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PRZYSZ?O?? POLSKI

Fragment wystawy morskiej w Muz. Narodourem

Za bezpowrotnych, dziecinnych lat, 1110-

rze dla wi?kszo?ci z nas by?o ty ?ko ma

rzeniem. W wyobra?ni ch?on?li?my jego

czar, czytaj?c Robinsona, Verne'a, czy

Coopera. Puszczaj?c papierowe ?ódki na

ka?u?ach, ?nili?my o oceanach.

Lecz przyszed? dzie?, w którym morze

sta?o si? rzeczywisto?ci?, przelewaj?c?

swoje buro - zielone fale o kilka zaledwie

godzin od Warszawy. Dziecko polskie
zna je nietylko z powie?ci, lecz pluszcze

si? w niem, ma otwart? drog? do mary

narki, a tern samem do w?ócz?gi po wo

dach ca?ego ?wiata.

To te? pi?knym owocem zainteresowa?

morzem w?ród dzieci jest otwarta obec

nie wystawa morska w gmachu Muzeum

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fot. Koch

Narodowego, a zorganizowana przez nau

czycielstwo polskie. Wystawa J11a o wiele

g??bsze i warto?ciowsze znaczenie od eks

ponatów na niej zgromadzonych, pokazu

je bowiem pi?kny rozwój idei maryni

stycznej w?ród dziatwy. ?wiat nauczyciel
ski potrafi? obudzi? w?ród m?odzie?y mi

?o?? do morza, zwróci? na nie uwag? w

monotonj i dni, wype?nianych po za nauk?

przewa?nie sportem i mustr?.

Wystawa J11a charakter wybitnie dydak

tyczny, który jej nadaj? eksponaty wyko

nane fantazj ? i r?kami uczniów. Naiwne,

lecz .n iepozbawione wdzi?ku rysunki, mo

dele .?odzi i statków ?wiadcz? o entuzja

zmie idei morskiej, umiej ?tnie rozbudza

nym przez ?wiat?e nauczycielstwo.

Uzupe?nieniem niejako dzia?u szkulnepo

s? inne dzia?y, jak marynarki wojennej.

która przysz?ym wilkom morskim demon

struje skafander, aparat tlenowy dla ob

s?ugi ?odzi podwodnej, torped? i t. p.

Oddzieln? i bardzo ciekaw? grup? stano

wi? modele ró?nych typów okr?tów, wy

po?yczonych przez znanego marynist?

Ledóchowskiego, ewolucja bibljografj i

morskiej, ze zbiorów Jana Michalskiego,

?U?zn'e wzory ceramiki i haftów kaszub

skich z kolekcj i art. maI. A. Wysf)ckiego,

dzia? fauny i flory, modele kajaków, ?o

dzi motorowych, s?owem, wszystko, co z

1110rZem jest zwi?zane.

NA MORZU

Mimo do?? szczup?ych rozmiarów, wy

stawa zas?uguje na poznanie. Stworzy?y

j? b-owiem nie wzgl?d y snobizmu, czy han

dlowej kalkulacj i, lecz ukochanie morza,

pi?kna inicjatywa nauczycielstwa i r?ce

dzieci.

Protektorat nad wystaw? obj?? kurator

Min. O?wiaty p. Ignacy Pytlakowski, a

organizacj? dzia?u marynarki wojennej
za j?? si? ze szczerym zapa?em komandor

in?. Rymszewicz.

w.

LITTORIA - GDYNI

W niedziel?, dnia 10 lutego, od

by?a si? uroczysto?? przekazania
miastu Gdyni pi?knego puharu z

onyksu, ozdobionego z?otemi k?osa

mi. Na podstawie puharu pomi?
dzy god?ami liktorskiemi mie?ci si?
tablica z dedykacj? w j?zyku pol
skim nast?puj?cej tre?ci:

"Littoria Gdyni:

Tysi?cletni onyks z góry Circeo

z symbolem ?yzno?ci,

wróconej mej ziemi przez Faszyzm,

niechaj ci powie, o Gdynio,
?e wiara narodów i genjalno?? wodzów

zawsze osi?gaj? zamierzone cele",

KRAJOWY PRZEMYS?. NICIANY. WARSZAVIA.

PRlY ZABURZENIACH W TRAWIENIU, PRZEWlEKl?CH.
uPORCZYWYCH ZAPARCIACH STOLCA,ORAZ PRZY NADMIERNEJ

OTY?OSCI. STO?UJE 51?, BEZ SPECJALNEJ DIETY l UB

ZMIANY TRYBU lYCIA, ?AGODNIE PRZECZYSZCZAJ?CE

.SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIO?A"
G?SECKIEGO(z KOGUTKIEM.)



a?Zaremba
WSPOLNAU

EUNICI SHAMPOO Karpi?akiego

dobrze zmywa ak6r? i wloay

zwalcza al«utecznie I u p I e ?

czyni wloay puszyatemi

chroni wloay od zciemnien?a

ma 5 subtelnych zapach6w

"POWI E ??
I NOWELA"

n o w y ? Y g o' d n i k

beletrystyczny zamieszcza

w n u m e r z e dzisieiszym

d a I s z y c i q g pow i e ? c i:

E. E S T A U N I E -

"G?os Z za ?wiata"

A. Z O R I C Z A -

"Lekkomy?lna powie??"

L. PIRANDELLA

nowela

"Sycyliiskie cytryny"

oraz dzia? humoru.

•

Do nabycia we wszystkich kioskcuh.

Cena 25 gr.
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LEON ('HRZANOWSKI

Nowe ??dania niemieckie

Londyn - Rzym - Pary? -

porozumia?y si?.

Rok 1935 pieczo?owicie hoduje
drzewo pokoju. Wzrasta wysmu

k?e - ju?, ju?, a konarami swemi

otuli ?wiat. Rozsi?d? si? pod nim

ludy radosne, ludy ufne, ludy ?a

kn?ce stabilizacji pokoju, wrogie
wojnie! Idylla trwa - idylla u

trwala si?, idylla przyj dzie.

Porozumienie w?osko - francu

skie by?o niew?tpliwie wydarze
niem wielkiego znaczenia. Niedar

mo od tej chwili dyplomacja nie

miecka usi?uje perswadowa? w

Rzynlie, ?e w?a?ciwie za te "kilka
set kilometrów piachu" nie warto

bv?o traci? ufnego sojuszu z Niem

cami; nie warto by?o stawa? si? ....

satelit? Francji. Ale ten sposobik
niemiecki, obliczony na w?osk? mi

?o?? w?asn?, chybia, bo ten "afry
ka?ski piach" - to przestrze? ró

wna jednej trzeciej pó?wyspu, bo

to nietylko brama porozumienia si?
i zrozumienia si? z Francj?, to ró

wnie? brama, któr? wjedzie wielki

pla.n imperjalizmu kolonjalnego
W?och.

Porozumienie francusko- angiel
skie, ogólnie uznane jako uzupe?
nienie porozumienia rzymskiego,
jest równie? czynem mi?dzynaro
dowej, wielkiej wagi. Potwierdza

ono opinj? Baldwina, wypowiedzia
n? par? miesi?cy temu o granicy
Renu - jako granicy angielskiej.
S?owa Baldwina rzecz wa?na -

dzi? jednak nabra?y one wagi nie

tylko opinji ca?ego gabinetu, ale

równie? wagi dokumentu mi?dzy
narodowego.

Niezale?nie od tego, jaki b?dzie
dalszy rozwój porozumienia lon-

3

dy?skiego. niezale?nie od tego, czy

Niemcy przyjm? ,czy odrzuc?, nie

zale?nie od niew?tpliwych nowych
??da?, zastrze?e? i dyplomatycz
nych manewrów niemieckich po

rozumienie londy?skie stanowi

nowy etap

w umys?owo?ci angielskiej.

Dopóki Anglja czu?a si? zupe?
nie bezpieczna za swym opatrzno
?ciowyrn La Manche'm, dopóty
dla kontynentalnej zasady, wysu

wanej przez Francj?: .majpierw
bezpiecze?stwo, pó?niej rozbroj?
nic" nie mog?a znale?? zrozumie

nia. Maksimum ust?pstw gwaran

cyjnych - to by?o Locarno. To

Locarno, które by?o pierwszym
aktem powersalskim rozdziela j ?

cym gwarancje pokoju na zacho

dzie i na wschodzie!

Ale w okresie Locarna --

roz

wój lotnictwa nie doszed? do ta

kiej perfekcji, jak obecnie. Wów

czas mo?na by?o mówi? o odsy?a
niu sprawy napa?ci przed Lig? Na

rodów. Dzi?, zanim Liga si? zbie

rze, zastanowi, uzgodni, Londyn
mo?e by? zamieniony w perzyn?.

Szybko?? i doskona?o?? aeropla
nów ogromnie wp?yn??y na spo

strzegawczo?? brytyjsk?! Sprawa
bezpiecze?stwa sta?a si? tak nagle
zrozumia?a w Anglji, ?e umo?liwi

?a projekt paktu awjacyjnego, pla
nu wzajemnej. natychmiastowej,
czynnej, zbrojnej pomocy lotniczej
dla napadni?tego.

Anglja, która g?ucha by?a \"1 o

kresie Locarna na potrzeby gwa

rancji bezpiecze?stwa na wscho

dzie Europy, która tak niedawno



Po rozmowach londy?skich, min. Laoal

ambasador angielski Sir John C/erek,

na Gore du Nord w Pary?u

jeszcze na konferencji rozbroje

niowej wszelkie ??dania i argu

menty o gwarancji bezpiecze?
stwa uwa?a?a za obstrukcjonizm,
ta sama Angl ja dzi? akce

ptuje

pakt powszechnego bezpiecze?stwa.'
bo ten pakt ma sta? si? równocze

?nie bezpieczetistioem Anglii. Za

t? cen? paktu lotniczego Niemcy
mog? uzyska? skre?lenie ca?ej cz?

?ci klauzul militarnych traktatu

Wersalskiego, maj? uzyska? rów-

riouprawnienia zbrojeniowe, zale

galizowanie tych zbroje?, których
dokona?y wbrew traktatowi.

Porozumienie francusko - angiel
skie jest wi?c faktem wielkiej wa

gi, ale sukces polityki Hitlera i

dyplomacji niemieckiej jest równie

niew?tpliwy.

Skoro jednak ten sukces staje

si? coraz widoczniejszy, Niemcy
swoim zwyczajem zaczynaj? wy

suwa? nowe ??dania.

Jakie? s?

nowe ??dania niemieckie?

Po Alfredzie Rosenbergu za-

bra? na ten temat g?os w "Voel
kischer Beobachter" dr. Walther

Schmidt. Wysltn?? on ??danie "ró
wno?ci dyplomatycznej" dla Nie

miec. Ta nowa formu?ka daje pole
do popisu wszelkim wykr?tasom
logiki i naginania prawa mi?dzyna
rodowego. Jest ona zreszt? typo
wa - Niemcy, które d1a swego wi

dzimisi? zrywaj? konfere.ncj? roz

brojeniow?, które opuszczaj? L.ig?
Narodów -

a wi?c korzystaj? z

udzia?u lub lnieobecno?ci w obra

dach tak jak im si? podoba, nagle
zaczynaj? mówi? o rzekomej "nie
równo?ci dyplomatycznej"! Ale

owa wykalkulowana "równo?? dy
plomatyczna" to nie wszystko.
"Trzeba równie? - pisze p. W"al

ther Schmidt - aby wielkie mo

carstwa po?o?y?y koniec re?ymowi
panuj?cemu w K?a jpedzie".

Po plebiscycie w Zag??biu Saary
wyskoczy?o pierwsze szyd?o z wor

ka niespodzianek niemieckich.

(Niespodzianek tylko dla przysi?-
??ych ufnisiów dyplomatycznych).
Zanim dadz? odpowied? na pro

pozycje londy?skie --

uporz?dkuj
lny im K?ajped?! A pó?niej co?

Pp, Elandin i Laoal przed ioiz ytq
w angielskie m M. S. Z.

Bo metoda d?sów f ??da?

kornych ust?pstw Niemiec

zawsze ta sama.

Naiwna, dyplomatyczna Europa
co pewien czas zapytuje: "czegó?

chc? Niemcy"?

A odpowiedzi niemieckie s? i by

?y zawsze proste i wyraziste. W

1914 roku chcia?y hegernonji i

wojny. Bo wojn? uwa?a?y jako
?rodek nieodzowny dla swej supre

macji. Od 1919 do 1930 roku chcia

?y wyzwoli? si?, obej??, wykr?ci?
si? od krepuj?cych klauzul trakta

tu Wersalskiego. Od 1930 do 1933

chcia?y i tworzy?y nielegalnie swo

j? now? arrnj?, Próbowa?y w mi?

dzyczasie mimochodem "rozwi?
za?" spraw? anschlussu i Austrji.
Nie uda?o si?. Na razie nie uda?o

si?·

rze

jest

Teraz osi?gaj? mo? liwo?? lega

lizacji bezprawnie zorganizowanej
arrnji - a wi?c ju? domagaj? si?

nowych ust?pstw "niemieckiego

porz?dku w· K?ajpedzie" "równo

?ci dyplomatycznej" - a wszyst
ko to nazywa si? poprostu

-- chc?
dominowa? u' Europie pr?dzej czy

pó?niej.

Ka?dy moment, ka?de wydarze
nie polityczne, to próba odporno
?ci Europy. Ka?da s?abo??, ka?dy

objaw niesolidarno?ci b. aljantów,
to woda na m?yn niemiecki. Dla

tego w tym m?ynie tak nielubia

ne s? pakty, mówi?ce o powszech
no?ci bezpiecze?stwa. Dlatego w

tym m?ynie d??y si? do wielu, do

licznych, do oddzielnych rozmów-

bo ile rozmów oddzielnych, tyle
mo?liwo?ci powa?nienia natural

nych sojuszników! Dlatego to p.p.

Rosenberg, Ribentropp, Goebbels,

Goering - je?d?? do ró?nych sto

lic. Dlatego to Niemcy ci?gle s?

uci?nione a ci?gle co? uzyskuj?.

Premjer Flatulin otoczony przez dzienni

karzy, domagajqc ych si? uryuriadu.

4
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Polski
?

aglouiiec "Dar Pomorza"

Fragment maszyn na

kontrtorpedowcu
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Stalek .Kosciuszho'

przed dworcem morskim w Gdyni

Fot. Pikiel

I
J

.. 'I ·

,

?
." ?

\tv n?trze kontrtorpedowca

Morze Polskie! -

Do tego okna na ?wiat d??y?y
miljony Polaków, wa lczy?v tvsi?ce,
zmaga?a si? w walce z przeciwno
?ciami ca?a Polska!

Dzi? sto kilkadziesi?t kilometrów

polskiego wybrze?a, z niczego po
wsta?e polskie doki, stocznie, 0-

kr?ty, transportowce, marynarka
wojenna, port - to ju? rzec?ywi
sto??, a cud Gdyni - to nasza

niezaprzeczona. ukochana w?a

sno??!



MG?A NAD

"'-

(Jak Balduiin przemóg? Mac Do

nalda. - Tajemnicza waliza Intel

ligence Service. - Teatr zwyci??a

kino. - Smoking i cylinder -pra-

ca i zabawa).

Londyn w lutym.

Mg?a nad Tamiz? nale?y do

rzeczy sta?ych, normalnych. O "tern

si? ju? w Londynie nie mówi. Chy

ba, chyba jak \v tym roku, "?e jej

by?o mniej, ?e cz??ciej pada?
deszczu. Ale ani ta mg?a, ani ten

deszcz nie przeszkodzi?y ?yciu no

cnemu .ani zabawom, które w tym

roku by?y znacznie intensywniejsze,
ni? rok temu. Objaw odpr??enia
ekonomicznego? poprawy bud?eto

wej? czy poprostu jakiego? maso

wego wzmo?enia intensywno?ci

temperamentowej? A mo?e wszyst
ko razem. Do?? ?e teatry s? prze

pe?nione. Przed kasami ogonki. To

cz? si? walki o bilety. Komplety
co wieczór. Niezale?nie od sztuki,

od teatru; w New Theater pe?no na

Hamlecie, w innym na Bernardzie

Shaw, pe?no w Colizeum na "Rewji

Murzy?skiej", na której sam ksi?

?? Walji by? trzy razy. Smokingi,

cylindry, wieczorowe toalety z tre

nami wysuwaj?cemi si? z pod bo

gatych futer zape?niaj? wagony

loridv?skiego metra. Nikogo to nie

dziwi. Taksówka nie jest konicez

nem uzupe?nieniem smokinga, ba

lowej sukni i cylindra w Londynie.

Tysi?ce elegantów demokratycznie

TAM I Z?
iedzie wieczorem lub po pó?nocy z

teatru, klubu, "variety", zabawy
metrem. Nie dziwi to ani gorszy ze

cera, jad?cego w roboczem ubraniu

na nocn? zmian?, ani wracaj?cych
z nocnych zaj?? do podmiejskich
"homów" innych pracowników u?y
teczno?ci nocnej.

Teatr zwyci??a Icino

Teatry w Londynie zwykle, a w

tym roku specjalnie zwyci?sko
konkuruj? z kinami. Dramat, ko

medja zwyci?sko bij? na g?ow? ta

?m?. Nawet gorszy teatr prawdzi
wy silniej trolla do przekonania
londy?czykowi - ni? dobry lilm.

A dzieje si? tak pomimo nies?y
chanie wysokich cen biletów tea

tralnych. Krzes?o kosztuje oko?o

25 z?otych w pierwszych rz?dach,
na galerji dobrego miejsca ni?ej
10 z?otych dosta? nie mo?na.

W?ród tego karnawa?u - zabaw

wieczornych, po nies?ychanie in

tensywnym dniu pracy, trwaj?cym

przewa?nie do 5?/?-6 popo?udniu,
ostatnie wydarzenia polityczne i

przyjazd francuskich ministrów:

Flandina i Lavala przyku?y na kró

tki czas uwag? wyspiarzy do rze

czy najwa?niejszych.
A sprawami najwa?niejszemi dla

obywatela W. Brytanji jest, aby
nie by?o wojny, aby umocni? pokój.
Cz?sto patrzyli oni na ten proble
mat do?? prymitywnie, prostolini j
nie. Wszystko co tchn??o konflik

tem by?o op in ji angielskiej wrogie!
Oddzieli? si? od konflitków, od

sporów kontynentu, które mog?yby

Anglj? wci?gn?? w jak?? wojenn?

zawieruch? - oto by?o strusie ro

zumowanie angielskiej powszech
no?ci,

Przyjazd francuskich ministrów

mo?naby nazwa? "rozdarciem nlg?y
nad Tamiz?". Bo w mgle brytyj

skiego egoizmu zamajaczy?a nagle
mo?liwo?? "nalotu" niemieckich

e"sk'adr lotniczych na Londyn. Od

tej pory lud angielski, w gruncie

rzeczy pragn?cy porozumienia z

Francj? .... byleby tylko nie mia? za

to ?adnych zobowi?za?, inaczej

spojrza? na to porozumienie. Po

mimo to osi?gni?cie go nie przy

szlo latioo.

Kontrola nad Mac Donaldem

\Y./ ostatniej chwili lUZ przed

przyjazdem Flandinta i Lavala

Mac Donald zwo?a? Rad? Mini-

6

strów, na. której uzasadnia? konie

czno?? utrzymania tradycyjnej po

lityki arbitra. Ale tu natkn?? si? na

sprzeciw wodza konserwatystów i

wi?kszo?ci parlamentarnej- Bald

winta. Baldwin o?wiadczy? ni mniej
ni wi?cej, i? wobec widocznego nie

zdecydowania Mac Donalda on ró

wnie? we?mie udzia? w rokowa

niach z francuskimi ministrami. Za

powied? ta obieg?a i zelektryzowa
?a Londyn. Oznacza?a ona kontrol?
nad Mac Donaldem, oznacza?a ona

ograniczenie premjera.

Stanowczy krok Baldwina wywo

?any zosta? widoczn? ch?ci? Mac

Donalda zlekcewa?enia ostatniego

raportu ambasady angielskiej w

Berlinie. W raporcie swym ambasa

da sygnalizowa?a wzrost pewno?ci
siebie, wzrost dvnamiki politycznej.
wzrost intensywno?ci ??da? polity
ki hitlerowskiej nazajutrz po zwy

ci?stwie w Saarze. Ale Mac Do

nald nie lubi raportów mówi?cych
o zach?anno?ci, zbrojeniach, czy

??daniach Niemiec. Wola? wi?c o

prze? si? na otrzymanych informa

cjach od lordów Allen i Lothian.

którzy niedawno powrócili z Berli

na, o?wiadczaj?c, ?e system rz?dóv ..
"

i zamierze? hitlerowskich nie jest
znów taki straszny.

Wobec takiego nastawienia Mr,c

Donalda nic dziwnego, ?e przezor

ny i dalej patrz?cy Baldwirn musia?

wzi?? udzia? w naradach i os?dzi?
na miejscu zbyt pob?a?liwego 1\1ac

Donalda.

In?elUgence Service dzia?a

Ale i po tej interwencji jeszcze
nie?atwo by?o osi?gn?? porozumie
nie. Fakt w kronikach dyplomacji
angielskiej nies?ychany: ministro

wie stracili sobotni weck-enJ! Od

roku 1931, od pami?tnego kryzysu

rz?dowego -zdarzy?o si? to po raz

pierwszy. Radzono w ow? pami?t

n? sobot? do godziny 20,15! wzno

wiorio obrady G> godzinie 21,30?

Ma?o tego - obradowano ponownie
o godzinie 16,30 w niedziel?!

Podczas tych to obrad angielska

Intelligence Service wydoby?a ze

swych tajnych archiwów te wszyst

kie dokumenty, które dobitnie mó

wi?y o zbrojeniach niemieckich na

l?dzie. morzu i w powietrzu.

Informacje i wiara Mac Donalcl?\

w Niemcy zblad?a. Baldwin tryum
fowa?. Porozumienie [rancusko-an

gielskie sta?o si? faktem.

.Mg?a zacz??a si? rozpraszac nad

Tamiz?.

r. R. Brown.
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Warja Przybylko - Potocha i W. Brydzi?ski

TEATR POLSK

"Nadzieja", sztuka w 5-ciu aktach

H. Bernsteina. Przek?ad Z. Klesz

czy?skiego. Re?yserio J. Warnee

kiego. Dekoracje S. ?liuiitishiego,

J ak si? robi armat? - wiadomo

"bierze si? powietrze i oblewa si?
?elazem". Okazuje si?, ?e w podo
bny sposób robi si? sztuk? teatral

n?: bierze si? NIC - plotk? z ma

gla, albo plotk? z salonu - i dora

bia si? do tego mistrzowskich 5

aktów. Tak powsta?a "Nadzieja"
Bernsteina.

Rachityczne s? w tej sztuce

wszystkie za?o?enia ideowe. Po

ziom poruszanych zagadnie? intere

sowa? mo?e cpis jerów paryskich.
A rnimo to sztuka ta, cho? d?uga,
cho? psychologicznie kulawa, zaj
muje jako widowisko teatralne.

Sprawia to ?ywy, bardzo sceniczny
djalog, i doskonale u nas zagrane
niektóre role.

Jeste?my w rodzinie francuskiej

zamo?nej bur?uazji. Pani Goinard.

starzej?ca si? pi?kno?? wodzi za

nos poczciwego ma??onka - safan

du??' i wyzyskuje intensywnie swe

ostatnie lata kobieco?ci, w towarzy
stwie mniej lubwi?cej podejrzanych
?igolaków, po knajpach i dancin

gach. Dwudziestoletnie córki tole

ruje jako uczestniczki zabawy, i

dba w?a?ciwie tylko o to, aby ilo??

m??czyzn w towarzystwie by?a "do

pary".

,

S W II A l llEAlRU

Pe?na harmonja panuje tylko
mi?dzy matk? a m?odsz? córk?,
Solange, pust? i bezmy?ln? pi?kn?
dziewczyn?, której plan ?yciowy
streszcza si? w ta?cu, sportach,
strojach, i kulcie dla pieni?dzy.
Dlatego trudno poj?? -.- i do

ko?ca sztuki pozosta je to zagadk?
- dlaczego Solange zar?czy?a si?
z m?odym zdolnym a ubogim mala

rzem. Malarz wkrótce sarn to prze

staje rozumie? - i zwraca swe u

czucia ku starszej siostrze swej na

rzeczonej, Kasi. M?odzieniec zry
wa z Solan?e, wyznaje sw? mi?o??

Kasi _. i zdawa?oby si?, ?e sprawa

jest za?atwiona. Gdzie tam! Wybu
cha burza rodzinna wobec faktu,
?e "siostra siostrze zabra?a narze

czonego".
Pani Teresa spazmuje, bo kocha

tylko m?odsz? córk?. Wielka scena

wyp?dzenia z domu "podst?pnej"
uwodzicielki poprzedzona jest sce

n? nieprawdopodobn? nawet w

tych sferach, gdzie si? m??a kupuje
za pieni?dze: oto oj ciec, zacnoser

sa.fandu?a, na rozkaz pani Teresy
bierze na siebie misj? przekonania
m?odego malarza, ?e post?pek jego
jest niezgodny z honorem, no i nie

rozs?dny. Bo m?odsza córka ma du

?y posag, który malarz odrzuca

lekk? r?k?, a starsza nie ma nic -

a on mimo to wybiera t? starsz? ...

W?tek faktów w?a?ciwie na tern

si? urywa, i historja m?odego po
kolenia dalej nic nas nie obchodzi.

Odt?d patrzymy ju? tylko na pani?
T cres?, której degringolada kobie

ca post?puje szybko,
?igolak ma wkrótce dosy? pod

st arz a? aj damy-c-i widzimy j?, wra

caj?c? z gorzk? rezygnacj? w

dornowe pielesze, aby wyci?gn??
d?o? pojednawcz? do zaniedbywa
DZg·O ma??onka. Tu spotyka j? je
dnak zawód: pan Goinard przyzwy
czai? si? ju? do swej samotno?ci,
do swego djetetycznego re?ymu, do

ciszy \v domu. I wyczuwamy, ?e

zamiast go cieszy?, przera?a go ra

czej perspektywa cz?stej obecno

?ci tej ruchliwej osoby, jej niepro
szonej opieki, gadatliwego towa

rzystwa i wymy?lnych a niestraw

nych obiadów. Pani Teresa i tu

przegra?a partj?. Zosta?a na staro??

zupe?nie osamotniona. Ostatnia

scena o mistrzowsko zagrana-

?dy po wyj?ciu m??a starsza darn.i

sk?ada bro? przed sob? sam?, i z

nowoczesnej kananv przenosi si?
na staro?wiecki fotel przy komin

ku-- bez s?owa wyja?nia wszystko.
Kiedy kurtyna zapada, przy ko

minku siedzi ju? tylko zrezy??o··
wana stara kobieta.

Komedja ta ma w?a?ciwie dwa

w?tki: od jednego wzi??a tytu?
"Nadzieja" - gdy? autor za na

dziej? przysz?ych pokole? uwa?a

m?od? par? ludzi uczciwych i ko

chaj?cych si? bez wyrachowania.
Drugi w?tek --- to proces starzenia

si? ?wietnej lwicy salonowej. () ile

Scena kulminacyjna ,,1Vadziei" Bernsieina.

Z. Lindorl?uma, M. Przvbylho-Potocho, lV, Brydzi?ski i Warnecki
Fot. St. Brzozowski
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w?tek pierwszy jest nik?y, a chwi

lami a? ?mieszny w swej naiwno

?ci, o tyle drugi przeprowadzony
jest jaskrawo i brutalnie - ale

przewa?nie logicznie i psychologi
cznie wytrzymany.

Marja Przyby?ko - Potocka za

gra?a t? rol? po mistrzowsku. WnI

kni?cie w psychik? kobiety, której
panowanie si? ko?czy, a która pra

gnie je wszelkiemi sposobami prze

d?u?y?, jest tutaj niezrównane. Ka

idy gest, ka?de spojrzenie odmie

rzone nieomylnie. Wielka scena hi

sterji, w której salonowa dama

przeistacza si? w przekupk? -

wstrz?saj?c?. B?yskawiczne przej
?cie do zimnego opanowania i sta

rannej kokieterji w chwil? potem,
gdy lokaj anonsuje kochanka -

zagrane cudownie. W'ogóle o grze

wielkiej artystki w tej anlypatycz
ne j roli mówi? mO?I!Cl sanremi su

perlatywami. Przypomina si? inna

jej niezapomniana kreacja: El?bie

ty Królowej Anglji.

Przyzna? nale?y, ?e nawet przy

tak ?wietnym blasku pani Goinard

inne role nie wypad?y blado. Ludz

kim, wyrozumia?ym ojcem by? Bry
dzi?ski, który napewno pog??bi?
znacznie duchow? tre?? pana Goi

nard w porównaniu z tern, co da? mu

autor. Warnecki gra? prosto, szcze

rze, i swoj? osobist? bezpo?rednio
?ci? tuszowa? niezupe?nie logiczn?
konstrukcj? postaci. Lindorfówna

tchn??a w posta? Kasi tak wiele

w?asnego uroku, ?e uczyni?a j?

prawdopodobn?.
Natomiast zupe?nie fa?szywie ob

sadzone by?y role ?igolaka i Solan

ge. Romanówn? krzywdzi si?, ka??c

jej znowu gra? rozwydrzon? nowo

czesn? pannic?, bezmy?ln? miljo
nerk?, tak jak w .,Rozkosznej
dziewczyniel'. Romanówna te role

gra nieszczerze, z wysi?kiem. Ar

tystka, która ma tak wyj?tkowo
pe?ny rejestr tonów lirycznych,
która tak subtelnie zagra?a w .,J an

ce" rol? naiwnej modystki, prze

kszta?conej w dam?, a potem w mi

?? staruszk? - nie czuje zupe?nie
ról wyzywaj?cych kobiet nowocze

snych.

S? przecie? dwie artystki, które

by Solange zagra?y doskonale -

ka?da inaczej. Nigdzie w tej chwili

nie gra Ola Leszczy?ska, ?wietna

zawsze w rolach nowoczesnych re

zonerskich panien bez przes?dów.
Nigdzie nie gra Nakoneczna, której
"wykwintna sylwetka usprawiedli
\\7i?aby s?aw? elegancji Solange.

Kreczmar - urodzony bohater

dramatyczny - wcale mimo swych
doskona?ych warunków scenicz

nych nie nadaje si? do roli wymus-

kanego ?igolaka. Poprostu rozsa

dza t? b?ah? rol?. Re?yserja War

neckiego wydoby?a ze sztuki Bern

steina wszystko co w niej by?o do

wydobycia - i jeszcze wiele po

nadto. Dekoracje ?liwi?skiego e

stetyczne.
Przek?ad Zdzis?awa Kleszczy?

skiego bardzo ?ywy i p?ynny.

Z. N. Ch.

T E A T R N O W Y

Maria Malicka tabczy?ska
F,\· "'.

"JWiss Ba", sztuka w 3-ch aktach (6-ciu

ods?onach) Rudolfa Besiera. Przek?ad L.

Soho?ouia. Re?yseria z. Ziembinshiego .

G?o?na, pe?na romantyzmu mi?o??, któ

ra niemal przed wiekiem po??czy?a na

ca?e ?ycie dwoj e poetów, El?biet? Bar

ret i Roberta Browninga. znalaz?a tak

silny od?wi?k w osch?em na ogó? spo ?e

cze?stwie angielskiem, ?e stali si? oni

nieomal par? kochanków narodowych, a

dzieje ich romansu - ?ród?em ustawicz

nych bada? i docieka?.

Aby pokusi? si? o inscenizacj? biogrn

fji tej jedynej w swoim rodzaju m i? o?ci

- wkraczaj ?cej 'w dziedzin? cudu, bo

inaczej niepodobna wyt ?omaczv? 'N"'!-

rwania z obj?? ?mierci blisko czterdzie

stoletniej panny, trzeba wielk ie?o ta len

tu i wczucia si? ka?dym Iibrem w tajem

nic? poezj i. N iestety Besier nie posiada
ani jednego, am drugiego. Z legendy

przesyconej najsz lachetniejszvrn liry

zmem, nadzmys? ow? egzaltacj?, z duetu

dwoj ga kochanków powsta? drewniani

szkielet, pustka papierowego frazesu, m?

cz?ca roz wlek ? o?ci? sze?ciu d?ugich

obrazów.

W djalcgach Besiera zatracaj? si?

i ludzie i ?ar mi?o?ci, zrodzonej i roz

kwitaj ?cej \\7 warunkach niezwyk ?ych,

prosz?cych si? o efektowne rozwi?zanie

inscenizacyjne. Jeden z najsilr.iejszych

momentó\v, jakinl mog?aby by? rOZlnO\\'a

o lni?o?ci mi?dzy El?biet? :l Rober?er.l.

\\-'skutek osch?o?ci i niezrozumienia boha

terów rozp?yn?? s.i? \v j a?o\vo'?ci S?Ó\?l ba··

nalnych, niepr:zekonyvv"uj?cych "'yst y

g?ych.
O wiele plastyczniej \vypad?a ponura

atmosfera domu Barretów , b?d?ca 0\\'0-

cem patologicznego konkubinatu pobo?

no?ai z niena\\'.i?ci?. Stary Barret, oj

ciec dziesi?ciorga dzieci. zrodzonych -:

"chrze?cija?skiego obo\\--i?zku", typ sa··

trapy, samoluba i degenerata - dewota.

jest naryso\\-any najmo?n.iej -

wybija s;i??

ponad papierowe t?o, jest szkicenl do

pra\\'dzhvego dramatu, lecz ginie \\- 1it?"

rackim szablonie.

Rol? tytu?ow? prze?licznie zagra?a p

Malicka, \vydoby\vaj ?c ze skarbnicy s\\'e

go talentu wszystkie ?rodki, aby 'Nyposa·

?y? Miss Ba \\' te akcenty, jakich nie po

trafi? podkre?li? autor. Gra jej pronlit!
lliiowa?a liryzmem, s?odycz?, skompliko-
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wan? walk? mi?dzy uczuciem i obowi?

zk iern i cich? rezygnacj ?
kobiet y chorej

a przewra?liwionej. P osta? Roberta Brew

ninga nie le?y w zakresie mo? l iwo?ci ak

torskich p. Dami?ck iego. Stary Barret p.

Justjana zama ?o mia? grozy i upiorno

?ci, utrzymany by? raczej w ko lor ycie po

chmurnej dobroduszno?ci. Z innych wy-

konawców wvró?nili si? p.p.: Waslu-

ty?ska, Krzvrnuska, ?eliska. ?ab-

czy?ska. Bogusi?ska, Krzew i?ski

Po?pie?owsk-i. Bardzo ?adne wn?-

trze i kostjumy skomponowa?a p. W?

gierko\\'a. Re?yserja przek?ad dobre.

J. S. lV.

T E A T R ATENEUM

"w cukierence". l'iowa konledia w 3-ch

aktach Ferenca Mol1Zara. Re?yserja W.

Biega?skiego.

Jedyn? zalet? konledyjki ?\olnara jest

to, ?e w mi?y i zajmuj?cy sposób ln??ri

si? przez trzy akty o niczem. ,jW cukie

rence" niema ani w?tku, ani intrygi, ani

dobrych sy?uacj i teatralnych. Natolnias?

du?o podobie?sh.va d:> insceni?o\\'aneg()

feljetonu, z rodzaju tych, jakie spotyka

my w niedzielnych odcinkach.

B?ah? komedj? otoczon:l du?? pieczo

?o\vito?ci?. P. Piasko\\'ska bardzo subtel

nie zagra?a rol? romantycznej g?ski, 0-

?y\\'iaj?c j? szczeremi akcentami dranla

tycznenli, p. Biega?ski, doskona?y \\- cha

rakteryzacj i, do?o?y? \\'szelkich stara?, a

by uw'ypukli? i uczyni? przekony\\'uj ?cym

szary typ cukiernika. W epizodach wysu-

n?li si? p.p. Stro?e\\'ski, Opali?ski
E. Fertner.

r. s. w.
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zgni?y, hojnie zmieszany ?': ... karnie

niami, Obecnie skandal podobny
wybuch? w Anglji.

Wysy?ali?my tam wcale poka?ne
ilo?ci polskiej zwierzyny. Nagle si?
'Zamówienia urwa?y -- a oj angiel
skiego odbiorcy nadesz?y s?owa o

burzenia.

Có? si? okaza?o? Polski ekspor
ter nie troszczy si? o to, aby DO

STARCZY? TOWAR W PO

RZ?DKU. Uwa?a on, ?e zrobi?

swoje, je?eli towar WYS?A?. A ?e

?le opakowane, kiepsko sortowane,

niezabezpieczone od zepsucia kuro

patwy W DRODZE POGNI?Y -

to go ju? nic nie obchodzi.

Na nast?pny sezon importer an

gielski, rzecz jasna, nie zamówi, ju?

kuropatw z Polski, i wybierze kraj
nawet dro?szy, ale uczciwie wy

konywuj?cy zamówienia. To jednak
rabunkowego eksportera polskiego
nic a nic nie wzrusza. On sobie je

dnym transportem nabi? kiesze?

a za rok... kto wie, czem b?dzie
handlowa??

No wocz:esne tortury

Je?eli w Szwajcarji lokator trze

ciego pi?tra cierpi na bezsenno??

i po godzinie tO-ej wieczór ze zde

nerwowania spaceruje sobie po

w?asnem mieszkaniu, to mu w

kwadrans potem dzwoni telefon na

biurku. Sk?d? Z komisarjatu poli
cji. "Pa,n ha?asuje w domu, s?sie
dzi si? skar??. PROSZ? W?O?Y?

FILCOWE PANTOFLE, aby nie

zak?óca? spokojnego snu ludziom

pracu j ?cym".
U?miechacie si? ironicznie?

A jednak to w?a?nie jest najdo
k?adniej, najszerzej poj?ta kultura

obyczajów. Polega ona mi?dzy in

nemi na prawie do ciszy we w?a

snem mieszkaniu.

A u nas? U nas, jak zwykle: po

pierwsze praw w tym zakresie wo

góle niema, bo Polak uwa?a?by so

bie za ha?b?, gdyby jego ha?a?liw?

wybuchowo?? ktokolwiek hamowa?.

Niema paragrafów prawnych - to

mo?e chocia? istnieje poczucie pry

watnej przyzwoito?ci?

Niestety! Ka?dy wyprawia taki

harmider, jaki mu w?a?nie przypa

da do gustu. Motocyklista notory
cznie je?dzi z otwartym t?umikiem,

szoferzy notorycznie tr?bi? na

przystanku, zapuszczaj? motor w

nocy
- ot tak, dla wprawy, albo

wymy?laj? sobie g?osami, któreby
nieboszczyka zbudzi?y ze snu wie

cznego,
A radjoci?
Osobne mo?naby im po?wi?ci?

studjum. Mia? po temu okazj? w

tych dniach s?d grodzki. Ca?a ka

mienica przy ulicy Szopena w War

szawie wyst?pi?a ze skarg? na je

dnego lokatora, u którego od siód

mej rano do dwunastej w nocy ra

djo gra?o bez przerwy na g?o?nik
cz?sto przy otwartych oknach.

Wyrok?
Na szcz??cie, mamy rozumnych

s?dziów. Radjo radjem. ale spokój
setki ludzi wart jest wi?cej, ni?

idjotyczna manja jednostki. S?d
nakaza? EKSMISJ? RADJOTY.

Oby to by?o nauczk? i przyk?adem
dla wielu innych.

czych do nabywania samochodów

b?dzie jednak g?osem wo? aj?cego
na puszczy, dopóki NIE ZMIENI

SI? ZASADNICZO STOSUNEK

W?ADZ SKARBOWYCH DO PO

SIADACZY SAMOCHODÓW. Lu

dzie w Polsce nie kupuj? samocho

dów bo: niema dróg, niema tanich

samochodów i podatki samochodo

we s? za wysokie. Ale je?eliby na

wet dotkni?ciem pa?eczki magicznej
usun?? z dzi? na jutro te szkopu
?y, oka?e si?, ?e jeszcze nie kupi
samochodu conajmniej trzy czwarte

ludzi, którzy samochodu potrzebu
j? dla swych spraw zawodowych.

Nie kupi? dlaczego? BO IM ZA

TEN KARYGODNY ZBYTEK,

JAKIM JEST POSIADANIE SA

MOCHODU, urz?d skarbowy wlepi
odrazu zdwojone podatki innych
kategorji. Mia?o to ju? miejsce tyle
razy, ?e nawet pisa? o tern nie

warto.

Minister Komunikacji mia?by
wdzi?czne zadanie, ingeruj?c w tej

sprawie u Ministra Skarbu i w pod
w?adnych mu urz?dach skarbo

wych.

Kultura - I kultura

Rozmach Mussoliniego w budo

waniu nowych W?och zna ca?y
?wiat. Rozmach ten idzie w parze

z niezwyk?ym pietyzmem dla prze

sz?o?ci - dla tej najodleglejszej,
mierz?cej historj? na tysi?clecia.
To te? gdzie tylko s? do wydoby
cia pami?tki artystyczne tej prze

sz?o?ci, Duce nie waha si? burzy?
rzeczy mniej cennych, aby w ca?ej

glorji wyst?pi?y zabytki dawniejsze
i cenniejsze.

Metoda s?uszna, oparta na traf

nem wyczuciu warto?ci kultural

nych.
A u nas?

U nas spór o "wikarówk?" kra

kowsk?, n?dzn? przybudówk? bez

warto?ci artystycznej, bez tradycji,
bez uzasadnie? urbanistycznych
jest przyk?adem niestety nie jedy
nym, jednak mo?e najbardziej wy

razistym. Ods?oni? pi?kno Ko?cio?a

Marjackiego ... Da? szerszy oddech

placykowi ko?o ?wi?tyni... Zwali?

ruder?, aby zyska?o wybitne dzie?o

architektury ... Có?, zdawa?oby si?.
rac j onalniej szego ...

Wi?c ruder? zwalono ...

Ale z rado?ci? si? nie spieszmy.
Zwalono j?, aby odbudowa? na no

wo! Wbrew opinji urbanistów, ar

chitektów, artystów plastyków z ca

?ej Polski. W my?l interesów kil

ku sklepikarzy ...

No tak, to s? ró?nice poziomów
kul turalnych.

Cuchnqce kuropatwy

?a.!i11lY si? s?usznie na spadek
eksportu rolniczego z Polski. Pol

ski rolnik-ziemianin czy ma?orol

ny. wszystko jedno - chce sprze

dawa? i stara si? o nabywc?. Có?,

kiedy najcz??ciej wpada w r?ce

niesumiennego eksportera, który
nietylko ?upi z niego skór?, ale je
szcze dyskredytuje towar polski za

granic?. Znany by? przed paru laty
wypadek, gdy do W?och wys?any
wagon f?m?bli gi?tych" L Polski za

wiera? po?amane graty. Gdy tam?e

zamiast transportu kartofli pierw
szego gatunku otrzymano towar

Motoryzacia

Du?o si? ostatnio mówi i pisze o

motoryzacji kraju, Nareszcie! Na

wo?ywanie czynników kierowni- "U par?y nurek"
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Pani Korolewicz Waydowa nie

ustaje w pracy: raz po raz zboga
ca repertuar teatru Wielkiego
czem? nowem

- albo operami da

wno nie granemi, albo dotychczas
u nas nie wystawianemi. W dobo

rze sztuk dyrektorka Opery ma ja
sno wytkni?t? linj? -- wykre?la j?,

powoduj?c si? instynktem artysty

cznym, oraz rozs?dnern ocenianiem

potrzeb codzienno?ci teatralnej, t.

zn. wprowadza na scen? utwory o

ró?nych warto?ciach, mog?ce przy

ci?gn?? "górne" i "dolne" sfery
spo?ecze?stwa warszawskich melo

manów - s?owem, p. Waydowa
spraw? operow? popularyzuje, co,

oczywi?cie, zas?uguje na aplauz.

Zjawiaj? si? wi?c kolejno w tym
sezonie "Eros i Psyche", "Kraina
u?miechu" i t .d., a ostatnio "Don
Carlos". Maj? wi?c w tej chwili

mi?o?nicy sztuki Verdi'owskiej oka

zj? rozszerzenia swych wiadomo

?ci, dotycz?cych twórczo?ci autora

"Aidy" , temwi?cej, ?e partytura
"Don Carlosa" podkre?la w sposób
zdecydowany niejeden rys istotny
tej twórczo?ci.

Opisuj?c pierwsze przedstawie
nie "Don Carlosa" (które si? odby
?o 11 marca 1867 r., w Pary?u), je
den z francuskich historyków mu

zyki m. in. powiada, ?e w?ród pu

bliczno?ci "panowa? wówczas na

strój skupienia, lecz ma?o by?o en

tuzjazrnu". Wydaje mi si?, ?e nie

wiele zmieni?o si? w ci?gu lat 68

w ustosunkowaniu si? publiczno?ci
do tego dzie?a. Jest to naturalne

"Don Carlos" wywodzi si?, bo

wiem, z my?li twórczej powa?nej,
osadzonej g??boko pod wzgl?dem
koncepcji artystycznej, wypowie
dzianej j?zykiem krzepkim, do

stojnym, trzymanym ?wiadomie

przez twórc? na wodzy w grani
cach, nakre?lonych dramatyczn?
tre?ci? tematu.

Verdi w swej opowie?ci mi?osnej
Don Carlosa i królowej El?biety
nie czaru je trzpiotowa to?ci? i lek

ko?ci? melodji, tak, jak to czyni
np. w "Traviacie", ale wzrusza ar

tystyczne sumienie s?uchacza. Du

?o jest w "Don Carlosie" scen, ar

cypowa?nie pod wzgl?dem muzycz-

Scena z "Don Carlosa" Yerdiego z Wermi?sk? Wra??.
Fot. Toczy?owski

nym zrealizowanych - w dialo
gach, w du?ych scenach zbioro

wych, wida? r?k? arcywprawnego
mistrza.

Nadzwyczaj interesuj?ca jest
part ja barytonowa Rodriga, pi?knie
przez kompozytora uj?ta, scenicz

nie bardzo popisowa. Wyko
nywuje j? znakomicie p. Czaplicki
Nie wyobra?am sobie lepszego Ro

driga. Obok tego ?piewaka na pier
wszy plan wysuwa si? p. Wraga w

roli króla Filipa. G?osowo b. do

brze opanowa? sw? partj? p. Go

??biowski (Don Carlos). W g?ów
nych partjach kobiecych wyst?pu
j? z du?em powodzeniem p. Wer

mi?ska (królowa) i p. Szabra?ska

(ksi??na Eboli), która coraz swo

bodniej czuje si? na scenie.

Ca?o?? przedstawienia przygoio
wana jest nadzwyczaj pieczo?owi
cie przez Adama Do??yckiego,
wnosz?cego do swych kreacji ope

rowych mas? pracy i entuzjazmu

artystycznego.

Na wysokim poziomie sprawy re

?yserskie postawi? p. Benda, a p.

Wody?ski wykaza? du?o smaku

Vi rozwi?zaniu zada? dekoracyj
nych.

Mamy nadziej?, ?e po "Don Car

losie" przyjdzie kolej na "Falstaf
fa", kapitaln? komedj? muzyczn?

Verdi'cgo.
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VYTAUTAS BACEVICIUS

Kompozytor i pianista litewski, koncerto

wa? w tym tygodniu w Polskiem Radjo

dzi?ki staraniom "Zwi?zku przyjació?

Litwy".L. Binental.
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orkiestry w St. Moritz przewozi swój b?ben
a sam jedzie na narlach.

Na czwarte mi?dzynarodowe mistrzo

stwa akademickie stan??o w zimowej

stolicy Engandinu 15 narodowo?ci w licz

bie 350 studentów. Ogromn? t? imprez?,
w sk?ad której wchodz? mistrzostwa nar

ciarskie, ?y?wiarskie, hokej owie i bobs

lejowe, uj??o w r?ce sprawne biuro zawo

dów, mieszcz?ce si? w budynku Kur

verein.

W poniedzia?ek 4-go lutego nast?pi?o

uroczyste otwarcie igrzysk. Stadj on lodo

wy o powierzchni 18.000 metrów kwadra

towych podzielony zosta? sprawiedliwie
na cztery cz??ci: dla hokeja, wy?cigów ?y

?wiar skich i dwa pola dla popisów ?y

?wiarskich. Przy d?wi?ku uroczystych
fanfar przedefilowa? przez bogato 'ude

korowane miasteczko pochód tS-tu przed
stawicieli pa?stw, nios?cych tablice z na

pisami: szli przedstawiciele Angl] i, N1e

miec, Francji, Po lski, Austrj i, Hiszpanii,

W?gier, Wloch, ?otwy, Norwegji, H,o

landj i, Rumunj i, Czechos? owacji, Szwaj

rj i, .Iugos?awji. Przekroczyli wspania??

bram? ze ?niegu i weszli na stadj on pod
czas obficie z niebios sypi?cego g?stego

?niegu. Czas nie by? zatem wymarzony,

MISTRZOSTWA AKADEMICKIE

chwilami zdawa?o

si?, ?e przez ciem

ne chmury prze

drze si? s?o?ce,

ale potem zadym

ka zaczyna?a si?

na nowo. Defilad?

studentów powita? w

zast?pstwie niedy

sponowanego prez.

Mo?ty Dr. Lardelli,

w serdecznych s?owach daj ?c wyraz rado?ci

na widok tak licznie przyby?ych zawodni

ków, którzy w?ród

przepi?knego kraj

obrazu zimowego

stan? do szlachet-

nych zapasów o

palm? pierwsze?-
stwa. "Czy? nie

jest to pi?kne, ?e

obce sobie pa?

stwa' obce j?zyki,

obce sprawy zje

dnocz? si? przez

tydzie? w jednym

pi?knym celu spor

towym? Mo?e kie

dy? ci m?odzi lu-

dzie, wyrós?szy na

m??ów stanu, b?

d? podobnie zgo

dnie i pi?knie s?u

?y?
-

wznios?emu

dzie?u pokoju". Po

tern :idealistycznem przemówieniu mi-

strzostwa akademickie zosta?y otwarte.

Na pierwszy ogie? posz?y zauiody bobs-

na sankach,

W ST.
MORITZ

lejowe. Olbrzymi opad ?nie?ny nie by?

wcale po??dany i ledwie zdo?ano utrzy

ma? w porz?dku g??boki i kr?ty tor bobs

lejowy. Nowy mistrz bobsleja R. Capadrutt

nie przyby? na czas z Igls i na pierwsze

miejsca zakwalifikowali si? Szwajcarzy

Musy .i F eldmann, uzyskuj ?c zw?aszcza w

pierwszym zje?dzie dobry czas 1,39,8

Drugi bieg te? przez nich wygrany trwa?

d?u?ej wskutek gwa?townej zamieci. Ob

sada niemiecka musia?a startowa? poza

konkursem, pokaza?o si? bowiem, ?e kie-

Pi?knie popisa?a si? austrjaczka Grete

Lainer i W?gierka l\1agda Imredy, ta

ostatnia troch? za sztywna w kolanach.

Z po?ród panów wyró?ni? si? eleganci ? j a

z dy Wiede?czyk Erdós, Czech Pra?now

ski, W?gier Kertesz i Szwajcar Buhler.

Przy w?ciek?ej zadymce zako?czono

wy?cigi bobslejowe. Wskutek zasypania
linj i kolejowej na Arlbergu przez lawiny
spó?ni?a si? druga za?oga szwaj carska

Capadrutt - Hess i ciekawa walka mi?

dzy dwiema za?ogami szwa j carskiemi nie

mog?a si? odby?. Pi?? za?óg startuj ?cych

tresiny na wyso

ko?? 1813 m., po

czem gwa?townie
w gór? na Alp
Satz. Nast?pnie

zjazd holwegiem
i Surlej na 12-tym

km., poczem PG>-

przez ?agodne pa-

górki z powrotem
do mety w Sale!'

W ten sposób ca?a trasa by?a na oczach

i gdyby nie zadymka ?nie?na, publiczno??

widzia?aby ca?y

bieg. Wielki k?o-

pot by? równie?

ze smarami. Po

d?ugach namys?ach
i próbach prawie

wszyscy smarowali

?le i m?czy li si?

okropnie na CI?Z

kim ?niegu. Gdy?

my stali na S-tym

kilometrze trasy,

min?? nas naj-

pierw j eden z Cze

chów, ci??ko sa-

pi?c pod gór?,

wkrótce po nim

lekko biegn?cy
W?och Holzner.

Nast?pnie w bar

dzo dobrym czasie

przebiega znany

zjazdowiec niemiecki Kraisy w pi?knym
sty lu. W?och Gallina klnie na pogod? i

smary, tak samo szybki Norweg Gut?orm-

??
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?
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/

/
?

.
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M ocne owczarki polarne jako doskona?y
zaprz?g na lodzieKelnerzy lodowiska w St. Moritz

?wietnymi ?y?wiarzami

Po powa?nych zawodach odbywaj? si? na lodowisku w St. M orit z

weso?e k'osfjumowe zabawy na ?y?wach
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ulokowa?o si? z czasami w nast?puj?cej

kolej no?ci:rowca v. Mun1m przekroczy? przepisany

wiek.

Rozpocz?te w poniedzia?ek popo?udniu

popisy ?y?wiarskie pa? musiano wkrótce

przerwa? z powodu silnego wiatru i prze

?o?y? j e na wtorek.

Spotkania hokejowe w poniedzia?ek od

by?y si?: mi?dzy Szwaj carj? i Francj? z

siln? przewag? tej pierwszej 4:0, mi?dzy

Czechos?owacj? a W?grami 3:0, mi?dzy

?otw? a Wlochami 2:0. Trzy ostatnie me

cze: ?otwa - Francja 1:0, W?gry -W?o

ch y 1:0 i Szwa j carj a
- Czechos?owacj a

2: l m.ia?y coraz gorsze warunki: lód

mi?k?, ?nieg pada? coraz gwa?towniej,

uniemo?liwiaj ?c szybk? gr?, a publicz

no?? zlnarzni?ta i zmokni?ta opuszcza?a

trybuny.

W dru?i dzie? zawodów: wtorek S-go

lutego nast?pi? dalszy ci?g popisów ?y

?wiarskich, przerwanych w poniedzia?ek.
Mimo lekkiego opadu ?nie?nego da?y si?

one doprowadzi? do ko?ca. ?y?wiarka

francuska J aqueline Vaudecrane wyczy

nia?a swoje trudne ewolucje z pe?nym

rozmachem a zarazem dziwnie mi?kko.

1. Szwajcarja II.

6.48,3 min.

2. Holandja

7.20,2

(Musy - Feldmann)

[Blaisse Hazewinkel]

Imponuj?cy stadjon lodowy w St. Moritz

sen. W pobli?u Olimpiaschanze mija nas

startuj ?cy w drugiej klasie von Kaufmann,

id?cy j ak maszyna. Ogólnie podobali si?
Czesi i Jugos?owianie, id?cy d?ugim kro

kiem. Ko?o hotelu Suvretty, gdzie mieszka

Jan Kiepura, zgromadzi?o si? wielu WI

dzów, zach?caj?cych zawodników do

szybszego biegu. Tak?e przy mecie w Sa

let czeka? na nich t?um entuzj astycznie

nastrojonej publiczno?ci. Przewa?na cz???

zawodników przybywa?a do mety w sta

nie kompletnego wyczerpania, gdy? ci??ki

?nieg, wicher i zamie? stworzy?y najgor
sze warunki. Przem?czeni podró??

Austrj acy nie pokazali tego, czego si?

po nich spodziewano.

Zwyci?stwo odniós? Niemiec Kraisy,

zyskuj ?c na przestrzeni 16-tu kilometrów

czas 1.31,07 min., co jest tern wi?kszym

sukcesem, ?e niedawno wyszed? on ze

szpitala. Drugie miejsce zaj?? równie?

Niemiec Schepey (czas 1.32,42) , trzecie

W?och de Antoni (1.33,20), na dalszych

miejscach ulokowali si? Niemcy, Czech,

Wloch; Austrj a dopiero na ósmem. Pola

cy w biegu tym nie startowali.

Marja Sandoz,

St. Morit z; w lutym.

(Vitali Ghisleni)

Na wszystkich jeziorach uprawia si? obecnie nowy

?eglarstuio lodowe na ?y?wach
sport

-

3. W?ochy

7.35,3

4. W?ochy I. (Della Beffa - Manardi)
7.37,2

II.

5. Niemcy [v, Mumm - Hinterfelden)

7.11,4.

Bieg narciarski, maj?cy si? rozpocz??

o 9-ej rano, zosta? prze?o?ony na l1-t?

przed po?udniem tak z powodu zadymki,

jak i otrzymanego od zawodników

austrj ackich telegramu, ?e wskutek zasp

utkn?li na Arkbergu i przyb?d? dopiero
o l1-ej w po?udnie. Mimo panuj?cej od

wil?y i ci??kiego ?niegu, trasa okaza?a si?

zno?na. Ze startu na wysoko?ci 1770 me

trów (Salet) wiod?a ona du?ym ?ukiem

naoko?o St. Moritz - Bad po p?askim
? .odrobin? zjazdu. Nast?pnie wznosi?a

? lekko po?ród lasów w kierunku Pon-

?f
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Przeprowadzki ambasad

(I) Ambasada polska w Pary?u
zosta?a skazana na zag?ad?.

Po teren, na którym wznosi si?

gmach naszej ambasady (Avenue
de Tokio 14), wyci?gn??a po??dli
wie r?ce zapowiedziana na rok

1937 - Wystawa Mi?dzynarodowa
w Pary?u. Po krótkich pertrakta
cjach sprawa ta zosta?a pomy?lnie
za?atwiona. Gmach polskiej amba

sady zostanie rozebrany, a ogród i

uzyskany plac w??czone b?d? do

terenów przeznaczonych na wy

staw?.

Wzamian za to rz?d francuski

ma dostarczy? nowego pomieszcze
nia dla naszej ambasady. W tej
chwili rozpatrywane s? dwa proje

kty. J eden to pa?ac Beauffremont

na ulicy Grenelle. Jest to rodza j

wielkopa?skiego domu o typie do

mów pa?acowych z przedmie?cia
Saint - Germain. Drugi to pa?ac
La Tr?moille ko?o Trocadero. Jest

on bardziej wygodny i po?yteczny,
lecz mniej wspania?y od domu na

ulicy de Grenelle.
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W rocznic? krwa

wego 6-go lu lego

pary?anie sk?adali

wie?ce i s?owa mo-

dliiuiy na Placu de

la Concorde, dla

uczczenia ofiar ze-

sz?orocznyclt;
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Bauer demaskowa? dyplomacj?
europejsk?, nie oszcz?dzaj?c i nie

mieckiej. Szydzi? z niezliczonych

konferencyj, prawdziwej pracy Da

naid. Z gniewem i pasj? atakowa?

ka?d? polityczn? maskarad?.

Par? cytat:

"LIga N arodów jeszcze nie istnie

je. To, co tam jest, to rodzaj gie?dy
dla ministrów, dyplomatów, dzien

nikarzy",

"Kto my?li, ?e ju? istnieje Liga
Narodów, ten sam siebie oszukuje.
Musi ona dopiero powsta?, albo nas

djabli wezm?. Kto my?li, ?e bez

prawdziwej Ligi Narodów mo?emy

si? uratowa?, ten pope?nia samo

bójstwo i gubi tych, którzy si? je
szcze nie urodzili".

"Ka?de pa?stwo zagrzebuje si?

coraz bardziej w' sobie, oskar?a in

nych, szuka w?asnego po?ytku w

szkodzie innych. Ka?dy sam chce

'si? zbroi?, a jednocze?nie rozbroi?

przeciwnika. Ka?de pa?stwo gra
wohec sarnego siebie rol? wszech

?wiata".

Propaganda niemiecka

w Pary?u

(x) Propaganda niemiecka w o

statnich dniach rzuci?a na Pary?
film Uf y p. t. "Morgenrof'. Film

ten uplastycznia heroizm pe?en sen

tymentalizmu i bohaterstwa dowód

ców niemieckich ?odzi podwodnych
podczas wojny. Ci "bohaterowie"

przeciwstawieni s? podst?pnym,
dzia?aj?cym z zasadzki oficerom

angielskim, zwalczaj?cym podwod
n? marynark? niemieck?. Propa

gandzi?ci niemieccy s?dzili, i? wy

kazuj? niezwyk?y takt, skoro nie

przeciwstawiaj? w Pary?u francu

zów niemcom lecz tylko anglików.

Publiczno?? paryska by?a nieco

zaskoczona t? bezceremonjalno?ci?
propagandy niemieckiej. Na filmie

rozleg?y si? sykania. Prasa paryska
rozpocz??a wnet kampanj? przeciw

podo?nym manjerom propagandy i

przeciw obra?aniu aljanta angiel
skiego na terenie Pary?a.

Ambasada polska w Rzymie o

pu?ci?a nareszcie "wdzi?czne" vii

lino nad Tybrem.

Przeniesiona zosta?a do pa?acu
ksi???t Gaetani na ul. Botteghe
Oscure - gdzie mie?ci si? w pobli
?u polski ko?ció? ?w. Stanis?awa i

dom Krakowskiej Akademji Umie

j?tno?ci. Szcz??liwie wi?c-bez po

wi?kszenia kosztów czynszowych
ambasada nasza wraca do dawnej

tradycji, kiedy jako lokal dla na

szego poselstwa a pó?niej ambasa

dy s?u?y?y pa?ace: Rospigliosi, deI

Grillo i inne. W Rzymie strona ze

wn?trzna, reprezentacyjna gra wiel

k? rol?, a utrzyma? j? mo?na przez

dba?o?? bez specjalnego zwi?kszenia
kosztów. Nic dziwnego, ?e czasy

pa?aców Rospigliosi, del Grillo,

Malatesta ?ywe s? do dzi? w pa

mi?ci ?wiata towarzyskiego Rzvmu.

Tak jak ?ywe s? tam postacie ów

czesnych gospodarzy naszych po

selstw, ministrów i ambasadorów:

Zaleskiego, Knolla, Prze?dzieckie

ge, Skrzy?skiego.

Naiwi?kszy cud

(i i) Kilka dni temu umar? pisarz
niemiecki, Ludwig Bauer, którego
ksi??ka p. t. "J utro znowu wojna"

zyska?a du?y rozg?os.

Gdzie? wyj?cie? Na drodze cu

du -- pisze Bauer. Có? to za cud?

Zwyci?stwo rozumu. Rzeczywi?cie,
by?by to cud nad cudami.
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Hoi"y dar P. K. O.

Prezes Pocztowej Kasy Oszcz?
dno?ci dr. Henryk Gruber z?o?y?
w drugiej po?owie stycznia na r?

ce prezydenta m. Krakowa 25 tys.
z?. na budow? Muzeum Narodo-

wego. 111111111111111111111111111111111111111111111111

Owoc zakazany

(ii) Na nadzwyczajnem zebraniu

Zwi?zku Zawodowego Literatów

Polskich, po?wi?conem sprawie u

stawy bibljotecznej, odpierano,
mi?dzy innemi, zarzut tych przeci
wników ustawy, którzy upatruj?
w niej niebezpiecze?stwo "etatyza
cji czytelnictwa". Zastanawiano si?
nad tern, jak unikn?? tendencyj
nego wyboru ksi??ek dla bibljotek
gminnych. Jeden ze znanych bi

bljotekarzy zaproponowa? taki spo
sób: niech ministerstwo o?wiecenia

og?osi katalog ksi??ek zakazanych,
t. j. nienadaj?cych si? do tych bi

bljotek, a co do reszty - niech so

bie gminy tworz? swoje zbiory
swobodnie.

Na to Juljusz Kaden - Bandrow

ski weso?o:

- Gdyby wydano katalog ksi?
?ek zakazanych, napewno ??dano
by wsz?dzie tych ksi??ek przede
wszystkiem ...

88888888888888888888888888

PREMJUM

POW I E?CIOWE
,

,,5 W I A T A"

Przy numerze poprzednim "?wia

ta" prenumeratorzy nasi otrzymali

cenn? i ciekaw? ksi??k?: dzie?o je

dnego z najpopularniejszych pisa-

rzy wspó?czesnych w Anglj!

J. H. J E A N S'a

"E O S"

czyli

GRANICE ASTRONOMJI

888888888?888g888888888888

Niezwykle ?nie?na

zima nada?a nowe

ot?nno r ary?oun.

Oto B a z y l i k a

Sacre - C oeur na

M ontmarire w ?nie-

?nej szacie.
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Symboliczna pos?C!?

(i i) Zamieszka?y pod Piasecz

nem, niejaki Majer Fliedermaus

zdoby? rozg?os w?ród chasydów o

kolicznych, jako nowy cudotwór

ca. Leczy? wszystkie choroby.

Przytem s?yn?? z pobo?no?ci. W

mieszkaniu swem odprawia? mo

d?y kilka razy dziennie. Materjal
nie mia? si? doskonale, pacjenci
nie ?a?owali pieni?dzy.

W?adze poci?gn??y go do odpo
wiedzialno?ci za uprawianie zna

chorstwa. Podczas rozmowy z le

karzem powiatowym Flicdermaus

"wykaza? si?" zadziwiaj?c? znajo
mo?ci? medycyny i operowa? ter

minami naukowemi. Nic dziw

nego: p. Fliedermaus jest istotnie ...

dyplomowanym lekarzem i ma za

sob? stanowisko docenta wydzia?u
medycznego na uniwersytecie ber

li?skim.

"Lwyczajnen1ull lekarzowi nie

bardzo powodzi si? w naszych cza

sach. Dr. Fliedermaus zapu?ci?
d?ug? brod? i pejsy, w?o?y? cha?at

i urz?dzi? si? dostatnio pod Piase

cznem, jako "cudotwórca". A te

raz, kiedy wysz?o na jaw, ?e jest
takim. samym lekarzem, "jak ka?dy
inny", zwolennicy opu?cili go gre
m j alnie. Dop?yw pieni?dzy usta?. ..

Tragikomcdja d-ra Fliedermausa

?wiadczy?a o jego dobrym zmy?le
orjentacyjnym, cho? nieca?kiem od

powiada?a godno?ci wznios?ego za

wodu. Tak si? wszelako warunki

dzisiejsze u?o?y?y, ?e ka?dy kom

promis z ciemnot? bardziej pop?a
ca, ni? t. zw. wvsokie trzymanie
sztandaru wiedzy ...

Przedstawiciel zawodu "wyzwo

lonego" w roli cadyka - cudotwór

cy, to prawdziwy symboL .. niepra
wid?owo?ci w po?o?eniu inteligen
cji zawodowej.

...................... , .

DATY W ?YCIU LUDZKIEM
Jakie daty s? dla ludzi najszcz??liwsze? Bardzo wiele si? ju? o te m

pisa?o : mówi?o, s? nawet specjalne ksi??ki. omawiaj?ce szczegó?owo
ka?d? dat? z oddzielna. My za? twierdzimy i to zupe?nie stanów Ci o, ?e

tylko dzie? kupna losu w szcz??liwej kolekturze J. WOLANOW War

szawa, Marsza?kowska 154 lub w jednym z oddzia?ów tej kolektury, po

winien by? zanotowany u ka?dego gracza jako Jego szcz??liwa de ta.
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Drog? rzymsk? po kwadratowych om

sza?ych g?azach zbli?amy si? ku granicy.

Stra?nica na wzgórzu. Zielony sztandar

z gw.iazdami i pó?ksi??ycem. Wita nas

szczekanie psa. Wychodzi arab w mun

durze i nocnych pantoflach, przy panto

flach przypi?te nieprawdopodobnie d?u

gie, kolczaste ostrogi. Sprawdzanie pasz

portów trwa chwil?, jeste?my. wolni.

Granica celna w Aleksandrette.

Jedziemy drog? coraz lepsz?. Na pra

wo lazurowe morze, na lewo bazaltowe

góry poro?ni?te laurem, a my toniemy w

lesie trzciny nadmorskiego stepu. Droga

zmienia si? w ?wietn? szos?. Wje?d?amy
na góry. U stóp zatoka i bia?e domy mia

sta, Bia?o, s?onecznie i czysto, kultura za

chodu. Do AleksandreHe wje?d?amy sze

rok? jezdni? asfaltow?. Na granicy cel

nej uprzejmo?? niebywa?a. zostawiamy

bro? i paszporty, bo formalno?ci maj?

by? za?atwione definitywnie nazajutrz.

Ale nikt nas nie zmusza do noclegu w

okre?lenem miej scu. Jedziemy do miasta.

W ?wietle elektrycznem wydaje si? je-

szcze wi?ksze, ni? jest i bardzo europej
sloie ze swoj ? ma?? Promenade des An

glais i o?wietlonemi wystawami sklepów.

Szukamy morza. Jak?? wyboist? drog?

trafiamy do latarni morskiej, ale tam jest
strasznie brudno, ciemno i ponuro. Drogi

dalej niema. Zawracamy do miasta i szo

s? jedziemy w góry.

Rano wracamy do AleksandreUe sko?

czy? formalno?ci celne. Francuzi i Syryj

czycy s? dla nas niebywale uprzej mi i

mili. Nawet w sklepach nikt nie usi?uje
nabiera? cudzoziemca.

W policji oznajmiam, ?e zatrzymuje

my si? na kilka dni wypoczynku nad

brzegiem morza. Prosz? nas, by?my wra

zie jakiego? k?opotu, lub nieuprzej mo?ci

ch?opów udali si? do nich o pomoc. Tak

sp?dzamy 4 beztroskie dnie nad brze

giem morza. Namiot stoi pod samotn? fi

g?. S?o?ce, bezkresny b??kit nieba i WQ

dy. Na widnokr?gu granatow? kresk? od

cina si? l?d - do Chypre.

Co rano przychodzi stary arab ora?

pole. Sk?ada nam wizyt?, pali nasze pa

pierosy i wszystko podziwia. Ca?y dzie?

p?awienia si? w morzu i bezmy?lna za

bawa kamykami z lapis-lazuli. Pod wie-
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czór w blasku zachodu zjawiaj? si?, jak
czarne nietoperze, po?awiacze ptaków.
Czasem nas minie barka rybacka.

I

wdopodobnie pi?kne o zwodniczych, ru

sa?czanych oczach.

W odleg?o?ci 7 kilometrów na po?u
dnie od An?iochji w g??bokim jarze, za

ro?ni?tym przedwiecznemi platanami,

pieni si? mleczn? pian? kaskada. Dafne.

Nieporównan? jeste? w swem pi?knie.
Wiecznie p?aczesz, zakl?ta w ?o?ysko z

czarnych g?azów, d ?ugierni sznurami ?ez

pere?, to szemrzesz cichutko strumykiem

g,in?cym w zieleni mchu, by nagle spa??

hucz?c? kaskad?, bryzgaj ?c bia?? pian?

gniewu na tych, co ?mieli sprofanowa?
twe pi?kno. Wzd?u? ca?ego w?wozu do

my, domki, kawiarnie, brud, ?ebractwo,

przeró?ne pomys?y dla nabierania tury

stów. Nad tern ca?em targowiskiem kró

luje ogromny, wspó?czesny hotel.

Droga naprzemian ruda, popielata, sta

lowa, idzie w?ród martwych ska? baza l-

Grzeczno?ciowa wizyta po?egnalna na

policj i w Aleksandrette. Po?egnanie z

naszym przyj acie lem ze sklepiku z owo

cami. Jedyny cz?owiek, który rozumie i

mówi po polsku. By? w Ameryce i tam

przebywa? w polskiej kolonji robotniczej.

Dowiadujemy si? od niego, ?e naczelni

kiem stacj i kolej owej jest polak p. Cho

zowslci. Ten zapytany, czy jest pola
kiem, odpowiada, ?e nic podobnego. Ha,

trudno, nie chcesz, nie trzeba. ?egnaj
bia?a Aleksandrette, podobna do morskiej

mewy.

Przez prze??cz Bey lan na wysoko?ci
oko?o 600 mtr. idzie jedna z najlepiej

zrobionych dróg. Serpentyny i bandy, jak

Aniiochia

Kaskada Dafne

w Alpach. Ca?y czas jedziemy w?ród

gór. Zdaleka wida? jezioro Antiochji.

Zbli?amy si? z szacunkiem i pietyzmem.
J ak zwykle w takich wypadkach, nast?

puje rozczarowanie. Jedna brudna wspó?
czesna ulica, a dalej w?skie, niepozorne.
st?-oczone miasteczko. W?skie uliczki

mieni? si? bogactwem barw wschodnich

strojów, fezy, rude i bia?e zawoje, turba

ny, pasy czerwone i z?otol'ite, szerokie

spodnie tureckie, lub arabskie suknie.

Na nogach pant.ofle, lub buty z czerwo

nego safj anu. Bursztynowe ró?a?ce w r?

kach barwionych henn?. Maluj? si?

wszyscy, kobiety i m??czy?ni. Wszyscy
s? przystojni, a kobiety wprost niepra-

towych. Ruiny gór, a w?ród nich ruiny

zamku - Kasser i ?wi?tyni - Benat.

W chwili, gdy podziwiamy pi?kno ruin,

z?o?liwe tylne ko?o ?apie gwó?d?. Cze

kamy na pomoc, gdy? nasze ?atki gdzie?

znikn??y tajemniczo. Szcz??liwie nadje?

d?a autobus. Szofer ratuje nas z k?opotu,

W?drujemy dalej w?ród ruin i ska?, roz

rzuconych bez?adnie.

Alep. S?o?ce zachodzi nad miastem.

Blada ?una ?\via?e?. Co robi?, gdzi'2 je

cha?? Szukan1y in?yniera Zab?ockiego.

O tej polskiej rodz.inie wiedzieli?my z

ksi??ki p. Herbuta. Znajdujemy dom po

d?u?szej w?drówce po mie?cie. Prz'yjn1u

j e nas p. Zab?ocka, francuzka, urodzona

Alep - wn?trze cytadeli

w Syr] i. Za chwil? przychodzi p. Jerzy

Zab?ocki, zaczynamy rozmow? po polsku.

Zapomnia?, ale walczy z pami?ci? i mówi

wcale nie?le. Jego czterej synowie rnó

wi? ju? tylko po francusku arabsku.

Pa?stwo Zab?occy zatrzymuj ? nas u sie

bie na par? dni. S? d la nas tak go?cinni
: mili, ?e naprawd?, gdy si? ich wspo

mni, ?zy rozczulenia sta j? w oczach.

Abraham w swej w?drówce po pusty

ni zsiad? z os?a, bo mu si? tak podoba
?o - li tak powsta?o Halep. Doko?a pro

roka zbiegli si? wierni wyznawcy i osie

dli w chatkach lepionych z gliny. Pro

rok by? bardzo gderli",,'y przez ca?y
dzie? upa? mu dokucza?. To te? wierni

bali si? zwraca? do kostycznego starusz

ka, by nie oberwa? po karku. Ale z wie

czora, gdy prorok zasiad? pod ulubio

nem drzewem i doi? sw? faworytk?, rud?

krow?, bywa? 'Iti' ?agodnem usposobieniu.

Wtedy ka?dy ?miertelnik mia? prawo

pode]
??

i zapyta? o rad?, lub zarnesc

skarg? do w?adcy. Przez miasto szed? ra

dosny pomruk podawany z ust do ust:

ha laba - prorok doi krow?. Tak po

wsta?a nazwa miasta i pozosta?a do dzi?

dnia, chocia? prorok dawno znudzi? si?

tym pado?em ziemskim. Ulatuj?c do nieba

pozostawi? miastu nazw? i -rdcisk swej

lekkiej stopy na kamieniu przechowa

nym z pietyzmem.
Od czasów proroka Abrahama przesz?o

wiele lat. Pó?niej du?a stolica du?ego
królestwa Halapas przesz?a przez wiele

r?k i wiele kultur, które, jak w zwiercia

dle, odbi?y si? w pot??nych ruinach cy

tadeli. Budowa?o j? wiele pokole?, sto

pniowo tworzy?y i rozszerza?y. Z V i VI

wieku p. Chr. zachowa?a si? sala o trzech

kolebkach glinianych. Z XII wieku -

meczet. Z XIII wieku wrota kute z pod
ków ?elaznych. Nad jednemi z nich dwa

lwy: j eden, który p?acze, a drugi, który

si? ?mieje. I tak ka?dy za?om muru, ka

mie?, kolumna, lub sala opowiada nam

inn? historj?. W mie?cie z okresu semic

kiego pozosta?a przedwieczna synagoga,

kilka prastarych meczetów, stare domy,

dwa pa?ace weneckie. Jak zwykle bazar

- naprawd? egzotyczny. Na ulicach be

duini w brunatnych burnusach i zawo

jach. D?ugie karawany wielb? ?dów. To

wszystko 'Iti'ygl?da?o tak samo przed wie

karni.

Ale przed wiekami nie by?o mandatu
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francuskiego, który obecnej republice
da? nie spotykane ni dalej', ni bli?ej na

wschodzie wychowanie zachodnio - euro

pej sk ie, z Syrj i robi?c zachód Azj i. Nie

by?o tych pi?knych dróg i asfaltowych

jezdni. Przemi?ych oficerów francuskich:

którzy naprawd? robi? wsz ystk o, co mo

g?, by u?atwi? i uprzyjemni? pobyt tu

rysty na terenie Syrj i. Goszcz?c u sie

bie, udzielaj? informacji, wskazówek,

map,
- i prz adewszystk iem \v ka?dym

wypadku zwraca j? si? z serdeczn? u

przejmo?ci?, jak do swoich prywatnych

go?ci. Nie by?o idealnie wychowanej ar

mj i syr yjsk iej. I przypuszczam, ?e po

dró? motocyklem by?aby znacznie mniej

przyjemn?. Co mo?na wiedzie?, mo?e na

wet kostyczny prorok nie upodoba?by so

bie ha?asu motoru i przep?dzi? nas wiel

kim kijom.

Opuszczamy na d?ugo wszelkie ?rodki

cywilizacj i, a list do domu tkwi zapo

mniany w kieszeni. Za miastem ostatnie

koszary. Zwracamy si? do oficera fran

cuskiego z pro?b?, aby ten list przes?a?
do Alepa z poczt? wojskow?. Jak zwykle

z czaruj?c? uprzejmo?ci? zgadza si? od

da? nam t? ?a?? .przys?ug?.

Do Deir el Zore mamy ca?y czas dobr?

szos?. Teren p?aski, nudny, pustynny,

ale jeszcze nie pustynia w ca?em znacze

niu tego s?owa. Bardzo ciekawe s? wio

ski arabskie w tych stronach. Rozleg?e,

ludne wsie, ulepione z gliny, wygl?daj?

j ak babki z piasku. Ma si? wra?enie, ?e

jaki? psotny brzd?c bawi? si? tu przed

chwil? i umkn??, zabieraj?c ze sob? fo

remk?.

Dalej zielon? wst?g? odcina si? od

p?owego t?a dolina Eufratu.

Pustynia bierze swoje prawa, jest p?o

wa, ale jeszcze falista, pop?kana we

wzgórza i co? w rodzaju ma?ych krate

rów wulkanicznych. Eufra t zbli?a si? do

drogi. Szeroka dolina zamkni?ta fanta

zyjnie wyci?temi 'A' glinie i skale urwi

skami.

Droga idzie jaki? czas nad wod? wy

ci?t? w skale ?awk?. Na nadbrze?nych

kamieniach siedz? stada ?ó?wi. Wystar

czy si? zbli?y?, aby natychmiast z plu
skiem poucieka?y do wody.

W Deir el Zore przyjmuje nas oficer

syryj ski, l iba?cz yk, i j ego ?ona greczyn

ka. Oboje s? bardzo m?odzi, ?adni i mili.

Prawie ca?? noc w?óczymy si? po mie

?cie i kawiarniach arabskich nad Eufra

tem.

Droga od Deir el Zore do Abou-Kemal

to ju? nie szosa, pustynny szlak utrzyma

ny nad podziw dobrze. Eufrat to,warzyszy

nam nieustannie. Rzeka raz b??kitna, to

znó,,' p?owa o tak nieprawdopodobnie

szybkim pr?dzie, ?e w oczach si? kr?ci,

jak d?u?ejl patrze? na nurt. Dno brud?le

i muliste. K?piel przypomina raczej

wann? b?otn?. Pustynia dochodzi do nur-

tów rzeki. W dzie? jest p?owa, aw nocy

ma si? z?udzenie jazdy po ?nie?nych po

lach. Blady widmowy ksi??yc. Nagle
na bezkresnem tle wyrasta du?e miastu.

W miar? zbli?ania si? uderza jego dzi

wna martwota. Miasto, czy diuny piasz

czyste? a mo?e ksi??ycowa fata morga

na? Nagle ostrym skr?tem wpadamy w

ulic? umar?ego grodu. ?pi?ce pod pia

skiem pustyni od wielu tysi?cy lat ru.ny

El Dura. Droga spada wdó? pod Iarita

styczne nawisy. Ska?y w blaskach ksi?

?yca przybieraj? kszta?ty ?pi?cych wie 1-

b??dów, lub potwornej wielko?ci s iinksów

o ludzkich twarzach. Czar pryska. Roz

kopane ruiny zamku, a opodal wspó?cze
sne osiedle ekspedycj i naukowej.

Do Abou - Kerrial mamy dwie trasy,

aby tylko nie zb??dzi? w pustyni. Wpa

damy w lotny piasek, chwila walki z te

renem, a dalej przed nami bezkres srebr

nego pustkowia.

W blasku ksi??yca gnamy jak widma,

rozwi j aj?c nieprawdopodobn? szybko??.

Hjeny zaczynaj? podawa? pierwszy ?p iew

wieczoru, Na zakr?cie pod ciemnym na

wisem glinianym bia?y pomnik, dwa na

zwiska, jedno polskie - Wysocki. Data

1926 r. Tu le?? dwaj oficerowie Legj i

Cudzoziemskiej, zastrzeleni z zasadzki

przez beduinów. Dalej na srebrnym szla

ku znów pomnik, - ofiary ostatniego na

padu z przed dwuch lat na Abou Kernal.

Po skórze przechodzi zimny dreszcz.

Wi?c jednak pustyn.ia bierze swoje pra-

wa i beduini w nocy nie zawsze bywaj?

go?c:nni.

Pierwsze ?wiat?a Abou Kerna!. Zielona

Oaza w sercu Pustyni. ?o?nierz nas pro

wadzi do domu oficera Surt? Spacial.
Pa?stwo Cabane mieszkaj? tu od kilku

lat. Zaciszny, kulturalny dom, zamkni?ty

w ogrodzie pe?nym zieleni. Przy wykwin

tnie nakrytym s tole lekka rozmowa o

wszystkiem i o n iczern. Jest im tu do

brze, nie t?skni? do Europy. Porucznik

Caban e kocha swoich beduinów, z?y? si?

z nimi w czasie dwunastoletniej w?ócz?

gi po stanicach Maroka i Syrj i. Pani Ca

bane, roze?miana bu?garka, z zami ?owa

niem pracuje z ekspedycj? naukow? przy

wykopal iskach Abou Kernal, które od

kry? jej m?? na konnym wywiadzie w

pustyni. Jemu to zawdzi?cza Syrj a naj

wi?ksze skarby w muzeum w Alepie, ba

zaltowe pos?gi bogów z 7 tys. lat p. Chr.

Nast?pnego dnia po za?atwieniu for

malno?ci na sposób woj skowy p. porucz

nik Cabane odprowadza nas autem 50

k m. w g??b pustyni do granicy króle

stwa.

Na bezkresnej, p?owej pustyni bia?y

kamie? - granica. Pierwszy posterunek

celny Iraku jest o 100 klm. dalej. Po?e

gnani przez Francj? i Syrj?, wkraczamy

w kraj' wp?ywów angielskich, - króle

stwo Iraku.

H. Korolec - Bujakouiska.

... ......

DROBIAZGI

Znalem subjekta, który by? objektem
drwin w?a?ciciela magazynu.

Ci??ko nieraz los dotyka ludzi. U pe

wnego moj ego znajornego zmar?o jedno

cze?nie pi?? osób. Sam czyta?em nekro

log: nasza ukochana ?ona, siostra, mat

ka, ciotka i bratowa. Pr awdz?wa epi

demja.

:t: :i:

Mam straszliwego pecha. Licz?c z ju

trzejszym dniem, to ju? siedem razy ob

ci??em si? przy egzaminie.

:i:

We wszystkich muzeach ameryka?skich

znajduj ? si? autentyczne muruje. Przy

obecnych bowiem cenach produkcj i nie

op?aca si? wytwarzanie sztucznych.

* :::

:::

Pewnej nocy sylwestrowej leli?my o

?ów. Niestety dostali?my za to wszyscy

I S

WYTWORNE

po trzy lata wi?zienia. Ka?demu z nas

u l.a?y si? bowiem pi?cioz?otówki.

:?:

*

Maksynla pilotów balonowych. Bea-

t us qui tenet, powiedzia? pan Gordon

Bennet.

Pewien pan by? taki g?uchy, ?e nie s? y

sza? o odkryciu Ameryki.

:!: :::

::!

Dosta?em w prezencie jubileuszow? za

paln.iczk?. Zapala si? bowiem dopiero za

dwudziestym pi?tym razem.

Wyj?tek z powie?ci: "Wszystko to od

by?o si? z b?yskawiczn? szybko?ci? w

przeci?gu pi?tnastu miriut ".

:?: :;:

:::

Westchn:enie. - Niedzie!a jest po to

ustanowiona, ?eby ludzie zrozumieli, ?e

praca j es t czem? przyj emnem!

W. ?ukasik.
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Kiedy?, w noc na dancingu, zdaje si? w Sylwestra,
s?ysza?em, j ak ze sob? gwarzy?a orkiestra,
która w tej pogaw?dce podczas krótkiej przerwy

znacznie mniej. ni?li w Rraniu, wykaza?a werwy.

- Kiepsko jest - mówi? skrzypek -

gram przez noce ca?e,
moc mam przytem wydatków, a dochody ma?e ...

- Ja - mówi? inny grajek -

grywanl na klarnecie,
a tak?e nie op?ywam w dostatki, jak wiecie.

Ten, co dmucha? w saksofon, te? narzeka? smutno,
?e w brzuchu czuje pustk?, a w kieszeni p?ótno.
I ten, co w wielki b?ben zawzi?cie uderza?,
te? ze swejem zmartwieniem kolegom si? zwierza?.

Wtem jaki? pan wytworny podszed? do kapeli
I rzek?: "Koledzy, niech si? ka?dy rozweseli;
stawiam wszystkim szampana i prosz? serdecznie,

wypijmy, ?eby kryzys nie dusi? was wiecznie".

Gdy ju? ostatni toast do ko?ca dobiega?,
muzykanci. spytali: na czem gra kolega,
?e mu si? tak powodzi w?ród tych nieszcz??? serji,
Wielki pan odpar? skromnie: Ja gram na Loterji!

T. Stach.

- A jak nazywacie si? towarz ysz i

dy?urny?
- Moje nazwisko chcecie wiedzie??

Dawaj cie dokument zpowrotem.

Dy?urny by? rozgniewany. Wsun?\\l'szy

bilet pod ?okie? lewej r?ki, z dawnym

entuzjazmem wzi?? si? do protoku?u.
Lecz i ty m razem nie by?o mu s?dzone

zako?czy? prac?; przyniesiono jak?? wa

liz?, i dy?urny zaj?? si? jej ogl?daniem.
W walizie by?y listy. Dy?urny przeczy

la? je, poe?em uwa?nie obejrza? zawar

to?? walizy. Dopiero po sko?czeniu tej

procedury doprowadzi? pro?oku? do ko?

ca.

Przecz ytalern tekst "zeznania". da?em

wvi a?nienia i podpisa?em si?.
- Czy mog? i???

- Pan jest wolny, ale obywatelka
niech zostanie.

- A to dlaczego?

Okazuj'e si?, ?e dy?urny uzna? za sto

sowne spisa? osobny protoku? dla mojej

towarzyszki -- wspó?uczestniczki prze

st?pstwa. Usi?uj? go przekona?, ?e wy

starczy jeden protoku l, ?e towarzyszka

podró?y jest moj? ?on?, ?e czas jest dro

gi, a zbrodnia znów nie tak wielka, na

wet je?eli przypu?ci?, ?e zosta?a pope?
niona z premedyt acj ? ...

- Nie mam ?adnych podstaw wierzy?

wam,
-

przerwa
? ostro dy?urny i zacz??

spisywa? drugi protoku?. Szczególnie po

dej rzanvrn wyda? si? urz?dnikowi wymie

niony przez ?on? adres, chocia? zgadza?

si? on co do joty z adresem wskazanym

pr zezernn ie. Adres zosta? wypisany na

oddzielnym kawa?ku papieru i. wr?cz onv

milicjantowi \\1' celu sprawdzenia w biu

rze a dresowem.

Wreszcie protoku? zosta? zako?cz-ony

i podpisany. Ale biuro adresowe m ilcz y.

W oczekiwaniu rozwi?zania chodzimy z

k?ta w k?t. Temperatura w pokoju jest

nie o wiele wy?sza, ni? na ulicy. U si???

niema gdzie. Po d?ugich wyczekiwaniach
biuro adresowe odpowiedz ia?o, ?e adres

jest prawdziwy.
- Mo?ecie i??.

- Dzi?kuj?. Czy mog? otrzvrna? odp.-

sy proloku?ów?
Nie.

Dlaczego?

Dlatego.
A nurnery protoku?ów mog? Wle

dzie? ?

Nie.

- Dlaczego?
-- Nie \\'olno. Nunlery protoku?ów sta-

wialn nie ja, a kancelarja.
Tak wi?c, sporz?dzono dwa protoku?y.

Zu?yto na to tylko pó?torej godziny cza

su, Dali?lny przy tern ,,\t\'yczerpuj?ce" 'wy

ja?nienia. Do \\I'yja?nie? dodali?my pro?b?
() ?askawe zwrócenie u\\l'agi na nieco dZI

\\'ne post?powanie dy?urnego.

? .
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[leljelon z ?ycia sowieckiego)

l.

W KOMISARJACIE POLICJI

Wóz tramwajowy Nr. 4108. Linja ,Nr. 6.

Zbli?amy si? do Placu ?ubia?skiego.

Przy wyj ?ciu z wagonu zagradza nam

drog? kontroler. Okazuj? dwa bilety:

swój' oraz moj ej towarzyszki. Obej rza

wszy bilety, kontroler pyta:
- - Gdzie?cie wsiedli?

- Ko?o dworca na Placu Kornsomol ..

skirn.

P?acicie kar?.
- Za co?

- Zato! Bilety s? przeterminowane.

Usi ?ujemy wyja?ni?, ?e, kupuj?c bilety,

prosili?my, aby nam je dano do Placu

?ubia?skiego. Przyj?to od nas 20 kopie

jek i 'wydano te w?a?nie bilety. A wi?c,

od powiedz ialno?? spada nie na nas ...

- Zap?acicie kar?, czy nie?

- TO\t\'arzyszu kontrolerze, przecie?

my ....

- IdzienlY do kOlnisarjatu lnilicj i.

Ulica R-o?diestwienska, dom Nr. 11. Pi?

kny szyld: "Zarz?d milicji robotniczo

\vlo?cia?skiej ffi. Moskwy. Oddzia? 50-ty".

Kontroler przedstawia nas dy?urnelnu,

jako zatrzymanych z przeterminowanemi
biletami.

- Towarzyszu dy?urny, pozwólcie so

bie wyja?ni? ...

- Ja wam nie wierz?. P?a?cie kar?.

- Ale?, pozwólcie, towarzyszu dy-

?urny ...

- Jak nie chcecie p?aci? trzy ruble,

to zap?acicie dziewi??! - i zacz??. pisa?

protoku?.
-=- Dokumenty macie?

- Przy sobie mam tylko le!litymacj?

partyjn?.

Dostawszy w r?ce "part - bilet", dy

?urny zaj?? si? jego studjowaniern. Prze

dewszvstk iem obej rza? go uwazrne ze

wszystkich stron; pierwszej stronicy nie

w?tpliwie nauczy? si? na pami?? - tak

d?ugo j? bada?. Potern niemniej uwa?nie,

miesi?c po miesi?cu, zacz?? studjowa?

wp?aty sk?adek partyjnych, poczynaj?c
od roku 1927.

Ale doprowadzi? t? prac? do ko?ca nie

by?o mu, wida?, przeznacz-one. Za??dano

od niego protoku?u, spisanego zrana na

szoferó\t\'. Wysun?wszy szuflad? biurka,

dy?urny zacz?? szuka? protoku?u.
- Towarzyszu dy?urny, bardzo prosz?

o przy?pieszenie sporz?dzenia protoku?u.
Ja si? spó?ni? do pracy.

Pro?ba pozosta?a bez odpowiedzi Pro

toku? na szoferów znalaz? si? wreszcie.

Dy?urny usiad?. Ale entuzjazm ju? go o

pu?ci?: pióro sun??o powoli, a niebawem

zupe?nie si? zatrzyma?o. Namy?liwszy si?

kilka minut, dy?urny poda? mi "part

bilet".

- Bierzcie slwój dokument

sobie.
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id?cie

Na zako?czenie autor podaje naz\visko

dy?urnego milicjanta, numer kontrolera

lramwajowego oraz dat? wypadku. Nie

ulega w?tpliwo?ci, i? zdarzenie jest pra

wdziwe.



KOSMETYKA PANI ZOJI

M?ODO??

Czy jest wiosna, czy z ima, karnawa?.

czy adwent, czy marny wygl?da? "na

bóstwo", czy skromnie, jak kwiatek pol
ny

- zawsze nale?y wygl?da? m?odo.

M?odo??! jak?e wielka to ozdoba. Ale

wygl?da? m?odo trzeba umie? i nie wsz y

stkirn si? to udaje.
A jednak m?odo?? jest to dar natury,

który przy umiej?tnem piel?gnowaniu
mo?na zachowa? d?ugie lata. Sekret m?o

do?ci polega w p ierwsz yrn rz?dzie na

usposobieniu -

zawsze nale?y si? czu?

m?odo i nie dopuszcza? starych my?li.

Zgry?liwo??, brak wiary w ?ycie ·oraz

zainter esowa? ?yciowych --

s? wr ogarni
m?odo?oi. Pogoda ducha natomiast, weso

?o??, optymizm --.

sprzyjaj? d?ugienlu za

chowaniu m?odo?ci. Nie wolno mówi?, ?e

jestem za stara na to, aby si? piel?gno
wa?.

Niema wieku, w którym nie nale?y by?
zdrowym, taksamo, jak nie ma wieku, w

którym nie nale?y by? m?odym. ?w ie? yrn,

dobrze wv p ie l?gn.owan vm. Tak jak dla

utrzymania zdrowia czynimy d-o osta

tniej chwi li swego ?ycia wszystko, tak

sarno do ostatnich dni nale?y stara? si?
zachowa? m?odo??. - Dla utrzymania .. 1

zachowania m?odo?ci w XX-ym wieku p-o
siada medycyna wiele cennych rad, jak
równie? nowoczesna k osrnet yka cuda czy
ni w tej dziedzinie - trzeba tylko Z wi a

r?, z optymizmem zdobywa? wieczn?
m?odo??!

PORADY KOSMETYCZNE

Odpowiedzi Redakcji:
Pani Stefanja Górska.

Pe\\"na z\\??oka \" odpo\\"iedziach nast?

puje jedynie na skutek wielkiej ilo?ci za

pyta? listownych. Przepraszamy bardzo,
ale ju? lada dzie? dostanie Pani obszerne

wyja?nienie poczt?, tymczasenl mo?elny
tylko wskaza? krenl prZeCl\\' ztnarszczkonl

ELOE - JUNO (sposób u?ycia przy spe

cyfiku).
Aby od?wie?y? twarz, nale?y. jako ?rod

ka do czyszczenia skóry, u?y\\'a? ELOE
ALBl. S? to najnowsze, niezawodne spo

soby piel?gnacji.
Pan Z. M. z Warszawy.

Przy t?ustym ?upie?u, na który Pan si?
skar?y, doskonale zrobi Panu p?yn ELOE

CAP/LIN; u?ywa? 2---3 razy \\' tygodniu,
siarannie \vcieraj?c \\'atk? \\r skór? g?o\vy.

Pani Czes?awa Milsolva.

Wyrzuty na twarzy naj cz??ciej t\\"orz?
si? na pod?o?u ?oj otoko\\Tem przy z?ej prze
mianie Inaterj i. Nale?y wi?c dba? o dobr?
przenlian? materj i i u?ywa? ?rodków o

suszaj?cych naskórek. lv\etoda Eloe-Bory
sze\\' posiada p?yn ELOE-DEFURlTMf
którego w?asno?oi? jest osuszanie skóry,
usuwanie w?grów oraz ?ci?ganie poró\v.

Je?eli Pani b?dzie ?yczy?a sobie dosta?

niezb?dny preparat kosmetyczny, prosinly
napisa? - dostanie Pani za zaliczeniem

pocztO\\'enl.

Cena Defurunl nla?a flaszka 3 z?. 50 gr.,
du?a 7 z?.

Wszelkich informacji o preparatach
kosmetycznych ELOE BORYSZEW za

si?gn?? mo?na:

Mi?ska 25, lei. 561-20, ·Warszawa.
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Zapytania o porady kosmetyczne kiero

wa? nale?y: Salon Zoja, W-\\1a, S?u?ew
?ka 4.

"K?CIK PRAKTYCZNY"

Co? dla iaroszów

Nasze do da? mi?sny dl. esencjonal

nych SOSó\\' i ostrych prz ypr aw przyzwy

czajone podniebienia z trudno?ci? si? gJ

dz
?

z mniej wyra?n? w smaku, nawet

nieco mdl? dyet? jarsk?. Tymczasem l?

karze coraz cz??ciej zalecaj ?, je?eli j u?

nie zupe?ne wstrz yrna nie si? od spo?ycia

mi?sa, to pr z ynajmn iej j e dnorazowe j e

dzenie potraw rn i? sn ych i to w z mn ie i

szonvch ilo?ciach.

Z zupami panie d o mu mniej maj? k?o

potu. Ugotowane na smaku z jarzyn i

grzybkó\\!, suto zaprawiona ?rn ieta n? lu»

?mietank? i ?ó?tkami s? tak smaczne, ?e

naj gry ma?niejsz y ma??onek na nie si? nie

krzywi. Do zmniejszonej porcj i mi?sa do

daje si? jarzyny. których ma mv bogac
two i obfito?? i sa?atki lub surów-ki.

Najgorzej jest z t? kolacj? . .Jarzyny
ju? by?y na obiad, surówki i sa?atki -

ju? te? by?y. Jak na z?o?? do g?o\\'y

przychodz? tylko ró?ne kluski, makaro

ny i piero?ki, których ca?a m?ska po ?owa

nie znosi, lub kaszki, których ju? wouó le

z rodziny nikt do ust nie bierze. Chc? tu

poda? par? pr zep isów na dania ?atwe, a

maj ?ce wyra?ny smak.

C ebula sma?ona w cie?cie. D\\"ie du?e

hiszpa?skie lub cukrowe cebule (oko?o
40 dkg.) obra? z ?upin, pokraja? nap?ask
na cienkie, najwyze} pó?centymetro","e

p?atki, u?o?y? na bibule albo mi?kkiej

?ciereczce, aby sok. który puszcz?, \\'si?k

n??. Utrze? d\\"a ?ó?tka z 20 dkg. m?ki

p?zennej. doda? ?y?k? nl?ki kartoflanej
lub lubolniny, rozprowadzi? zimn? \\'od?
do g?sto?ci dobrej ?mietany, zlni?sza? z

ubitelni na szty\\"n? pian? bia?kami. Ma

cza? \\' tern cie?cie p?atki cebuli i sma

?y? na hardz{) obficie roztopionem lna?le

po po?o\vie z oli\v?. Powinny si? tak zru

Illieni?, aby ciasto by?o chrupi?ce. Po

usnla?enit1 dopiero posypa? bardz·o dro

bn? sol?. Trzyma? w piecyku, a? do chwi

li podania. ?10?na d·3 tego poda? sa?at?
z bielonej cykorj;i, zapra\\-ionej sol?, od

robin? cukru, oliw? i sokienl cytrynowym,
Nie zaponlnie? wyci?? ostryln no?ykienl
rdze? u nasady ka?dej kolby, gdy? \\' ninl

si? mie?ci ostra gorycz.

Pasztet jarski w nale?nikach. 15 dkg"

czarnej kaszy hreczanej sparzy? ,vod?,

?eby dobrze obj??o, osoli?, doda? ?y?k?

nlas?a, upiec \\' piecyku! aby by?a bardzo

sypka, 15 dkg. cebuli pokraja? cienko i

udusi? \\' ?y?ce nlas?a. 20 dkg. m?odych

pieczarek obmy?, pokraja? (nieohieraj?c)
\\' p?atki, poddusi? \v ma?le \\"ciskaj ?c cy

tryn?, popruszy? m?k?, zapra\\ri? ?y?k?

?mietany, osoli?, odrobin? popieprzy?. Z

d\\"óch jaj i szklanki m?ki upiec kilkana

?cie cienkich nale?nikóv?'. P?aski r?del

\\"ysnlaro,va? mas?enL \\'ysypa? bu?eczk?.

l I

Czar, pi?kno
to zapach

HABANITA
MOLINAAD JEUNE-PAQIS

Gen, zasL na P{)lsk? i Gda?sk:

K.&A. MIKLASZEWSKI, Kra
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wy?o?y? nale?nikami. Rz?dami k?a?? ka

sz?, cebul?;, rieczarki, ka?dy rz?d prze

k?adaf?c nale?nikiem. Ostatni po\\Cinien

by? nale?nik. Sl?ropi? mas?em, zapiec "'"

dobrze gor?cym piecu, aby si? pasztet
tnocno zrumieni?. Wy?o?y? na pó?misek
i poda? do tego b?d? czysty sos pOllli

doro\\"y, b?d? te? mas?o roztopione, znl:?
szane po po?owie z kwa?n? ?mietan? i mo

cno razem rozgrzr.ne. lecz nie zagoto
\4,:ane.

Pani El:,olela.

Zbyteczny wyjazd zagranic?! Zbyteczne
u?ywanie zagranicznych w6d mine

ralnych i soli pr2.eczyszczaj?cych.

Lepsze n1amy w kraju!

Woda gorzka Morszy?ska
i naturalna sól Morszy?ska

s? lekiem w schorzeniach ?o??dka,
jelit, w?troby i nadmiernej oty?o?ci.

Do nabycia
sk?adach

waptekach

aptecznych



Z ?A?OBNEJ KARTY

Dnia 3 lutego r. b. z mar] w Warszawie

?. p. Kornel ?-wikli?ski znany przemys?o
wiec. Urodzony 'At' 1880 r. w Paw?owie

Wielkopolskim pobiera? nauki w Trze

mesznie. lecz \\1' nast?ps ?wie ?mierci oj ca

zmuszony by? przerwa? dalsz? nauk? i po

?wi?ci? si? pracy zawodowej. W tym celu

- b?d?c 16-letnim ch?opcem, rozpocz??

praktyk? w ga??zi b?awatnej, któr? uko?

czy? chlubnie w Hamburgu i Berlinie, po

czern otrzyma? stanowisko szefa - dekora

tora w monachij skiej firmie Oberpol linger
W 1914: r. przyby? z Niemiec do Warsza

wy, sk?d w?adze rosyj skie wys?a?y Go do

Wiatki, gdzie pracowa? niezmordowanie

\'1/ komitetach niesienia pomocy Jencom

i wygna?com. Po pow-rocie do kraju w

1918 r. po?wi?ci? si? pracy swego zawodu,

zaj muj ?c stanowiska kierownicze w fir

mach krajowych, oraz reprezentuj?c je
dnocze?nie na Polsk? powa?ne firmy za

?raniczne. Zmar?y przemys?owiec by? 0'

gólnie ceniony dla swych zdolno?ci, su

mienno?ci w wywi?zywaniu si? ze swych
obowi?zków oraz prawo?ci charakteru.

?. p. Kornel ?wikli?ski od chwili po

wrotu z Rosji, pracowal w firmie "Karol
.Iankowsk.i .i Syn", nast?pnie w ci?gu
czterech lat by? w?a?cicielem sklepu fa

brycznego tej instytucj i.

PI?KNA SYLWETKA

Tylko wysmuk?a nowoczesna linja de

cyduje o pi?knym wygl?dzie Pani.

Najlepsze pasy, biustonosze, posiada
firma

A. S Z Y M K O W I C Z W I E D E N K A

vI nowootworzonej filj i

przy ul. Al. Jerorolimakie 13.

W jej znanych pracowniach s? wyra

biane wed?ug na j nowszych modeli wie

de?skich pasy sportowe dla pa? i panów.

"gradehalter" dla prostego trzymania si?

dzieci, oraz cudowne balowe biustono

sze do toalet z nagiemi plecami.

Ceny przyst?pne.

Warszawa, Al. Jerozolimskie 13 -

Wspólna 33 m. 24, tel. 9-23-93.

Z FILHARMONJI

\V pi?tek 22 lutego r.b. o godz. 8-ej wiecz.

odb?dzie si? F EST IV AL ku uczczenie

125-ej rocznicy urodzin F. CHOPIN./..

z udzia?em Orkiestry Filharmonii War

szauishie]

W. Bierdiajeui (dyrekcja).

Soli?ci: Z. Rabceunc zouia, B. Kon, W.

?abunski, J. Smidouncz (fortepian).

W programie utwory Chopina:

1. Koncert fortepianowy e-moll (Z. Rab

cewiczowa] .

2) a) Warjacje na tematy "Don Juana",

b) Fantazja na tematy polskie (J. ?mi-

dowie?}.

3) Polonez Es-dur (W ?abu?ski),

4) Koncert fortepianowy f-moll (B. Kon).

ANONS.

w pi?tek l-go marca r. b. o godz. 8-ej

wiecz., odb?dzie si? FESTIVAL ku ucz

czeniu 250-tej rocznicy urodzin J. S.

BACHA.

U dzia? bior?:

Orkiestra i Chór Oratoryjny Filharmonii

Warszawskie [,

Dyr.: W. Bierdiajeui i St. Kazuro,

Soli?ci: W .. Kocha?ski, i S. Tcuoroszeuncz

(skrzypce) .

M .. Trombin; - Kazuro, P. Leiniecki i J.

Leleld (fortepian).
W prograrrrie utwory J. S. Bacha.

1. Koncert brandenburski (orkiestra).

2. Koncert na dwoje skrzypiec.
3. Koncert na 3 fortepiany.
4. Oratorfum "Chwalcie Boga".

Pociqg popularny do Wiednia

W dniach 3-10 marca odb?dzie
si? wycieczka poci?giem popular
nym z Krakowa do Wiednia, orga

nizowana przez Polski Zwi?zek Tu

rystyczny w Krakowie,

Zapisy przyjmuj? wszystkie pla
cówki P. B. P. "Orbis"_

Ilo?? miejsc ograniczona. Nie

s?ychanie niskie ceny (od 92,50

z?.). Tydzie? pobytu w Wiedniu.

Wyjazdy sportowców w góry.

Tanie przeiazdy do Palestyny

Polskie Biuro Podró?y ORBIS

organizuje co dwa tygodnie grupo
we przejazdy do Palestyny po wy

j?tkowo taniej cenie, za?atwiaj?c
wszelkie formalno?ci, paszporty,
wizy, bilety kolejowe i karty okr?
towe.

Najbli?szy odjazd okr?tu "Polo
nia" z Konstancy do J affy w dniu
13 lutego, nast?pne w dnia.ch 27

lutego, 13 i 27 marca.

Pobyt w Palestynie mo?e trwa?

3 miesi?ce. Po drodze zwiedzanie

./\ten iStambu?u.

Zapisy i informacje we wszyst
kich placówkach ORBISU.

22

Muzeum Przemys?u i Techniki

Wzorem roku ubieg?ego Muzeum Prze

mys?u i Techniki organizuj e równie? w

roku bie??cym serj? popularnych odczy

tów na terna ty techniczne.

1. 15 lutego b. r .. , o godz. 18-ejl,

"Stanowisko Polski w Europie pod

wzgl?dem energetycznym". wyg?osi dyr.

in?. K. Siusiclei.

2. 22 lutego b. r., o godz. t8-ej.

"Historyczny przegl?d architektury "'A'

Polsce" (z przezroczami). wyg?osi prof.
dr. in?, O. Sosnowski.

3. 1 marca b .. r., o godz. 18-ej,

ttHistorja Cukrownictwa w Polsce"

(z przezroczami), wyg?osi dr. in?. Z.

Przyrembel.

Odczyty odbywa? si? b?d? w gmachu

Muzeum przy ulicy Tamka Nr. 1, w sa

li odczytowej na II pi?trze.

Ceny biletów wst?pu do Muzeum i na

Odczyty (??cznie) normalne 45 gr., dla

m?odzie?y 20 gr.

Dla cz?onków Muzeunl wst?p bez

p?atny.

.......................................
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JÓZEF MAYEN

autor s?uchowisk radiowych, zdoby? II

nagrod? na konkursie radjowym
za audycj? "Savonarola"



DESMOND MAC CARTNY

NIED?WIED?
Sta?o si? to dwadzie?cia lat temu, wi?c

dzi? mog? ju? o tern mówi?. Aby zrozu

mie?, do jakiego stopnia te wypadki mnie

przej??y, prosz? sobie uprzytomni?, ?e z

natury jestem wielkim przyjacielem zwie

rz?t. Znajduj?c si? naprzyk?ad w jednym

pokoju z psem, nie wytrzymam, póki ?ap

nie podniesie j nie wetknie nosa mi?dzy

moje r?ce. A raczej wola?bym postrzeli?

tocz?c? si? wzd?u? ulicy star? magnifik?,

zakutan? po nos w futra, ni? zabi? takie

stworzenie, jak nied?wied?.

Maj?c lat jedena?cie, sp?dza?em letnie

wakacje w ludnej walijskiej wsi, w?ród

gór u podnó?a wielkich kamienio?omów.

W teorji by?em u wuja, lecz ten zj'aw.ia?

si? tak rzadko, ?e faktycznie bylem z ku

zynami i ich przyjació?mi. Najstarszy z

nich niedawno przekroczy? dwudziestk?.

Wszyscy byli niezmiernie ruchliwi i na

mi?tnie uprawiali wycieczki górskie. Kil

ka razy na tydzie? wyruszali ze zwojami

lin na ramieniu, z kieszeniami wypchane
mi jad?em na ca?odzienne wycieczki, za

uci??liwe na moje ma?e nogi. Nie w iern, co

by?o bardziej przygn?biaj?c?, czy patrze?

jak wyrusza j? j machaj? weso?o do mruie

z drogi, .czy po powrocie, nieraz przy bla

sku gwiazd, s?ysze? ich ci??kie kroki i

widzie?, jak rzucaj? si? na wieczerz? z

minami znu?onych tytanów. Jak?e ich u

wielbia?em i zazdro?ci?em im, szczególniej,

?dy rozprawiali gwar? starych alpinistów.
W te dni pozostawa?em sam. Bawi?em

si? wówczas z ma?ym ch?opcem, mieszka

j?cym w s?siedniej willi. Nazywa? si?

Mont y . Lata ca?e nie mog?em s?ysze? tego

imienia bez uk?ucia w sercu.

Nasze wille by?y jedynemi eleganckie

mi domami w?ród d?ugiego rz?du ma?ych

domków. Droga rozszerza?a si? przed na

szemi ogródkami i o zmroku wype?niona

by?a gromadkami górników, wystawaj?

eych przed niezbyt poci?gaj?cemi szyn

kami; krzyk zm?czonych dzieci rozlega?

si? naoko?o, a z ka?dej kuchni dymi?a

strawa. Wyobra?cie sobie ten obraz i na

gle na tle bia?ej drogi, odcinaj?cej si? od

ciemnych gór, naj dziwniej sz? par? podró?

nych: ma?ego, lekko st?paj?cego cz?owie

czka z d?ugim dr?giem, przepasanego czer

wen? szarf? i tu? przy nim, tocz?cego si?

mi?kko w pyle ulicy. nied?wiedzia koloru

kawy.

Mont y i ja byli?my sami. Siedzieli?my w

jego bawialni, rozmawiaj,?c o oriokecie

i bawi?c si? jedn? z tych twardych pi

?eczek, pospolicie zwanych lankami. Cz?o

v,,'iek z nied?wtiedziem zatrzyma? si? przed

naszemi willami, jako naj dosta tniej szemi

w okolicy. Ha?as, wo?ania, hieganie skie

rowa?y nas do okna. Dzieci bieg?y z krzy

kiem, na ka?dym progu ukazywa?y si? ko

biety, wyrostki przepychali si? ?okciami,

a robotnicy z fajkami w ustach, staraj?c

{nowela}

si? udawa? oboj?tno??, powi?kszali coraz

liczniej szy ju? t?um.

Gdy tylko ukazali?my si? w oknie,

cz?owieczek zdj?? czapk? z czaruj?cym

u?miechem i kiwn?? g?ow? do nas dwu

krotnie. By? ?niady i opalony. U?miechaj?c

si? bezustannie, zacz?? mówi? j akirn? nie

zrozumia?ym j?zykiem
- dzi? s?dz?, ?e

to by? Baskijczyk. Ró\vnocze?nie robi?

ruch r?k?, j ak ten, kto wys?cza szklank?

dl' ostatniej kropli. Pop?dzi?em do kuchni

po piwo, a kiedy z niem wróci?em, Mont y

ju? wisia? na sztachetach. Cz?owiek wy

chyli? szklank?, a otar?szy usta grzbietem

r?ki i uk?oniwszy si? powtórnie, wskaza?

na nied?wiedzia.

Nied?wied? sta?, bujaj?c powoli g?ow?

zwisaj?c? mi?dzy ?ukowaterui przedniemi

nogami. Oblepiony by? grudami b?ota, za

pylony i najwidoczniej spragniony. Z k?

cików pyska zwisa?y dwa d?ugie sznurki

zakurzonej' ?liny. Nikt nie bieg? ch?tniej

dla najpi?kniejszej królewny, jak ja dla

tego nied?wiedzia. Wpad?em znów do kuch

m, wo?aj?c o 'wiadro wody i otrz yrna?ern

nagrod?. Zach?cony gestem u?miechaj ?ce

go si? cz?owieka, sam napoi?em zwierz?.

Podczas gdy pi?o, popatrzyli?my na sie

bie.

Wiecie, ?e istnieje tak?e, przyja?? od

pierwszego spoj rzenia. Inaczej ni? mi?o??,

nie zakwita mi?dzy dwiema osobami z na

g?ego, wzajemnego znalezienia si?, lecz z

?wiadomo?ci, ?e maj? wspólny przedmiot

mi?o?ci. Popatrz ywszy na siebie, potem na

nied?wiedzia i znów na siebie, stali?my si?

pr z yj'ació? mi. Kiedy wreszcie nied?wied?

przesta? ch?epta? wod?' przez kaganiec,

pan jego szarpn?? ? a?cuchenri wyda? gar

d?owy okrzyk. Zdawa?o mi si?. ?e widz?

niezadowolenie w jego ma?em, cholerycz

nem oczku, lecz podniós? si? mimo to na

swoje krótkie tylne ?apy i sta? tak, ch\vie

j?c si? nieco. By? teraz du?o wv?szy od

swego pana, który umie?ciwszy wlasn y be

ret na jego g?ov.lie, zacz?? odpycha? t?um

w pó?kole przed naszym ogrodem. Mont y

i ja zaj?li?my stanowisko na sztachetach.

W mojem dzieci?stwie Mi? ta?cz?cy

przy monotonnej tradycyj nej melodj i by?

do?? cz?stym widokiem, a pe?na dobrych

ch?ci niezgrabno?? zwierz?cia czyni?a wi

dowisko niezwykle popularnem. W?ród

kamienio?omów zapad?ego k?ta Walji mia

?o czar zupe?nej nowo?ci.

Nieznane kud?ate, masy\\"ne zwierz?, ba

lansuj ?ce z jednej nogi na drug?, \VY\\I1()

?ywa?o wybuchy ?miechu. Repertuar nied?

v.-iedzia jest wszak?e ograniczony i za:in

teresowanie by?oby wkrótce .ostyg?o, gdy

by t?um nie by? sam wymy?li? nowej roz

rywki. Kto? rzuci? skórk? od chleba, któ-

r? zwierz? natychmiast schvrytato

po?kn??o, omal przytem nie trac?c rÓv.1l0-

wagi. Inni poszli za przyk?adem pierwsze-
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Aspirin?

ASPIRINA
ma?a tabletka, a skuteczne

Do nabycia w. wszystkich aptekach.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

go i, podczas gdy pan jego chodzi? zbie

raj?c pensy, nied?wied? s?u?y? jak pies,

chwytaj?c ku rado?ci obecnych ka?dy k?

sek sobie rzucony.

Wó\\rczas to Mont y 'wypowiedzia? fatal

ne s?owa:-Za?o?y?bym si?, ?e ten nied?

wied? byczo by odbija? pi?ki na boisku.

W podnieceniu albo si? rzuca to w? a

?nie, co si? chcia?o zachowa?, albo kurczo

wo ?ciska, cokolwiek jest \\' r?ku, W le

",'ej d?oni t rz vrna le m jeszcze mal? tward?

lank? i zupe?nie bezrnv?lnie rz uci ?em j? ku

nied?wiedziowi: jeden ?yk... ?yk z pewn?

trudno?ci? L,. znikn??a.

Na zadziwiaj?co g?o?ny wybuch ?mie

chu cz?owiek szybko si? odwróci?, lecz

po chwi li zak?opotania, dzwoni?c miedzia

kami w czapce i u?miechaj?c si? dzi?k

czynnie, rozpocz?? drug? cz??? widowiska.

Zamienili?my z Montym g??boko zatro

skane spojrzenia, lecz dalsze zachowanie

nied?wiedzia zmniejszy?o troch? nasz nie

pokój, W tej chwi 1i mustrowa? si? pod

komend? urywanych okr zyków s\\'ego pa

na: uj mowa ? dr?g, jak karabin, pr ezent o-
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wa? bro?, a na zako?czenie fikn?? kilka

bardzo powolnych koz lów na zakurzonej
drodze. Wreszcie t?um si? rozszed?. Mon

ty i ja wrócj li?rny do domu: ja z uczu

ciem, jakby ta lanka gdzie? wewn?trz mnie

tkwi?a. Przypominam sobie, ?e Mont y pró
bowa? mnie uspokoi?, zapewniaj ?c, ?e

nied?wiedzie podobnie j ak strusie tra wi?

wszystko, lecz po dziecinnemu szuka

li?my bezpieczniejszej i mo?e jedynej

pewnej drogi do pociechy: zacz?li?my my

?le? o cz ern? innern.

Moi kuzynkowie wróci li wcze?nie tego

wieczoru i przynie?l.i z sob? nowin?, która

powinna by?a mnie zachwyci?. W drodze

powrotnej natrafili na bardzo in leresu j ?c?

ska??, nie za trudn? dla mnie i nie za

odleg??. Obiecali nazaj utrz mnie zabra?.

Nikt z nich nie zauwa?y?, ?e okaza?em

tylko umiarkowan? wdzi?czno??, zamiast

piszcze? i skaka? z rado?ci. Czy? mo?na

si? entuzj azrnowa?, kiedy wewn?trz cz ?o

wieka kryje si? strach ci??ki i twardy, jak
w-ielki ci??ar na sercu. Wys?ano mnie

wcze?nie spa?, poniewa? ?niadanie mia?o

by? nazajutrz o wpó? do ósmej. Cho? tak

m?odziutki, wiedzia?em, ?e k?opoty s?

naj dokuczliwsze w nocy i poszed?em bar

dzo niech?tnie, posta nawiaj?c wsta? wcze

?niej od innych, aby zd??y? uspokoi? swoje

................... + ..... ? ..........
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obawy. Nie lnog?em zmówi? zwyk?ych mo

dlitw, gdy? tylko jedna wraca?a mi ci?

gle na usta: ,,0 Bo?e, niech mu si? nic nie

stanie". Spa?em dobrze i obudzi?em si?

wcze?niej nawet, ni? zamierza?em.

Ranek by? cudny. Górnicy nie poszli

jeszcze do pracy, droga by?a pusta. Jak

?e si? dowiedzie?, gdzie cz lowiek i nied?

wied? noc sp?dzili. Spotkany listonosz nie

móg] mn ie obj a?ni?. Zacz??em stuka? od

chaty do chaty, trafiaj?c nieodmiennie na

t e n sam. 'widok: w ma ?ej kuchence, oto

czo nv dz ie?rni i obs?ugiwany przez ?on?,

»iedz ia ?
przy slole zaspany m??czyzna, po

pijaj?c drobnemi ?ykami kubek dymi?cej

herbaty. Po p ierwsz ern zdurnienem spoj
rzen.iu wszyscy zachowywal i si? w ten

sam sposób. Najpierw wybuchali ?miechem.

potem m?? z ?on? mówili co? do siebie

po wali j skul i znów ?mieli si?. By?em ju?
w rozpaczy, kiedy dostrzeg?em karczma

rza, wymiataj?cego brudne trociny na dro

g?. Od tego si? dowiedz ia ?em, ?e noce

wa li w ma ?ej fermie w?ród pól na zbo

czu. Pobieglem pod gór?, bo biegn?c przy

naj mniej nie my?la?em i zadyszany zna

laz?em si? na podwórzu. W pierwszej
obórce dziewka doi?a krow?, za drzwiami

obok rozlega?o si? tupanie koni. Mia?em

tam zajrze?, cho? w?tpi ?ern. ?eby farmer

umie?ci? nied?wiedzia w?ród koni, kiedy

wpa d ? a mi w oko ma ?a szopa bez okna

z wpó? uchylonerni drzwiami. Zbli?y?em

si? li zaj rza?em ostro?nie. Ciemno tam by

?o, lecz w jednej chwili dojrza?em wsz yst

ko. Na zas?anej s?otn? ziemi le?a? na

grzbiecie nied?wied?, a ma?y cz?owieczek

naciera! mu piersi li brzuch, zlane ?lin?

p?yn?c? mu z pyska. Jedno spojrzenie
w ys tarczy?o. Sta?em jak skamien ia?y

przez jedn?, d?ug? chwil?, poe?em zawró

ci?em. z powrotem. Odwracaj?c si?, zau

wa?ylem, ?e cz?owiek próbowa? co? nala?

w pysk zwierz?ciu,

Kuzyni ko?czyli ?niadanie, dosta?em

bur? za zawieruszenie si? niewiadomo

gdzie. Wymarmota?em jak?? wymówk?,

pr zel kn?? em herba t?, o?gryz?eln ka\\'a?ek

chleba i oznajmi?em, ?e jestelTI ju? naje

dzony. Przypisano wszystko dziecinnelnu

podnieceniu. W drodze musia?em wys?u
cba? reprymendy: taternikowi nie wolno

si? podnieca? i zaniedbywa? "nabrania pa

liwa" przed \vypraw?. Pó?niej dosta?em

same pochwa?y, bo nielna jak nieszcz??cie

?eby cz?o\viek sta? si? nieustraszonyrn.

Zachowywa?enl si? jakbym by? \\' pysznynl

hUlnorze, ale ta wyoieczka by?a i jest do

t?d dla mnie j'ak sen. Jedyne realne mo

menty w niej. lo te, kiedy scena w szo

pie stawa?a 111 i przed oczami i widzia?enl

cz?owieka próbuj?cego otworzy? z?by

zwierz?cia, aby nala? mu w gard?o zawar

to?? zielonej butelki.

Obiadowali?lny na szczycie naszej gó

ry, po której drugiej stronie odkryli?my

fascynuj?cy komin. Pami?tam, ?e nlnie

spu?cili, wisz?cego na ko?cu liny, jak pa

j?k na nici. Dosta\\'szy si? na dó?, zacz?

li?my natychmiast drapa? si? na n 0\0\'0.
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Tak sp?dzili?my ca?e popo?udnie. By?o to

bardzo dla mnie szcz??liwie, bo ca?kowi

cie odrywa?o mi my?li. W miej scach, w

których normalnie by?bym si? ba?, gdzie
mo?na hy?o st?pn?? tylko bokiem stopy.

wystarcza?o, abym pomy?la? o nied?wie

dziu, a stawa?em si? zupe?nie spokojny.

Mój naj starszy kuzyn, który za mnie od

powiada? i niech?tnie pozwoli? mi na pa

r? "wspinaczek", uspokoi? si? ca?kowioie.

Pochwa?y jego dawa ?
y mi s?odko-smutne

uczucie, jak pociecha, któr? doros?a 000-
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Wytworne Salony Fryzierskie

Polecaj, r e w e l a c y j n e

modele fryzur P A RY? A

przy z •• tosowaniu DOWO

czesnych a p a r a t ó w do

WIECZNEJ ONDULACJI

orllz modnych barwników

do w?osów.

"KOMO L"
PLAC ZBAWICIELA róg MARSZA?KOWSKIEJ 39

TEL. 8-4i-67.

Gabinet Kosmetyczny

Manicure Pedicure

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1111Hlllllllll?ll?lIIIIIIJIIII



UN\KAJC\E
B , E R N Y C H

'l' c.znei. ?wieiei.
,

arzy
o s ,

,

b· \a rue
fl"\

,. zachwy'·
K ?Óra? k o .e

budzBl?ce)·

.'

.

cerze.
wl

.

na ocze-

\odz\encze, ,
,

nie mOl
m

.

?ych pragn\en .. A
'

a ole urze-

S %n,en\a h IV\ozn
pe

od kremóW biernyC... krem
zdrowy,

kiwa?
.

dynie
stosul?c

CZYW\s\Ol? ,e
o' sk\adn\ków.

?wietnej proporc.I'CRcN\E. SH\J\ON. ,,.??
o es\ Lo

,

d" przez :..,../',........

1 akim
kremem) ". kno?C' w,e l\e

O? IId dóskona\e, P\?

S· IIOroga

o. I

CR.? U O R Y S' ?e?Y? zapachu

\ega\?ce.
o su

... ,

drobne. prz"
S , M O ,,,

M Y O l O dOSKonale
IPrzeH\JsZClone. _ PAR'S

c.zvs?e.
_ =

,

.................................................................................

ba o t rz y muj e od dziecka, nie r oz urn iej ?

cego, co to jest nieszcz??cie. Czu?em, ?e ?o

bardzo kochani.

Zapad? wieczór letni i na jeszcze roz

?wiet lonern niebie ksi??yc nabiera? bla

sku, kiedy ruszyli?my z powrotem. Moje

podniecenie odrazu min??o. Zmiana by?a
tak widoczna, ?e oczvwi?cie przypisano

j? zm?czeniu. Kuzyn mój zatrzyma? prze

je?d?aj?cy \VÓZ i prosi? wo?nic? o pod
" v iez ienie mnie. Siedz?c na wozie, cieszy

?P.ffi si?, ?e przyb?d? przed innymi. Wy

siad?szy przed nasz? \\-ill?, pop?dzi?eo1 na

gór?, \vetkn??em jakie mia?en1 pienI?dze
do kieszeni i kulej?c pogna?enl do fenny,

DrZ\\'i szopy by?y szeroko otwarte. By?a

pusta, zielona butelka le?a?a w s?onH?.

To dobry znak, nied?"'iedzivwi n1usia?o

si? zrobi? lepiej, inaczc j nie by liby pu?ci?:

si? \\' drog?, i na t? my?l serce Inoje wy

pe?ni?a pe?na u\\'ielhienia \\-dz'i?czno??.

Zbieg?em do \vioski, nie pan1i?taj?c o bD

l?cych nogach. Da? cz?o\·vieko\vi Inoj e pie

ni?dze by?o jedynem, co mog?eln uczyni?

'" zamian za \\'ysluchan? modlitw?. Ch?op,

stoj?cy przed karczm?, obja?ni? Innie, ?e

min?? cz?o\,,"ieka na drodze d?) PortIn;.l-

doc jakie? pó?godziny ternu. -? Nie b?

dzie przeds ta wien ia dz .s ia j - d o da ? swoj ?

dziwn?, ?p iewn? angielszczyzn?. Nie s?u

cha?ern go, p?dz i? ern co tchu, ?eby tani

tych dogoni?. Na szcz??cie droga sz?a

\\' dó?.

Wi? si? len szeroki! bia?y go?ciniec nao

ko?o gór; za ka?dym zakr?tem spodzie
wa?em si? uj rze? dwie postaci: spr??y

stego cz lowieczka i tocz?cego si? po za

pv lonej drodze nied?\"?·iedzia. Przeby?en1

ju? oko?o trzech mil. a jeszcze droga by?a

pusta. Przy pewnym ostrym zakr?cie oczy

nloje, utkw::one jaknaj dalej przed siebie,

nie spostrzeg?y czlo\\'ieka, sledz?cego na

eiskim 111urze, póki nie podszed?enl tu?, o

kilka krokó\\" od niego. Patrzy? \'\' dó?,

skr?caj?c papierosa. Natychmiast pozna

?em ten okr?g?y beret i zadyszany stan?

hm. Podniós? ,,"zrok oboj?tnie. Pozna?

Innie i u?miech bardzo ró?ny od u?lnie

chu, z j akin1 zbiera? lniedziaki i inny od

t€'go, który?my zalnier:!li ponad grzbie

lenl nied?wiedzia, uniós? lekko k?ciki je

go ust. p'opatrzywszy na mnie, pokiwa?

?low?. Za nim na murze dojrza?em bron

z(·we futro: b)"?a lo ?kóra nied?wiedzia.

....................................................... ?
.
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Zdrowe
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Kiedy poda?em mu swoje pieni?dze

(zdaje mi si?, ?e by?o oko?o siedmiu szv

lingów}, wz i?? je bez zmiany wyrazu twa

rzy, poczem po?o?y? r?k? na skórze i po

g?adzi? j?; pog?adzi? j? i znów pokiwa?

g?ow?. Gdyby?my byli mówili tym samym

j?zykiem, jestem pewien, ?e by?bym si?

wtedy przyzna? do wszystkiego, lecz on

rozumia? tylko, ?e by?em ma? yrn ch?op

cem, któremu by?o przykro, ?e nied?wied?

zdech?. Prze?. W. Peszhouia.

•• o ? ....
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P A R A D I S N S· t 3 Wyst?puj? artystki cudzoziemskie Marja Sre w ie r ek e, oraz He Ie n e Re d ,

-

owy
- wla

pozatem ulubienica publiczno?ci ?piewaczka \\ i e r e e?aD i artystk i baletu:

Grotówna, ?arpi?8ka, M.le8zkówna, Wirska. W projlrarn ie balet z operetki "Bal w Savoy'u", oraz szereg inny' h. Codz ie nrrie TO J.oh.:d·

niu od g. 6 do 11 w. Five z programem. Konsumcja 1 z?oty. Od f.! 11 w. do h rano ca?kowity program, Orkiestra Fronta. Ceny nie z rn ie n ic r:c .

...........................................................................................................................

c O N lOS" F A L E R A D J O W Et

"?piew, taniec i ?miech" transmituj? rozg?o?nie radjoure z Wiednia, sobota - 2000.

., W takt operetek Lehara i Kalmana" -Transmisja z Budapesztu, niedziela -21.30.

Karol Szymanowski
i J ascha H orensiein

pi?tek -

N owoczesne mieszkanie

sobota --..:.. 17.50.

"Jubilat" w Teatrze Wyobra?ni"
niedziela - 18.00.

"Mózg - najcudowniejszy narzqd"
ponie l?ia?ek - 21.45.

"Troch? ?miechu, troch? ?ez"

wtorek - 15.45.

•PIERWSZA LECZNICA

Kosnlctyczna i Chor6b W?osów

Dr. med. H. Bierna[klej i Dyr. I. Kisielewskiej
War s z a w a; S z o p e n a I 6 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3-a filja ZIEMIA?SKIEJ
.JEROZOLIMSKA 8

jest ulubion? cukierni? wytwornej puhliczno?ci

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr. W?adys?aw Ostaszewski ????!fOl0g
Gabinet lekarsko - dentystyczny

Krucza 44/2. tel. 8·75·88

dawniej ?órawia 18, Warszawa

Oiatermja, Solfux, K war c ó w k a. Regulacja

szcz?k i z?bów

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR. HICHA?EK-GRODZKI Chirurg-Plastyk

OPERACJE KOSMETYCZNE

Z?ota 3 (lecznica) 1-2 i 5-7 g.

"B??kitna rapsodio' Gershuiina

wtorek - 19.00.

Transmisja z Wiednia koncertu

wtorek - 21.15.

"W dawnym stylu"
?roda - 18.15.

"Górol, ci jo górol .. :

?roda - 19.30.

"Zycie Chopina" - S?uchowisko

w "Teatrze Wyobra?ni"
czwartek - 17.00.

GENJALNY MALEC JEAN BARE

COLETTE DARFEUIL

LV filmie religijnym "Noc Cudów", który
uka?e si? uilrrot ce w kinie Palace,

Chmielna 9.

Z?A PRZEMIANA MATERJI
jeat cz?ato przyczyn? wielu chorób (kami?nie

?6?ci?we. artretyzm. iachias, choroby .kóry).

ZIO?A CHOLEKINAZA H. NIEMOJEWSKIEGO

systematycznie i energicznie wzmagaj? czynno?? w?troby. i wydzielaj? w te n

sposób szkodliwe poboczne produkty ?rz( mi a ny ma te rj i, r ównoc z c ?n ie uniemo

?liwiaj?c zaleganie ich w organi2mie.

Sprzeda?: Sk?ad g?ówny: Warszawa, Nowy - ?wiat 5 oraz apteki i sk?ady apteczne.
??da? bezp?atnych broszur .

? 1III1nlllllllllllllll'IIIIIIIIIII?Il'IIUIlIIllI??1II1I11I1IHUII"'UUlllfll?l'lIl11l1?
i ?

I
Czy na bridge'u, czy na balu

i

I ::????????????:?:;??:=:.I
? """'.,,"',, "'""'"11111 1111111'1111111111111"/111111 1111111'''11111 II III "IIIIN II fi

WiELE JEST ?RODKÓW P?ZE(IWKO HEMOROIDOM,
WYNIK KURACJi ?WIADCZY o ZALETACH U?YTEGO ?RODKA.

'(lOPKi ,YAR I COL" G?SECKiEGO'
STOSUjE si? PRZY BÓLACH, KRWAWIENiU,
SWEDZENiu, PiECZENIU i INNYCH OBJAWAO".

HEMOROIDALNYCH. - PRZY ZEWN?TRZNYCH GUZAO-i

HEMOROiDALNYCH STOSUJE SI? MA??IIVARICOL'"

"VARICOl"G?SECKIEGO NIE ZAWIERA SIKOOLlWVCt- SktAO?IK(t'?.

FABRYKA TRYKO'Aty

JAN I1ATUSZEWSKI
'''' .... ,.y 4 ••• 1 ••••• ·

102 MA.SZAlICO.S?A· ta4

31 CHMIELNA. 40. NOWY S_lA'
?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gru?lica p?uc jest nieub?agana i co

rocznie, nie robi?c ró?nicy dla p?ci, wieku

i stanu, poci?ga bardzo wiele ofiar.

Przy zwalczaniu chorób p?ucnych, bron

chitu, grypy. uporczywego, m?cz?cego
kaszlu i t.p., stosuj? pp. Lekarze "BAL
SAM THIOCOLAN AGE", który, u?a

twiaj?c wydzielanie si? plwociny. usuwa

kaszel, wzmacnia organizm i samopoczu

cie chorego. Sprzedai ? apteki.

JEDYNY PRZYJACIEL

który nigdy

NIE ZAWODZI

to oryginalne

...........................................................................................................................

'lliKn? (ERA? pudrlJ CHERYS
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F I L M U
f;Moskiewskie Noce"-Kino Pan. Film

francuski o carskiej Rosj i. Je?eli idzie o

filmy tego rodzaju (to znaczy: filmy na

kr?cane zagranic? o pe?nej swoistego

egzotyzmu Rosji przedrewolucyjnej) -

to zastanawiaj?ce s? dwie rzeczy: Po

pierwsze: dlaczego stale si? nie udaj? -

a po drugie: dlaczego wobec tego stale

si? je produkuje?

Egzotyk? Rosji, o któr? w tym wypad
ku idzie, mo?emy gar?ciami czerpa? "z

pierwszej r?ki" od Dostoj ewskiego, Go

gola albo od genjalnego Czechowa. I bar

dzo ?atwo stwierdzi?, j ak ma?o z ni? ma

wspólnego zafa?szowana egzotyka filmów

francuskich czy
- jeszcze gorzej - ame

ry kariskich. Rosyj skie nazwiska, jakie
stale przy takiej okazj i wyp?ywaj? w

programie, ma j? usprawiedliwi? "facho
we" podej ?cie do tematu. Wszystko j?e
dnak - nie wy??czaj?c rosyjskich na

zwisk w programie - obliczone jest ra

czej na gusta zagranicznego widza i na

jego niewiadomo w jaki sposób powsta?e
do?? egzotyczne wyobra?enia o egzoty
zmie Rosji. Ten egzotyzm do kwadratu

trudno ju? znie?? spokojnie. Zw?aszcza

nam, którym jeszcze n.ie tak dawno dane

go by?o ogl?da? w stanie codziennej rze

czywisto?ci.

W "Moskie\vskich Nocach" (tytu?, jak w

wi?kszo?ci wypadków, nic nie ma wspól
nego z filmem) -

z wyj?tkiem kreacji

Harry Baur'a, niepospolitego aktora -

reszta dziej e si? wed?ug szablonu "dzika

Rosja". Zaczyna si? od "bur?aków", ci?

gn?cych brzegiem Wo?gi (hej! hej! potia

niem!) sznur - a ko?czy dzik? orgj?

pijack? z t?uczeniem szk?a, wódk?, cy

gankami i chórem autentycznych koza

ków. W mi?dzyczasie: jazdy trójk? koni

z dzwoneczkami, mi?o?? przystoj nego o

ficera do m?odej Rosj anki (gra do?? szty
wno i bez przekonania Annabella) , rozrzu

canie autentycznych rubli na lewo i pra

WO, potem komplikacje z honorem ofi

cerskim, s?d wojenny i modlitwa dzie

wicy pod ikon? w j?zyku francuskim.

Je?eli idz.ie o lepsz? stron? filmu, to

jest ni? kreacja Harry Baur'a. Ruchliwa,

wyrazista twarz, z przyjemno?ci? ogl?da ..

na w zbli?eniach - szeroki i rozlewny

!5 KONTYNENTÓW!

GAZETA POLSKA
jest jedynem pismem polskiem, które posiada sie? w?asnych

korespondentów na ca?ym ?wiecie.

G A Z E T A P O L S K' A
zamieszcza reporta?e podró?nicze i naukowe z krajów egzotycznych
organizuje wyprawy eksploracyjne
przynosi wiadomo?ci polityczne i gospodar. z zakresu polityki kolonjalnej
informuje o naszej ekspansji zamorskiej
prowadzi sta?y "DZIA? MORSKI"

G A Z E T A P O L S K A O krajach egzotycznych
zamie?ci?a w r. 1934 artyku?y nastepuj?cych autorów:

ARKADY FIEDLER: pobyt w Peru i w Brazylji
BOHDAN RICHTER: reporta?e. polityczne z Bliskiego Wschodu
ALEKSANDER JANTA PO?CZYNSKI: podr6?e do Mand?urji, Chin,Japonji

r

i Stan6w Zjednoczonych A. P.

KAZIMIERZ PROSZYNSKI:lot Zeppelinem z Europy do Amer)ki przez

Atlantyk i lot nad Afryk?
KAZIMIERZ NA?KIEWICZ JODKO: wyprawa w Andy
J. A. SZCZEPANSKI: wyprawa w Góry Wysokiego Atlasu

STEFAN BERN?DZIKIEWICZ: wyprawa Polarna

WAC?AW KORABIEWICZ= podr6? kajakiem do Szanghaju
ANDRZEJ BOHOMOLEC: podró? przez Atlantyk na jachcie "Dal"

Redakcja i Admlniatracj.: W A R S Z A W A, Szpitalna Nr. 1

ODDZIA? MIEJSKI: Al. Jerozolimskie Nr. 12

ODDZIA? w K?AKOWIE, ul. Szpitalna Nr. 40

Prenumerata mtesteczna wynosi: normalna Z? 5.-, dla urzedn ików pa?stw.,
komunalnych, prywatnych, Wojska i emerytów Z?. 3 75, dla nauczycielstwa

nale??cego do Z. N P., Z?. 2.75 wraz z przesy?k? poczt.
Konto P. K. O. Nr. 21.255.

Zam6wlenle

Do Administracji Wydawnictwa .. GAZETA POLSKA"

w Waraz.wie. Szpitalna 1.

Zg?aszam prenumerat? na .GAZET? POLSK."·

pocz?wszy od dnia
_._ .. _ _ _. __ _

_
_ _ ..

Prenum. mies. w kwocie z? wp?acam na konto Wydawnictwa P. K. O. Nr. 21.255

Imi? i nazwisko prenumeratora .. _ _ _ _
_._ _ _

_ _ .. " ..

Adres

Data.

............. __ .. __ _------_ - _-_._--- _-----------_ _--_ _- _------------------_._----_ _ _------------------- .. -_ _-_
-----

Podpis:

Plosimy zamówienie przes?a? w kopercie zaadresowanel jak wyiej z napisem
.druk- naklejaj?c znaczek pocztowy za 5 groszy.

gest. Brutalna rad a?? ?ycia i smutek zra

nionego zwierz?cia. Wszystko pokazane
w sposób, który nas przekonuje do pra

wdziwo?ci postaci kupca Briuchowa, po

mimo, ?e przez ca?y czas p?ynnie i po

prawnie mówi po francusku.

Re?yserja szablonowa, zdj?cia czyste,

operowanie objektywem bez specjalnego

polotu. Dekoracj e marne.

"Musz? by? miody!" - Kino .Rialto",

Film do po?owy zdecydowanie nudny -

w drugiej po?owie niespodziewanie, w

do?? zreszt? niewybredny sposób, ?mie

szny. Pole do popisu dla popularnego
dzi? aktora wiede?skiego Hermana Thi ..

miga, który gra podwójn? rol?: Stryja i

bardzo do nip.go podobnego siostrze?ca.

Z obydwu ról wychodzi obronn? r?k? -

ratuj ?c w miar? mo?no?ci niedo??stwo

re?yserji i b?aho?? scenarjusza. Film ro

biony na sposób teatralny. Sceny wy

trzymywane zad?ugo. Akcja wlecze si?

po niespodziewanych terenach do?? sen

nie i ko?czy w sposób oczekiwany.
Za?o?enie komedjowe pospolite, wyko

rzystane do ostatecznych granic. Zdj?cia
ciemne i niewyra?ne. Ca?y film wygl?da
na "uboczny fabrykat" produkcji austrja
ckiej. O klas? ni?ej od osta tnio przez
nas ogl?danego poziomu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ROZRYWKI UMYSLOWE

Nr. 14 (41 5) A E B U S

U?o?y? Jan Stratilato

(Za rozwi?zanie 7 punktów)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rozwi?zanie zada?

Nr. 109 (399) ARYTMOGRAF

NOWOROCZNY.

Ksi?g? ju? swoj? zamyka "Rok Stary",
Chocia? nie zd??y? za?egna? kryzysu,
Otuchy traci? nie ka?e i wiary
N a lepsze ju? czasy bez kompromisu!

Jakie wi?c dary niesiesz .,Roku Nowy":
Czy b?dziesz mi?y, cichy i spokojny.
Czy nas przywitasz plomiennemi s?owy,
?e pokój dajesz - nie zarzewie wojny!
Powiedz, gdzie szuka? braterskiej mi?o?ci,

Pracy owocnej i zno?nego ?ycia.
Silnej Ojczyzny, dzieci Jej rado?ci

l czeków zamierze? naszych pokrycia!

Wyrazy klucza pomocniczego:

a) Hajlekryst, b) Wigilja, c) t?obek,
d) Cud, e) Pie??, I) Mróz, g) N?ci?, h)
B?k.

Nr. 110 (400) ZADANIE

KWADRATOWE

1) Psianka, 2) Strza?a. 3) Przy/ew, 4)
Partacz, 5) Uciecha, 6) Chichot, 7) Wy
bryki - "Strachy na lachy".

Nr. 111 (401) METAMORFOZY

1) SZPETNA TWARZ ZWIERCIAD?A

NIE LUBI.

2) DOBRY ·TOW AR SAM SI? CHWALI,

3) KTO SI? IRYTUJE. KREW SOBIE

PSUJE.

Trafne rozwi?zanie zada? Nr. 109 - 111

(??czna' ilo?? 16· punktów) nades?ali:

N. K. Koz?owski, Romuald ?ak, Marja
Strubel, Henryk Silczy?ski. Czes?aw Ko-

z?owski, Feliks Kowalski, Ksawery Fa

Ii?ski, Helena Millerowa (Kraków), Jan

Pop?awski, Zofja Suchecka (Radom),
WIad. Stock (Pi?sk), Józef Ma?ecki,
Ba?ka ?uhi?ska (Cz?stochowa), Jan Ru

dzi?ski (Kalisz), Henryk Walewski

(Lwów), Ola Barman, Janina Rowi?ska,
Karol Waldenberg (?ód?), Stanis?aw

Ta?ski, Tadeusz Noskowski, Wiktor Sa

wieki, Jerzy Halski, Boles?aw Nowak,

Zofja Górska, Tadeusz Ritter, Henryk O

strowski, Gertruda Wolska.

ROZWI?ZANIE POSZCZEGóLNYCH

ZADA?.

Jadwiga Kwiekowa (Dobrzelin 109, 110)

Józefa Woli?ska (109) Zygmunt Pig?ow
ski (109, 110) W?,odzimierz Kózakowski

(109),

NAGRODY OTRZYMALI:

N. K. Koz?ow·ski (Warsza??)-ksi??k?.
Józef Ma?ecki (Warszawa)-ksi??k?.

Odpotoiedzi hieroumictuia dzia?u:

WP. Silczy?ski. Punkty zaliczamy. .

WP. R. Tyblewski .w Poznaniu. Za tra

fne rozwi?zanie zada? Nr. 1'07 i 108. pun
..

kty zaliczamy.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

': M1GRENO· .. ERvaSIII ..... u.w. M!15"
.

IN.fA8R. KG G U TE K

FILHARMONJA WARSZAWS.KA

KUPON NI 5

ze zni?k? 500/0
Wazny na Festival, ku uczczeniu 125 rocznicy Fr. Chopina

dn. 22 L u t e g o '·935r.

I
Uprawnia do nabycia \\1 kasie Koncertowe; do godz.' 7.30

w dniu Koncertu, biletu dla jedne; osoby ze zni?k? 50?ti.
od pe?nych cen d a rr e g n Koncerlu

................................................... ?........ . .

s? ?RODKIEM KOJ?CYM BÓLE
ZASTOSOWANIE:

SOLE GtOWYiZ?BOW, MIGREMA,HEWRAlGJA,GRYPA
i PRZEZJ?BIENIA,.dlE 5TAWOWE.KOSTHE,ARTRETYCl"E iYJ
?ADAJClE w A'.'IIAOI ... os?.o. ?l ' •. 'Att •• KOGUTEI("
-

---WORYGI"Alii[iif OitAiOWAiiUTo, j.oii?

U?YCIE: 'W •• '1.11 .OT_llel' .-z •• 011.' .11 ••• 11.

II S \II I A T
II

Redakcja I AdministracJa: Warszawa, Szpitalna 12. Tel. Red. 210-87. Tel Adm. 504-00.

WARUNKI PRENUMERATY (?.cznie z premjum Ini .. ?kow.m). W Warazawie: Odbiór w Admia. mie •. Z?. 5.- kwart. Z?. 13.50. Z odllo ••••

lIiem d. "omu mi... Z?. 5.50. kwart. Z?. 15.-. Na prowiDcji mie •. Z?. ?.-' kwart. Z?. 16.20. Za.rallic, mie •. Z?. 8.- kwart. Z?. 21.60.

K O N T O P. K. O. 3.755

I NASZE KUPONY TEATRALNE I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OPERA, Teatr Wielki

KUPON Nt 15

ze zni?k? 30 0/0

Walny od 15/11 do 21/11 r. b. w??cznie

z wyj?tkiem sobót, niedziel i ?wi?t.

U pra wnia do nabycia w kasie tea

tru do godz. 7 -ej wiecz., o ile

wolnych miej sc starczy, w dniu

przedstawienia, biletu dla jednej

osoby ze zni?k? 30 %, od pe?nych
cen danego przedstawienia.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Teatr ATENEUM"
"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Teatr KAMERALNY

KUPON NI 15

ze zni?ka 500/0

Walny od 15,'11 do 21/11 r. b. w??cznie
z wyj?tkiem sobót, niedziel I ?wl?t.

KUPON Nt 15

ze zni?k? 500/0

Walny od 15/11 do 21, II r. b. w??cznie
z wyj?tkiem sobót, niedziel i ?wl?t.

Uprawnia do nabycia w kasie tea

tru do godz. 7 -ej wiecz., w dniu

przedstawienia, biletu dla jednej

osoby ze zni?k? 5096, od pe?nych
cen danego przedstawienia .

....................................... ?

Uprawnia do nabycia w kasie tea

.tru do godz. 7-ej wiecz., o ile

wolnych miejsc starczy, w dniu

przedstawienia, biletu dla jedne;
osoby ze zni?k? 50 %, od pe?nych

cen danego przedstawienia.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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