział w bogactwach
Ameryki wynoszący nie mniej niż
5.000 dolarów wolne od wszelkich dłu-
śów.

2) Ograniczyć największe majątki
do kilku miljonów dolarów zależnie od
możliwości, które powstaną po doko-
naniu podziału wśród ludu amerykań -
skiego wszelkich bogactwa i zysków.

3) Przyznać zaopatrzenie w wyso-
kości 30 dolarów miesięcznie każdej
osobie, która przekroczyła 60 rok ży-
cia, a zarabia mniej niż 1.000 dolarów
rocznie lub posiada majątek wartości
niższej od 10.000 dolarów.

4) Skrócić czas pracy tak dalece, a-
by uniknąć nadprodukcji i umożliwić
robotnikom amerykańskim udział w
rozrywkach, wygodach i zbytku życia.

5) Dostosować produkcję rolną do
możliwości sprzedaży według praw bo-
skich, które są nieomylne.

6) Roztoczyć opiekę nad weteranami
wojen amerykańskich.

7) Czerpać podatki niezbędne pań -
stwu przedewszystkiem z pomniejsze*
nia wielkich fortun, co poprawi OSA,
sytuacjęas a następnie u-
żyć do t publicznych wszystkich
mężczyzn, którzy niebędą niezbędni
do uprawy roli.

Brzmi to raczej zabawnie, a jednak
Huey Long staje się czynnikiem, z któ-
rym w Ameryce poczynają liczyć się|
coraz poważniej zwłaszcza w zwiąż
ku z wyborami prezydenta w r. 1936.
Nie ulega wątpliwości, że w kampanję
wyborczą rzuci się on z całym rozma-
chem swego olbrzymiego temperamen-
tu, do czego zresztą już teraz przygo”
towuje sobie grunt przemówieniami
przez radio. Huey Long nie znosi bo-
wiem fotografów i niejeden przypłacił
chęć uwiecznienia go na kliszy potrża-

. Są jeszcze w Polsce żydzi, którym |
się dzieje zupełnie dobrze — pisze A.
Fojgeł w „Hajncie” z dn. 7 b. m. —
są nawet żydowscy miljonerzy. Nie-
wielu ich jest, ale istnieją. W ciężkim
przemyśle żydzi mają tylko nielicz-.
nych przedstawicieli. Nie posiadają
też, jak Potoccy, olbrzymich latyfun-
djów. Ale w niektórych dziedzinach
odgrywają wielką rolę,

Taki żydowski miljoner — pisze da-
lej A. Fojgeł — najczęściej wiązał się
z jakimś podupadłym Arabia, ktėry
przegrał majątek w Monte-Carlo. Po-:
tomkowie tych dwu rodzin w trzeciem
pokoleniu są napewno ochrzczeni, a
ich pieniądze w najlepszym razie za-
latują gojem. Z dawnych ortodoksów
miljonerów, jakPrywesi, Wojdzisław-
scy, Jennerowie, nieliczni coś jeszcze
posiadają. Poprostu veikos dzie-
ci było złe. Bez wykształcenia, bez

acy, bez tradycji — zostały zmiaż-
one,
Dziś niema już wśród żydowskich

miljonerów tego dążenia do wdziera-
nia się do polskiego towarzystwa i
wyrzucania setek tysięcy na obce ce-
le. Aureola tytułu hrabiowskiego
zbladła, a pozatem hitleryzm oczy ot-
worzył. Żydzi, nawet miljonerzy, żyją
na uboczu, blisko ghetta. Ale nawet
żydowscy miljonerzy w Polsce nie są
spokojni. Drżą o swój majątek...”,..

„Najbogatsi żydzi w Polsce pracują
w następujących branżach: asekura-
cje, bankowość, domy mieszkalne,
papier, żelazo, młyny, drzewo, fabry-
ki olejów i smóły oraz cementu.
Znikł dawny typ t. zw. „podriadczy-
ka' (dostawcy)«

skanym aparatem i rozbitą głową, ale
za to ceni wysoko radio uważając je za
główną swoją broń, Uniwersytet Lui-
siany ma uzyskać niedługo stację na-
dawcżą o sile 50 kilowatów, którą bę-
dzie słychać w całem państwie, ale nie |
czekając na to Huey Long wygłasza
przez radio mowy atakujące namiętnie
prezydenta Roosevelta, słuchaczów
zaś pozyskuje sobie zabawnemi sztucz-
kami. Rozpoczynabowiem przemówie-
nie takiemi np. słowami:

„Hallo, moi drodzy, tu Huey Long.
Mam wam coś bardzo ważnego do po-
wiedzenia, ale najpierw proszę, abyś-
cie wyświadczyli mi pewną przysługę.
Przez cztery lub pięć minut będę ga-
dał byle co, a wy tymczasem zatelefo-
nujcie do swoich przyjaciół i zawia-
domcie ich, že Hucy Long jest przy
mikrofonie i ma dla nich doniosłe re-
welacje”. :

Zdobywszy w ten sposób  audytor-
jum mówi godzinę lub dwie mieszając
zaasdnicze oświadczenia z anegdotami,
argumenty z informacjami, Temi prze*
mówieniami zyskuje sobie sympatję
publiczności, wśród której liczy już
podobno cztery miljony zdecydowa-
nych zwolenników.W tej chwili jesz-
cze naogół wyśmiewają się z niego w
Ameryce, nazywają go „niebezpie-
czeństwm publicznem nr. 1" lub „poli-
tycznym Hauptmannem", ale także na-
dają mu miano „Kingfish” czyli ryby
pożerającej inne, a w kołach politycz-
nych coraz większa budzi się obawa, a-
by nie zechciał rozbić stronnictwa de:
mokratów i stworzyć trzeciej partji.

Następnie A. Fojgeł robi przegląd
najbogatszych rodzin żydowskich w
Polsce. Wymienia kolejno: najbogat-
szego żyda polskiego A. Einhorna,
dawnego mełameda z Tarnowa, obec-
nie zaś jednego z głównych akcjona-
rjuszy angielskiego towarzystwa ase-
kuracyjnego, oraz bardzo bogatego i
„pracującego w asekuracji” Goldma-
na, Obaj ci miljonerzy są krańcowo
skąpi, gdy chodzi o pomoc finansową
dla żydów.
Potem opowiada o bankierach Sze-

reszewskich, dodając, iż „naczelnik
firmy, Rafał Szereszewski, z wielkim
trudem ; jękiem otwiera jednak cza-
sem sakiewkę. Ale już bracia i
szwagrowie umieją tylko kłaść swoje
podpisy pod odezwami, nawołującemi
innych do składek",
Wyjątek stanowi krób metalu, A-

braham Gepner: „jego dobroczynność
ma prawdziwy rozmach. Dość powie-
dzieć, że jednej tylko szkole rzemieśl-
niczej w Warszawie daje rocznie 30
tysięcy złotych. Nigdy nie odmawia
potrzebującym. Ma takie przysłowie:
kiedy żydówka ma zadużo mleka,
sprawia jej to ulgę, gdy go się trochę
ściągnie. Kupił za 100.000 pożyczki

ser AA gruntu OS czło-
wiek”,
Jako przykład nietrwałości fortun

żydowskich przytacza A. Fojgeł ma-
nufakturę widzewską, Królem żydow-
skim z Widzewa był A. Kohn, Zatru-
dniał 8.000 robotników. Fabryka była
istnem królestwem. Jeszcze w 1928 r.
dała 18 miljońów dochodu, Teraz ak-
cje wyślizgnęły się z rąk króla. Ukła-
dy z M: Ale i za dobrych
czasów polscy żydzi nic od tego kró-
la nie mieli. Obiecał, że zbuduje w
Tel-Avivie dzielnicą ogrodów,poświę-
coną pamięci swego zamordowanego
syna Alberta, że będzie rozwijał
przemysł w Palestynie. Nic nie do-
trzymał, Dopiero teraz, gdy mt jest
gorzej, myśli o żydach i wziął do fa-
bryki chaluców. na praktykę”.

Następnie A. Fojgeł kreśli barwną
sylwetkę miljonera z Lublina, Eicher-
bauma,który choćjest chasydem i bar-
dzo dużo robił dla żydostwa, mieszkał
w trzydziestopokojwym pałacu, jeź-
dził powozem, zaprzężonym w czwór-
kę koni, hodował konie rasowe w swym
60 włókowym majątku, dokąd wojewo*
da przyjeżdżał na polowania. Żyd ten
wszystko stracił i teraz jest utrzymy*
wany w Lublinie przez gminę żydow=
ską, której ongi świadczył tyle do-
brego. '

Co do żydów, którzy w chwili obec-
nej mają w swych rękach największe
pieniądze, znajdujemy u A. o:
charakterystyczny ustęp: „wolą być
anonimami, Błagają: nie piszcie o nas.
Gdy żyd jest w golusie (w rozparze-
niu) nie trzeba zwracać uwagi na
niego".

Jest np. taki miljonet Szpinak: U-
rząd podatkowy nałożył na niego sa-
mej kary przeszło miljon złotych. A
ten sam Szpinak walczył ząb za ząb o
to, by mu zmniejszono roczną składkę
członkowską w związku kupców ży-
dowskich z 40 zł. na 20 zł..."

„Wiem o wielu bardzo bogatych ży*
dach w Warszawie, bankierach. ka-
mienicznikach, fabrykantach, wielkich
kupcach: Kestenberg, Glass, Bychow-
ski, Aszkenazy, Szternfeld, Redil, Le-
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O ŽYDOWSKICH MILJONERACH W POLSCE
win, Pawe! Truskier, Jėzef Rozenfeld,
Wagner, Kerner, Birsztein, Minkow,
Płońskier, Morgenstern, Mandelbaum,.
Grosberg, Mendel Landau, Szwarc-
sztein, Blasszyld — o wszystkich wia*

domo, że są bardzo bogaci, ale żydow-

ska dobroczynność rzadko spotyka ich.
nazwiska'.

A. Fojgeł skarży się na skąpstwo
różnych bogatych żydów, nie wyłą-
czając prezesa $miny żydowskiej,
„Czego chcecie więcej: rabin radom-
ski jest jednym z najbogatszych žy+
dów w Polsce. Posiada około pięč+
dziesięciu domów w Berlinie i dziesię<
ciu domów w Polsce. Pozatem należy,
do różnych interesów swoich chasy-

dów. Gdy wydawał zamąż córkę, dał
jej w posagu jeden z największych do-
mów w Warszawie. Ale nie urodził się
jeszcze ten człowiek, któryby od niego

wydostał jakiś datek na biednych'«
Nieco lepiej jest na prowincji, tam bo-
gaci żydzi są trochę mniej skąpi, A.
Fojgeł wymienia następujących miljo-
nerów: Aleksandrowicza w Krakowie:
(papier), Horowicza we Lwowie( naf-
ta), Frilingi w Białymstoku (manufak*
tura), w Częstochowie Markusfelda 1

Kohna, braci Deutsch w Bielsku, bra«
ci Schein w Będzinie, rodzinę Zonaje
skich w Kielcach — są to ci, którzy bu-
dują fermy dla chaluców, szkoły, do+
my modlitwy, schroniska.

Jak żyją ci żydowscy miljonerzy?
A. Fojgeł kreśli taki obraz: „Niektó*
rzy mają po dwa luksusowe samocho*
dy, jeden od soboty, jeden od dni po-

wszednich. Kobiety ich są obwieszone
brylantami, Nie budują własnych pa*
łaców, bo jest uczucie jakiejś niepewa

ności. Brak im smaku. W życiu intyme
nem niewiele się stykają z Polakami.
Nawet żydowscy miljonerzy w Polsce
żyją w ghecie.Obracają się w swojem
kółku, Mieszkania ich są przeważnie
niegustowne, Brakuje im powabu ży*

dowskości i gojowskiej kultury, Meblu-
je się je często bardzo modnie, ale

rzadko kiedy znajdziecie tam jaki
obraz żydowskiego malarza. Ludzie
nudzą się w tych mieszkaniach. Minęła
moda urządzania balów prywatnych,
miljonerzy bawią się więc po dancin=

ach, zmieszani z tłumem: danina, zło”

żona demokracji. į

W każdym razie prąd do przyjnio+
wania chrztu wśród polskich miljone=
rów żydowskich już minął. Ale nie
wrośli oni jeszcze w żydowską ulicę«
Główną ambicją żydowskiego bogacza
w Polsce jest być przyjętym do „Bnai+
Brith“ (czysto żydowski odłam maso*
nerji). „Jest to zaszczytem, a zarazem.
łączy się z korzyścią materjalną. Gdy
członek „Bnai - Brith'* znajdzie się w
trudnem położeniu i grozi mu bankruc-
two, zawsze się zbiorą pieniądze i inni
członkowie nie dadzą mu upaść, Przy«
jęci mogą być jednak tylko tacy lu=
dzie, którzy się czemś w społeczeń-
stwie wyróżnili, albo są znani ze swej
akcji dobroczynnej. Gdy np. taki mil-
joner zostanie prezesem jakiejś dobro-
czynnej instytucji, już za paręset zło-*
tych jest on filarem dobroczynności.»
Tanio się to kupuje! I nawet lokal naj-
większych miljonerów „Bnai - Brith“
jest biedny, jak klub w prowincjonal-
nem miasteczku. Wisi tylko parę
obrazków, Od czasu do czasu odbywa-
ją się tam wystawy.

su woda i z całej ziemi, z powietrza
szła moc jakaś zdrowa i tęga.
Tu się chce żyć i tu można żyć —

myślał Witek ogarniając oczami pola
ścielące się równą szarością pod ja-
sną banią nieba. — Tu można żyć —
Powtórzył głośno.

— Jak panicz mówią? — Wyderka
odwrócił się na koźle. — Można było |
żyć, hale teroz — bieda na ludzi przy-
szła, że stroch. Dawniej to chłop na

święta świnioka zabijał, a dzisiaj —
świnioki sie za byle grosz oddaje, aby
tylko na chlib i podatek starcyło... |

Stary machnął z pasją batem i za-
milkł. Witkowi także nie chciało się
mówić, więc ciszę przerywał tylko
mocny tupot koni i świergotliwy głos

skowronka bujającego gdzieś wysoko,

jak szara grudka ziemi rzucona Bos-
ką ręką w przestrzeń.

Na Witka spadła jakaś otępiałość,
więc już tylko bezmyślnie patrzył na
ciągle wachlarzowato zbiegające się
za rowem długie, długie, nieskończo-
ne, równe brózdy. — Dwór już widać
— zauważył Wyderka.

Rzeczywiście z za horyzontu wy-
strzeliły czuby dwóch wysokich wja-
zdrowych topoli, a potem już jak na
dłoni widać było rozległy park z góru-,
jącym nad nim jaskrawo czerwonym
w wiosennem słońcu, dachem dworu.

Wreszcie skręcili w aleję wymija-
jąc oficyny z pod których wyrwały
się psy z wielkiem szczekaniem i oczy-
wiście rzuciły się do pojazdu.  

— Hop — tu — piesku — hop —
Witek zapraszał je do siebie — czego
zresztą nie potrzebował powtarzać, bo
ogromny wilk „Łobuz — już sam z
własnego popędu, z wielkim rozma-
chem ładował się do wolanta.
= Ach ty kundlu, ty smarkaczu,

ty wilcza oczajduszo — litanją naj-
słodszych nazw popartą sporą dozą
przyjacielskich kuksańców — Witek
odwzajemniał się „Łobuzowi* za zbyt
gwałtowne obgryzanie mu rąk i guzi-
ków.

— Witek jedzie — doleciał go nagle
z otwieranego pośpiesznie lufcika —
piskliwy głos cioci Eulalci, odwiecz-
nej rezydentki Polanowa. = Witek

jedzie — dudniał już tubalny głos
księdza proboszcza dobrodzieja, który
się nagle znalazł na ganku razem z
witkowemi rodzicielami i całą czere-
dą najmłodszego, ale zato najwrza-
skliwszego pokolenia.

Po całej serji przywitań z włosami
stojącemi dęba,  wyciągniętym na
wierzch krawatem i czerwonemi plac-
kami na twarzy po zbyt gwałtownych
pocałunkach,Witek rozpoczął serję
odpowiedzi na liczne zapytania.

— A czemużeś tak późno. przyje-
chał? — Dlaczego was tak długo trzy-
mali? — dopytywał się ojciec. — Ma-
ło czasu było w roku na naukę? —

Ba na naukę tak = uśmiechnął się
ironieznie Witek — ale jak się do na-
uki doda różne porównania, pogłę-
bianie „ideologji', urabianie „świato-  

poglądu” — to i czasu móże zabrak-
nąć. A to wszystko do matury — bar-
dzo —— potrzebne... ;

— Acha właśnie, a jak tam z tą ma-
turą panie dzieju. Będziemy w tym
roku „oblewać* maturę? — Będzie-
my — dorzucił proboszcz zatrzymu-
jąc się w połowie spaceru naokoło
salonu.

To dobroduszne pytanie przypom-
niało Witkowi wszystkie jego obawy
i przypuszczenia. W powodzi przywi-
tań, wykrzykników jak urósł, zmęż-
niał i wyprzystojniał, w lawinie stere-
otypowych pytań o zdrowie, odbywa-
nie drogi i nowinki miejskie — zapo-
mniał zupełnie o gimnazjum i czeka-
jącej.go maturalnej przeprawie. Ale
teraz już najprzód ojciec, a potem pro-
boszżcz obudzili go i kazali myśleć o
rzeczywistości, o tej najgorszej naj-
gorszej rzeczywistości i to nie tylko
myśleć, ale i mówić...

— Jak to będzie z maturą? — z ma-
turą- — Witek powtórzył pytanie
zmieszany nagle i zły naksiędza, oj-
ca i eały świat.
— Niech sobie lepiej ksiądz pro-

boszcz przypomni, jakto sam składał
maturę.

— Ho — ho — ho. — śmiał się tu-'
balnie proboszcz — patrzcie no go jak
sie wykpił, jaki się mądry zrobił. Bę-
dziesz mi tu smyku jeden ze starych
podrwiwał -- ciągnął go żartobliwie  za ucho —- nie zauważywszy gorzkiej
intonacji w słowach Witka ,

—Proszę państwa do stołu — za-
anonsował z progu jadalni, stary to-
tumfacki lokaj dostojnie uliberjowa-
ny i wyświeżony jak to było w jego
zwyczaju.
Po chwili byli juź wszyscy w jadal-

ni gdzie dębowy ogromny stół na
skos posławiony uginał się pod tra-
dycyjną zastawą. !

Ksiądz proboszcz znakiem krzyża
świętego rozpoczął święcenie. Jego
marsowa twarz miała już teraz nie
ten dobroduszny, jowialny wyraz jak
zwykle, ale wydobywały się z niej na
jaw inne pierwiastki. Coś w niej by-
ło teraz zapostolskiego ducha i por-
tretowej antycznej godności.

1 znowu szeroki zamach ręką krzyż
w powietrzu nad stołem i zgromadzo-
nymi nakreślając — błogosławieństwo
Boże i pokój temu domowi oznajmia,
a w chwilę potem szumią już padają-
ce z kropidła pryski wody święconej.
Stary totumfački Jan na tacy podaje
proboszczowi talerz z pokrajanem
jajkiem.
Do gospodyni idzie naprzód pro-

boszcz z życzeniami aby jej Pan Bóg
za staropolskie ćnoty w dzieciach i
wszystkiem nagrodził, do wąsiastego
pana domu, żeby stał i trwał na poste-
runku swoim kulturalnym i społecz-
nym jak dotąd, — do cioć i innych
jejmości jako wiernych przekazicielek
tradycji dóniu. rodziny i ojczyzny z
pokolenia w pokolenie — utwierdza-
jąc je w dalszej obronie obyczajów  

uczciwych, do sumiastych wujków
wedle pocieszenia, że Pan Bóg niery-
chliwy, ale sprawiedliwy i świtają już
krajowi nowe czasy.

— A tobie kandydacie na dojrzałe-
go czegóż mam życzyć jak i nie tej
matury przedewszystkiem. Niewyraź-
nie tam musi być, bo młodzieniec ja-
kiś markotny? — oj młode grzeszki
pewno szumiały, a teraz łap świadec-
two choćby za ogon — pod żartobli-
wą formą, kryło się już szczere ludz
kie wyrozumienie z chęcią rady: abyś
się chłopie wziął w kupę, a wszystko
będzie dobrze. `

Ale Witka zabolalo i to — niezto-
śliwe zresztą posądzenie, więc pod-
niósł głowę i spojrzał twardo w siwe
oczy księdza,
— Niech sobie lepiej ksiądz pro

boszcz przypomni własną maturę —
w dawnej szkole...

Kłopotliwie przetarł ręką po czu:
bie w zmartwieniu nagłem — niespo-*
dziewający się takiej odpowiedzi —
poczciwy proboszcz i tak jakby zma:
lał cały w trosce serdecznej, ale już
za chwilę wyrastał znowu aż chyba
pod ciemny belkowaty pułap — ogróa
mem wewnętrznej mocy, a Witek ca-
łą duszą chionął tężyznę i wiarę i pew-
ność tych prostych słów — z mocą
świadomości nieczłowieczej wymawia
nych przez księdza.

Co prawdziwe — zmartwych-
wstanie jak nam dzisiaj Chrystus.
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Rozrywki umysłowe Nr. 16 (306)
pod redakcją A. Karskiego

KONKURS XXXII

ZADANIE ŚWIĄTECZNE Nr. 1

(Zad. konk. Nr. 13)

Nadesłał p. inż. Jerzy Norris
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" Znaczenie wyrazów: Plsrwsza kolu-
mna: 1. Miasto portowe w zachodniej A-
zji Mniejszej, przy wjeździe do zatoki Smyr-

meńskiej. 2. Ogłoszenie. 3. Ciężka chmura,
grożąca burzą, 4. Bagnisko, trzęsawisko.
5. Udawanie w celu samochwalstwa, kłam-
stwo. 6 . Odcień, ton, barwa obrazu. 7, Bu-
rza w zimie, śnieżyca. 8. Stop, spław, mie-
szanina metalów, ze stopienia ich powstała.

9. Roślina o dużym, mięsistym, jadalnym
korzeniu. 10. Machnięcie, cios. 11. Gatunek

robaka pierścienicy, barwy żółto brunatnej.

12. Promień światła, jasność. 13, Pokutnik
hinduski, 14. Słuszność. 15, Krótszy kij u

eepów. 16. Ogień święty u pogańskich Li-
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fwinów. Druga kolumna: 1. Śpłcraste
sztywne zakończenie stanika kobiecego.
2. Wydatek, koszt. 3, Miasto w piemoncie,
we Włoszech północnych. 4. Rzeka, wypły-
wająca z Pirenejów, wpadająca do Atlan-

tyku pod Bajonną. 5. Rodzaj lśniącej mate-
rji jedwabnej. 6. Znaczne zbiorowisko wody
płynącej. 7. Rzeczy wojskowe w czasie po-
chodu. 8. Układ, ugoda. 9. Młyn do piłowa-
nia, tartak. 10. Naczynie, służące do prania.

11. Niewysokie wzgórza wulkaniczne, z któ-

rych wybucha błoto. 12. Stolica Grecji. 13.

Gorliwość, żarliwość. 14. Lokal, w którym

pracują urzędnicy, 15. Zwierzę scące z rzę-

du gryzoni. 16. Kłótnia, rwar,

ZADANIE AKTUALNE Nr. 2

(Zad. konk. Nr. 14)

Nadesłał p. Andrzej Gorski

 

 

   
" Znaczenie wyrazów! T. Iniojaly Rutora
„Pani Czajkowskiej”. 2. Warstwa drzewna
tuż pod korą, świeżo uformowana, 3. Sto-
warzyszenie osób jednego rzemiosła. 4. Boh-
danka, pani czyjegoś serca. 5. Pewnik, pra-
wda niewątpliwa. 6. Techniczna budowa

utworu muzycznego, lub literackiego. 7. Za-

gadka. 8. Roślina x rodziny krzyżowych,

wiosnówka. 9. Stol. prow. nadmorskiej tejże
nazwy w Peru,

LOGOGRYF WIELKANOCNY Nr. 3

(Zad „konk. Nr. 15)

Nadesłała p. Maryla Krasołucka

Z podanych sylab należy ułożyć 24 wy-
razy, których pierwsze wyrazy dadzą roz-

„wiązanie.

SylabysAb, ab, ad, baw, be,bun,esea,
tes, cha, cja, cja, cja, czów, czy, Czy, da,
da, don, dre, du, e, e, fan, ga, ga, he, I, L,
ju, ka, ki, la, le, łę, łę, ło, mi, mu, na, na,
na, na, na, ner, nie, ob, ra, rew, ry, rzy, Sa,

ste, surd, sza,szla,śnie,ta,ta,ta,wa,wok,
york, za, za, zja, ŻŁY.

Znaczenie słów: 1. Włóczęga. 2. Ptak

z rodziny kaczęk i gęsi, dostarczający de-
likatnego puchu. 3. Produkt 280 razy słod-
szy od cukru. 4. Natarczywość, impet. 5.
Miasto powiatowe nąd rzeką Bzurą. 6. Hrab-
stwo w Angljl północnej, nad rzeką Ouse.
q. Wszelki sprzęd do przechowywania, fo-

kowania i przyrządzania ciał płynnych i syp-  

kich. 8. Wyrzeczenie slę, wyprzysiężenie.
9. Skorupka małża, koncha. 10. Dźwignia
ciesielska 1 górnicza. 11. Tytuł filmu pol-
skiego. 12. Naśladownictwo, przedmiot po-
drobiony. 13. Dwuznacznik, kalambur. 14.
Miejscowość letniskowa w lubelskiem ze
znanym zakładem zdrojowo-hydropatycznym

(n—ń) 15. Roślina z rodziny palm. 16. Ce-

cha dodatnia, godna pochwały. 17. Nieru-
chomość, bezwładność. 18. Huragan śnieżny,

zadymka. 19. Prawy dopływ Wisły. 20. Przy-

leganie, przyciąganie. 21, Imię męskie. 22.

Dokładny wykaz poszczególnych przedmio-
tów, zestawienie rachunkowe. 23. Niedo-
rzeczność, nonsens, 24, Lewy dopływ Niem-

na.

ARYTMOGRAF ŚWIĄTECZNY
Nr. 4

(Zad.konk. Ne. 16)
Nadeslaia p. Teresa Malinowska

Niżej podane cyfry zamienić Hterami i
odczytać, jako rozwiązanie pierwszą zwrot-

kę starej, polskiej pieśni Wielkanocnej:

1, 4, 11, 5, 11, 10, 2,5,16, 7,4, 15,3,
16, 5, 11, 6, 14, 4,10, 2, 15, 16,7,2,3,

10, 14, 9, 12, 5, 18, 14, 20, 9, 14, 6, 21, 4,
11,5, 16, 7,22,2,17, 18,1,8,3, 11, 16, 12,5,

9, 12, 5, 14, 1, 17, 10, 5, 6, 18, 8, 3, 11,

15, 11, 23, 14, 2, 12, 5, 9, 12, 5,11,10,

11, 23, 19, y 14 5, 16, 11, 9, 5. 24, 4, 22,  

Choroby zawodowe
skóry

Na zjeździe lekarzy w sprawie higjeny
pracy w Polsce dr. H. Mierzecki ze Lwo-
wa przedstawił interesujące dane o cho-
robach zawodowych skóry.
Według statystyk niemieckich I an-

gielskich znaczna część wszystkich cho-
rób skóry posiada tło zawodowe, t. zn.
występują one pod wpływem czynników
szkodliwych, związanych z pracą zawo-
dową człowieka. Występują w rozmaitej
postaci i w różnych zawodach. Do naj-
częstszych należą oparzenia, wywołane
czynnikami  cieplnemię świetlnemi i
środkami  chemicznemi, na drugiem
miejscu występują choroby zakaźne skó-
ry, dalej nowotwory i £. zw. choroby u-
czuleniowe skóry.
Choroby te spotyka się we wszyst-

kich grupach zawodowych. .I tak np. u
hutników bardzo częste są oparzenia
płynem, szkłem lub metalem, bardzo u-
porczywe i trudno się gojące. U rzeźni.
ków, rakarzy, kuśnierzy, szczotkarzy,
występuje węglik skóry, powodujący
prawie zawsze śmierć; u robotników ka-
nałowych i szmaciarzy ropne zakażenia
skóry; u kominiarzy, tkaczy, szewców —
rak, wywołany działaniem  dražniącem
sadzy, dziegciu i aniliny, obok stałych
urazów mechanicznych; u weterynarzy
i służby folwarcznej — nosacizna i t. zw.
grzybice skóry; u malarzy i lakierników
— wyprysk skórny i t. d.
Choroby zawodowe skóry są bardzo

uporczywe, a leczenie ich, po rozpozna-
niu, musi się rozpocząć od usunięcia
człowieka z pod działania czynników
szkodliwych. W przeciwnym wypadku
leczenie jest bezskuteczne a lekarz bez-
silny. Choroba ciągnie się całemi lata-
mi, naraża na olbrzymie koszty ubezpie-
czalnie, oraz pozbawia człowieka pracy.
Ażeby skutecznie wwalczać choroby

zawodowe skóry, należy utworzyć ośrod-
ki lecznicze, prowadzone przez lekarzy,
dobrze obznajmionych z tą niezmiernie
ważną dziedziną chorób. Jeden taki o-
środek istnieje w Warszawie — powin-
ny zaś one powstawać przy wszystkich
większych ubezpieczalniach, ©o  ra-
oezczędziłoby wiele kosztów, epowodo-
wanych nieracjonalnem leczeniem cho-
rób zawodowych skóry.
Równolegle do tego należy rapocząt-

kować akcję zapobiegawczą na terenie
tych warsztatów pracy, w których wy-
stępują choroby zawodowe akóry. Nie-
jednokrotnie proste { tanie środki
ochronne  zaberzpieczają robotników
przed chorobą. Zapobieganie chorobom
zawodowym skóry jest w Polsce zada-
niem pilnem.

—.р

Pierścień Ifflanda

Iffland był głośnym aktorem niemieckim
przedstulaty, awięc w epoceGoethego
Schillera i innych. Miał pierścień, który no-

sił przez całe życie. Testamentem zapisał

fo  najznakomitszemu aktorowi niemieo-

kiemu. Rozmaid artyści nosili go, jak:

Deurient, Mittdwurzer, Matkowsky i inni.

Z kolei dostał się na palec równie znako-

mitego artysty jakim jest obecnie Basser-
mann. Ten, uważając, że zmarły niedawno

aktor  Moissy najwięcej zasługuje na no-
szenie pierścienia, przeznaczył go dla nie-

go. Tymczasem Moissy umarł nagle Bas-
sermann udał się na pogrzeb znakomitego

kolegi I w chwili, kiedy grzebano zwłoki
Moissi'ego, rzucił się do jego grobu. Nie

zostawił tam jednak pierścienia, ale wy-
szedłszy s grobu, przeznaczył go „najgłoś-

niejszemu”. Dodać trzeba, że Bassermann

liczy już przeszło 60 lat. Emigrował z Nie-

miec ze względów osobistych, choć należy

do starej | znanej rodziny niemieckiej.
Moissy był zmuszony do opuszczenia Nie-

miec, jako żyd z urodzenia.

——н

Oibrzymia latarnia-pomnik
Lenina

Jak donoszą z Leningradu, w porcie tego
miasta ma stanąć latarnia-pomnik Lenina.

Powołano specjalną komisję architektów

celem opracowania projektu. Wysokość la-
tarni wyniesie 110 metrów.

 

13, 17, 2, 14 9, 12, 5 14 13, 13, & 13,
8,20, 14, 14, 13, 13, 5,13, £, 20, 14
Wyrazypomocnicześ
a) 14, 23,3, 17, 13,8, 10,4,20,8,6, ==

uznanie przedstawionego sprawozdania s
ezynności i z obrotów pieniężnych za pra-

widłowe.

b)23,22,23 ==roślinastrąkowa © ziar-
nach jadalnych.

e) 16, 5, 18,5,9, 10 == ustępującyswe

prawainnemu.

d) 7, 15, 11mmpoleotwarte,miejscewy-
rąbane.

«) 21, 19, 7%, 24, 14 mm rwierzę m typu
famochłonnych.

f) 1, 12, 2, 17 == napój.

QD REDAKCJI
Kierownik D. R. U. przesyła wszystkim

Czytelnikom 1 Przyjaciołom najserdeczniej-

sze życzenia Wielkanocne  

Nr. 115

NOWE BLUZKI

 
(zo) Święta Wielkanocne szczegól-

nie o ile wypadają tak późno, jak w
tym roku, są dniami do pewnego
stopnia rozstrzygającemi w modzie. O
ile na przedwiośniu interesowałyśmy
się głównie jednobarwnymi i ciemniej-
szemi materjami, o tyle teraz zaczy-
namy więcej myśleć o tkaninach ja-
snych, kwiecistych, odpowiednich na
cieplejszą porę.
Wprawdzie przed świętami uzupeł-

niłyśmy mniej więcej naszą garderobę,
okaże się niezawodnie jednak, że za-
pomniałyśmy o niejednym drobiazgu i
że trzeba będzie niedopatrzenie to
naprawić. W czasie świąt niejedna z
pań wybierze się na kilkudniową wy-
cieczkę, inne złożą wizyty, które z
braku czasu dotychczas odkładały,
pójdą do teatru i na koncert, jednem
słowem będziemy między ludźmi, któ-
rzy będą nas widzieć, chwalić czy
krytykować, dlatego też musimy
zwrócić baczniejszą uwagę na nasze
ubranie, Robiąc przy tej sposobnoś-
ci przegląd naszej garderoby, przeko-

mamy się, że bluzce, która szczegól-
nie przy dzisiejszej modzie kostju-
mów tak dużą odgrywa rolę, poświę-
ciłyśmy za mało uwagi
Narówni bowiem z kostjumem sta-

ła się bluzka ośrodkiem zaintereso-
wania, przyczem okazuje się raz
jeszcze, jak duże są tu możliwości i
jaka jest ich rozmaitość, zarówno gdy
idzie o uzupełnienie ubrania sporto-
wego, jak wizytowego czy nawet wie-
czorowego. Decydującym dla ogólne-
go wrażenia jest zarówno krój, jak
materjał bluzki, dlatego zajmiemy się
przedewszystkiem temi dwoma za-
gadnieniami.

Co do krofu bluzek, to rozróżnić
musimy tu dwa zupełnie odmienne
typy, a mianowicie z jednej strony
bluzki czysto sportowe, z drugiej zaś
strojniejsze modele popołudniowe,
Podczas gdy pierwszy rodzaj powi-
nien odznaczać się prostotą i celo-
wością, to w drugim wypadku otwie-
ra się szerokie pole dla fantazji
i pomysłowości, przyczem moda zwra-
'ca się do czasów minionych i wzoru-
je się na pełnych wdzięku motywach
iedermajerowskich. Oba typy blu-

zek znajdą dziś Czytelniczki na na-
szym rysunku.

Na pierwszym
szykowną bluzę z materjału w kraty.
Nałożone kieszenie, pasek z dość du-
żą klamrą i koszulowe rękawy pod-
kreślają jej sportowy charakter. Ory-
ginalnem jest związanie szalika, któ-
rego końce giną w kieszonkach
bluzki, к ”

Materjały do prania w pasy są sa-
me w sobie bardzo efektowne i spo-
sób zrobienia bluzki powinien być jak
najprostszy. Zdaje się, że najodpo-
wiedniejszym fasonem będzie kami-
zelka, zapiętana podwójny rząd du-
żych guzików (rysunek trzeci u góry).

Zestawienie długiego kazaka z
ciemną spódnicą jest ubraniem skrom-
nem, a bardzo eleganckiem. Doświad-
czenie uczy nas, że nieskomplikowa-
ny krój wygląda najlepiej. Na pierw-
szym rysunku u dołu mamy długi ka-
zak z przodu rozcięty, zapięty na du-
że guziki drewniane, którymi również
przybrane są rękawy. Niewielki
zgrabnie związany szalik nadaje mo-
delowi „młodą” cechę.

Zupełnie inaczej, aniżeli te te
raczej AZ modele wygiadzia
letni popołudniowe, re są
sakiau K jednokolorowych, albo
barwnych materjalėw „imprimėa“,  |

  
Na chłodne dni niezawodnie odpo-

wiedniejszą będzie bluza ciemna, o-
żywiona kokardami z piki (rysunek
drugi u dołu).

Połączenie modnej tiuniki z pele-
rynką, widzimy na ostatnim modelu
który nadaje się na strojniejsze ubra-
nie popołudniowe czy wieczorowe,

Oryginalną jest bluza z okrągłą pe-
lerynką, mocno marszczoną, jaką wi-
dzimy na drugim rysunku u góry. O-
bok mamy bluzę z jasnego jedwabiu z
ładnie ułożonym żabotem i skrzyżo-
waną baskinką. Rękawy są krótkie
przybrane niewielkiemi kokardkami
Jak wyglądać powinna modna blu

za z materjału imprimć, widzimy na
rysunku środkowym. Fason ten je-
dnak odpowiedni jest wyłącznie dla
osób dość wysokich i smukłych.

Kołnierze

Ф

  

 
Zupełny brak kołnierzy, jaki das

wał się pypti? zie o
rocznej, musi ać pewną reak=
cję tak, że obecnie właśnie w dzie
dzinie kołnierzy ujawnia się duże za«
interesowanie. Pomiędzy rozmaity«
mi nowymi rodzajami jednym z naj<
oryginalniejszych jest kołnierz, szyty
cały w drobne zakładeczki, który
równocześnie na płaszczu i na kostju*
mie tworzy duże wyłogi, odbijając
efektownie od ciemnego materjału su-
kni i paska.

„Myszka Miki*

 

Znana dobrze dzieciakom z filmów
rysunkowych „myszka Miki“, spra-
wiająca im tyle radości i pobudzająca
ich fantazję, znalazła w tym roku za-
stosowanie także na sukienkach i u-
brankach. Jak widzimy na rysunku,
„Miki może być ładnie wyhaftowana,
albo zdobi sukienkę w formie aplika-

cji. Niewątpliwie nowość ta zdobę-
dzie sobie wielką popularność wśród
najmłodszych,
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Kronika

TWARZ |
BEZ PIEGOW |

TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

PRZECIWPIEGOM—|е
UDELIKATNIA CERE-

  
EMOROIDY

to przykre i dokuczliwe cierpienie,
wywołujące różne dolegliwości
bóle, guzy, swędzenia pieczenia,

„stany zapalne, przekewienia itp.
. STOSOWAĆ CZ0PKL |||

HERIDAL:ERBE

Z za kotar studjo.
Audycje wileńskie podczas świąt.
W niedzielę, 21 kwietnia, orkiestra|

1 pp. Legj. wykona przed wileńskim mikro+ |
ionem szeręg utworów muzyki lekkiej ! po-
pularnej (godz. 15,30). А dla miłośników|
muzyki poważnej atrakcją będzie koncert;
Stanisława Szpinalskiego, który o godz.|
18,55 wykona program, złożony z utworów|
muzyki współczesnej, następujących m. in.
kompozytorów: Mompou, Granadosa, La-

 
wileńska,

10 tys. młodzieży spędzi ferje w osozach PAN23 kwietóia, Rok.

ietnich na Wileńszczyźnie

Dowiadujemy się, że w obozach

letnich ma Wileńszczyźnie spędzi
ferje letnie zgórą 10 tys. młodzieży

 

— Od wydawnictwa. Pierwszy poświą-

teczny numer „Dziennika Wileńskiego

ukaże się w środę, dn. 24 bm. rano.
— Dyżury aptek w czasie świąt, Za-

rząd Wileńskiego Towarzystwa Farmacew-

tycznego podaje do wiadomości, iż w

pierwszy dzień Wielkanocy, dn. 21. 1Vv.

będą zamknięte następujące apteki: Soko-

łowskiego — Tyzenhauzowska 1, Rodowi-

cza — Ostrobramska 4, Wysockiego —
Wielkao 3, Judziłła — Mickiewicza 33,
Miejska — Wileńska 23, Suko. Fr. Augu-

stowskiego — Kijowska 2, Bergmana — W.
Pohulanka 25 — pozostałe otwarte.

Na drugi dzień Wielkanocy. da. 22, IV.

będą zamknięte następujące apteki: Cza-

plińskiego — Ostrobramska 25, Filemono-

wicza — Wielka 29, Narbuta — Ś-to Jań-

ska 2, Sukc. Wit. Augustowskiego — Mic-

kiewicza 10, Jurkowskiego — Wileńska 8,

Sarola — Zarzecze 20 — pozostałe otwarte.

: ZABAWY.
— l-szy wiosenny dancing w Ognisku

Akademickiem w dn. 22. IV, 35 r. o g. 22-ej.
Barwne reilektory. Nowy jazz. Wstęp za
aaproszeniami, które można otrzymać w ю-
kalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24).

 

KAŻDYPALACZ

głośnia Wileńska transmitować będzie z
Jaaa a m. ROWEOE ze-

‚ : : „ Sspoiu kameralnego po yr. erta Katza.
szkół średnich, zawodowych, tech W programie muzyka popularna,
nicznych i t, d. ze wszystkich więk- Audycje żywego słowa.
szych miast Polski. Najmłodsi radjosłuchacze całej Polski

usłyszą z Wilna transmisję słuchowiska
p. t „Kto pod kim dołki kopie". Wykona-
na ona będzie w niedzielę, o godz. 17,35.

SĄDY. Mw paco „audycji dla
у stkich“ Kazimierz Petaszewski  opra-

— 0 madużycia w Ubezpieczalni Spo- owzł ol : З
Зесгде}. Władze sądowo-śledcze zakoń- Ge. obrezak TadjoWy pr 116 biegieti
czyły Sacha w zlażat kasjera ME : s

pieczalni Społecznej, Sokołowskiego, który "="o P wosp

przywłaszczył sobie kilkadziesiąt tysięcy i pr ki w,PE 2
złotych. Po świętach zostanie sporządzony Druski ika, nb + AApO » WED Zd u,
kt oskarżenia, a następnie w połowie lip- | TUSRIEnIKACO,  WONICZU, astrzębie—Zdro-

ъ lbadzie slóie ju, Rabce, Szczawnicy i Truskawcu. Ko-
" PZD rzystajcie z okazji i
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NA ŚWIĘTA tyn PINK Е. КЕВОЛ

„SŽŪPEN“
 

 

OFIARY.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

lešskiego“ — zamiast wizyt i powinszowań

Wielkanocnych.

J. E. Ks. Arcyb. Romuald Jałbrzyków-
ski złożył w „Dzienniku Wileńskim” zł.

Z

250.— na następujące cele: 1) na Dom
Dzieciątka Jezus zł. 50—, 2) na „Caritas“
zł, 50,—, 3) na Herbaciarnię dla bezrobotnej
inteligencji zł. 50.—, 4) na ubogich pod o-
pieką Konferencji Św, Wincentego a Pau-
lo zł. 50.—, 5) na Komitet do walki z że-
bractwem i włóczęgostwem zł. 50.—.

D-rostwo Zawadzcy na święcone dla
bezrobotnej inteligencji zł. 5—. Bolesław
Kulesiński na święcone dla bezrobotnych
narodowców zł. 3-—, Mieczysław Żejmo na
święcone dla bezrobotnych zł. 10—, Dr.
Feliks Kasperowicz na Herbaciarnię dla

— Proces zabójcy rodziców, Lewina. Blt=GRMTSYWNNE NWWEO a Ia;

Skutki reu
Główne ogniska chorób reumatycznych

Jak się dowiadujemy, OP? psychja-;
tryczna w sprawie zabójcy rudkiców Lewi-
na została zakończona. W tych dniach wy-'

Ru pacia e oi ago sin O i artretycznych sadowią się przewažnie w

oskarženia. Rozprawa sądowa odbędzie się mięśniach, lub w stawach narządów ruchu.

w drugiej połowie czerwca r. b. Wskutek tego chorzy odczuwają zmniejszo-

— Sprawa petardy w synagodze. mą zdolność ruchów. Cierpiący nie powinni

drugiej połowie maja r. b. w Sądzie Apela- zaniedbywać tych groźnych dla ich egzy-
cyjnym odbędzie się rozprawa przeciwko stencji schorzeń i zaraz przy pierwszych

MBSKpatarė © Syna- objawach rwania w rękach i nogach, łama-

mód. melasa Aaaa Aaaa, nia w kościach i krzyżu, zgrubienia, lub

zani na karę więzienia, opuchnięcia stawów, rozpocząć odpowie-

dnie leczenie. Bardzo liczne obserwacje

 

JUż SIĘ. 150 SZTUK .
PRZEKONAL AIDA" 35 6R.
ŻE GIiLZY 375 SĄ NAJLEPSZE

L ukttwwiówaiiowROWEROWY".mid winno -< ЕОой лана Aa
 

Teatr i-muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. W nie-

dzielę (w pierwszy dzień świąt) — o godz.
8-ej ukaże się na przedstawieniu wieczoro-
wem jedna z najswietniejszych komedji
Gabrjeli Zapolskiej p. t. „Moralność pani
Dulskiej” — poruszająca wiecznie żywy i
aktuainy temat, Ceny zniżone.

W pomiedziałek (w drugi dzień świąt)
dane będą dwa przedstawienia: o godz. 4
popoł. doskonała komedja Garbjeli Zapol-
skiej'p. t „Moralność pani Dulskiej”. Ce-
ny zniżone. у

Wieczorem o godz. 8 — „To więcej, niż
miłość” —- kapitaina komedja węgierska
Bus-Feketego w 3 aktach. Ceny znizone,

We wtorek o godz. 8 wiecz. „Morainość
pani Dulskiej” — świetna komedja w 3*ch
aktach Gabrjeli Zapolskiej. Ceny zniżone.
— Najbliższa premjera w leatrze na

Pohulance, W czwartek, dn. 25 b. m.odbę- |
dzie się premjera dramatu Artura Górskie-
go — „U Zmartwychwstanie”, wystawione-
go porazopierwszy na scenie polskiej. O-
pracowanie sceniczne lreny Szymańskiej i
prof. Tyntona Niesiołowskiego.

— Teatr Muzyczny „Lunia”* W nie-
dzielę świąteczną grana będzie w dalszym
ciągu ciesząca się wielkiem powodzeniem,
beina humoru i zabawnych sytuacji melo-
dyjna op. Żiehrera „Wesoła para' z Hal-
mirską, Lasowską, Skorukówną, Dembow-
skim, Domosławsikim, Detkowskim, Szcza-
Wūiskim i Tatrzańskim w rolach głównych,

 

‚ — „Sztygar“ po cenach zniżonych. W rynku pracy. 13,35—14.00: Wiadomošci o
poniedziatex świąteczny o godz. 4 popoł. eksporcie polskim. 15.35: Codzienny odci-
ujrzymy po cenach zniżonych wartosciową nek powieściowy. 15.45; Koncert Małej Ork.
op. Łelliera „Sztygar” z K. Dembowskim w P. R. 16.30: Pogadanka dla dzieci najmłod-
roli tytutowej. szych. 16.45: Utwory Tansmana (płyty).

Wieczorem 0 godz. 8.15 — „Wesoła 17.00: Skrzynka P,K.O. 17.15: J. Brahms —
para“. | Sonata f-moll, op. 34—bis na dwa fortep.

— Występ H. Ordonówny i Lgo Syma 17.50: Kobiety w obozie pracy — pog. społ.
w „Lutni”, W piątek, 26 bm. czarować bę- 18,00: Piosenki w wyk. Andrzeja Boguckie-
dzie potęgą swego wielkiego talentu nie- aktualny „Obok życia”. 18.30: Koncert re-
zrównana pieśniarka Manka Ordonówna. klamowy. 18.40: Życie artystyczne i kultu-

|'W wykonaniu bogatego programu bierze u- ralne miasta. 18.45: Koncert dia młodzieży
| dział ulubieniec publiczności, znany artysta (płyty). 19.15: Ze spraw litewskich, 19.25:
ifilimowy lgo Sym. W interpretacji tych Wiad. sportowe. 19.35: 15 minut ma gitarze
| znakomitych artystów usiyszymy szereg no- w wyk. Wiktora Tychowskiego. 19.50: Fe-
| wych, najulubieńszych piosenek. Przy for- ljeton aktualny, 20.00: Koncert w wyk.
|tepianie L. Boruński, — bilety nabywać Ork R. P. 20.45: Dziennik wieczorny, 20.55:
|można w kasie teatru „Lutnia”. Jak pracujemy i żyjemy w Polsce? 21.00;

sy. jk i Lwowskiej” — rewja
art. lwowskich, „30: Felj i

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tragicznej miłości” — oddaia wę
trawienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 22,45: Muzyka lekka i taneczna. 23.00—
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 23,05: Kom. met. :

Нпііъп гош'‹;\:іепш już jedna AR
raki ej y gorzkiej Franciszka- Józeia Środa, dnia 24 kwietnia.

działa pewnie, szybko i dodatnio, | 6,30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
| Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
zyka. 7.50: Audycja lniarska. 7.55: Giełda

   

Polskie  Radje_ Wilno. e;83 ci,i Н я „U3; om. met. „UD: м,Wtorek, dnia 23 kwietnia, oert Małej Ork. P. R. 12.50: Chwilka dla6.30: Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”. kobiet, 12.55: Dziennik i: н es : ‚ 12;556 ołudn „13,05;, 6.36: A 650: Muzyka. 7.15: Utwory Czajkowskiego (głyty). 1388 14.00:„Dziennik poranny;* 7.25: Muzyka. 7.50: Wiądomości o eksporcie polskim, 15.35—| Chwilka społeczna. 7.55: Giełda rolnicza. 15,45; Codzieny odcinek powieścio 15,45:| 8.00—11,57: Przerwa. 11.57: Czas. 12.03: Koncert. и ne), 16.45:

  

matyzmu.
lekarskie wykazały, że jednym:z dobrych

środków dla zwalczania tych chorób, oka-
zał się kwas acetylosalicylowy, który w po-
łączeniu z solami litu i innemi, daje pełne,

wzmożone działanie, W reumatyźmie, ar-

tretyźmie, podagrze i t. p. stosuje się mię-

dzy innemi i tabletki Togal, które uśmie-

rzają bóle i przynoszą ulgę. Żądać- należy
oryginalnych tabletek Togal wraz z pro-

spektem.

bezrobotnej inteligencji zł. 10—. Zygmu-
tostwo Karpowiczowie na Tow. Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo zł. 5— i

na Herbaciarnię dla inteligencji zł. 5—- ra-

zem zł. 10,—. Witoldostwo Karpowiczowie

na święcone dla bezrobotnej inteligencj“

zł. 5—, Zolja i Ryszard Wińczowie na

męską Konf. Św. Wincentego 4 Paulo zł.
5», Machcewicz na święcone dla bezro-
botnych zł. 1 gr. 50. D-rostwo Świeżyńscy
na Tow. Opieki nad b. pracownikami tajnej
oświaty narodowej zł. 5—. Adolf Junie-
wicz na remont Bazyliki Wileńskiej zł. 3.—.
Marja Maculewicz na ociemniąłych zł. 2—
Aleksander Pietkiewicz*na V-tą Konf. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego & Paulo zł.
3—. Wacław Olszewski na Herbaciarnię
dla inteligencji zł. 1— i dla bezrobotnych
narodowców zł. 1—. Olgierdostwo Bielscy
na Herbaciarnię dla inteligencji zł. 3—.
Na święcone dla biednych pod opieką VII.
męsk. Konf. Św. Wincentego a Paulo zto-
żyli. Halina i 'Marjan Kossińscy zł. 5—,
Magdalena Maculewiczowa zł. 5—, Zbi-
śniew Jasiński zł, 5—, Bronisława i Mie-
czysław Engielowie zł. 10—; razem zł. 25.
Stefanja Michałowsko dla bezrobotnych na-
rodowców zł. 1—. Janostwo Olszewscy
zł 3,— ma biednych Tow. Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego 4 Paulo. M. Zapaśnikowa
na święcone dla bezrobotnych narodowców
zł. 2—, Józef Żmitrowicz na Tow. „Cari-
tas” zł. 3—. Szymanostwo Renigerowie
zł 20.— na następujące cele: na meską
Konf. Św. Wincentego a Paulo na Zwie-
rzyńcu zł. 5—, na Herbaciarnię dla inteli-
gencji zł, 5—, na Dom Dzieciątka Jezus
zł. i dla najbiedniejszych zł. 5—.

 

   

Ted.Fab:
e,     Pro0ukt, W Zu.

t rezen/acja M.  

: briutui pouił Kobiete.
Do szpitala św. Jakóba  dostar-

czono ciężko poranioną młodą pa-
nienkę nazwiskiem Zarębianka Kry-
styna, pracowuiczkę szpitała psy”
chja.ryczinego w Wilnie, Łarębianka
przybyia przed paru tygodniami do

  

BUNT ŻOŁĄDKA ŁATWO UŚMIERZYĆ..
Niedomagania żołądkowe odbierają do-

bre samopoczucie, energję do pracy i wy-
czerpują organizm. łrancuskie zioła The
Chambard usuwają zaparcie.. Cena to-*
rebki gr. 35.

 

czyt). 18.00: Piosenki. 18.15: Wesoły skecz.
18.30: Audycja dla dzieci. 18,40: Życie ar-
tystyczne i kulturalne miasta. 18.45: Kon-
cert reklamowy. 19.00: Utwory Mahlera
(płyty). 19.15: Przegląd lietwski. 19.25:
Wiad. sportowe. 19.35: Duet saksofonowy.
19.50: Feljeton aktualny, 20.00: Koncert ży-
czeń (płyty). 20.30—0.20: Transm, z teatru
„La Scala“ op; „Aida“. W 1-ej przerwie:
Dziennik wieczorny i Jak pracujemy w
Polsce. D. <. koncertu. W Ż2-ej przerwie:

MŁOROMÓR__
radykalnie niszczy MOQŁE

/owych wńaścicach iChorzowie.
o 1ska karasvl.

 

 

żądać wszędzie   
       

SM
Baa) |

Wilnaw poszukiwaniu pracy, gdyż
po śmierci ojca oficera W. P. zosta
ia'bez środków do życia. Rzeczy Ża*
rębiauka zostawiła u rzeźnika brze-
ziūskiego przy. ul. Zawalnej. Po
pewnym czasie gdy znalazła posadę
1 mieszkanie przyul,Garbarskiej 16
zwróciła się do Brzezińskiego г
prośbą o wydanie rzeczy. Ten jed-
nak oświadczył, iż rzeczy są w zam-
kniętem mieszkaniu i kiedyindziejje
wyda, Wi dniu wczorajszym Zarę-

° bianka ponownie zwróciła się «
' zwrot rzeczy, lecz i tym razem je
nie otrzymała, zaś Brzeziński oświad
czył, iż rzeczy zostały mu skradzio-
ae. Ponieważ Z. zauważyła swoją
brausoletkę na ręku jego żony po-
częła  natarczywiej domagać się
zwrotu rzeczy, W odpowiedzi rzeź-

, nik porwał kawał żelaza i począł za-
'dawać po głowie Zarębiauce «azy.
Brzeziński zbił dziewczynę do nie-
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Ciesielski Zet wilkadlakobiet 12.55;Dziennik poła- państw europejskich po wojnie. 17.15: Kon- fragm. z pow. Werfla „Vórdi* Po operze:| kę,
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Wydaje śniadania, obiady ikolacje zdrowe i smaczne| |19-30, od 8-10 1 cd . e zad ace.a ma.saz raznch i zwi mnazjum. _ Kazimie-
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HELIOS | Premjera świąteczna.

asnaAmma Sten

Fredric March
w najn arcydztele

KATIUSZA
LWA TOŁSTOJA [Gia Rouben Ма-telnej powlešci

moulian.“Mmp „S OWKINO“
„SKRZYDLATA PARADA W MOSKWIE" i inne atrakcje.

Honorowe bilety nle waźne. Pocz. o godz. 2-ej

wesoła rewj» p. t.:REWJA
| „JA PANA ZNAM”

We wtorek (Wielk.) 22, IV PREMIERA p. t,:

Kwiaty Polskie
W programie — jako wspomnienie XV Istniej rocznicy oswobodzenia Wilna zostasie

odegrana aktówka W. Stanisławskiej w reż. Br. Borskiego p, t,

„RESUrecituri<
Udział całego zespołu oraz nowa atrakcja „Akrobacje Gladjatorów Rzymskich, w wyk,
„Trio“ „Albatros“, W niedziele | święta 3 przedstawienia o godz. 4-ej, 6,30 I 9-ej.

CASI
NO 'Od 21-g0

Н

- от

najpiekniej-
szy amant

w*g nieśmier-

 

Balkon 25 gr. w niedzielę i poniedziałek po razgostatni

 

Wielki świąteczny program!
kwietnia ——-

Fenomenainai.niebywała komedja muzyczna o światowymrrozgłosie

POSZUKIWACZKI
ZŁOTA;
Arcywesoła treść! 200 najpiękniejszych kobiet
FAmeryki! 6 przebojów muzycznych! Oszała-

miająca przepychem,  niewidziana dotąd
: wystawa!

Nad program: Aktuelja. Seanse:2, 4,6, 8i10w.

UWAGA! Tylko 21 i 22 kwietnia od godz. 12-ej do 4 po poł.

Świąteczne peranki dla dziecii dorosłych.1
Cudowny film, który wszyscy muszą zobaczyć! » / {

„ALA W KRAINIE CZAROW“:5*
P.zepiękna bajka.z, udziałem najwybitniejszych gwiazd, спа . czele GARY

COOPER. Bogaty radprogram: Kolorowa grateska rysunkowa.
Bilety od 25 gr.

PAN! ŚWIĄTECZNY PROGRAM dlawszystkich ro-
dziców i ažeci Od 21 b. m. CUDOJSWIATA

W NAJWSPANIAŁSZEM ARCYDZIELE

„ROŻEŚMIANE ży"ka=
za ktėre Shirley zostala žy pia najwyższą"nagrodą."Akadį Film.

Nad program: rysunkowo-muzyczny

Przepiękny Kolorowy.dodatek A i inne,

Seanse punktualnie: 2, „8 i 10.20. Hon. bilety nieważne

RATUJCIE.ZDROWIE!?
HORY ŻOŁĄDEK JEST NIERAZ POWODEM|

EO Ani NAJROZMAITSZYCH CHORÓB.

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA

są dobrym środkiem dla uregulowania żołądka, usuwają

obsirukcję, są łagodnym naturalnym środkiem przeczyszcza-

iącym. usuwają substancje gnilne, zatruwające organizm.

„ ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA

stosowane również przycierpieniachwątroby, nerek, kamieni

tóleiowychiihemoroidach są chętnie pieimowcne przez chorych.
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Kamienie żółciowe.
ZACHOLEKINAZA

H. NIEMOJEWSKIEGO
66 - + t

Zioła „Cholekinaza inodewaltoby„-wydalejąwtea
sposób szkodliwe poboczne produkty przemianymaterji (barwiki żółeiowe,

kwas moczowy, kwasy żółciowe), uniemożliwiając zaleganie w organizmie.

LABOR. FIZJOL. CHEM. „CHOLEKINAZA“
WE, Nówy-Świat.5. oraz apteki I składy apteczne.

żądać bezpłatnych broszur. |

Artretyzm.

materji.

 
OGÓLNIE ZNAWA I STOSOWANA OD WIELU LAT W KRAJU i ZAGRANICĄ

Stosuje się przy chorobach:

Wątrobyi na jej tle:

hroniczne zaparcie stolca.
Kalej (nieżyty) żołądka i kiszek.

Na tle złej przemiany materji:

Choroby skóry na tle złej przemiany)

—Pirma $. WILPISZEWSKI

  

MOTOCYKLE"iFi

WREGEGEPOZ ROK OZDAoócAR

Aparaty
Fotograficzne

Utrzymano no-
wy transport
po cenach

niskich.

Laboratorjuim
Fot. dla
amatorów
Wykonale

  

| NOWY TRANSPORT|«ias 6
NORTON |
CALTHORPE  WYŁĄCZNA M
RUDGE SPRZEDAŻ I
TRIUMPH CENY FABR. OC
si o!

MOTOCYKLE OKAZYJNEgNĘ|FOTO-SKŁAD|
W WIELKIM WYBORZEIiY| WILNO,

Wielka 8. Tel. 7-59.
DOGODNE WARUNKI SPŁATY. N

  

 

  

   

 

  

 

 

CHRONIRy=. SZKODLIWEM
DZIAŁANIEM DESZCZU.WIATRU LUB
SŁOŃCA i STANOWI DOSKONAŁY

PODKŁAD POD PUDER.|
"ŁADAJCIE WODY KOLOŃSKIEJ « GOLIBRI »_
FABRYKA PERFUMERYJNA:DRALLE" HERMAN LANDE

  WARSZAWA ©

  

 

(Wielka 15, Szwarcowy 1)

uprzejmie zawiadamia Sz, Sz. Odbiorców,

że SKŁAD NASION został przeniesiony

na Boniiraterską Nr. 8 (w podwėrzu).

Poleca nasiona i sadzonki po najniższych
cenach.

FLEURS
rew zaa

   

  

  

  

  

  
    

WONNY PYŁ
PIĘCIU WYBRA-
NYCH KWIATÓW

składa się na dosko-
| nały puder roślinny
5 Fleurs, Forvil.
Mialki, dobrze przyle-
ga, nie szkodzicerze,
nadając jej świeżość
i-wdzięk młodości, a
przyłem posiada sub.
telny, naturalnyi trwa:
ły zapach kwiatów. 

 
NIEBYWAŁA OKAZJA
Przyjezdny kupuje w Wilnie i okolicy
wszelkiego ródzaju starożytności, jak:
perskie dywany, meble, kilimy, srebro,
bronzy i t. p. Oferty pisemne lub ustne
do biura ogłoszeń S. Jutana, Wilno, ul.
Niemiecka 4, telef. 304 pod „Przyjezdny”. I

|

 

iii

niezbędnych kosztów pogrzebu. Zwróćcie

rzystać z chrześcijańsko-humanitarnej po-|

 

EMERYCI
i Funkcjonarjusze Państwowi i Samo-

rządowi w czynnej służbie oraz wdo-

wy po nich — setki Was i Waszych

rodzin wyrywa śmierć codziennie. Prze-
ważnie brak pozostałej rodzinie koniecz-

nie potrzebnych funduszów na pokrycie

się z pełnem zaufaniem do Polskiej

„SAMOPOMOCY“ Emerytów  Wojsko-

wych, Państwowych i Samorządowych,į
Kraków, Sławkowska 25, skądotrzymacie|

za zwrotem portorja bezpłatnie bliższe„|

szczegółowe wyjaśnienie, jak możnako- |

mocy, skąd wypłaca się Wam wystarcza
jące kwoty na pogrzeb, jak również dla

Waszych dzieci na „WIANO”, oraz za- |
pomogi na usamodzielnienie ich — po-

życzki, porady prawne i inne zniżki.  
 

Kursy

э„ УМ НЕ Ю « А *
кмко\и. ul. Bronisława Pie
przygctowyją na lekcjach
w drodze Korespondencji, zapomocą przys
iąco opracowanych skryptów, programów
matów, do:

1. egzaminu dojrzałości gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.
4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespond. otrzymują ©0

miesiąc oprocz materjału naukowego, tematy z 6'ciu głównych
przedmiotów do opracowania. Nadto ebowiążkowe kollokwja
(egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku
uczniów,
Wykładają wybitne siły fachowe.
рі-іуb. niskie,

o |
Maturyczne i1”MaturyczneiDokształcające

zbiorowych. w Krakowie,

 

RORDUZNA/ PRZĘZUTYZN
PDB: nos FN

 

 

WZYWAMY
wszystkich EMERYTÓW _— chrześcijan,

chętnych pracy, zamieszkałych w

Polsce, о łaskawe podanie w ich

własnym interesie swoich adresów, ce-

lem założenia Ekspozytur w miastach

wojewódzkich, winnych miastach i wsiach

Filij Rejonowych. — Bliższych szczegółów

za zwrotem portorja udziela bezpłatnie

Polska „SAMOPOMOC” Emerytów Woj-

skowych, Państwowych i Samorządowych,

Kraków, Sławkowska 25.

 

BEZ GOTOWANIA
KRUPNI ; FILTROWANIA
sporządiise prry pomocy zaprawy

ziołowo-korzenuej į

„Flakon i zł, wystarcza na 1—3
litry wódki

POLECA SKU+D APTECZNY

Władysława Trubiłły
Aaa 12,

Tamże wody koicński+ na wage

 
 

oraz wszelkie inne zbocze-!
mia mowy radykalnie usu-
wa wieloletni zakład leczn.

78 przecudnyc> rapachów.

dla jąkałów. Przy zakła-
dzie szkoła dla głuchonie-

-. mych i  małorozwiniętych.

ID. ŻYŁKIEWICZ, WARSZAWA,
ul. Chłodna 22.

Ezoepėiky„kancelarja wysyła „beeplatnie.

NA SIOŃ A
Centrala Żaopatrzeń

Ogrodniczych
WILNO, ZAWALNA 28.

KIEROWNICTWO JAN KRYWKO,
był. ZEo

  

O  umiem —-

"RÓŻNE.
WYDAWAC.

jusuwa pod gwarancją
|„AXELA” - KREM;
|słoik tylko 2 zł. Do

4
i

rackiego 14/1, |

i (aabycia w składach
|apiecznych i periu-

Pracownia waili

orai

tępnie i. wyczerpu:
i miesięcznych te-

merjach —11

||STANISŁAWA
PIECZULA

została _ przeniesiona
na ul. TROCKĄ Nr.
19 (w podwórzu) —

poleca

WAFLE

szkolnego postępy

Prospekty darmo.

  A JEDNAK. Najlepsze gatunki: pokostu,іпгЪ.1a-
mae kierów, emalji, pędzii, past podłego-

it. d. nabyć meżna jedynie

 

wych Lt, d.
FiW SKŁADZIE FARB

JÓZEFA TOMASZ
aawniej

Wilno, ul. DEMINIKAŃSKA Nr.
Szkłe okienne.

„ JAN MAŁURAIEWICZ*

i chałwę w pierwszo-
czędnych gatunkach.
po cenach hurtowych.
Żądać we wszystkich
sklepach.

MARLRADDADŃWAAANAABA>
221

Kursų

 

EWICZA |
SLD. $

11. Tel. 11-36.
Murt I detal.

 

 

YA

e m
a
?

Południe Polski.     
Wydawca: ALEKSANDERRRT

Drukarnia A MalyZwierzyńskiegu,

 

Ładną biżuterję, zegarki oraz Inne drobiazgi
Jako prezent na Święta Wielkanocne

można rabyć wpieqwszorzędnej

|. IREWICJ (nistr P. Bite)
Tamże przyjmują się wszelkie naprawy.

= Žaložony w r. 1894

Zakład przyrodoleczniczy

D-ra TARNAWSKIEGO
w Kosowie k. Kołomyji (Huculszczyzna) otwarty od 1 maja.

Cierp enia chroniczne, przemiany materjj, trawienia, nerwo-

we It. p. Szkoła higjeny dla słabych I ozdrowieńców.

Przy opłatach ryczałtowych ceny zniżone.

firmie
po cenach konkurencyjnych

MICKIEWICZA 4.

 

do 1 listopada  Wczesna wiosna.

й
a

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

Mostowa Nr. 1. : ;

еа|KROJU
I SZYCIA| raż, stajnię lub  „dy. Mostowa 1, do-|

się u de- Wielka 56—3. Ceny
zorcy, ' zniżonel 102—9

— 0-6

 

r. Bb
-WILNO, UL. ROSSA 15, |

telef. 17-29.
Gotowe pomai krzy-|
że i inne płyty pamiąt-
kowe z kamieni natural-
mych i sztucznych. Bu-
dowa grobowców beto-
nowych na wszystkich
cmentarzach _ wileńskich
i na prowincji p/g pro-
jektów własnych i po-

wierzonych.

 

o оо

 
 


