— 26 —

X

ju kolonii polskii'j i zazininzenia wartości Polaków na terenie
iirazyijl skini.
Starsze spoli'czi'i'istwo już docenia znaczenia takiej pracy;
wie, że każdy student — „Sarmata" to.nietylko jirzyszly adwo
kat, lekarz, inżynier, ale jest to również człowiek manifestujący
zawszi' i wszędzie swą przynal(*żność do Narodu Polskiego, za
chowujący mowę i uczucia polskie, mimo swojięj przynależności
państwowej brazylijskiej.
Zadaniem naszem jest, za póśrednictwem swych członków,
uświadamiać społeczeństwo brazylijskie o kulturze polskiej, o war
tości naszej i godności.
..Sarmacja" una się stać szkoła, przygotowawczą ilo życia
społecznego, kuźnią do wykuwania mocnych charakterów prze
siąkniętych ideją wolnych Polaków. Powinna stać się „ogniwem
w wielkiej budowie mocarstwowego umocnienia Polski zagra
nicą".
..Stowarzyszenie ma na cidu stać się ogniskiem i łącznikiem
życia koleżeński('go, oraz śrotlkiem własnego rozwoju duchowe
go; zaprawiać do życia społeczni ('go i j iiełęgnować uczucia oby
watelskie".
.Ti'dnym 7. bardzo ważnych zagadnień bieżącej '-hwili, pun
ktem około któr('go skupiły się w ostatnicii czasach nasze myśli
— jest ..Dom Sarinacji". W dużej mierze od niego uzależnione
są dalsze nasze jioczynania i szybkość rozwoju. Dzisiejsze szcze
gólnie ciężkie czasy zbyt hamująco wpływają na bieg pracy w tym
kierunku. 1’owodzenie zależy od nas samych, od pracy i akty
wności, gdyż wiadomo, że każdy najideałniej pomyślany program,
każdt' najpiękniejsze zadanie, ni(' wykonywani’ systematycznie
i solidnie — pozostaną nicością, martwą litera, na papierze.
Dżem ma się stać Dom Sai niacji i jaką ma roh^ odegrać na
tutejszym terenie widzimy z artykułu p. K. L.
Sarmacja dla realizowania swego programu urządza każdego
roku kursy literatury i języka polskiego, urządza rozgrywki
w siatkówkę na swym terenie, urządza wycieczki i wieczory dy
skusyjne.
Obowiązkiem każdej Sariuatki i każdego Sarmaty jest „wa
żenie każdego słowa, które zamieniami z obcymi, obowiązek
wzbudzania przez swą karność i poczucie honoru — szacunku
dla Polaków. Naszym obowiązkiem jest szerzyć wśród obcych
wiedzę o Polsce, o zasługach, jakie Polska położyła w obronie
kultury Zachodu. Naszym obowiązkiem jest mówić o Polsce
z entuzjazmem i miłością, bo tylko w ten sposób ocenę naszej
wartości możemy przeszczepić w umysły innych. Mówmy o wiel
kich twórczych wysiłkach jakich dokonała odrodzona Polska, bo
z niej każdy z nas dumnym być powinien".
Oto są cele i zadania „Sarmacji" w najogólniejszych zarysach.
Jeżeli w ten sposób postępować będziemy—spełnimy^ naszą
rolę, jakiej społeczeństwo od nas oczekuje.
A. Śliwiński.

1

— 27

f’iesH młodości.
Może nam się zdajf*, a może mamy krew błękitną,
Prześwietloną l)OgactAvem słońca, jak latorośl winna.
Pewno więc dlat(!,ą'o radości w naszych oczach kwitną,
ł jeszcze dotychczas nam w śmiechu <lrży nuta dziecinna.
Może nam sic jedynii* zdaje błahszą wartość ziota,
Niż zapach kwviatów, co jn-zeczneiem dziwnem duszę trąca,
Ałoże jednak to są złudzenia, które av nas tęsknota,
Sączy, jak noc wonna i biała od światła miesiąca.
Może nam się zdaje, być może nam się tylko zdaje.
Że jasne, niłodi* serca biją w każdmn naszmn słowit'.
Że Av naszej mocy jest uczynić życic» wiecznym majem,
I wszystko w niem przebudoAvaé lepiej i różowiej.

X

Być może nam .się nieraz zdaje to, co się nie zrodzi
W duszach tycii, co nie chcą 7. szablonem av żadnej być kolizji,
Tak... może nam się wiele zdaje, lecz jesteśmy młodzi
I lubimy kroczyć naprzeciw nasz('j, młodej wizji.
w. r.
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Przyszły Dom Młodzieży Polskiej
w Kurytybie.
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Od kilku lat mówi się o potrzeiiie wybudowania Bomu Mło
dzieży Polskiej w Kurytybie, od kilku lat „Sarmacja" zbiera
pieniądze na ten Dom. Dotychcziasowy dorobek av tej dziedzinie
jest już spory: zebrano pieniądze i zakupiono duży i ładny te
ren z małym drewnianym domkiem w środkumiasta, przyulicA’’
P>rigadeiro Franco. Tam obecnieTnieści się siedziba „Sarmacji”,
tam ])olska młodzież szkół średnich i ])olscy studenci UniAversytetu Paj'aiiskiego schodzą się na SAvoje zebrania, herbatki, poga
danki, rozryAvki.
Ten pierAA-szy dokonany krok każę nam Avierzyé, że uda
dzą się i dalsze i że av niedalekiej przyszłości stanie na jAlacu
.,Sarmacji’’ tluży Dom Młodzieży.
Dom ten będzie miał dla naszej kolonji w Brazylji ogromne zna
czenie, .luż dziś Av szkołach średnich i UniAversytecie av Kurytybie
kształcisię kiIkadzi(.siąt młodzieży jiolskiej. W stosunku do Avielkości kolonji naszej, ac Brazylji jest to jednak procent bardzo mały
i kolonja nasza, jeżeli zechce odegrać av tym kraju aa'przyszłości
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jakąś
musi znacznie’ więcej młodzieży kształcić w szkołach
wyższych brazylijskich.
Młodzież polska, chodząca do szkół rządowych jest narażo
na na zatratę języka i obyczajów swyełi ojcóiw, na całkowite wy
narodowienie, tembardziej, że znajomość tego języka i kultury
polskiej wynosi często z domu w stopniu minimalnym, całkowi
cie nie wystarczającym człowiekowi inteligentnemu. Aby temu
przeciwdziałać należy dążyć do tego, aby cała młodzież polska
ze szkół brazylijskich mieszkała w Domu Młodzieży, lub, jeżeli
to jest młodzież z Kurytyby, żeby choć tam codziennie bywała.
W Domu tym będzie się systematycznie uczyć godzinę do
dwu dziennie języka, literatury i łiistorji Dolski, oraz nauki
o Polsce współczesnej, na poziomie polskich szkół średnicli,
a pozatem będzie miała atmosferę polską i poziom życia kultu
ralny.
Gzem więc będzie Dom IMłodzieży Dolskiej w Kurytybie?
Będzie polską szkołą średnią, w której uczniowie szkół bra
zylijskich będą przerabiać program przedmiotów polskich na
poziomie gimnazjum;
będzie bursą — domem mieszkalnym dla młodzieży z poza
Kurytyby;
będzie klubem młotlzi<’ży polskie*] w Brazylji, gdzie każdy
znajdzie dla siebie rozrywkę, zorganizowane życie towarzyskie,
wysoce kulturalną atmosferę polską;
będzie centralą młodzieży polskiej w Brazylji.
W Domu tym będzie mógł się mieścić Wydział Młodzieży
Centralnego Związku Polaków, do Domu tego będzie tęsknić
i ściągać młodzież najlepsza z naszych kolonij — po wiedzę, po
kulturę, po ducha polskiego!
Pomoc CZP. dla tutejszej oświaty polskiej będzie się, mię
dzy innemi, wyrażać i w formie jminocy młodzieży, która będzie
się kształcić w szkołach brazylijskich, a mieszkać i dokształcać
w Domu Młodzieży.
Jeżeli ta pomoc będzie wydatna, to i Dom Młodzieży bę
dzie pełny.
Kilkanaście lat działaln-o^c-i tego Domu może zmienić zupeł
nie oblicze naszej kolonji, a imię polskie w Brazylji znacznie
podnieść — przez wychowanie dużych szeregów pełnointeligentnych Polono-Brazyljan.
K. L.
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Step.
Duży złotawy księżyc wypłynął majestatycznie na niebo,
oświetlając bezgraniczny falisty step Riograncleiiski. Jasne jego
promienie ślizgały się po .,coxilhas’\ podobnych do olbrzymich
zastygłych fal zielonego morza.
*
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Na jednym z pag<)rków ukazał się na cłiwiłę jakiś cień
i natychmiast znikł. Daleko na horyzoncie zarysowała się ostro
na tie jasn«j tai-czy księżyca czarna sylwetłca konia i jeźdźca.
Koń, ]>rawdziwy syn stei)u, stał cicho, strzygąc tylko uszyma i niespokojnie rozdymając chrai)y. .leździec, otulony w ob
szerne „poncho”, któro spływało aż na boki konia, rózgiądał się bacznie na wszystkie strony, poprzez coraz jaśniejszą
poświatę księżycową. Nie dojrzawszy jednak nic podejrzanego,
wspiął konia ostrogami i skierował się ku wzgórzu, na którem
zjawił się był ów tajemniczy cień.
Naraz na zboczu wysoka trawa zaszeleściała zcicłia i uka
zała się wśród niej skulona postać ludzka, która z nasuniętym
na twarz kapeluszem poczęła ostrożnie się czołgać w kierunku
nikłych krzaków, okalających podnóże wzgórza. Dotarłszy do
nich, przykucnęła, i w slabem świetle ksieżycowem błysnęła zło
wrogo stalowa lufa rewolweru.
Gdy jeździec się zbliżył, ciszą nocną targnął donośny huk
strzału, — koń wspiął się przerażony, a pan jego, zsunąwszj'się cicho z wysokiego siodła, pozostał nieruchomy wśród krwią
zbroczonej trawy. Z pod ki-zaka wysunęła się ]»ostać ludzka
i pochylona podbiegła do ciała, popatrzała cłiwiłę i, zaśmiawszy
się zcłcha, znikła pomiędzy pagórkami.
W parę chwil potem dał się słyszeć tętent szybko oddala
jącego się konia, i bezgraniczny step, skąpany w srebrzystej
księżycowej jioświacie, znów ucichł — spokojny, obojętny...
A słońce, gdy wstało, oświetliło, zdumione, zimne już zwło
ki młodego „gaucha”, — przy nich stał wierny towarzysz, —
szlachetny syn stejiów i, grzebiąc suchą nogą, rżał zcicha, ża
łośnie.
Na niebie, zataczając kręgi, ukazał sie pierwszy sęp...
Porto Alegre, 18—VI—32.
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Wspõinnienia.
(Dokończenie)

Ździslawa DębitUcieoo jtoznałein w i-oku 1893—4-ym. Byłem
wtedy na piątym kursie medycyny w AVai‘szawie, on na pierwszyin
roku prawa. Zbliżyła nas praca w tajnej politycznej organizacji
studenckiej Związek, która miała na celu budzenie ducha naro
dowego i krzesanie oporu wśród młodzieży przeż prowadzenie
odpowiedniej propagandy.
Ździsław Dębicki uchodził pomiędzy nami za literata, za
znakomitego stylistę. To było powodem, że w roku 1894 na
krótko przed obchodem setnej rocznicy bitwy pod Racławicami
(4 kwietnia 1894 r.) oraz powstania Kilińskiego (17 kwietnia) ra-
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zem w mi(‘szkaiiiu przy ulicy Złotej układaliśmy od(‘z\vę, aby ]m
odlitogratowaiiiu za pośrcdiiirtwcm Związkowetbe rozrzucić ją
pomiędzy studmdami, uczniami gimnazjów i wogide, gdzie tylko
było można Z tej odezwy pozostało mi w pamięci zdanie, jak
to idiłopi „ri'kami czaimemi od roli zdobywali armaty mo
skiewskie".
.lak wiadomo 17 kwi<‘1uia IS'J4 r. po naltożeństwie w kate
drze św. .lana, gromada studentów, młodzieży robotniczej i inteligencji oliojga płci przeciągnęła koło domu, w ktbrym ongiś
inieszkał pułkownik Kiliński (ul. Szeroki Dunaj), Stamtąd mieliśmy zamiar wyjść na Krakowskie Przedmieście i ruszyć poidiodem iirzez miasto.
Wyszedłszy na ulicę Podwale dostaliśmy się ........
samochcąc
wilkowi w paszczę, przecłiodz.ąc koto cyrkułu policyjnego.
Zaart'sztowano dwdeście kilkadziesiąt osól), w ttun 180 stu
dentów. Między nimi znalazłem się ja i Dębicki. W ilwa dni
później w nocy z 19 na 20 kwietnia w’szyslkich wówczas aresztow'anycii po odliyciu rewizji w mieszkaniach zabrano do więzień
do t. zw. Arsenału przy ulicy Długiej, na Pawiak i na Ztahaj.
..Administratiwmym pariadkom" skazani zostaliśmy. Dębicki na
trzy miesiące wdęzienia i dwa lala zesłania pod „głasnyj nadzór
palicji" do gub. Orenburskiej, ja zaś jako starszy, na cztery mie
siące wdęzienia i trzy lata zesłania do gub. Wołogodzkiej, które
to miejsce zmieniono mi ze względu na stan zdrowda na gub.
Orłowską.
Odtąd z Ździsławem Dębi(d<im nie spotkaliśmy się wdęcej
W' żyidu. Jedynie w niespidna trzydzieści lat później ])oznałem
syna jego Tadeusza, jako ałisolwenta Szkoły Marynarskiej Pol
skiej w czasie poliytu szkolnego statku „TjWów'" w’ Paranaguá.
Ale, nie komunikując się ze sobą, nie zapomnieliśmy o sobie.
Dębicki wspomina o mnie kilkakrotnie' w swej książce
..Orzechy młodości", ja zaś na wdeść o jego śmierci skreśliłem
wdersz, który poniżej zamieszczam.

PAMIĘCI

ZDZISŁAWA

DĘBICKIEGO

Ongi na Złotej ^n-zed siedmnastym kwietnia
Hasła do czynu tworzyliśmy razem.
Bo nam gorąca krew, nii* woda letnia,
W żyłach płynęła, a serc.e nie głazem
Było, lecz ogniem płonęło młodości,
Co w swej ojczyz.nie widzi treść ludzkości.
I w tej łączności s]irzeciwu wrogowi
Wspomnienia staja, Bługiej i l‘awiaka,
] znowu liasła: Shiżymy Ludowi,
Jednakie prawa, zasługa jednaka...
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\Vresz<de notatki z pod moskiewskiej slrzęchy
Książka, a tytid jej: „.Młodości grzechy".
Potem się drogi nasze poróżniły...
-lam posz('dł w lewo, a Ty.ś szedł na prawo.
Lecz obu nam się jedne zorze śniły.
Iły l^ołskę wskrzesić i ozdobić sławą
I, cłioci:iż praca taka często dzieli.
Myśmy ideał Polski jeden initdi.

()dszedłe.ś w niełiyt, imię twe zostało
W przepięknej formie skrzydlatego słowa:
Idea Aviecziia, choć znikome ciało.
Pomnikiem sławy żywa polska mowa...
Więc żegnaj, moż(' ])Oprzez śmierci mękę
W zaświatach ścisnę twoją wi<‘rna, rękę.

-J

Los rzuca ludźmi w niżne strony. Nieznani soJjie zbliżają
się, serdeczni druhowie rozlatują się. .Vie zawsze, do mogiły
brzmieć nam w uszach będzie pieśń, którą tylekroć śpiewaliśmy
na zebraniach studenckich:
Gdy wieczorem siedzę sam, w mojej wyobi-aźni
Stają widma młodych lat szczęścia i ]»rzyjaźni.
Splot dalekich, di-ogich dum w głowie mej się cieśni.
Zda się, słyszę miły głos ulubionej pieśni —
„Gaudeamus, igitur, juvtmes dum sumus".
Dr. Szymon ICossobudzki
26 kwietnia 1932
(w 38 rucznieę sieilzeiiia w Arsenale).

Z naszego życia.
(Red.) W maju b. r. o]uiśc.iły ławy Szkoły Norniałnej, z mło
dzieńczym zaoałem szerzenia ośwfiaty i wpajania uczuć obywatelskiclf — k leż. Józefa Wójcikówna, Kmilja Wójcikówna, Zofja Wątroba i Halina Barańska.
Kolonja nasza wzbogaciła się w ten sposób w jeszcze je
den zastęp świadomych swych celów łudzi i bojowników o trwa
łe i niezachwiane nasze stanowisko na słonćcznej Ziemi Świętego
Krzyża.
* Koleżankom REHAKCJA składa najserdeczniejsze gratu
lacje i życzenia najiiomyślniejszycłi wyników w pracy icli cze
kającej.
(1. r-) W zeszłym numerze „Sarmaty" ukazał się artykuł
koł. J. ćwikły, omawiający stan naszej bibłjoteki.
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Z (luiiia możemy się poszczycić ISOO-toma eg-zemplaczami
i dosyć znaczna, chociaż jeszcze ni<í dostateczną dością pism
otrzymywanych.
"—' Czy 'jednak ogół naszych członków czerpie tego odpo
wiednie korzyścią Cd])owi(idź, niesttdy, jak nam wykazują spra
wozdania, nie jest zadawalającą. Liczba czytelników jest zniko
ma! Brak zainteresowania beletrystyką, nie mówiąc już o prze
jawach życia bratnich oi’ganizacyj z Polski, daje się przygnę
biająco odczuwać! Pism prawie że się nie czytuje!!! Na każtlym kroku spotyka się szeroko zakorzenioną tendencję coraz
k) głębszego pogrążania się w sprawach czysto prywatnych —
życie organizacyjne, a przedewszystkiem dobi’o ogółu, nikogo
nie zastanawia!
Obudź się młodzieży !!!
(A. S.) Przebywający w Kurytybie inż. Czesław Bieżanko,
były asystent P^niwersytetu Poznańskiego, na zaproszenie „Sarniacji" Acygłosił ti-zy popularne odczyty z, zakresu nauk przyrotlniezych, a mianowicie: w dniu 3 czerwca b. r. odczyt ]). t.
.,0 starych i nowych teorjach dziedziczności”: w dniu 10 czerrwca
— p. t. ..O składzie chemicznym organizmów” i dnia 17 czerwca
- p. t. „Hipotezy powstania życia na ziemi”.
Odczyty powyższe odbywały się w jednej z sal Związku
Polskiego i cieszyły się ogromnem powotlzeniem na co wskazy
wała duża ilość słuchaczy, tak z pośród studentów, jak z miej
scowej starszej publiczności.
Panu inżynierowi Bieżance, który swomi odczytami przy
czynił się bardzo do ożywienia naszego życia organizacyjnego
składamy serdeczne podziękowania.
(1. r.) Od kilku dni tętno życia sarmackiego podniosło się
do maksimum. Każdy poczuł się więcej Sarmatą, każdy tylko
żył dla „Sarmacji”.
Furami zwoziło się zieleń do Związku Polskiego, zamawia
ło filiżanki i talerze, kupowało cukier, herbatę. Sarmatki tru
dziły się nad pięknem ubraniem swoich smacznych tortów, a Sar
maci, z piłkami, młotkami i gwoźdźmi głowili się nad jak najpiękniejszem, najstylowszem (dziwna pretensja w dzisiejszych
czasach), i jak najel'ektowniejsz(>m ubraniem sali.
W sobotę, dnia 2-go lipc'Sjr^'Szystko już było gotowe; —
ślicznie i smacznie j)rzyrządzone torty i sala bambusowo-bananowo-papierkowo przybi-ana.
Każdy więc o sobie pomyślał. Kąpiel — czysty kolnieżyk
wyprasowane spodnie. Powiewna suknia — rumieńce — oko
błyszczące — uśmiech wesoły...
9-ta godzina. Brać sarmacka w skąpanej światłem sali już
oczekuje na przybycie dostojnych gości — p. konsula general
nego lir. Romana Staniewicza i p. wice-konsula kap. lot. Teo
dora Cybulskiego. W międzyczasie przyjmuje się kochanych na
szych gości z Kurytyby.
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Po przyjpździe p. ]). Konsula Generalnego i Wice-Konsula,
kol. Śliwiński zagaił następującenii słowami:
Szanowtd Państwo.
Stowai’zyszenie Studentów „Sarmacja", którego mam za
szczyt l»yć siódmym z kolei prezesem, każdego roku urządza
swoje bale reprezentacyjne. Dzisiejszy bal w tej skromide uma
jonej sali jest dla nas teinbar<lziej uroczysty, tembardziej miły
i radosny, że mamy zaszczyt widzieć w naszym gronie dostojnych go.ści, przmlstawicieli Iizeczypos]»olitej rolskiej, w osobach
Pana Konsula Generalnego, Dra Komana Stani('\vicza i Pana
Wice-konsula Teodora Cybulskiego wraz ze swenii Czcigodnemi
Małżonkami.
Słowa powitania w imieniu młodzieży sa I• ni a(; k i ej w yglosi
nasz mówca, kolega Luty Kossobudzki, któremu otldaje glos.

Mowa kol. luitego Kossobudzkiego brzmi następująco:
„Szanowni Przedstawiciele Itzeczyiiospolitej Polskiej
Pani(' Konsulu Generalny i Panie Wice-Konsulu.
Przyi)adł mi ni(*zasłużony ale nadzwyczaj miły oliowiązek
powitania Was, przedstawicieli Państwa Polskiego w imieniu
młodzieży polskiej skupionej w Stowarzyszeniu Studentów „Sar
macja”.
Serdeczne słowa, z któremi mam zaszczyt zwrócić się do
Was, nie wypływają z konwenansu, z jakiegoś przymusu go.ścinności, lecz płyną z głęlu serca młodzieży, która nie umie politykować, bo ma to na ustach, co przenika jej serce.
My, mlodzi('ż polska w Prazylji, przedstawiając rasową
jedno.ść 7, rasą ludu polskiego w kraju, złączeni 7. Polska, kulturalnemi więzami, więzami języka i tradycyj, nawet bęiłąc związami przepisami prawa z uroczą a gościnną ziemią Pi'azylji,
znajdziemy w sobie zawsze, bo znaleść clicemy, wartości, na
których Ojczyzna zamorska budować może fundamenty jiolskości.
„Sarmacja”, skui)i(‘nie mlo<lzáeí4y akademickiej w Kurytybie,
wierna tradycjom mło<tzieży polskiej, która tworzyła kadry fila
retów, która porwała się do walki o wolność w latach 1830—
1863, ktiira pracowała w organizacjach studenckich w b. zabo
rze rosyjskim, a która wszczęła i wygrała bitwę o szkołę pol
ską, która wyruszyła na I’ozkaz Komendanta w pamiętną noc
sierpniową, aby rozwalać słupy graniczne zaborów, — nie lgnie
w poziomym materjaliżmie, lecz w rycerskiej fantazji, w mierze
niu sił na zamiary, we wzniosłych ideałach — pragnie aby polskiem przyczynieniem pclinąć choćby troszkę naprzód bryłę
świata, pi’agnie wykazać, że jiolskość i wzniosła idea, że polskość
i postęp, że polskość i wiedza, żi* polskość i szhudu'ctwo ducha
— to jedno.
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Zbyt niloilzi, aby sic ])rze('i\\ sbnviar, za iiialo tloświadezeni,
aby si(' unosić krytyką, pragniemy ufać, kochać i działać.
T'fać - przedstawicieJoni Kraju, przedstawicieloiu uczo
nego Prezyihmta Kolski, przcdslawicicloiu Wodza Narodu.
Kochać Kolski; i kochać Krazylję oraz działać ezyninu zdro
wym, dziarskim a skutecznym dla dobra tych dwdch drogich
krajów.
W łakicm znaczeniu Witamy Szanownych 1’anów, 1’rzcdstawicieli majc'statu lízcczypospohtej Kolskiej.
Krosimy też, aby Wasze Małżonki, tak miłe tHa nas przy])omnicnie dzielnej bohateieskiej kobiety |»olskiej, zapomniawszy
na chwilę o tęsknocie za I’olska i drogimui sobie osobami, czu
ły się wśród nas jak w rodzinnem gronie".

Ko przemiiwieniu kol. Kossobudzkiego, które wywołało
gromkie oklaski w sarmackim kącie, jíiv.eimiwil p. Dr. Iłoman
Staniewicz, (bmeiadny Konsul li. l'. w Kni'ytyl)ie.
1*. Konsul seialecznie dziękuje za ])rzyjęcie przygotoAvane
Mu ])rzez młodzież sarmacką, oraz wyraża wzruszenie, jakie Avywołały na Nim słowa przedmówcy. Kodkreśla powody, dla któ)rych starsze ])okoleni(' zwracało sic zawsze z taką miłością tio
młodzieży i dlaczego wycliowanie młodego pokolenia było zawsze
wielką troską tycli, którzy stoją na czele społeczeństAc. Wspomi
na okres odbudowy Ojczyzny i)rzez A\delkiego budoAvniczego
Polski dzisiejszej, człoAAÓeka iihmlnego, ŚAAuadkami czego los zrzą
dził abyśmy mogli być. Pakt ten, jak się Avyraza, spoAvodoAval
zbieg rzeczy, z którego czerpi(;my urodę ideału, siłę i moc postanoAAdeń. Móaau, żc' zaAA-sze utrzymyAval najbliższe stosunki z mło
dzieżą i pragnie, ażeby młodzież sarmacka Acidziała av Nim star
szego kolegę, mogącego służyć radą i pomocą. Dlatego też, aaucdząc o naszeni ])rz('d.sięA\'zięciu AA-ybudoAvania Avlasnego gmachu,
AA'yi’aza pi'agnienie, aby to się stalo aa’ tym okresie, kiialy, aa'cdług rozkazu SAA-ych AAdadz, AA'śród nas jii^zebyAA’a.
Na zakończenie AA-yraża życzimia, abyśmy zasicAv SAA'ych
myśli zarzucili jak najdalej, -^byśmy AA’zrastali aa' liczbie członkÓAA’, oraz ażeby .,Sai'macja"'^’ypuszczała rok rocznie zastęp
AvytrAA'alych jtracoAvnikÓAA' líla dobra łłrazylji i cliAAmly Polski.
DŹAA-ięczne tony poloneza uciszyły ostatnie oklaski, przypo
minając AA'Szystkim, że bal już się zaczął. I zaszeleściło — zakotłoAvało. Wąż zwijał się, rozwijał, rozdzielał, aż porwany w takt
płynnego AA'alca, pocAAdartoAA’any ’— rozleciał się po całej sali.
Potem — przeróżne ..samby”, walce i ..rancheiry”. O godz.
1-ej herl)atka i ziióaa- tańce do samego rana.
A AA' tlomu, na miękkiej pościeli, z kotyljonowym bukieci
kiem fiołkÓAY pod poduszką, ś])iąc — przeżywało się jeszcze raz
najmilsze chAAdle bajecznego balu.
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(Red.) Dnia 5-go b. in., odwołany przodwcześnin do Cen
trali, opuścił Kufytybę witdki nasz przyjaci(d p. sc-kretarz .łan
Kred, który, zi'i'wawszy z rutyną, bliżej zaint<‘re.sował się naszeni
. Stowarzyszeniem, ])rzyclio(lząc w lieznyeli inoinentaeh /. ezynnem po])arciem lub radą, nadającą stały i rzec.zowy kieruindi
naszej utrwalającej sią id('ologji.
W rozmowach z poszczególnemi członkami j)rzedstawiał
całokształt karnego mechanizmu państwa Dolskiego, wskazując
na ])otrzebę Irliższego duchowego kontaktu z Akademickitmii
Kołami Młodzieży Dolskiej, gruntownego rozpatrzenia i zrozu
mienia całokształtu wartości odległej Aiacierzy, oraz na uświa
damianie tutejszej młodzieży o wzajemnych korzyściach mogą
cych wyniknąć z pianowej współpracy gosjiodarczej mię<lzy pol
ską emigracją w D>razylji a zdoby\yającą '"•oraz to trwalsze sta
nowisko w rofizinii- narodów — t’OT^SKA.
Życząc p. danowi Królowi, jak i jego czcigodnej Małżonm'
szczęśliwej ])odróży, Redakcja ..Sarmaty” rości nadziejty że nie
pi’zerwa oni z nami łączących nas więzów duchowych.
.Miło by nam było bardzo, gdyliyśmy ich mogli z powi-otem ]}owitać.

Z AKADEMICKIEGO ŚWIATA.
Międzynarodowe wykłady akademickie w Gdyni.

()d 16 do 31 lipca r. I). trwać będą av Gdyni międ^.ynarodowe
wykłady, poświęcone naukom administracyjnym i gos])odarczym
oraz najżywotniejszym zagadnieniom doby obecnej, jak blok
państw agralnycli, kryzysy w rolnictwie, udział słowian w ideologji Ligi Narodów, oi’ganizacja slużł)y l)ez])ieczeństwa, ochrona
przyrocly i t. p.
Według planu organizatorów, na czele których stoi prof.
T. Hilarowicz, międzynarodowe wykłady wakacyjne w Gdyni
mają 1)yć instytucją stalą. Na przyszły rok są ])rojektowane wy
kłady o kultui'ach słowian.
Tego 1’oku są spodziewane pi-zyjazdy studeąitęęw z Gzechosłowacji, Rułgarji, Gstonji, krajów^odkowo-europejskich 1 bał
kańskich.
Wykłaily odbywać się będą w językacłi: polskim, francu
skim, angielskim i niemieckim.
Jak studenci spędzają wakacje.

W Dolsce, dzięki zabiegom Min. Oświaty, ustalono na tego
roczny okres wakacyjny około 1000 praktyk tli a studentów szkół
wyższych w urzędacli i instytucjach podległych poszczególnym
ministerstwom, względnie w przedsiębiorstwach państwowych
i samoi‘ządowych.
W liczbie 1000 })oszczególnyeh i>raktyk wakacyjnych, wy
znaczonych zostało około 800 płatnych.
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Międzynarodowy Kongres Studentów.

C. I. E. ((’oiifederaeioir'-^iiti'rnacionale des Etudiants), któ
rej obecnym prezesem jest jxMak, kol. Jan 1’ożaryski, przepro
wadza już prace, mające na ą?lu zorganizowanie w Rydze w mie
siącu październiku INIicylzynarodowego Kongresu Studentów.
Prawdopodobnie tematem obrad, o])rócz spraw czysto admi
nistracyjnym, będzie „I’RZYSZLOŚÓ EUROPA"’' t. j.^ rozl)rojenie, kierunek myśli religijnej, reparacje wojenne, prolilem mniej
szości narodowych, nowoczesny kierunek literatury i sztuki, i t. p.
Język polski oficjalnym na Międzynarodowym
Kongresie Miast,

W z. m. odbył się w Londynie międzynarodowy Kongres
Miast, na którym, uwzględniając życzenie delegacyj państw sło
wiańskich, jednym z cziercich oficjalnych języków był, między fran
cuskim, angielskim i niemieckim — język polski.
J('st to fakt tern bardziej radosny, ponieważ ]>ierwszy i-az
notowany w historji kongrestiw międzynarodowych.

Komunikat Wydziału Prasowego Centralnego
Związku Polaków w Brazylji.
Celem zbliżenia brazylijsko-polskiego w dziedzinie stosun
ków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i t. d. wychodzi
w Rio de Janeiro, jak wielu czytelnikom już zapewne wiadomo,
— czasopismo „URAZIŁ - POLONIA”.
Pismo to doskonale reprezentujące się nazewnątrz, bogate
w swej treści, stanowi znakomity materjał jiropagandowy i obo
wiązkiem każdego polaka zamieszkałego w Brazylji powinno być
popularyzowanie tego miesięcznika wśród społeczeństwa brazy
lijskiego.
Prenumeratę czasopisma „URAZIŁ - POLONIA” najkorzy
stniej jest zgłaszać przez Wydział Prasowy U. Z. P. (Curityba
Caixa Postal 412), gdyż jirzy zgłoszeniach na jirenumeratę za
pośrednictwem ÁVydzialu Prasowego uzyskuje aboncmt lo’o
zniżki. Pojedyńcze numery „URAZIŁ - POLONIA”, dostarcza
tenże Wydział Prasowy z 4b"l^^')ustu od ceny wyznaczonej przez
administrację pisma.
Wydział Pi'asowy C. Z. P.
Z powodu egzaminów niniejszy numer ukazuje się
z matem opóźnieniem.
WARUNKI PRENUMERATY;
Numer pojedynczy ..........
Prenumata roczna (8 numerów).....................
Prenumerata półroczna (4 num.) . . . •

.
$500
. 4$ÜOO
. 2$000
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