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POII'INSZOII'IINIA
(lV01J/EIJA-4).

Ka?dego roku dwa razy: na Bo?e Na

rodzenie i Wielkanoc Porzeccy rozsy

?ali znajomym powinszowania ?wi?tcez

ne. Zajmowa? si? zawsze tern jedynak
Kazio. On kupowal karty i wypisywa?

na nich ?yczenia z odpowiedni? dla ka?

dej osoby czy rodziny gradacj? ser

deczno?ci.

Znajomo?? Porzeckich z 'Vitko\,,?skilni

datowala si? od powojennych czasów'

powrotu repa tr jan tÓ\V z Rosji d o kra

ju. Porzeccy wówczas, jak i teraz,

mieszkali w swym maj?teczku, Borkach

na Wo?yniu i Witkowski, który z nal Po

rzeckiego jeszcze z przed woj n y, przy

jecha? tu kiedy?, jako przedstawiciel

firmy nawozów sztucznych. Panowie

od razu przypomnieli sobie sw? dawn?

znajomo?? i Porzecki, jako bardzo go

?cinny cz low iek, zaprosi? Witkowskiego

n.a d?u?sze \v tlor kach pozostanie.
N a\\1"ozy sztuczne sz?y jako? llie?\\T:e

tnie, to te?' skorzysta?vszy z zaproszenia

Porzeckiego, Witkowski niebardzo si?

potem k\vapi? \V dalsz? S\\Y? podró?.
, Wogóle powodzi?o si? nlU \Vó\,"czas lna

terjalnie bardzo ?le. Z Rosji PO\"'T9cili
z ?on? ogo?oceni ze w"szystkiego, co talU

mieli.' Wit?o\\Tska mieszka?.a \\1"?a?nic u

jakich? kuzynów' "7 Warsza\'Tie. Po nie

\\?a? choro\\?a?a, ,vi?c i j? Porzeccy za

prosili do siebie, do Borek, na pa l'? let?

nich nliesi?cy.

Witko\vscy czuli si? tu ja k u siebie \v

dOlnu. Go?cinny d\vór przyjnlo\\?a? ich

nauer serdecznie, ,vszyscy domo\rn icy

bardzo ich polubili. Kazio, który "?Ó\\'

czas licz y? sobie trzyna?cie la t, w'prost

za Witko\vskim przepada?.
.'?

'fniej wi?cej rok po tenl Porzecki by?
\v \Vi.ll"sza\\'ie i pow'Tóci,,?szy do domu

opo,,"iedzia? ?onie i Kazio\,'i. ?e \vidzia?

p. \I'eha?a (tak nazy,,-a? 'VitkOVt·skiego),
?e doskonale p. ?1ich[l? \vygl?da, ?e

?\,'il'tnie mu si? po,\?odzi? ?e zlnienili

lllies/k?lnc na \v:?ksze.

Po uko?czeniu girnnazjunl \vybiera?

si<: KRzio na \"y ?sze studja do Warsza

wy i nl y?la ? z rado?ciq, ?e ujrzy tanl

pana \rcha?a.

,V s?ucha \'-ee le1...ku chrobota?o, jakby
kto? "i?qcz?d si? i ,vy??cza?. Po chwili

ul?ski jaki?, dl1leki gt()S? zachrz?:?cial:

- S?ucham, tu Witkowski.

- Dzie? dobry panno Tu n1{,"-1 Kazi.

mierz Porzr-cki.

- Polecki ?

- - Porzecki. Po-rze-cz i, wv sk a ndn-

wal rozstawiaj?c lekko sylaby Kazio f

rodz?cem si? nagle zn iecierp l iw it-niem.

- A, pan Porzecki. Puu Kuz io. Witam

p J n a - t ro c h (? ? y'. \T i ej z a h r Z l n i l d () '" s ? u

chawce.

- Tak, to ja \\ ?a?nie.

- Czem more Panu s?u?y? ? Niech?e

nas pa n od w icdz i kiedy \V domu, tniesz

kamy Hortensja 40, pierwsze pi?tro.

- Jak nlani. z a meldowa?? - pyta

Kazia {'?eganck'l. pokojówka.
Kazio szuka hi lr t u \,- portfelu. 1)0-

brze, ?e wzi?? z sob? bilety.
Po ch\,-ilL gJy pokojó,,-ka znik?a ?a

j,akiemi? dl'l,,?i,:nni, Kazio siada, 'v du

?ynl salonl(\ lE! fotelu ,\? stylu Lnd\\Ti

ka XYI.

Wreszcie cicho oi\,-irrai? si? ,,'ysokic

clrz\vi. Starszy, Iysa,,-y, t?gi, g?adko

ogolony p:111 "'ychodzi z nich i idzie ku

Kaz:o'\Tl.

(- To jt',-;t pan \lieha?? - przebiega
Kazio\,"i przez llry?l - T?lki gruby

gdzie sq jego ,v?sy?).
- Dobry \viecz6r pa nu. ba rdzo nli

Inilo, ?? p:lll -.;i? do na? \\'ybra? - mó,\Ti

tak dobrze Zn.,;lYlll K[lzlo\\?i g'?oserl
,ritko\,,?ski.

Ty lko, ?e llloie h\l"?L ..

· J:eacznie "rol

niej ni? kiedy? i to jego lnó\\?ienie \\'y

hvarza jakby pf',,-icn dystans.
- J nk?e Io\i(? pan ezu re ,': \Va l'sza

,,-ie?

(- Dlaczego OH ID! \,,??a?llie lnoWI

"pan" - luy?li Zll.)\V Kazio, -- przec:e/

kiedy? nló\\?i? nlj po iInieniu).

Z podnicsionenli hr"Tianli uprzejnlie.

.1iemal dostojnie ?Jucha teraz Witko,,,Tski,

co roll opo,,?iadn "m?ody Porzecki" o

tem, jak lU u si? ,\? \Varsza \vie po\vodzi.
Cd y Kazio ",?yczerpllje temRt i lnil

knie, pyta znów niezm:ernic llprzejmie:
- No a có? s?;:eha? II rodzic{)\\", ja k

?e im si? po,,,?o(b'i?

- Dzi?kuj?, nie?le.

Ale ,v?.a?nie \\'"chodzi do s?llonu pani

Witko\\Tska, szybkiemi, malelni kroczka

lIIi przebiega prz,'\Z PO?O\\T? pokoju ku

z ry waj?ccmu si? na jej spotkanie Ku

z io wi. Podaje mu du??, wvpiel?gnowa

n?, lekko pachn?c? r?k?.

- Ach, jak?e si? ciesz?, ?e pana wi

dz? u nas - mówi swoim jak dawniej

troch? Za wysokim g?osem. S?ysza?am,
7f!: pan studj uje medycyn?.

- Historj? - poprawia Witkowski.

- Ach, przcnrasz.a m, historj?. A ja
w id z i pan pracuj? spo?ecznie. Dopiero
o tej porze codzie? wracam do domu.

Witkowski wykorzystuje dobr? stro

n? zegarków na r?ku i niby lekko wy

ci?gaj?c r?k? z mankietu patrzy na go

dzin?.

Po kilku minutach wype?nionych o

powiadaniem Witkowskiej o jej pracy

spo?ecznej. - Kazio wstaje i prosi o

"pozwolenie po?egnania".
- Ach, czemu pan si? tak ?pieszy"

mówi Witkowska.

- Niech?e pan zostanie, b?dzie nam

bardzo milo - dodaje uprzejmie Wit

kowski.

Kazio ,vymawia si? wa?nym \vyk?a
dem.

- I nie opo\viedzial nam pan, co ,?,.

Laskach s?ycha? - mó\vi Witkowska.

Borkach - poprawia j? Witkow-

ski.

Ach, przepraszam
- Borkach. To

ta filantropja.
- Dzi?kuj?, ,\"szystko po daw'nenlu,

- odpo\\Tiada na pytanie Kazio, pochy-

laj?c si? k n r?ce gospodyni.

- Prosz? nie zapomina? o nas.

- Bardzo dzi?kuj?.

Gdy si? Kazio ub:era potem \v przed

pokoju, widzi na parterze stos kart wi

zyto\\Tych. W?ród nich - tak lUU si?

PU:IlWSlOIU?DNA

______ ?? DO ZI!80W

zdaje -- le?y \vysunic;ta jcdnynl ro

giem z po?ród innych jedna z jego po

cztó\\"ek z po\\'inszo\van ienl.

"Serdeczne .. :' "Drog:m .. ·": \Vidzi llaj

,vyra?nicj ury\vki zdania napisanego

swojenl pisIl1cln. Rcszt? tckstu prLy

k ry\vaj? bi lety.

Stanisiaro Kaliszeroski.

?ÓDZKO - WARSZAWSKiE TOW. TRANSPORTOWE

WARSZAWA,

ul. Sienna 94, tel. 5.92-80 i 605-92

tÓ D?,

ul. Dowborczyk6w 9, tel. 206-90

Codzienny przew6z towarów samochodami do ?odzi i z ?odzi.

Zwózka towarów i przew6z maszyn taborem konnym.

Przeprowadzki, ekspedycia koleiowa, m a g a z y n o w a n i e towar6w mebli.
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REDAKTOR NACZELNY LEON CHRZANOWSKI
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PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

I CZ?ONKOWIE RZ?DU NA WYSTAWIE

PORTRETÓW MARSZ. P I ? S U D S K I E G O

(l. Norblin. Portret Jfarsznlka.

(rolesnos? B. G.K.)

W salach Klubu Towarzyskie
go prz"y lII. Pierackiego otwarta

zosta?a wystawa por-tretów Mar

sza?ka Pilsudskiego, pendzla Ste-

fana Norblina. Na otwarcie ,v)?

stawy przybyli liczni cz?onkowie

rz?du z p remjerem Ko?cialkow

skim na czele, generalicja, cz?on-

kowie k luhu i t. d. Otwarcia do
kona? p remjer Marjan Zyndram
Ko?cialko'\Tski.

'\T par? dni po otwarciu wy

staw? zwiedzi? szczegó?owo Pall

Prezydent prof. Ignacy Mo?cicki.
Nasze zdj?cie powy?ej przedsta
wia Paua Prezydenta na wysta
wie, wruz z towarz ysz?cemi lnu

osobami.

Zclj?cie obok przedstawia akt

otwarcia wystawy przez p. pre

mjera Ko?cia?ko,vskiego. Na zdj?
ci 11 od lewej ku pra "Tej: podse
kretarz stanu Grzybowski, b. pre

mjer Kozlowski, premjer Zyn
drani Ko?cialkowski, Stefan Nor

blin, marszajek Sejmu Car, hr.

Komorowsk i, prezes klubu Tar

go"crski, sen. Wielowieysk i, nr.

Hutten-Czapsk i. konsul Zby
szewski, b. min. J urkiewicz, dyr.
Hoffman., hr. Hutteu-Czapski ju
nior, szef gab. min. spraw wojsk,
pp?k. Soko?owski"
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WYWIADY Z PISARZAMI
'I'ak zwurry pisarz polski jest

to cz?owiek, który siedzi i two

rzy.
N ie ,vSZ-y·Sc)? jednak w iedz?,

j ak si? to odb y wa. Nie ka?dy
Ula takie szcz??cie, by o jego
twórczo?ci, nie mówi?c ju? o sie

dzeniu, przez par? miesi?cy roz ,

'pisy,va?y si? wsz ystkie krajowe
dzienniki.

.

'rej przeto sk.rom nej garstce
szarej braci pisarskiej, o której
istnieniu i nform uje nas dopiero
w globaln··ych cyfrach Kwartal

nik Statystyczny, oddajemy
g?os, by gronlkinl ok rz y kiern

hej! st,vierdzi?a? ?e ?yje, t,vorzy
i czuwa naci ?\vi?t'ynl zniczenl

sztuki.

Nie chcenry kr)-? pr.zed slucha

··zau1i pra,vcly· 'poeI Korczakiell1.

Na zapytanie: "C'o pan vvogó
le robi ?. -? od})o"Tiedziel i:

Jerzy Szaniawski

vV projekcie manl .kilka dra

nlató"T? 111. in. clranlat p.t. "Piani ...

no", ??Klawikord·" "Szpinef'
i szereg innych instrumentó,v

(J?tych. i r?ni?tych przez kryty-
k?·

Od roku pilnie studjuj? w Po-

litechnice na ,vydziale in?ynier

ji wodnej. 1/[ari1 bowieul zanliar

napisa? dranlat p.t. ?,Konstruk

cje szkieleto,ve lI10St.Ó,V ?elbeto

"vycll", a nie cllcia-lb·yul., ?el)y? "\v

110welll dziele brak })y?o szkiele-

1:11., tak ,jak vv star)?nl ??N[ o?cie ".

Micha? Choroma?ski

Opracowuj? tOIn no,v)?cll d,??u

.?nacznikó,v, ,v któryn1 porusz?

szereg zagadniell z dziedziny

pedjatrji i lle1lrologji psych}a
tr"ycznej, n1. in. el)ilacj? 1"richo

phytja profunc1a l)arasitaria la

])ii, injekcj? novarsenobenzolll

per os w przypadku tabes dorsa

lis., oraz ,varto?ci rozpoznawcze
'v chorobach we,vn?trzn"ych?
szczególnie 'v dUSZl1icy bolesnej,

odczynu bólu po naciskll na zna

n.e i inne punkty klatki piersio-
,vej? vVystarczy chyba.

Kornel Makuszy?ski

W)Tcla,j? córk? zan1??. Có? bo

?vienT biedny literat polski mo

ie ,vyda? ",v dzisiejszych ci??

?ich czasacll? Ile, he!

Ka.den Bandrowski

() ",,-rszystkich moich zamie

'zeniach P.T. Pnhliczno?? jest

szczegó?owo informowana przez
dzienniki. Poniewa? gazet nie

cz ytuj ?, przeto nie mog? kon

kretnie okre?li?, co robi? w obec

nej chwili. Powiem tylko jedno:
niema ju? ?adnej sfery w pol
skiem ?yciu inte lekt ualnem, w

której nie lrylb ym cz ynrry. Dzi

w i? si? nieraz, ?e sum potrafi?
dokona? tylu rzeczy w najzupei ,

n iej obcych mi dziedzinach. Ale

do tego trzeba m ie? odpow iedn t

??Grunt", a grunt to forsa.

Przy sposobno?ci pragn? za

znaczy?, ?e wiadomo??, jakoby
Plac Teatralny m ia] zosta? prze

Inianowany na Plac ]'.K.K.'f.

nie odpo\:viada pra\vdzie.

Maria- Rodziewiczówna

Nic nie robi?. Z da,vllego
.?Strasznego ,Dziadunia", którego
?ak pi?knie "\v popularne111 ,vy
daniu dla. 11l?odzie?"r opisa?aJn,
zosta?a starsza })abunia, opisy
,vana teraz przez sekwestrato
ró,v S?dl1 Grodzkiego ,,, No,vej
\Vilejce.

\Vawrzy11 listelll p-a -l-econynl
otles?a?am.

. Andrzei Strug
1)0 "Pieni?dzu'? i ,,?.liljar(?a·ch"

,vy?(?aJ?-po\vie?? ,vspó?czesn?; ty
ru? jej "Jli?? z?otych".

W z,vi?zku z '\Tybrallielll lllnie

do
.

Akadeluji Niezale?llyc]l po
siano,,,i?elll st\vorzy? now? za

konspiro\Vall? organizacj? ,v)r

robnikó,v pióra - t. Z\v. ,voJ

nych stolarzy intelektualistó,v,

?(tórzy b?d? Jllieli 'v herhie:

Str1lg, I-Iel)beI i pi??.

Stefan Napierski

Z p'o?zji obcej przelo?yleIll
13audelaira na COI)p?"go i Pa

,vIa Valcry na 'rristana 'rzurG.
pOlllyli?em si? jednak ,,, tytule
i posz?o pod naz\,:riskielu llinl

bauel'a. pó?nie.j trzeba by?o
,vszystko spo,vrotenl prze?o?y?
na francuski.

Co robi? pozatenl? Nic. Pisa

len1 przecie? kied-y?: "Tak, to

jest pra\vdzivvy- poeta, on BIUSt

111ilcze?". Niestet·y, cokolwiek

lnó,vi? prz·yj acie 1 er .jesteJl1

poet?·

Adolf Nowaczy?ski
\\T epoce jUZÓ\V i jazów, sub

In a l'i nó\v., slII)erfosfató,v, 1lnder-

4

woodów, underwo rlclów, hydro ..

planów, tangów i ranków, pro

tez i anten. telefonów. telopatów.
pa tefo nów. motocy k lopów i k i

ucmato lków. kam elechoniów,
sanscruvattów i machabemer-he

SÓ\'T, có? J110?e robi? cz?owiek

o mojej lat,vi?nie pióra, chyba --

pisa?. \ViGc p isz?,

Julian Tuwim

Opracowuj? .. ,S?o,vniI? absty
ue nck i". Niestety, spow odu hru

ku odpowiedniego s?ownictwa w

k r aju. b?d? zmuszony robi? po
szuk iw a n ia zagranic?.

Ostatnio British & I?oreign Bi

blc Society zwróci?o si? do mnie

z propoz ycj ?
wvrla niu Bihlji Cv,

ga?skiej w 600 j ?z yk ach i na

I"zeczach. Nlusz? siQ j'ednak jesz
cze zastallo,vi?, cz)r lni siQ oplaci.
bo,viel1l jeclnocze?nie (?osta?e/nl

zan1ó,,,ienie od \Vaszy?skiego na

cl",vie SZlUOIICeSO,\Te piosenki do

no,vego filn1l1 Dyn1szy p.t. .?f"'re
dek z 11licy Freta".

Z obc·ycll poetó\v przek?adalII
})uszkina nad l.Jerolllonto",va j J8-
sienina llad?tajako,\·skieg().

:Nlonografja o szczurach, która

B1ia?a si? ukaza? ,\r zesz?ynl ro

ku, le?y w Zal)Oll1 niellilI i zacz)?

na j·u? Ill)Tszk? tr?ci?,. Zanliast te

go napisz? pra,vclopodol)nie 1110-

nografj? o perskinI proszku ?.Ka
t 0111", na zan1ó\vienie '\T ,?dzia?ll
S a n i t a r 11 e g o l\/[ a g' i s t I' a t 11

.'

111. S L

"r arsza,vy-.

Pozatelll ,v)-da.j? codziennie HO

gr{;.?zy na pól czarnej "r Zie

Hl i,uDsk iej l\rtys tó,v.

Leon Kruczkowski

l)iszQ no,v? tr)Tlogj?: .. Kollrad

L Arogant"" ?.Gusta,v i C;bur··.

oraz "I ry<ljon i ()rd ynus". \\1

k.rótkilu czasie obrobi? ca?? lite

ratur? rOlllantyczn? i ,veZ1l1? pod
n1ó,f ostry skalpel pi?lniennict,vo
\vspó?czesne.

Antoni S?onimski

Pisz? c):,kl reporta?y z podró
?y do AnIeryki p.t. ,,\V kuble

przez Atlantyk"? które uka?? si?
,,7" '\\Tiadoll1o?ciach Literackich 'v

cz,vart? rocznic? pierwsze,j po

dró?y ?1. S. }=>i?sudski do Stanó,v

Z,jeclnoczonycll.

Zanliast (lo?ynków '\7" Spale od

hy?y si? Wu\vrzynki w P.A.L.-u.

l)rzy sposol)llo?ci i nlnie si? (10-

sta?o. Nie prze,jllluj? si? tenl jed
Hak - tyle j u? 'v ?·yCill prze-
szed?cn1. \V ·ytrz·ynlanl i to.

I



Próbuj? stwor-zy? pO\VleSC? \V Karol Hubert
które,j konstrukcja forrnaln a Roztworowski
usp raw iedl iwi najdziksz? defor-

macj? i bezsens. Przeprowadz? Czytuj? pilnie w dziennikach Pisz? dwa nowe dramaty z
w niej zasad? rrO?salllo?ci Fak- rubr"yk??, "r ypadk i, Kradzicze i dziedziny zbocze? seksualuych.
tycznej Poszczególne}, czyli za- ?t[orderSl,\ra''', oraz p rooes y s?do- Brlltalno?? te rn a tu ?agodzi lekki
sad? ka?dego Istnienia Poszcz?; we. Mo?e uda mi si? znale?? ja- i wytworny dj alog, którym, j ak

. gólnego i ka?dego momentu je- ki? temat do now ego dramatu. jedwabn? P"yjU111? z Old Ell-
g'O trwania w n iesko?czonem Od d?u?szego czasu nie bior? glalld, prz ykr ywam wstydliwefsinieniu w ca?o?ci. Zasadniczym udzia?u w posiedzeniach Pol- cz??ci sztrki. Pozatem mam na
l.owiem akcentem w estet ycznem skiej Akademji Literatury. Nie warsztacie szereg szampa?skich
wr-a?en iu jest 8a111 proces ca?ko-o pal? si? do tego P . .LL\.L.-u. ?Io,vy? feljetonóx , musuj?cych jak Rei
w an ia wielo?ci w j ed no??, któ- miane czytuj? w ?ó?ku - znacz- ne des Renettes Makowskiego,
ry" niestety raz t-ylko w jego czy- nie przyjemniej jest sypia? u sie- tom k r yt yk teu t ral n yc]i i dwie
sto?ci i ?wie?o?r i w stosun ku do l.ie. chocia? i tu prze?laduj? pary butów do podzelowania
ka?{lego Is tuien iu Poszczególne- m n ie ?.Znl0r)?". CO 110C prawie (Bernard Sha,v równie? ,\T wol ,

go zdefi njow a? jako k.om bi na- ?Ili mi si? SierOSZe,\TSki, j ak pró- nych chw ilnch para? si? szew-

cj? ele111enió\\' zuaczenio\\');ch? hn.je prze?o?)?? s\voje przenló- st,,,-renl).
stano,,,i?c"ycl1 in tegralll? cz??? \" ienie na polski i to stare ,?Pró- 1'eI11at-y? cz"yli t.. z,,-. t,vorzy'vo
bezpO?re({llio dzj(]?aj?cej .kon- ehno'" Berent? jak ,??y\ve Kalllie- czerpi? Ocz)?'\Ti?cie z ?)?cia.
strukcji CZ"y'3tej L<'orn1"y. \Y esie- nie?? s?o,va ciska sluchaczonl 1)'0(1 Ach, ?"ycie, ?ycie, - c'est la
(YCZnenl znaczenill rozdzielania nogi. vie (parisienlle)!

'JIIIJU!.HJ:lIIIJIlIIIJIIIHIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlI',IIIIIII"""III""lll1l1lllllll111111111111/1111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111/11111111II111111111I11I1I11I1II1111111111111111111111111111111/J11111111111111111111111111111111111111111111""111/;

Stanis?aw Igna?y
Witkiewicz

NOCE

warto?ci

?)?cio,vyc.
h

n ych, okre?li? 1110?na.

formaI-

SYL WESTROWE
NASZYCH ARTYSTÓW

Noc Syl\vcstl'ow'a dla \,"zi?tego aktol'a

jest n,ajpraco\'litsz? cz??ci? doby \'" ciq

g'U ca?ego roku.

N a ca?ynl obszarze stolicy w' t? szalo

n? noc odbY\\Taj? si? zaba c(?'y taneczne,

po??czone z popisalni artys·tó,v.

Gdy przeci?tny zjadacz chleba liczy
si? z teIn, ?e b?dzie nI usi.a? straci? tra

dycyjnie pe\\?nq porcj?, \ri?ksz? lub

Inniejsz?, gotów'ki (cz??ciej -- \vi?ksz?)
- to dla aktorki lub aktora Noc Syl
\\testro\va by,,-a nieraz pra,\Tdzh\?eln
?ni,,?em i to z lepszych czasó\v, gdy ce

ny zbo?a by?y nonnalnie \,cysokie.

Przepro\vad?luy .ankiet? \v?ród na

szych u!ubiellcó\v (la trn teInat - rzu

ci?a 11ly?l redakcja ?\\?iata - i natych
lniast, podzieli\,?szy role, pOlnkn?li?nlY
za kulisy do tych, co s?, .. na \vido\v1li.

Jerzy Leszczy?ski

Zaczyn.all1 od ?,cz.arujqcego jubilata",
Jurka Leszczy?skiego. Po krótkim na

my?le "J ureczek" zacz?? opo\,-iada?
o najnlilej i najprzykrzej sp?dzonej no

cy \filji no\\?ego roku.

- Przy jClnnych, \,'cso?ych, a na \\?ct

szalonych nocy Syhv'cstJ"o\\-ych Iuia?em

,,- ?yciu ca?y szereg .. AJe chyba naj,\?e
selsze \\?spomnicn ia budzi ,,,-re mnie rok

1Y15. Noc Syl\vestro\\T? \\T o\\Tym roku

sp?dz.a?eJll \\? Krako\\?ie, gdzie \vyst?po
,,-alem \,. teatrze illlicnia S?o\vackiego.
Hy?o si? na pry,,-atncln przyj?ciu. a P()?

teIn ,,,-?clró\\?ka po lokalach Krako\\ra.

?.ajd?u?·ej zaba\\-i?enl uPolera. Znluszo

no mnie do jakich? dcklanlu('yj, ?pie
"?ali?lny "Kurdesza", ,,\Vypi?, nlc nic

zos tlnvi?" i t. p., a s?o"?a tej osta tniej
piosenki nadz,\?yczaj paso\v.a?y do sta

nu faktycznego, je?eli chodzi o llloje

cZyllno?c i tej nocy. Prze\va?n ie czlo?
,,-riek ceni bardziej sukcesy \\T dziedzi

nie s\\-ego ,?llebenfachu", ni? na p?)lu
za\\?odo\,-enl. Xaprzyk?ad komiko\,?j

z,ale?y na jakiej? roli dramatycznej naj

hardziej: Zapolska z\vierza?a mi si?, ?e

oclda?.aby naj lepszq S\\?q po\\'"ie?? lub

sztuk? teatraln? za pra \,?dzi\vy sukces

raz zagranej przez ni? roli na scen?e.

A \viadomo, ?e nie aktorst\\?o przynio
s?o jej nie?miertelno??, lecz literatura.

Tak i ja ów ,,-ieczól' Sy h,-estro,vy roku

15-ego zapului?talelll najnlilej mo?e dla

tego, i? przyniós? mi \,-la?nie sukces nic

j,ako aktoro\vi, lecz ...

Ale - ad renl. .. U Polera by?o pel
no. Mniej frakó\,?, snlokingó",?, a \\ri?cej
nlundurów·· .. \Viadolllo: \,?ojna! W?ród

austl'Y.rackicl1 oficcró\\' za ,,'ieruszy? f;?

tu jaki? nielniecki lejtellant.

Bi? mi za jaki? ''''"yCZYll artystyczny
bra \\'0 i donlaga! si? g?o?no bisÓ\,'". Ja
za? mia?eJu ju? dosy? f a tygi i llie\vielc

?i? namy?laj?c, ,,·ci<'lgnq?enl niclllca na

pstr.adkG, propolllljqc, ?eby on s:? popi
sa?, je?eli tak l11Jlic cksploa tuje. Speszy 1

si? i zaczer,," :ell i? vi?r6d obcego sobie

otoczc!1ia.

5

Od 111?oclo?ci chowany i ksztal

CO?l)?, na ary-stokrat?, nie 1110g?
zruesc tak iogo towarz ystwa.
P . Avl., ich sze??.

Wac?aw Grubi?ski

:??f.?f?i
? t?'\·:·;

.... .;....

, ........ '-. ""

... <?.,?.

Jerzy. LeszciYTlski IV roli hr. Lesleta

IV "J.?I arji Stuart".

Po\\-i?clzia? do llln:e pó??artoblh\de po
nielniccku:

- Pa?ski I,?('h gada?, a D1Ój ·r?ba?.
\Vi?c tu na' s?li hotelu nie mam pol.
do popisu.



Zofja Nakoneczna.

Zeszli?my obaj z estrady, a ja skwa

pliwie skorzysta?em z jego powiedzenia
i zaproponowa?em mu natychmiast roz

gry wk? w jego fachu. Mia?em u siebie

w domu rapiery, obszern? do?? sal? i

ochot? do tej bezkrwa "rej woalki Z nie

mieckim oficerem. Wzi?li?my ze sob?

kilku ?wiadków i par? butelek szampa-

na.

Mój _

adwersarz by? dobrym graczem.

J a z pewn? niedba?o?ci? i nonszalancj?

odpieraj?c jego gwa?towne ciosy, wresz

cie i sam przeszed?em do ofensywy

i w pewnej chwili moim specjalnym
a .nieraz wypróbowanym sposobem wy

tr?ci?em mu bro? z r?ki. Rapier jego

zatoczy? m?ynka pod sufitem i st?uk?

l u I;' tro na ??ianie.

N iemiec nie \viedzia?, ?e moim "ne

benfachem" jest. .. fechtunek. By?em te?

wówczas instruktorem sLermierki dla

wojskowych austryjackich w Krako

wie.

Austryjacki sZlampan "Palugiay" sma

ko\va? mi tej nocy, jak najautentycz

niejsza "Veuve Cliquot".

Pra,vdzi,vie przykr? przygod? prze

?y?em 'v Warsza\\?ie. I ten wypadek
ka?e mi zaliczy? ow? noc Sylwestrow?
do najmn:ej udanych w mem ?yciu.

Czy mia? kto sposobno?? pi? zdrow?ie

s-oleniz.arita \v noc Sylwestra? ?y,vego

solenizanta? Tr?ca? 'ii? z takim face

tem, co Ula na imi? Sylwester, kielisz

kiem?

Napewno nie! No w?a?ni-e. Wi?c pro

sz? si? nie dzi wi?? ?e mi si? zda?o, i? wy
..

gra?em g?ó,vny los na loterji, pozna,v

szy przygodnie w którym? z nocnych

lokali m?odzie?ca, który przedstawi? mi

si? j.ako Syl\\?ester X. Fakt spotkania

cz?owieka o tak rzadkiem w Polsce

imieniu poczyta?em za najszcz??liwszy

prognostyk dla rozpoczynaj?cego si?

roku.

Jak?e? si? bole?nie za wiod?em w

mych wró?bach i' Spotkanie moje z pa

nem Sylwestrem nie wysz?o ani mnie,

ani jemu na dobre.

Odwiedziwszy kilka lokali rozrywko

wych w mie?cie i za rogatkami, zapro

si?em kochanego Sylwka do siebie na

czarn? kaw? i Benusia. Ju? ?wita?o, gdy

mój go?? zdrzemn?? si? na otomanie, a

ja, rozebrawszy si?, po?o?y?em si? do

?ó?ka. Gdy obudzi?em si? w po?udnie Vi

dzie? Nowego Roku, zauwa?y?em brak

na otomanie wczorajszego solenizanta,

za? w przedpokoju na w ieszad le brak

nowego futra.

Sympatyczny Sylwek odnalaz? si?, a

raczej, zosta? odnaleziony poto, aby za

ko?czy? noc Sylwestrow? paru miesi?

cami kozy. Fu tro ju? si? nie odnalaz?o:

ani na W o?ówce, ani na Kercelaku.

- Fe! Brzydkie to imi? ... Sylwester!

Nie IUQi? go... Tego imienia ...

* *

*

Zofia Nakoneczna

Parma Zosia Nakoneczna jest, dopiero

czwart y rok na scenie, cho? ju? zajmu

je powa?ne stanowisko 'v teatrach T.

K. K. T. i gra obecnie w "No,vym'· w

sztuce p. t. "By? sobie wi?zie? ...

"

_ Zbyt nie,vielkie mam do?wiadcze

nie z tymi Sylwestrami
- zwierza si?,

ukazuj?c w u?miechu serj? konkurso

wo pi?knych z?bków.

_ Zanim wst?pi?am na scen?, uczy

?am si? w klasztorze w Krakowie. Tam

ju? o 10 wieczorem trzeba by?o spa?,

wiec pó?noc 'v wilj? no\vrgo roku zasta

,va?a mnie w ?ó?ku, pogT??on? \v ?nie.

N,ajpi?kniejszy Syh\?ester dla mnie by?

chyba wtedy, kiedy pewnej nocy

noworocznej przy?ni?D mi si?, ?e je

stem artystk?, pra\\'"dziw? artystk?.·.

J ak pan widzi, sen si? sprawdzi? ...

* *

Micha? Znicz

Znicz by? dopiero od czterech mie

si?cy "promo\vanym na aktora", gdy

za.anga?o\\Tano go na konf.eransjera pod

cz,as popisó\v artystycznych 'v noc Sy 1-

,vestro\v? do "Klubu Artystycznego"
na ulicy Brackiej.

- Mam trern?, jak d}abli ...
- mó\vi

dzisiejszy ul ubieniec publiczno?ci te

atralnej i kinowej. - Na sali arysto

kracj1a rodo\\?a, artystyczna i finanso

wa.

Siedzi mistrz K.u.zimierz Kami?ski,

Mieczys?aw Frenkiel... Damy dekolto

wane, wybi?uterzone ... A j&l, debiutant. ..

jeszcze wtedy niedu?ego wzrostu (tak

?amo, jak i dzisiaj zreszt?). Staram

si? subtelnie i jaknajeleganciej konfe

6

,I

rowa?.; Gdy wtem zjawia si? drab,

wy?szy od pana o g?ow? i pot??nym

basem przerywa mi przemó,vienie od

progu: .Serousl Gibany pata?achu!"

Pó?niej si? do,viedzia?em, ?e ten drab

nazywa si? Walter i nie ma zwyczaju

liczy? si? z tern, gdy otacza go elita

,,\vy?szych dziesi?ciu tysi?cy". Wtedy

.zdawalo mi si?, ?e to jest ostra krytyka

mego wyst?pu i postanowi?em od tego

Sylwestra z rez yguowa? z karjery aktor

skiej, czego tQ? solennie nie dotrzyma-

?em.

Nast?pne noce s yl westrowe sta?y si?

najpracowitszemi nocami mego ?ycia ..

Nieraz musia?em w kilkunastu loka

llach wyst?pi?. Bywa?o, i? spiesz?c si?

dalej, zaniedba?em odebra? honcrar

jum tam, gdzie ju? ?,od'wali?em mOJ

numer". St?d by walem nieraz stratny,

nie mog?c pó?niej odebra? nale?no?ci.

To te?, gdy pewien impresarjo zapropo

nowa? mi, ?e on "mn? zaadministruje",

odbieraj?c z góry honorarja za mnie

-- potr?caj?c sobie tylko 10%, skwa

pliwie na to przysta?em.

Tej pami?tnej nocy szybko si? za?at

wi?em z wyst?pami, maj?c g?ow? za

pl z? tni?t? li ty lko stron? artystyczn?.

Ale tej nocy nie zarobi?em ani grosza.

Impresarjo ju? mi si? wi?cej nigdy nie

pokaza?. Zapewne za moje pieni?dze

wyemigrowa? do Ameryki.
- I pan to nazywa najprzyjemniej

sz yrn swoim Sylwestrem? - zdziwi?em

si? mocno.

-- Sylwester by? przyjemny; to do

piero Nowy Rok przyniós? rozczarowa

nie ... Zreszt?, tak zwykle bywa ...

*
*

*

Julian Krzewi?ski

Sko?czy\\?szy rozmow? z koleg? Zn i

czem, mia?em 5i? z.abra? do charakte

ryzown n ia (bo to by?o ju? po 7 -ej ,vie-

Micha? Znicz-
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czorem w ?arderobie teatru "Nowego")

i spojrza?em w lustro:

Popatrza?a na mnie stamt?d twarz,

znana mi doskonale od wielu, wielu lat.

By?em z?y na intruza za to, ?e ma te

raz g?b? Jak?? inn?, nie umiem tego

okre?li?, ale jak?? mniej przyjemn?

(dla mnie osobi?cie), ni? jakie? lat te

mu... powiedzmy... dwadzie?cia., J esz

cze hardziej mnie zirytowa?o, gdy
twarz z lustra pokaza?a mi j?zyk. Zro

bi?em wymówk? temu z lustra za ten

nietakt. Wyt?umaczy? mi jednak, ?e to

ja pierwszy zacz??em ... Ugryz?em si? w

j?z y k w?a?nie w tym momencie, wi?c

przyzna?em mu racj?. Tu rozpocz??em

wywiad ... z samym sob?.

I dowiedzia?em si?, i? najprzyjem

niejszy Sylwester by? ten, który mia?

przyj?? dopiero. A wi?c dzi? nie mo?na

o nim mówi?, gdy? dopiero nadejdzie.

Wspomnienie za? po nim zapewne b?

dzie takie, jak i z poprzednich, które

ju? min??y, a wi?c - ?wiadomo??, ?e

Juljan Krzeroi?ski.

najprzyjemniejsza wilja Nowego Roku

jeszcze nie nadesz?a. Nie wiem, czy ta

odpowied? mego sobowtóra ma co

wspólnego z logik?, wiem natomiast na

pewno, ?e dzwonek inspicjenta wzywa

mnie, abym za k\,radrans zjawi? si? ju?

ucharakteryzowany i ubrany na scenie.

Wi?c u?miecham si? mile do mego roz

mó,vcy i ?ycz? mu z g??bi serca i na

pewno szczerzej ni? kiedykolwiek i ko

mukolwiek: "Szcz??liwego Nowego Ro

ku!!".

*

T ola Mankiewicz6wna

Tola ?Iankie,viczó\,,-na ,viecznie za

j?ta i ?piesz?ca si? daje si? nareszcie

z?apa? w Ziemia?skiej.

.,Najmilsze po\vitanie Nowego Ro

ku - by?o u mego wujaszka, pro

bos.zcza, na wsi. By?o du?o, du?o

osób - opowiada p. rrola z mink? ma

?ego dziecka -" s?uchali?my radja, któ

re ,vtedy by?o nowo?ci? - i w?drowa-

li?my po ca?ym ?wiecie - pami?tam,
?e specjalne wra?enie zrobi? na mnie

ten kontakt cielrej wsi znajodleglej ..

szemi krajami ?uropy za pomoc? ja

kiego? czarodziejskiego pude?eczka".

Nagle Mankiewiczówna powa?nieje.

.?Zesz?oroczny Sylwester te? by? bar

dzo mi?y, ale nie chc? mówi?, bo po

co?
.....

tu p. Tola u?miecha si? czaru

j (lCO do swego narzeczonego "za

przyjemny, aby móc wyrazi? s?owa

mi".

- Zreszt? jakiekolwiek by?y, nie mo

g? si? równa? z temi, co przyjd?,

ko?czy za artystk? jej narzeczony.

* *

L. Sempoli?ski

.,Co? Najprzyjemniejszy Sylwester?

prosz? bardzo, prosz?, a mo?e co? in

nego, oryginalnego, np. najpracowit

szy !!!

W 1933 r. w noc Sylwestrow? gra?em
w ? lokalach. Przedewszystkiem pro

wadzi?em rewj? w Hollywood i audy

cj? 'v Radjo, a pozatem zabawia?em

puhliczno?? 'v Cyrku, Filharmonji,

Morskiem Oku, Weso?Ylll Wieczorze i

Komecie. Niemal?e samolotem przerio

si! r-m si? z jed nego lokal u do drugie

go ? moj? partnerk?.
*

W?adys?aw Dan

Twórca polskich rewellersów jest

go?ciem w Polsce; wraz z ca?ym chó

rem objecha? prawie ca?? Europ?, a

na jesie? wybiera si? do Ameryki.
Zawsze jednak tak uk?ada program

wyst?pów, aby Wigilj? i Sylwestra

sp?dzi? w domu.

"Specjalnie ?aden Sylwester nie za

pisa? si? mocniej 'v mej pami?ci,

w-zystkie s? pracowite, z czego bardzo

si? ciesz? .- mówi p. W?adys?aw - bo

jest taki przes?d, ?e jak sp?dzi si? Syl

westra, taki b?dzie i ca?y nast?pny

rok. W zesz?ym roku wyst?powali?my
'v 11 miejscach - to te? ca?y czas je?.

dzili?my po ?wiecie".

Najda,vniejszy cz?onek chóru - bas

(p. Bogdanowicz) namy?la si? nad od

powiedzi?.

Wyr?cza go który? z kolegów -

"J akto, Tadziu, nie pami?tasz twego

naj\veselszego Sylwestra przed dwoma

laty w Poznaniu". Okazuje si?, ?e p.

Bogdano,vicz poza pi?knym g?osem
odznacza si? niebyle jak? od,vag?
i zr?cznOSCl?. Po wyst?pach, ,vracaj?c
do domu, ujrza? przeje?d?aj?cy samo

chód nie namy?laj?c si? d?ugo

\v?koczy? na zderzak i pojecha? wyma

Chu.l?C kapeluszem na wiwat.

W podobny sposób wspomina Sylwe
stra p. J as?owski (ostatnio przyby?y
do zespo?u).

"Przed dwoma laty, gdy §piewa?em

7
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Marja Malicka.

w chórze Eryano, byli?my na Nowy
Rok w Krakowie z Ordonówn? i Kru

kowskim. Ju? na samym wst?pie ba

wili?my si? ?wietnie, potem zwiedza

li?my wszelkie lokale, a o iO-ej rano

w doro?kach urz?dzi li?my wy?cigi wo

ko?o Sukiennic. O intensywno?ci zaba

wy mo?e ?wiadczy? fakt, ?e nasz kon

cert w Katowicach na drugi dzie? zo

sta? odwo?any. Nikt nie móg? ?piewa?,

Mieczys?aw Fogg bardzo lubi Sylwe

stra, bo na drugi dzie? s? jego imie

niny, wi?c odrazu po wyst?pach zabie

ra wszystkich kolegów do siebie.

"A pami?tasz tego Sylwestra, jak ci

kto? przys?a? kilka butelek wina" -

wo?a jeden z kolegów - "lepiej po

wiedz, ?e skrzynk? ca??" - poprawia

Wysocki - nie, nie mo?na ·tak pisa?,

wygl?da jakbym si? chcia? przymó
wi? o 2 skrzynki", a to troch? za du?o".

Adam Wysocki nie wyró?nia ?adne

go Sylwestra: "Wszystkie sp?dzamy w

takiej gor?czce, w takiem nat??eniu,

?e si? cz?sto zapomina, co to za uro

czysto??, dopiero u Mietka na imieni

nach zdaj? sobie spraw?, ?e Nowy Rok

si? zacz??.
* * *

Maria Malicka

"Zaczn? najpier,v od Sylwestra do??

oryginalnego na dzisiejsze kryzyso
've czasy. Przed 5-ciu laty za wyst?p
5 Jninutowy na Sylwestra w ?odzi do

sta?am 3000 z?., - tu p. ?farysia prze

ry\\ra..... mo?e ?le, ?e si? zdradzi?am,

co b?dzie, jak Urz?d Skarbowy ° tern

si? do,vie". - "J u? nast?pi?o przedaw
nienie, mo?e ?i? pani nie oba wia?".

A mój najmilszy No,vy Rok to by?
zaraz po ?lubie, taki pier,vszy samo

dzielny Sylwester. Spodziewam si?, ?e

tegoroczny te? b?dzie mi?y, bo w moim

teatrze, przywitamy go doskona?? sztu

k? "Trafika pani genera?owej".



Dlaczeg? w?a?ciwie 'zakó?cze'nie'

jednego r oku j pocz?tek drugiego
ma mie? W ?yciu cz?owieka jakie?'.
znaczenie - trudno to vspenetrowo?.
A jednak no 'ca?ym ?wiecie chwilc.:

gdy bije godzina dwunasta dnia.'
31-go grudnia, jest uwo?cno za chwi

/? specjaln?, ró?n? od wszystkich
innych pó?nocy w ciogu roku.,

Wi?c si? ludzie rcdujq, jakby mieli

z czego. Jakby odchodz?cy z?y rok

:,;";t' .?+
...
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(bo rok, który si? ko?czy, zawsze jest

z?y)
- mia? ustqol? miejsca r ok : wi

szcz??liwemu, qworcnt iwonie op?y
waj?cemu w dostatki - rokowi, który
ka?demu przyniesie wielki los na lo-

terji, s?aw?, mi?o??, r.iezwyk?e wy

czyny, wspania?e podró?e i wiele

innych pi?knych rzeczy.

Ludzie lubi? si? ?udzi? - umówili

si? przeto, ?e musz? si? w Syl-

sk? cbione ni??oniisk:« setpent un

+ ••
-"".,..

?

po pi jntou roprosi z beczki

8

westra cieszy? na zapas
-

w ocze

kiwaniu tych niezawod lych rozkoszy,
które im Rok Nowy napewno przy

niesie.

Wi?c szclejq.

?(Strzelaj? korki szampana
- albo

wody mineralnej. Fruwai? po salach

dancingowych barwne baloniki i sk??
bione w??owisko serpentyn, o ta?

cz?ce pc.y potr?:aj? si? w ?cisku.

rozradowane. Ka?dy si? tak" spieszy

"wyszumie? ", jakby jutro nie by?o
na tej sarnej ulicy tego samego lo

kalu, z temi samem i atrakcjami. No

tak - ale jutro jest jutro. A tylko
dzi? jest Sylwester...

.

Bywaj? Sylwestry sp?dzane w spo

sób specjalny. Jack Dempsey ze

sw? kompanj? urz?dzi? sobie raz

zako?czenie roku, polegaj?ce na .. I

ci??kiej popijawie, wprost z beczki.

Widzimy na zdj?ciu na lewo, jakie
sztuki karko?omne wykonywa? trzeba

w tym celu .

W innym stylu Sylwestro obchodz?
m?ode angielskie sportsmenki. Czo-

s y L W E S T R A ...
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lO Syz,vester - tylko na lodzie ..

-,",o

11111111111111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllllllllllllllllllllll111111I1I1I1I1I1I11I111111I11I1!j;l?Il1l1l1llllllllhllllll

?owe ?y?wiarki tego kraju nie uznaj?
innego Sylwestra, jak na lodzie:

inaczej nic im si? w Nowym Roku nie

powiedzie, wszystko b?dzie' sz?o -

jak po grudzie.

,?
.. ?

..

ruijrozumnie jszu Sylmester.

W Pary?u Sylwester po??czony
jest z mcskcrodorn., kostjumowem.i
pochodami przez ulice miasta i nie

przytomnem, rozczulaj?cem zbrata
niem wszystkich ze wszystkimi. Ge-'
neralne szale?stwo ...

Najrozumni'ej Sylwestra sp?dza
Bobo. W?a?nie si? obudzi?o. .

Bije
godzina dwunasta -

o czem ono

nie wie. Rodzice wyszli 1/ posza:-·

le?" -

o czem równie? .nie wie. -

Wpa?rzone oczarowanym wzrokiem
w gwiazdeczk? nad g?ow? - (to
nic, ?e tylko z piernika) -

i w ?wie

c?ce s?o?ce, -

(to nic, ?e to

tylko b?yszcz?ca, krucha kula) -

Bobo wyci?ga r?czki do srebrnych.
i z?otych niteczek, zwieszaj?cych si?
z choinki, jeszcze si? nie zustono

wia nad ich warto?ciq rnaterjaln?.
Ma tyle skarbów tu? nad g?ówk?.

I

jest g??boko szcz??liwe.

9
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Nabrany antykwariusz

By? antykwarjuszenl
- nie?a

twe to zaj?cie. Oprócz znawstwa

Fachowego trzeba mie? jeszcze
.mos" do interesów, "oko" na kli

jenta i Iicho wie co jeszcze. Prze

kona? si? o tem poniewczasie pe

wien ant ykwarjusz warszawski.,

którego ,.,nabili w butelk?" dwaj

zr?czni eleganccy opryszkowie.

Jeden z nich udawa? takiego,
co ma bezcenne dzie?a sztuki

i chce je sprzeda?. (Ant ykwar
jusz obejrza?, uzna? dzie?a za ar

cydzie?a, zaj ?? si? sprzeda??).
Drugi opr-yszek odgrywa? rol?

takiego, co chce kupi?. Podoba?o

mu si?, da? zadatek, ale jeszcze
gr ymasil, kaza? zmienia? ramv,

to si? anga?owa?, to cofa? - slo

wem taki Kunktator.

'Ale ten pierwszy potrzebowal
pr?dko pieni?dzy. Antykwarjusz
wyczul, ?e ten drugi przecie? w

ko?cli kupi - bo si? ju? bardzo

do arcvdziel rozpali?. Wlec zary

zyko,va?, i temu pier,vszemu ?a

liczkalni i awansami wyp?aci?
zgóry 15 tysi?cy z?otych. (Prze
cie? naby,vc? ju? lllia? 'v r?ku:
nabywca zgóry da? na ramy t y-

.

si?c z?otych ? nie cofnie si?,

lnowy niema!).

Ba - ,v?a?nic, ?e si? cofn??.
J ak tylko, ten pier"Tszy dosta?

s,vo,je 15 tysi?cy - ten dr'ugi
przesta? przyclt.odzi? do ant y

kwarjllsza. Zaniepokojony t? ci

sz? antykwar.Tllsz zacz?? si? do

,viady,va? o tych panó,v. Co si?
okaza?o? Wyjechali obaj \v nie

,viadomym kierlinku. Naz,viska

mu podali zmy?lone. Ich lllksll

so,ve m ieszkania nie by?y ,vcale

ich ,v?asno?ci? - odnajmowali
,V' nich tylko sllblokatorskie po

koje. "U,j, niedobrze" ...

"No, ale n1am cllocia? obra

zy" - pociesza? si? antyk,var
jlISZ. "rylko có?? Zobaczy? je
pra,vdziwy znawca? nauko,vy
ekspert - i orzek? bezapelacyj
nie, ?e to falsyfikaty, nawet do??

ordynarne. Wtedy dopiero anty
kwarjusz obliczy?, ile do tego
z?otego interesu do?o?y?: zap?aci?
za obrazy 15 tysi?cy, dosta? na

ramy tysi?c.
RahIl?niki zw?dzi?y mu naj

bezczelniej 14 tysi?cy z?otych ...

Szuka ich teraz IJolicja.

W?ród nailepszch przyiació?

psy z.ai?ca ziad?y

Gdyby nie b.y?o Ligi Nurodom

i szlachetne,j Anglji, która tak

wymownie stan??a w obronie na

padni?tej Abisynji, ta ostatnia

wicclzia?abv, ?e musi si? broni?

przed zbrojn? agresj? W\loch.

Poniewa? istnieje humanitar

Ila jnsi-ytllcia gene,vska dla obro

ny s?abych i uci?nioIlych - ,vi?c
teraz Abis'ynja broni? si? nlusi

niety?lko przed or??el1l w?oskinl.,

który jej, jak dot?d, zagarn??
llie"\viele ziemi. Abisynja broni?

si? musi ponadto przed dyploma
t-ycznemi machlojkami Gene,vy
i Albionu? które jej chc? odebra?

i te ziemie, na których noga mlo

ska ieszcze nie stan.?la!
Dziwi? si? tlI poteln, ?e ka?dy

Abisy?czyk ll,va?a ka?dego bia

?ego za OSZlIsta i szalbierza - i

?e radby go powiesi? na pier"\\7-
szej ga??zi .. albo spo?y? go w ma

jonezie z kartofelkami ...

Abnegacia

czy nadmiar karno?ci?
,

?lamy w Sejnlie 206 pos?ów -

'v tern tylko dwie kobiety.
Malu"y w Polsce 32 miljony

11lieszka?có,v - 'v tenl ]Jrzesz?o
[Jo?owa kobiet!

Czy Polki zrezygnowa?y z lnan

datów, bo si? niemi nie intere

so,va?y?

Czy g?oso,va?y, jak "\vskazy,va
no z góry, w imi? karno?ci?

Niem?drze umieszczona kar

no??, która si? mo?e zem?ci? ...

Ju? si? na bruk ,vyrzuca urz?

dniczki, nie dlatego, ?eby gorzej

pracowa?y
- ale dlatego, ?e ko

biety .. ,.

10
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Z ?akt'em ...

Kiedy przed wojn? w starej
budzie na Du.niiowiczowsk icj 0-

hrotny i zdolny dyrektor Ludwik

?li,vi?ski wystawi] ladn? operet
k? "Baron Cyga?ski" - publ icz

IlO?? bawi?a si? dobrze.

Po,vodzenie by?o murowane.

kasa zgarnia?a pieni?dze - a ?
to przecie? zdolnemu. (Lyrektoro
roi ?liroitiskiemu. chodzi?o przede
IDszystkieln.

Dzisia.j ...

\V stolicy Polski Opera Sto?ecz

na wystawia... t? sam? w?a?nie

operetk? "Baron Cyga?ski"
lecz nadaje ternu faktowi znacze

nie "sensac.li artystycznej sezo

nu". Szumne, w kinowym stvlu

redagowane komunikaty robi? z

pnczciwego Straussa niemal Wag
nera, a z mi?ej operetki -

oper?

komiczn?. (Po "Rose - Marie" i

innych).
Zda,\Taloby si?, ?e w instytucji

muzycznej obowi?zuje nietylko
lne[O(Z.ia - ale i ... lakt.

'V'ydzia? })ropagandowy.Opery
sto?eczne.l zupe?Ilie o tem zapo-

lnnia?.
'

Spauperyzowani inteligenci

"T ed?ug ostatnicJl daIlych sta

tystycznych, z po?ród praco,vni
kó,v uIn)i?s?o,vych zaled,vie 3.,4%
zarabia nliesi?cznie powy?ej 260

z?otych.

Najlicznie.tsza grupa
- 60%

'\Tszystkich "intcligentó,v" - za

rabia od 180 do 200 z?otych,.
Nie ci s? .leszcze na,jgorsi. Bo

]Joni?ej 100 z?otych miesi?cznie
zarabia 16,6% ,vszystkich praco
\Vl1ików umys?owych. Czyli szó

sta cz??? ?,inteligenc.li" polskiej
zarabia grubo poni?ej oficjalnego
nlinimllm kosztó'v lItrzymania ...

Czyja ,vina? Nape,vno niepra-
codawcóvl. ?,Konjunktllry" ... Kry

ZySll ... Bezsenso,vnych, wy?rubo
,vanycll llbezpiecze? socjalnych,
okazuj?cych si? ,vko?cu fikcj?···
r "Tielu innvch., a? nadto dobrze

znanych czynników.

Przede,vszystkiem tego, ?e gdy
,varsztat prac'Y lIpada - a upada
.T? dzi? w Polsce firmy najsoli
dniejsze - to sk?d?e ma hojnie
,vynagradza? swych praco\vni
l<ów?

U ptJrty nurek.

I
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ROZRYWKI POLITYKÓW

CI??KA ?ONGLERKA LA VALA
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NIEFORTUNNE POTKNI?CIE MIN. HOARE'A

, ,?

'?' \?\ (,?/
'?? 1---

'-,

?.1-

NOWOROCZNY POLONEZ POLSKICH M??ÓW STANU

t m J>i(!rrtJ?zej purze min. llecl: i po«. Miedzitisl«, IV drugie] IIlarSL. Car i p?]«. Stel/Dek. tn trzeciej
- -- oil tumtuch rdala.

obj?ci u?ciskiem. promjer Ko,?ciillkuloski i min. !Joniatoll)ski)
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Anglj a broni?ca . praw Ahisynj i do niepodle
g?c·?ci nieco inaczej zapatruje si? na wolno?? Egi
ptu. Nic \vi?c dziwnego, ?e \V ??gipcie wrzenic jest
nieustanne. Podczas ostatnich star? studentów

egipskich z woj skit-m pad?y strzu ?y, pola?a si?
k rr w, byli zabici i ranni. W?ród tych ostutnich

z na laz ?

..

si? studen t ?lohan1ed ".i\hdcl-lla.kin.
1)0 O?l11iu dniach' cicrp ic? ranlny Mohamed

zrna rt. Zd::!?y? atoli przed ?mierci? wystosowa?
do ministra Samuelu Hou rc'a list. List ten

jest wi?cej ni? druma.tyczny w swej wymownej
prostocie. ,,\"Ilasi of'iccrnwie ?, pisze przed ?miurc ia

Mohamed - strzelali do mnie, czuj?, ?.C wkrótce

umr?. Ale jestem szcz??l iwy, ?e trac? ?ycic i ?e

oddaj ? j e za f:,gilpt. Smicr? jest n iczr-ru, a gorzki

posmak nic?wiadomo?ci jest s?odki, kiedy chodzi

o los t-:giptu. Niech ?yj e f?gi pt ponad wszystko.

Ohy? nasza ofiara p rz yn iosla owoce. Precz z A n

glj?!! Bóg was pokarze za to, co?cie uczynili z moju

ojczyzn?". Podpis po?o?ony pod tyrn Iistem

hrzrnia ? : "Jedna z ofiar egipskiich. :\Ioha111Cd .. Ah

dcl-Hakin". List :\Iohal11cda ku rsu,l e po l.ondynic
i \\Tywar? teB11 s-ilnc ,vra?eni c. :\IO]lHiI1ICd jest sy

nenI k.raju, który nic nale?y do IJigj Narodó\v. Nic

l1alezy ho nic Bla nie,podleg?o?ci, (:zarlla i ohfi

tuj ?!ca \\r nic\volnikó\v .A.bisynj a .i ('st cz?,jnkic1l1 I.j

gi; jej synoiln rZc:!'d a,ngicls.ki dostdi'c.za karahinó,y,

hy \valczyli o ,,'olno?? - syno\vic l??giptll padaj ? od

kul karahi'nóv," angielskieh, ho \valcz?! o \volno??.

:\lo?li\vo?? olhj ?cia sallkcj cHni dusta\vy nafty do

'V?och ,vy,yo?a?a ,vielkie tarcia lni?dzyn,arorlo'\v(',
ukazuj ?c grQ,z? t.rulgicznego konflik1u l1Ii?dzy W?o

chami a f\nglj ?. Pod \'Tp?yv,'ClTI tej grozy powsta?
projekt po,kojo,vy Hoarc-IJaval. l'en projekt zu,?

zrodzi? burz? \\" I.Jondynie, (?enc,\'ie, PIJ cz??ci \v

J.Jary?u. Spój rZlny j cdna1\:, jak \vygl?da ,vrd?ug
statystyki dosta\\'y nafty do \\"?och. RU111runja do

starcza 34,6 proc. ca?ego ilnportu \\'loskiego? so,yic

ty - 2-2,1 proc.; Iran (nafta angielska) 12,1 proc.;

kolonj e holenderslkie -- 10,;) proc. ? ??rancj a - 4

proc.; Kolumbja - 3,5 proc.; \Venrzuela 1,7 proc.;

pozosta?? nie,vielk?! ilo?? dostarczaj ? inne kraj e.

Ten stosunek procclltO\vy najlepiej ,vyl?azuje, kto

naj ,,·i?c('j t raci?hy, traccJc dosta\vy? po zastoSO\VH

niu nafto\\'yeh sankcyj t'ors(n\"anych przez i\ngljt:).

NA MUSSOLINIEGO Z.WRÓCONE S? OCZY

?WIATA

. .

I?

t..· •
?

?..
?

-

•

•

r I

I

l)oeieszIl1Y si?. Nie jest ?ak ?l('. :\ló,viollO, pi
stlIlO, ?e jest ncHn ciasno, ?e tereny ZiC'l11i s::! ograni
czonc. ..\ tylllczascll1 rok kOllczy si? pod dobr?
\vró?h::!. Znalaz? si? uczony, który z lllatematycz
I1? ?,cis?c?cic} do\viód?, i? ziclnia JYI0?e jeszcze po-
11lic?ei? n1iljard s.ze?i'set llliljonó\v ludzL

?ie trzeha ,vi?c h?dzic clllj,grO\\'a? na ksi??yc.
\\}' y?y\vil11y si? j a ko?. \Ved?ug roz plasof\vania
przysz?ycJl 111ieszkuIlCÓ\Y Zil'111i przez wspDmnjane
go liczonego, Brazylja lllo?e \vy?ywi? :300 111iljonó\"
ludzi, a ohecnie "karlllia zaledwie ;31. ..\rgentyna
utr.zylllujc n miljonó,,,, a tylllcza?;('m IlU jej grul1-
cic przy zastorsO,vaJ1iu racjonalnej upra\vy zmie?ci

si? i \vy?yje 1;>0 Dliljonó\\,. \V i\ustraJji dUlnnle

rozpiera si? (i 111iljonów ",kSCIIOfobó,v"", a tynlcza
SCl11 1110g?aby prz)rgarn??, i przyodzia? ... 120 milj 0-

nó\v. i\ Kanada? - mo?e da? przytu?cl{ i to ,ycale

\vygodny 110 111ilj on0111, a posiada zalechvie 8 111il

j onó\y ... d\\Tuno?nych indy\\Tirluói\\'. I iak dalej i tak

dalej.

\\Ti?c po co \\"oj ny? poco tyle grallic, poco c?a

protekcyj ne, "raIki o eksporty? spory () iIllporty!
(?zeIllu te bogate, urodzaj ne kraj e eksploato,vanc
s? tak egoistycz11ie, czemu c.zyni? 1131n tyje restr}rk
cyj?

I.Jogika, lna trn1a tyka, na uka, 111i?o??, bli?niego,
i ntcres po,vszechny nakaz.uj ? ... ach? w?a?nie, ?\\ria?

nie rz?!dzi si? logik::!, a 1l1i?o?(' hli?niego u,,?a?a za

na i \vny a nar h 1'011 iZ'll1.

... ?

.,.
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KOBIET A l BAST A!
POWIE??

Ka?dy nowy prenumerator "?wiata" otrzyma pocz?tek powie?ci Janiny Surynowej-Wycz6?kowskiej "Kobieta .

i basta", której druk rozpocz?li?my w listopadzie.

Pó?tony, pó?cienie i pólmroki doslosowywa?y ?a p icrwszych stronach wszystkich czasopism
SliC2 do pó?s?ów tekstu mcla nchulij ncj piosenki, a znpowicdzinno "inauguracyjne przedstawienie li
blaski ?wiuteI k rzyk liwcj gry ha rw s?u?y?y jako teraeklogo kabaretu "Folie de Varsovie",
t?o do saruhandv wulkanicznvch d?wicków, l\;a tilrnowvch ekranach pokazano publiczno-

Próba gcnci'alna w?ród
...

krz?)'kó\Y: z dr-ncrwo- ?ci wn?trzr: odnowionego lokalu. C?Iarlllury! Ni
wania, powtu rzu nia zhiorowvch scen, podnoszenia kle! Widownia! Szatnia!). Na ulicach Oh\VO?OtllO
i opadania k.u rty ny, ci?!gn??a Sii<2 d?ugo w noc. w ponsowym samochodzie dohrze pomy?lan? re-

Po ciemnej widowni, o?wietlone-j odhluskiorn kla m? nowego przyhytku "lekkiej sztuki".

hij ?cytn ze sceny, snuli si? ludzie teatru. Dyrck- Na wszystkich kioskach rozlepjono olb.rzyrmc
tor li re?yser, dekoratorzy i autorzy, 111UZVCV i kry- afisze!

tvcv, i al{torzy w kosi j umach.
?

--......

I na wszvstkich wvstawach umieszczono foto-. .

\Y szyscy '?li, zdcn'c?'wowani i przem?czeni. gra fj l' ludzi ? zllanycll nazwiskach, którzy mieli
R l

.
.

lzi l J.. f
.

w kabarcci t..

wyst?pów a?, grc'l/', s" l) icwu? i dekoro-
o )IO]}O U\YagI, U( ZIe ano sa )le 111 orll1acYJ,

,\ ? L
_

-

" eJ
L

...

l k
.

l" l l
.

.

) ,,·a? f1(). Kto' rz?! 111ieli t\
...

,·n1 kaharele111 kieTO\pc'l''. iI> ot Yo\vano ,,}lOCIC lU
, poe czas g< y rezyser l {a- .., ,\ ?

l· l ].. ?' '''' O
.

l?t(')rz?! 1111· oli dla tego kaharl\tu Ilisa? i t\vorz?·/'.pl' nl,lstrz (encr\VO\\"tl,l SI? "nn g osno. eZy\Vl-
...

-_
L

u

_

L

?cie staty?ci dopro\yadzali ich do hia?cj gor?!czki, a }-Ootografja ,yi?c l\Iarty r-raraso\viCZÓ\Vll)T i jej
cllóry do czer\yonej pasj i. naz\Yisko znalaz?o si<2 naraz \v?ród naz\visk tej

Z 1-0·1 K
'" . ..

?' B?· Jlliar\
...

"'. eo d?,rrcktoTa .. \., re?,
..

·scra B., litorc'lto'\,,, (?. l·
--Ja to ?

.. 1111 ossac ?{J pr0l11lPnIa. y \Y S\V01Ill .

_ \,. ,\_

?v\v?ole. Ju? o chorohie i kluseezkuch na nl1l'ku 1)., kOllllpozytora E., ?pie\vaczki f?., lHlletnicy 1.l., re-

l};O\vy nie hy?o! Zagl?!da? ez??sto do hufetu, po?
\vrlersó\v H., tenora l.!!!

ch?aniaj ?lC ostre zak'lski i wychylaj <!e du?e kie- Oj ciec :\Iarty znika? teraz stale o szóstej z do
liszki czystej! By? prz(·mi?y. r()zmowny, weso?y, mu, aby chodz,!c po ::.\'"owyl1l ?wiecie, przygh)da?

do\vcipny! "Tiedzia?, .l ak z kinl rOZI11a\via?,! .. \k- si\\ \vysta\YOnl i gapi? si? na l'ekla111y.
torom prawi? komplementy i opowiada? im kawa- ".T<'go dziewczynka" patrzy?a na niego ze wszy
?y. i\ktorko'111 ohiccy\va? skonlpOnO\Va? rc\yclacyj- stkich fotografij, u?,n1il'chaj?lc si? do ojca z zado
ne kostj mny do no\yych "przebojów rewjowych". woleniem. Zuch ma?a! \Yyp?yn??a na po,wierzchnit;'
I)yrektoro\vi tca tru z go(lno?eic! si? k?ania?, jedno- ?ycia artystycZ'l1cgo raz, d\ya, trzy!
cze?nie daj c!C 111U odczu(?, ?e j C'st dla niego "cz?o- J al{?e go to cieszy?o!
wiekiem opatrzno?ciowym". He?yscl'a s?ucha? ze Z dum?! spotkanym osobom pokazywa? fotosy

zmarszczk?! skondcnso\yancgo szacullku POll1i?dzy córki i zhicra? po\,rinszo\vania L ea??! nai\vno?cic!br\vianli. Krytykó\v prosi? do hufetu i 11ie spicra? zakochanego ,y S\Velll dziecku oj CH.

si? z nimi, przytakuj,)c im i s?uchaj?c ich rad i Pacjenci, ktorzy na wystawie obrazów byli i
uwag. Nawet na niektóre stawiane mu zarzuty widzieli akwarele córki, s?ali sic teraz dla clentyzgadz.a? si? bezapelacyjnie (przez delikatno??, j c- sty Tarasowicza "najl1lilszymi" Illd?l1li. C?l1liech;l?
dynie pocichu informuj?!c ich, ?e "ten szczegó? WH- si? do nich i rozk?ada? ich rachunki na d?ugotermi-dli\vy plallO\va?a '-raraso\viczó"\vna"). nO\ve raty.

Przeciwnie, pochwa?y zagarnia? ?apczywie tyl- \Yszystkil1l tym, którzy wybierali sit;' na uro-ko na swój rachunek, i "t? racjonaln? dobrze prze- czyste otwarcie kabaretu "F. d. Y".obni?y?y cenymy?lan? planowo??", i to "uwzgl?dnienie wzajem- z?otych koron i z?otych mostków.
nego stosunku do siebie hry?!"

Samej Marty oj ciec prawie w cale nic widy-lVszyslko dla siebie!
wa?. Trudno. Rozumia?, ?e dziewczyn? poch?ania-Z ka?d? chwil?! re?yser i kapelmistrz, aktorzy ?a przygotowawcza praca do "zupelnie nowej sza-i staty?ci, Irzemie?lnicy i gapie teatralni - umac- ty scenicznej", któr? musia?a na czas wyko?czy?!11iali si? 'v !)rzel{onan,i li, ?c ta ca?a "spó?ka (Ic-kora-

torska
"

,to "buj da Ila resorach". !)OCll0tlzono do

przekolIania, ?e \vszystko kOlnpOn,o\val i \vszyst
kienl kiero\va? Kossacki, poz\valaj ?c j edyn.ie 1?ara
so\viczó\v,nie podpisy\va? nricktóre makiety j \vyl{o
ny\va? pOll10cnicz?, drugorz<2dnQ prac?. Co kiero ...

"ya?o !{ossael{inl \V tej d?ell tcl111CIlSI{iej lls?u?,llo?ei
dla <Janly? Zapc\vne rOlnans, alhn flirt?

(?ll\valono \vi\:e ".zdolnego Kcssackiego" i po
d,zi\viano "utalento\va,nego ch?opa", klepi?!c go po
ran1ieniu, pod,czas kiedy ]"'araso\viezó\v,n? ca?o\va
no \v r?ezki, zagl?dano \v jej oezy i U?]lliechano si?
do niej. ,,:\Iarta by?a grzecllu \va,rta" - lllia?a \V

sobie hez,,?zgl?dnie ,,?;cx appel" i prZ?TZna\Vall0
!(ossackd(ITI111 dohry gust.

r
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?Iatka l\fa,rty inaczej p-atrzy?a 11a rozg?os, jaki
zaczvna? otacza? córk?· \V?n?ci\vie teatr hv? kon
sek\?entnym rezultatem studjów, jakie l\Ia?rta po
hiera?a zagranicq i j cdnocze?,nie J)y? procrlltenl od

\vy?o?oncgo na te studj a kapitn?u. P0l11illl0 to 111nt
l{a nie l)y?a rada. Dla niej idea?enl przysz?o?ci
córki by?a tak z\vana da\vnicj "dobra partj""a". Ta
lent córki, jej sal110dzielno?? nie impono\va?y jej
\veale. Natomiast zalllyl{a,nie si? 'v jednej

..

p?'a
CO\vni z 111?o.<1Y111 111??czyzn? Jla dlugie d,nie i noce

niepokoi?o pani? '"farasG\viczo\v?!
r-fen Ell1il Ko.ssacki 111Óg? rozkocha? 'v so})ie

?Ia rtrczk?, 111Óg? j? u\vie??, 111Óg? jej za111]{n?? dro-



g? do z rohicniu dolirej part] i (Szcnker), mógl jej

popsu? op inj?
'

Wp ruwdz ic kobiety teatru robi?

czasem ku.rj pry j hogate ma rj a?e, ale S?! to ;rzad

kic \vyj?! tki, .naj ez\,?cie.1 prz('ehodz?! one z ruk do

r?k, a ,.J1a sta rp la ta urnieruj? w st rusznr- j n?dzy.

\Vi?c?

\\Ti?c matka Marty zupe?nie inaczej od ojca

pa trzy 11<-1 rozg?os, jaki otacza? zuczyna córk?.

.Icszczc inaczej nu s?aw? Mu rty patrzy stry

jcnka Tuta. Pani dyrektorowa poprosilI chce pro

si? siostrzenic?, aby u?ywa?a pseudonimu sccnicz

llego i ,nie szarga?a llaZ\viska 'faraso\viczó\v po sce

nie kahareto\vcj. (I)o?? by?o C.llyh<l ju? tcgo skan

dalu \v rodzinie!). ()kropno??! N az\visko "l'ara·

so\viczó\v ohol{ naz\visl{a tej llagiej girlaski i tall1-

tej \vyuzdanej pie?niarl{i!

\Vpra\vdzie dyrek.tor t?lUIlHczy ?onie, ?e CÓl::

ka icIl "I?u" llla gorsz?! opinj ? od l\Iarty. Ale to

llic lIlie pOlnaga. "Lll" hy?a 111t2?atk?! i h?dzie Zll!J

\VU nl??atl{q i jej \vszystko \volno! l)od·czas kiedy

lla tal{iej pannie "zdeklaso\VClllcj
lo'

\vsku tel{ pracy

scellicz,ncj opinj a "suchej nitki" nic zosta\vi i "?

hIotelll j?! Zlllicsza".

Ju? si? zapytanopalli?! dyrektoro\v?! Ila halu

reprczontacyjnynl (który si? odhy? \y sal?)nacIll?a

dy ?llnistró\v), czy ta '-raraso\viczó\vna z l{aba?retll

jest j ej l{uzynk?!?

\Vi?c 'nic lllo?na si? dzi\vi?, ?e pani dyrektoro
\va 1l1usi napisa? do siostrzenicy hjlccik uprzejnIy
z pro?h?! o u?y\vanie pscudonilllu scel1iczncgo i llic

llara?anie naz\yiska 'faraso\viczó\\- lla dCl1lonstra

cyj ne postpono\vanic go na l{a?dcj \vysta \yie sklc

po\Yej i IUl ka?dynl rogu ulicy!

I .. u zato \vvohra?a s(}hie, j al( to ?Iarta cieka\vie

?yje \v ?\vietlc"' reflcktoró\v, sZlninc}{ i }{lIlis! I?u za

czyna ?\larcie tego ?ycia zaz<tro?,ci? i zaczyna si? z

?Vlalrt<:! liczy?. ?raka trusia i ?yj e sohie, j a}{ chce!

Hohi co chce! ROlllansuj e z ]{iIll chce! I g\vi?d?c so

hie na \vszvstko! I..IU J)y?a na "Balu (;a?ganiarzy"
i wie, j ak

?

si? \v ?\viccie artystycznyll1 ha\vi, p?a

\vi?c si? \V pornografj i i pikan'terj i!

Wi?c, t?u l\Iarcie zazdro?ci!

Szcnkcr J)y? (1\va razy II paIlst\va "ra1'aso\vi

CZÓ\V ,na \Vilczcj, ale oba razy, lliestcty, llie zas?a?

panny l\larty. l\latce j ej przy olcazj i zrcfcro\va?

S\voj e pogl?dy na prac? kohicc?! "dohr?J dla l{ohi(·t

hrzyd,kich, ale zb?dn? dla tak uroczych, j ak pan

na ::\Iarta". I)1a pana 13rUIl-Ona Szcnl{cra l{a?dy li

tera t by? "piSI11akielll''', }{a?dy 111ala rz "pacy ku-o

rzclll", ka?dy 11111zyl{ 9,grajkiclll". 'Vszyscy ci }G1-

hotyni razcnl \vzic:ci chcieli \vydrze? salono1l1 uro

czo pi?l{,nc! pann?!
Jak?e hy?ohy pi?knie, \vcd?ug llicgo, ahy ta

111u?a, rozkoszna pallina i\Iarta porzuci?a sztucznie

Inalo\vane króIest\vo tea tru i st\vorzy?a sohie real

ne królest\vo dohrohytu i sZcz??c1a, godnego tal{

llli?cj kohiety.

Pan Szcnkcr mówi? ogólnikum: i elawal du?o

do my?k-niu ...

Pa n i 'I'n rnsow iczowa bi la sic z m vsl am i, co to

Ul i (li () o z II a c z a t? ? ( : z y p e rs p c k t ;r \ \
T

Y .? 11 a t r y 11 io 11 j a 1-

ue, czy bezczelne p.ropozyc j t', które stuwiu si\, ko

hicIom z innej sfery?

Prcmj cru.

I..JUl11py malowane w smoki. Autcntycz ny mu

rZyl1 \Y CZeT\VOnej Iihcrj i prz:y drzwiach. Marrnu

rowc szatnie. Zygzal{i barwnych dywanów 1Ia cpi.

Iep tycz.n ic \vygi?tycIl schodach. Widownia \vypc?
niouu do osta tuiego miej sca.

Jest ju? ciemno. ?Iuzyl{a gra. Na kurtynie ze

srehrnej lalnly l?ni?! t?ezc reflektoró\\f. SclcdYll

CiCl11niejc i przechodzi \y intonsY\Vn?l har\v? SZlllcl

ragdu. l)cr?o\va ró?o\VO?? po?ys,kuj l'. Z?oc?! si\, kon

iury purpuro\vego zachodu S?O{lCt1. L..iIjo\ve Sllll?

gi 1lIuj ? hn r\v?' allletystÓ\V, za ch\vil? za? .i asnych,
kr\\'istych ruhinó\v! \\Tihruj?! ?\yjat?a i har,vy,

pr??elatuj Zl skry i h?yska\vic?, llligoc?! g\viazdy na

cielllnynl grtlillacie nocy.

l)ubliczllO?? bij c hra\vo jeszcze przcd... pod
niesienielll kurty:ny!

(?o za lrylllI1f dla dcl{oratoró\v 1

Stryjenka rruta u?nliccha si<.:. Ju? \vcale nil'

by?ahy obra?ona, gdyhy kto? \v?ród hra\v zal{rzy}{
n?!? I1nz\\'isko '-raras:?j\viczó\vny.

(:i paIlst\vo \v pier\\Tszyn1 rz?dzie \v?a.?nic 1llÓ

\vi?!, ?e kabaret tcn llla "rachel zacJJodnio-curo,pe1-
?:ki''', a Szenkcr udziela infornl?lcj i, ?e \v an tr?l,kcic
\\T sali ,napra\Yo h?\dzic dancing, ?l \v sali nale\vo

coclail-ha1'.

Nadz\vyczajne!
!..IU \v?o?y?a haIo\v?! suk,ni\, z oryginalnell1 \vy

ci\,ciell1 poni?ej ?opatel{ i \venlc tego nie ?a?uj c.

I)rczeso\\'a przecie? lIla sortie z ?Tonosta!) które

rzadko \vk?adu, a lllillistro\va Z. llaklei?a sohit, rz?

sy, co jest hardzo l\Jopotli,vc i 111?CZ?!Ce.

\Vidocznic do "??olicH 'V?lrto si(: uhra?.
.

I{urtyna rozsu\va si? lla hoki.

j)odohno \vicrsz s?ynnego poety \\TYI)()\viedzia
la znana Z. fcnolllcnalnie. Szenkcra \vi?cej j ed

nak ohehodzi \vysuni?ta z pod sukni (a? do hio

dra) noga artystki, a 111atk(? :\I?l rty interesuj e har

(?ziej dochód z tego przedsta\vienia (które \vohec

,vielkielt nah.?adó\v PC\VIIO si? llie pol{ry je?).
l\Iaria sied?i \Y ])oeznej lo?y i pat.rzy. Jest

znil'eh?cona i przesycona prae?, o }{tórcj tal{ 111a

rzy?a przed lllicsi?!cCnl. 'feraz zgl'y?li\vie }{onsta

tuj e, ?e ?pe?nione lllarzenia ])y\vaj?! llaj\vi?1{sZell1
Ilieszcz??cie1l1.

C:oraz llD\VC dc]{oracj e har\\'i? si? i hudz:! ZH

eh\vycolle oklaski i SZ1l1cry. l có? z tego? Enlil j?!
okrad? z rado?ci i teraz chodzi Uh??ally \v cudze pi{>
ra, \volny i \vesó?. Z?odziej!

(:oraz no\\'e dckoraej e! Za trzy, eztery tygo
<lnic z\\'HI?! je \v rck\vizyt()'l?ni IlU \\'ielki zal{urzo

ny stos! rru ki h\\dzic ich l{onirc! Ani ?la,du jej
\vysi?ku t\vórezego! I?ie! Kilka recc:nzyj, uznaj?!

eych talent I{ossackiego i talent ]'araso,viczó\v!ny,
i nie ,vi?ce.i! ])y? re1{\\'izytorni! l\ozsypane dOl1l

ki z kart -- l\Iarta jest przepraeo\\'ana i \vidocZ11ie

dlatego ,vpada \v nastrój ll1elodra1l1atyez'lly.
(c. d. 11.).
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?\VIAT

SI?

?MIEpJE!

WYZNflNIR BEZ Nf\ST?PSTW

Fuhrer do ?Jarjanlly:

Poca?ujmy si? jeszcze raz, kochanie, przecie? to nas

i tak do niczego nie obowi?zuje ...

( Jfa ri anne )

ROZTRRGNIONY PRZYRODNIK

Spojrzyj, ?onusiu, jaki uroczy okaz zdoby?em do me

?o zbioru motyli ...

- ?,Osza]a?e?? - Przecie? to jest krawatka. któr? ci na

Gwiazdk? przyniosla ciocia ? Ydelcia!"

(Lustit;» Bliitter}

NIEOMYLNY ZNRK/

Nareszcie! J u? teraz zhli?.amv ?j(: 11 n pewn o do jakich? ('

wilizowanych w y hrze? y: widz? okr?ty wojenne!

I(Judge)

W DZIECIl;CYM ??OBKU

- Nie murn poj?cia, czyj to mo?e

by? tatu?. 'Yszystkie doros?e oso

by tak sq do siebie podobne!

- O! to ty. Pictrek? Co za rni?u niespodzianka!

15
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?YCIE W KOLC)RACH
POWIE?C

Ka?dy nowy prenumerator "?wiata" otrzyma pocz?tek powie?ci W. Bunikiewicza "?ycie w kolorach",
której druk rozpocz?li?my w pa?dzierniku.

Dziewcz?ta p rzewidywa?y, i? z niezgody wyj
dzic co? z?ego, a Ba?ka Czurska nie waha?a si? g?o'
si?, i? te zuwei?to?ci sztubaków s? g?upie i je?li jej
brat nie przej dziedo wy?szej klasy, raz na zawsze

nast?pi rozbrat mi?dzy girnnazjum i liceum.

\V tern j ej g?owa!
Na Ba?k? Czursk? nikt nic zwraca? uwagi,

cho? mia?a z?osliwy j ?zyk i ci??a nim j aJk osa, nato

miast szczerze wspó?czuto Ha.niOpolskiej. By?a
?liczna i m?dra. \V lot r'ozwi?zywu?a najtrudniej
szc zadania matematyczne, a wypracowywania
polskie pisywa?a tak kwiecistym stylem, i? wszy

scy gim.nazj alni poeci powinni si? SCllO\Va? w my

si? dziur?.

Przeczuwano i? Hania jest nieszcz??liw?, al

bowiem jaknaj gorzej umie?ci?a swe uczucia.

.Jal{kolwiel{ 'Vojtek Ki,clla stale szu,ka? JeJ

spojrzcIl, przynosz?cych szcz??cie, j ed:nak?e wca

le ·nic zmieni? zanliaru i utrzymy\va?, ?e b?dzie
ksi?dzem.

I?onie\va? do senlinarj um duchowne.go przyj-
1110,vano wy??czlnie tylko ta,kic?l kandydattów, któ

rzy mieli naj lepszy stopie? ze ?·prawowania i z re-

® ""111111'" "'IIl"I'I'''''lli?JI.··,'I?IlIJ,,'J .11111111'1' "'I"U"fI'rJ"'IIIII''' ... '?ll?' ...
· .. 'III'??,.,··''IIlUh.,.·'·,',IIII'f'""111"""""111111"'''''111'",,. @
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? REMINGTON R;N°Dd.el:? biura i do domu ?
?':_:..-:.-

REMINGTON NOISELESS - z u p e ? n i e c i c h e

?=:
. REMINGTON MODEL 5 - do u?ytku osobistego

?
e REMINGTON J U N lOR -

dost?pne dla wszystkich _

, Dogodne ceny i warunki nabycia l

_=:--??a
TOW. BLOCK - BRUN SP. AKC. ?_?Warszawa Hotel Bristol

';'

l Oddzia?y: ????:?:e, W??:?6W, :.W6;: G?::S?k ?
® .··'rm".""tlllllh"··II'IlU',tI,·JI'Ull""·,"'IIII,,,, ""1111 11"··:11'''''"''''''111'1''''''''1111",'01'''1111''''''''1111,,.,""'11111""""l1li"'''''''''111'''' ?
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Iigj i w ci?gu osta tnich dwóch la t na uki, wi?c. nie

wszystko hy?o jeszcze stracone,

Woj tek cieszy? si? s?uwa wzorowego ucznia,
nigdy nic spó?nia? si? na Ickcj c, nosi? wszystkie
ksi??ki do szko?y, a w grubym notatniku zapisy
wa? ka?dc s?owo nauczycielu.

Wyrwany do odpowiedzi, wi?cej .i cdnak ufa?
rozumowi sc!sia1dów, ni? w?asnym wiadomo?ciom,

Ch?tnie przeto nadstawi»! uchu na podpowia
danie i by? za nic bardzo wdz i?czuy.

J eszcz« kilka d/ni dzieli?o od ko?ca pierwsze
go pó?rocza, gdy wszed? do klasy ksi?dz katecheta
i za powiedzia?:

_.

Dzisiaj pytam na osta toczny stopie? pó?
roczny,

(i,nat, '''l'ilczycki, Iglicki, r-rryhula i jeszcze 1{il
ku innych ohcrwa ?o solenne d,\vój (' i za/pc\v,nie:nic,
i? ty,m razcnl h?d,-! ju? ]}lieli ah,c.;olutnic z?y stopicI1
na ?w.ia1deet\\dc; przy od·])(}!,yicdziach Staeha Ko

to.w,skieg.o ,vipad? ksic!dz }{allonik \v nie\vypo\vie
dziany g:nie\v, i? taki porz?!dny lIczell nic ,vstydzi
si? ihy? lleretykienl, 111asonOl11 i s,nej alist?!.

I)o,piero roz,p,ro.nlieni?a si? ksi?dzu t,varz, gdy
do o{l,powiodzi stan?? \\1"0.1 tek.

\V klasie ,nasta?o poruszenie, nlho\viclll przy

pomnia?y si? \vszystkilll .du?e O·CZ,V Hani, które \v

tej cJlwili ln·o?e p?aCZe! .Jla nieczu?o?? .kochanka.
C;nat zUichrz?.kln?? zlnarCZ?!CO i JliepO'l1lny uraz

polity,czI1ych ,przyslHl?? si? hli?ej do Woj t1?a, uczy
ni?em i j a to salno, wal;:!c Kieh<2 'v Jlol{, aby llad-
stawi? uszu.

..

PlO ,raz pierwszy od trzech 11liesi?c.y 11Hsta?a

jed:nomy?l,no?? stronnict\v, aby uraitol,va? szcz??cie
Harui i zdoby? dla llicj 'Voj tka. \V:szystkie serca

bi?y j e<tnaikienl prag.nienic111, ahy kolega zasypa?
si? pr.zy o'd!pof\vic(lzi i I.nie dosta? ccluj?c.ego stopnia
na ?wia:dectwie.

Kic.lla 'recytowa? j ed,nak jak \v gor?cz,ce, sa

(lzi? datalni i dekretami sohoró\v, powo?y"wa? si?
na a,uf,orytot o}ców ,ko?cio?a, a l{si?dz ,pro1mienia?
sz,cz??ciem.

Naraz odezwa? si? :dzwollek, g?osz?cy za.koil
czenie Iekc.j i .

W ?awkacIl nasta?o l)orUszenic, przy.kre zal?
u,cz.ucie ogólnej ·klapy o,garn??o uczniów.

Woj tek opowiada? w?a?nic dziej c ?wi?tego
Szynlona S?upnika, l{tóry cclenl lunlairtwie'llia przez
lat trzydzie?1ci siedelln sta? jedne! llO,g? tlla s?u,pie
,vysoko?ci tl0 ?ok.ci, a flrltg? 110g? trzyJ11a? podnie
sion? wpo,vietrzu i raz ?la dni czterdzie?c.i przy j
mo\va? po?:y\vienie.

- Jak? ,?mierci? lNnar? ?w'i?ty Szyn10n? -

rzuc.i? ostatnie pyta'Ilie urado\vany ]{utccheta.

\Vojtek si? zalIny?li?, a \v tej chwili d\va g?osy,
z I)rawa i z lewa l)odpo,viedzia?y:

-Spald? zc s?/upa i zabi? si<:!
Kicha :pow:tórzy?.
Szalony "ryhUC}l ?ll1iecllu zatrz?s? },las?. Ka

nonik oniemia?, nic J110g?C w pierwszej ch\\rili
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zl11iarko\vH<'\ czy ucze? kpi, czy te? mówi powa?
nie.

Wojtek za? spogl?da? b?ogo w twarz ksi?dza
i u?rniech.i! si? dobrotliwie.

-

?otrze, heretyku, cyniku obrzydliwy, sia

daj, ciemne o?lisko, tyle czasu czui? si? w skórze
baranka wilk niehczpieczny,-\vykrzy.ki,va? wzhu
rzonv ku tcchcta, ma l uj ac Wojtkowi w katalogu
ogromn? dwój?.

Kicha zwa li? si? ci??ko na ?awk? i og?upia?y
tym wyuik icm odpowiedzi, wyrzek? z rezygnacj ?';:

Prz cpa.d?o, nil' b\,d?\ j u? ksi?dzem!

\\Tis?oc.k s-podoba? si? \\T?adko\vi. Licho gl"aJi
tu wprawdzie w bilard, a \V preferansa partaczyli
nad poj ?cie, ale za to wrzu?a w tern mie?cie ogrom
na praca ideowa.

Jakkolwiek i w Urzanach nie brak?o ideow
CÓ\\', jednak?e Wis?cck p'rzc?ciga ? ich zapa?em i

wytrwalo?cit]. Po?aj cm.ny wiec m ?odz iezy zdzie

si?ciokrotni? jeszcze cncrgj ?.

Ka?dej wi?c soboty rozhicgu ?n si? p.o okolicy
gro1l1ada ucz.niuków, aby \vyglasza? odczyty, odby
wa? pogaw?dki, uczy?, u?wiadamia? i nie?? lepsze
slo\\·o do wiejskich cha?up i suteryn robotniczych.

Deszcz siek? w twarz, b?oto chlupa?o pod noga
mi i dochodzi?o wy?ej kostek, lecz ani chlapy je
sienne, ani zimowe kurzuwice nie ostudza?y zapa
?u. Gdy nic trafi?a SI? j al{u? furka!, b?Il??o si? pie
chot?.

Biali sadzili sit:, hy prze?ci,gu:}? Czenvo.nych,
a (:zer\voni \vyt??ali \vszystkie <;i?y, aby zdystal1-
so\va? Bia?ych, lecz gdy' j ed.ni s?a\vili prac? poko
jO\'''c} i opo\viadali o da\vnej s?a\vie narodu, dru

dz?r hez ogródek \\"zy\vali do cll,vycenia za bro? i
do zdobycia S\vyCll pra,,,, si??.

Jed,ninauczali o królach, drudzy o po\vsta
niach i rc\volucj i.

A \\7?adel{ \v'·niós? jeszcze llO\V? ide? ...

- () królach h?dzienlY nauczali, ale pozatcln
trzt\ba po.llly?let- o ek,ollOJllj i, racjonalnej gospo
darce i usuni?ciu n?dz:v. Jry?licic? ?e nie powsta
nie "r Siellli?! tko\,rir BKó?ko I{olniezeH? Zobaczy
llly, o andrcs ate?najoj, hylehynl tylko dos?a? si? na

stule do \\1'isloeku, })O zalllstrj aczone l?rzany wy
chodz? Jni ju? hokienl.

I)rzenosiny z Crz3n nie natrafi?y na z.hv?nie
trudno?ci.

?
? ?

\v"pra\"dzie dyrektor \,' \\!is?ocku za??da? od

\\!?adka kilku obietnic, a 11liano\vicic: pilnej nau

ki, \,"znro\vego spra,,·o\vania i porz?d,nego Uc.z?
szczania do szko?y, ale \"szystkie te przyrzeczenia
by?y fornlalno?eiCl, ohaj ho\viem czuli do siebie
s?abo??.

\'1'?adek przepada? odda\\'na za dyrektorem,
}(tórelllu kiedy? obci?? guziki od p?aszcza, a dyrek
tor, ilekro? spoj foza? na \\:?adka, ,,,"pada? \v dosko
naly Ilull10r .

..

\\Ti?c tak roz\veselaj ?c.ego nl?odzie?ca tliudno

b?y?o odpra\\"i{ z niczcnl.

Jeszcze j ed:nYlll po\VOdenl nag?ej syl'np,atj i

\\"?adka do \\Tis?oc.kabv?a Basia Czurska. Jakkol ..

\",iek Basia nic 1110g?a .?i? poc.hluhii· takie111 uwieI
hiellie?ll Jak Zosia !)a\v?o\,",Ska, anj ta,kinl darenl

poetyc.kiIn, j al{ Hania, lec.z od ostatniej uC}l\\'a?y
\,. i?c()\,'"(?.i zyski\va?a coraz \vi?eej z\voI(lnnikó\y.

riO, C??;Et !

'" ?
'.

,

Basia podziela?a \v zu.pelno?ci pogl?dy \\"?ad

ka, i? ?wiat si? mOl?e obej?? bez poezyj Hani, a

pi?kno?? Zosi jest ma?o u?ytecz,na, natomiast S1JO-
?ecze?st",,,o upad!nie do szcz? tu, gdy zabraknie do

brych gospody?.
Z tego \\r1?c po\\:rodu nie I)puszcza?a ?adnej

Slp OSOlbl1 O?C i
, aby pokaza?, j atk wspaniale ,vypieka

s?odkie bu?eczki, ciastka z l{remenl i wszelakie in
ne ,przysnlaki, których go?cie l1ie mog? si? nu

ch","ali?.

Wi?c, gdy Biali zastana'\liaJi si? nad sposobem
(I?wigni?cia w Siellli?tkowie wielkiej instytllcji rol

niczej, która·by uszcz??liwi?a okolic?, Basia urz?
dza?a wyk?ady' o sposobie przyrz?dzania znakomi

tycIl kanaipek i <!iastEk na karna\va?, który" nieba
\Vcm roz.weseli ?ycie \Vis?ocka.

A pierwszy taki wieczorek m ia? si? o(lby? \.\'

domu rodzicó,v Basi.

Swietno?? tej zaba\\ry In?ci?a jedllak niez,goda
stronniet"r, które po chwilo,vej jednomy?lno?ci ''"

serCo\\rej spra\vie Halli i \Vojtka znowu rozesz?y
si? \"" nieprzej ed1nanej nienawi?ci.

Jak?e bo\\riem mo?na pogodzi? Katows.kiego z

(;rzebaczem, gdy Koto\\rski .nazywa swego przeci,v
Ilika bia?ym kretynenl a frrzehacz od\vzaj em.nia si?
czenvonym szakalem?

.A. jednak matadorzy ob.u stro11nict\", przyszli
Jla ta?cuj?c? herbatk?, pi?kna za? '''''en·us \Vis?oc

ka, .przyjmuj?c. z ob.oj?tn)? u?miechem ho?dy
\vszystkich partyj, rozwin??a s,v? sztuk? u\vodzl

cielsk? \v do:brej spTa\\rie. Jak czarodziejka, jak
n il11f a - tru·cicielka.

Pierwszego ,valca ?allczy?a z !{01o\\rskill1 j tak,

111U IJOruszy?a serce? ?€ gotÓ\V h)?? rzuci? si? na sz'y-
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j ? Grzebaczu, (; rzcbaczow i za? ohiocala mazura i

polk?, je?li \vycic!g,nie d?o? do zgody.

Przy czekoladzie nast?pi?o poj cduunie ser

deczne i trwa?e.

A hy ? to ju? CZHS naj \vy?szy, ho Kosinus prze

biera? min rk? cio.r pl iwo?ci.

Jak d?ugo ?y?, n io uniu l na pcwuo pos?uszniej

szych ucztriów. Wp ruwdz ic \v dwóch ostatnich

?uwk ach podezus lckcj i gry\vali w preferansa luh

w szachy, ale nie wyk rz.y k iwul i grolnadc!: hu rra l,

ani razu go nic p rz yk lo il i do sto ?kn i pokornie po

zwa la li \vpisy\vai- dwój e do k a ta logu.

Tymczasem Kcsiuus srn?y? sit:, ?aj a?, osku r?ul

przed dy.rck lorcm i c.oraz sro?sze slnw ia ? ?c!dallia.
l? ?y\val za \vszYStkic la ta.

A? pc\vnego dnia run<.:\?a \v nico??, tyranj H.

Kosill u so\vi urz?,-dzono podcza?.; lekcji 11luzy-

k? z trc!hki? piszcza?ki i druH.li, a nast<:pnie pu

sZlczono \v kieszcIl surduta d\vie ?ahv.

l?ecz to hy?a tylko przygry\T?'k?l do rzeczy

;-.nacznie \va?nicjszych.
Nauczycielodrazu straci? fantazj? i z?agod,nia?

jak baranek, ale nikt 111U ju? nic do\vierza?.

Od czasu, gdy Kosinus zyska? ?aski palni Mu

c iukowsk icj i hywu? cz?stym go?Ciclll \V jej domu,'

opowiuduno \V Wis?ocku, i? panna Lala zdoby?a
wrtszci« p ruw dz iwcuo konkurenta. Oczekiwano

nawt-I rych ?ych z arcczvu .. lecz wi docz ni c nic ?pie

szy?o si<; do nich panu Kosinusowi, gdy? up?yn??o
ju? kil ku miesi?cy, a pcsym i?ci od .J u ?k icwicza po

czt:1i przl'b?!ki\va(', i? i tynt ruzcm k iclbik umknic

z sieci.

l?cznin\vie l'oz\va?ali Iuk?«: t\\ spruw? ,
a po

glc!dy hy?y róz.n«.

Pruw icu nil' sprzcci\\'ia?a ?i\, mu l?r-nst wu .. a l-

how icm pa ni :\laci II k owsku 111ia la PC\\'l1C zas?ugi
dla strounictwu, nu tumiust li-wica \\'.prost nasta

\\'ala na to., ah?' Kosinus zosta? 111\'zelll I .. ali.

1)0 picr\\',szC, ahy dohll'Ze ,zrohi? pan.nie, po

\v[(')r(" aby uhrat' niczllo?nego profcsora \V tl'?cio

\Vc!, alho\vicll1 nikt nic \vc!tpi?, i? p?lni radczyni b?
cizie \\' te j roli a poka I i p ty(-Z Ilyrn po l \yorenl.

.1
,

(c. d.l1.)

MA?PY JEDNEM ZE ?RÓDE? BOC;ACTW A

ABISYNJl
Zagadnienie ahisyóskil\ \\'ysull??o si? na plan

picr\vszy spo?ród naj\va?niejszych zagattnic? po

litycznych i gospodarczych. LT\vaga jednal-\. \\rszy

s,tkic.h z\vrócona .l cst na i\hisynj <: przede\vszyst

kicnl, jako na przec.i\vnika \vojcnncgo \v -\vojnie
z ?7?oeha111i. Stcsllllko\\'o llla?o lllicjsca po?\vi?ca
si? spra\\'Oln gospodarczynl, kllltllralnyn1. i art y

stycz,nynl teg?) kraj u.

rre dziedziny Ahisynj i nic 111aj ??nlo?c tak spe

cyficznych cech, k,tórchy zas?ugi\valy na specjalne

\vyró?nicni(' jako ea?o??, dziedziny te jednak

lllaj? pewne cicka\\T(' 1110111cnty, które zaS?tlgllj?}
na podkre?lenie'. \\1' })ier\Vszynl rzt;dzic zaliezyi' tu

nale?y futrzarski przemys? artystyczny.
\\7?ród licznych ga tJlll,kó\\T ll1a?p, zanlicszkuj ?

cych r\hisynj?, prze\va?a pc\vi('n g?ltllnek, z\va'nycll
talU pospolicie gcrczalni.. I??utro gorez jest hardzo

pi?kne. \\!yró?nia si? lt.'lll, ?() sier?? na- hrzuchu

i grz.hiecie j cs,f cza rna, po?yskl • .] L!l:a i krótka, ho

ki za?, li raczej ohralllO\Vanic qrzhietu poro?l1i?t?)
.i est (l?u,ginl hia?ynl' \V?OSe111, dochodzc!CYll1 do. :?O

cnl. d?ugo?ci; d?ugi ogon zal{oI1czony jest p?

kiell1 hia?:vc.h \v?osó\\". Inl1l1a?pa jest starsza, tenl

ogon jest bielszy. Zdarzaj? s.i? i cD?e })ia?l' gorezy,

te .i ednak nale?,! do rzadko?ci.

r\hisyilczyey polo\\'ali na gurczy \y?a?ni,' dla

ich cellnych futer, z których sporzc!dzali prylllity\\"

nynl sPOSOhClll dy\\'an?\"., za?cie?aj c!CC \\',n?trza do

IlIÓ\\'" zalllo?niej szych ahisyó.czykl>\y. I)olo\\'allia te

jednak nie BIia?y cha raI-\.tcru lllaSO\,'cgo i nic za

gra?a?y zag?ad? lllU?pol1l, które ,\r dalsz?rnl cic)gu

0lhrzYll1iel11i stadallli \\'?óczy?y si<2 ko?o osiedli ludz

kich, na\vct najbardziej o?y\\'ionych.
I)rzypadck chcia l, ?e do stolie?'" i\hisynj i. i\d

dis i\hcha, za\\'ila? pl'\\'1CI1 (?l'l'k, któr?' znal sit,' nic

co na prz(\ll1y?lc futrzars.kirn. Szyhko zorjt'n?o\va?

si<: on, j alkil' hogact\\'H kryj c! \\' sohie nic\vinne 111al

py, a \v?a?ci\vic ich sk6ry. I od eh\\'ili jego przy

hycia rozpoczynaj c! si? istnl' rzezie tych st\\'orzeIl,

a ilo?? ich zaezynH g\\'a?to\vnic 111ale?. \\r krót1{il11

ezasie \v pohli?u osiedJi l udzkieh 111 a ?py zu pe?nie

zlllik?y. (?orl'zy zrozulllia?y, j a kil' lliebl'zpjeczeó
st.\\'o grozi i?ll ze strony cz?o\\:ieka i ratujc?c si?\

przed z,Llpe}nc! zdg?ad?l, ucick?y \v niedos.t\\pne lasy.
Utrudnia to nicco polowania, ale llla?py trzebione

s?! nadal i nadaL .. p?c.zni('j c I? ieszcIl p rzcn1y?lnego
(;rcka.

(??Ó\\Tl1ylll ndbiorc?! skór gorez jest naturulnie

Ó\V (;rck, który \\. l\ddis i\hcha za?o?v? olhrzV111ie

'\\'"arsz.taty futr?arski('" \vyrHhiaj?!c(' lnaSO\Vo d?'\\Ta
ny ze skór gorl'z, ?ci?le ,\"cd?ug. \vzoró\v ahisyll
s,k.ich. l)y\\'any te SL! przc\,'a?nie cksl)orto\\Tanr na

l'yn ki eu ropcj skic.

\\)' rniar\' roz\\'\)ju tego przclllys?u zacz?t() pro

d,uko\v(li' dy\\'uny z gc,l'CZ \\' po??lCZcnil1 zp skóran11

innych z\vicr.z?! t, j a.k: lalnpa rty, gcparty, szakale .

f:cna takich kOlnhino\vanyeh dy\va,nów jest 11atu

ralnie odpo\vicdnio \v}T?sza.
Za skór? gorezy na rynku \v ,A.ddis Abeba p?a

ec! -1-;) fr. franc., za? gotO\vy dy\Vall o \vyll1iHrach
1 x 2 nltr., na którego sporzc!dzclnic zu?y\va siG oko

?o :?o slkór gorez, ce,niony jest \\'" i\ddis Aheha o·ko

?o 1;)00 fr. franc. '1\, ceny daj c! "'ytllO\\'ny ohraz,

j al{ \\'ielkie zyski z tego pr{)ccdcru cic!gnie pOllly

slo\vy (; rek, który \Y i\hisynj i z\vany .i esi po\vszech
nie "królenl llla?p" i u\Ya?any jest za jednego z

naj hoga tsz?'"c 11 llldzi.
.

Ostatnio Negus zanlicrza? \vyda?, zakaz 1ll3S0-

\"("go tt:pienia gore,z, skollezy?o si<2 jednak tylko na

zallliarzc, do czego zapl'\VI1l' przyczynili si? czaeni

111 i II is tro\\' i e ?J{ rl)}a -1{ !'(')] (')\\'.'" d I a k h') ryc h (?rek hv ?

.1(\st za\y?z(\ hojny.

.'
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Dywan roykonany ze skór melpic?i "goreza" m poluczeniu ze

skór? lamparta. Dymany takie znale?? mo?na w donlach

bardzo zamo?nych abisy?czykóm. Przewa?nie produkoioene
s? na eksport.

Dyroan ze skór melpicli "gorezaó, bez poluczeii z inn umi

rodzajami skór innych zmierzqt. TYymiary 2 X 1 mir. ATa

sporz?dzenie jednego dumsnu tego romniani Zll.?ylva si?
38 skór nuil picli.

FUTRA

MA?PIE

BOGACTWEM

AB I SYN J I

IIIIIIIII/II/IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1:1111111111111111

?la?e abisy?skie ma?pki mog?

prawie uwa?a? za los wygrany
na loterji, je?li si? dostan? do

europejskiego . zoologu: tam za

wsze znajd? szczerych p rz yja
ció?, jak wida? na naSZeJ11 zdj?

CI II na lewo.

Je?li natomiast zostan? w swej
ojczy?nie -

cz?sto ko?cz? swój
?? wot jako efektowne ... dywani
ki pod stopv abisy?skich i euro

pejskich pi?kno?ci,

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111I1111111:lIl1l1lJ1l1illllllllllll.
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Sylwester

Jgo Syl11.

Janina Brochwic'z6wna

?.?I()j nnjweselszv Sv lwestc:' by? w

teatrze 8.30, gdy gralam "Pepin?". Po

zw y k lern pr zedstuw ieniu dawali?my

drugie o 12-ej \\T nocy
- nikt z na"

wtedy nie by? t rze?w y. Najd robuiej
sze zmiany w y wo? y wul y wvhuch y

suriech u. Przy po m i n am sob ie, ?e \\T oj
tek Ruszkowsk i zupel Il ie niespodzianie

zjaw il si? na scenie z halon ik icm. a ja
akurat ?piewulam - efekt by? taki. ?e

zacz??am si? ?mia? do ?ez, które po??

czy,"-szy si? ze. sZlnink?, spada?y jak
czarne krople. Publiczno?? szez<.;?li·,vie

odpo,,-iednio to przyj??a. ?nli{'j?tc si?

razelU ze mn?.

\V nast?pnynl akcie po?tano,,-i1clIn

?jc: zem?ci?, llln6,,- i ?anl sic: z ol'kiestr?1,

która niespodzic\ranic \\-chodzqcelnu
Hnszko,,;-skipTllll zrobi?a tusz. l'rzeba

hy?o ,\-jdzie(? jPg'() SP?SZ()?H! lniJl(?. bie

dak nie \\-icd71a?. co roh:?.

.......
'-

....

#.??:
, '? . ..::'"?

-

?.;???)
i't

G d
•

W I a z

lic je llalallUl.

J?aJ'd/o w osulo sp?dz ilum zesz?o)'oCL,

l,eg'o Sylwestru 'f pu
? k u lllego m??u

w .A. II gustowi e.

B o d o

Eng'enjusz Bodo pat I'zy na
?

wiat

przez bardzo ciem u e okulary. Na py

tania odpowiada lakonicznie: .,Zasad

n iczo Sylwestru nie uznaj? i nie 1u

hi?. Z czego rnam siG cieszy?, chyba
z tego, co przesz lo. bo to, co przyjdzie.
1110 ?e by? jeszcze gorsze. Stoj?c na

progu No\\rcgo H.oku, nic \\'ieln, co Jnnie

czeka czy to jest po\\"()d do rado

?ci?

Ten \\rieczór spc:dzaln z\\ry kle \\T tea

trze lub \\r dOlnn z IlHdkq, nie przy

,,-i?zuj ?lC ?ad tlej ,,-agi do tradycyjne

go z \" y C Z a j II • .l ed y n e Ulll h i o n c ? \\T i (?t a

to Bo?e Narodz8nie,"

?

Lu ge/l.ju.?z Bodo.

.....

,
..

,
... :./'

,iv

'1,·
,

.-

'.

."

t·, ? .•

.,.? '.
.

." ...:" .?7

llanka OrdonÓlvn;

L l uhieuic-a "i a rszuw y, llanka Ol'do

uó wna, jest hardzo zaj?ta p rz ygoto

wywan iem nowej Hcwj i. Podziwiam

niespo?yte si?y Hu nki, która pracuje
równocze?nic jako k ierown iczka arty

styczna, re?yserka i aktorka, sp?dza

j?c ca?e njeolllal dni "" teatrze. To te?

,vy,viad jest krótki: ,.Dla lnnie ka?dy

Syl\V?ester jest \\'esn? y. ho nadchodzi

No,vy Roi(? a llaj\\-esel?zy h?dzie ten,

który teraz lJ?'zyjdzie - tu ,,-trqca si?

Igo Sym, a ,,'ie Pn ni dlaczego? bo po-

·?llczony jest z p?'HCq i \\?ysh?l)(?lni. Pra

ca usz]achetn ia i dodaje 11l1lnOrU -

fi]()zofuj? p. Syn1. ?yczynl y "TiGc

,\-szystkinl Czytclll ikonl. aby,," pracy

znale?li tyle zado\\'ol(,llia. co i llly.

P)'o?z(:. a?ehy p. ?ynl l\·r?\\'iedzia? co

) sobie.

I go S y Dl o P i e r a g ? o w (? II a n; k l? i z d

c/ylHi my?le?.. Przez t(,1l czas p. ()rdo

n()"'na rozpi?llje godziny !>]'()h i opo

\\·jada J111 o ?lO"'Yll1 zespole (tylko 60

o s (, h ). o P}' o gT (l 11' i ?. -\V l' e s z C' i t
?

Z a c z y n a ? n

?iG n lf'cier}> I i \','if. POdSll \'·a In tPHICl t y.

IHo?e z CZllS()\\- \,·ojny luh z zagranicy.

l' ie. ln6,,' j p. Sylll. j a ('h et: 1)()"'1 ?d zie?'

zupe?nie ('o? innego. ZastuIH?\\'ialenl si?

,,·la?nie. dlaezeg'o ludzie 7"-ykl(' 1)(1

,,-esolo ,vitaj? Rok No,,·y. Zdaje ln1 sit;.

:/.C' ,,-ic:kszo?? z Il ich robi to poto. ahy

po\,,-a?ny i ?Jll?ltny 1110111 en t kroku na

przód USlllHl(':; na plan cI ru;.d 1 n ic\ve

sole refleksje zag?u?zy{- ha lasem. In 1I

zy k? i tarlCelll. Jonego \\V?-t?olnaczenia
nic ,\-idz(;. To te? dla lunie Syl\\rester
nie ma ?adnego spccjalIlcg'o znaczenia,

L,{) je?t li Hlllie codziennie.
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?WIAT TEATRU

.n.vrn xow,. ..!?.ljl sobi e

I p h:. z i en' '. k- () 11 1(! ( lj n l n ') - c lz i? k t a c I?

./. .An nnuilliu, !)l'zekln(1 .11. 1?'el'

lannslci«], Re?.lj.'i(!l'}i.1 .. 4/. l'
-

?gier
ki. !)(!'koracje Z. J1" ?AierkonJej.

1 )zi w nv zbieg oko] ir-z no?r-i spra
w i?. i? jed noczo?nic \\? dwór-h te

n trach zad? w i?rza]. bardzo cha

rakter,?st,?czn,? dla tre?ci dnia

dzisie"T?zeg·o. l?oclohay 10n. ?lItn
-

t? sk notv do swoborlv. do szcze

"o?ci- do ?,?olno?('i rozleg?a siG "?O

k omcdji Annou ilh?a w teatrze ?o

w vm : nuta s\,-ohody pe?nej. bez
t roxk icj. nieokie?znanej zud? w i?
cza?a ro w n ie? vv . ." lrój et"' h 11 Itaj
sk iej

"

\\- teatrze Atcncu m.

\'?r?("z inne ?w iut .'. inne za?o

?enia artvstvoznc. i nJ1?· poziom i

i n:1C Iorrn ?- w v pow iedzen ia s :<:.
'rGsknota t\,?órcza jednak hardzo

pokre\,-na. Ohecne zaklau1anie

si? spoleezne? o1)ecnc usta,,?ienie

si? do ,vurto?ci ?ycjo,,?-ych 11111-

sz? ("oraz hardziej d?a,,?i? c11a

r·akter,? silnie.jsze. ta len ty g??1)
szc. S,\Toboda? czy to na pustej.
\,-olnej. deszczenl l1Tyte.T ? slo?cen1

zloconei dfodze? CZ?'" to Okllpio
na trudn? })rzel)ra"7"? ply,vack?
i l1eieczk? ze z?ote.T klatki boga
tego jachtll - staje si? ,,'"arto?ci?
("oraz bardziei upragnion? .

.. By? ?o]Jie ,\?i?zie?" ... co 1 '5-cie
la t }Jfzeby"l ,,7" ci??kieu1 ,,"i?zienil1
"Te vV?oszecl1 CranI ?? })odobno
',Ti?zienia. gdzie nienla ,,'-iz"yt i

gdzie odosobniona cela iest stal?
kar?). nie ,,?iclzia? ,\'i?c nikogo z

rodzin,-, ani ze ?,v-iata. "T salnot

no?c], .,,: kontenlplac.Ti, prze,\7"ar
i()?cjo,,?al ?y-cic? lJrzenico,,"a?
\v·sZy·stkic ,,'"arto?ci. "Treszcie od

cierpia? karQ. "Traca do rodziJ1"Y.
l?odzina ,,'-ita g'o z zaklo!)otaniel11.
()t\,-ieraj? 11111 ralnjona? ale '\Tol?
10 uczyni? Ila J)elnelll U10rZl1? na

l)i?kn,:nl jachcie. "'" ten s}Josób
111 i?dzy t?Ul1Ienl cieka "-ych a po
,,-rot.enl n1arnotra ,,-n ego syna roz

po?cieraj? ... lllorze. Lepie.i llkr?-
\'!a? podobne ?wi?ta rodzinne -

ale ,vi?zie? os,vobodzon?- odczl1-

"-a t? .?d,7"skrecj?" rodzin"y. odcy
fro,vu.je "ich pra,velzi,,-e lICZlIcie
- ,,?stYd; a ?e ". przekonaniu
S',?enl 'nie .Test ,,-inn-y, \vi?c od

p i er,\Tsze.r ch "..-ili llsposalJia SHi

"?':y"
,-, ,"?';:??':" :-

·?:4·?L?f;'t;.,??; ..

t!:?l;'<' __ ? .,', ?,_
?.

-'

44:";·(?';;?;.;t .... ..?-;
'.:-"";''':';'

"f

??

?

?T#

','

.' .:. -;- ?": -:

<?

?? ? .. -t·:,?? . _I'. -

.

i:
-

..
- ':-('[- j..?:

??
.

, ?YakoJleczna, Aliclzalak. Jl. (luiklif!ska i }uljn.n l\.rzerui?ski.

f ot. Brzozonu.1...·1

,,"i?cej ni? sceptycznie dla .. 1"

dZlnnego serc-a"".

""'" SZel"C'gu scen ??-'\"y('h. sarka
stycznych Annollilh obna?a ob-

?ud? uczu?- ca?ej rodzin?" 1.1!d,,"'"i
ka. Star"y l)apa? IJ?ytka ?ona,
gangster-J)ankier ])raciszek. hrato
"'a goto,,!a dzieli? ?o?e z ka?d,"'n1

1)()S1l1akielll sensuC'j i zapra \,?iO_n,7n1
l11t??('Zy zn?. narzecz(Jn?- I)U ?ier"J)l-

? y Juanekin hiurckratYZnlU i cnot

k i b?l r?ll az?-j nc.f - oti) 111el1a?erj a

rodzlnllu 1.lld,,-ika. ?lena?erja
/l.ol'rnalna, taka? jaka by',-a I)I'ze
('i?tnie ,,- tycI1 sferac}l. J ed'yna
syl,,?etka nieco inna pozornie -

to pasierl)ica. - pj?kna ilnna.

Pocz?tko,,-o s?dz?c z je.t odru
chó\,"'? llluielnaUl \?? ?e hedzie inna.
(?dzietanl. Jest t?"lko ln?oda. "Ti?c

"-:'?'.?""??i{?-? F

.•

?:. ?:??(;_'V"
?:?

.

---.,-
-,

?

f
---

;

-

,

AJ. Znicz" Marjusz Maszy?ski i HTerno.

DAN

CING PARADIS
NOWY

?WIAT 3

\r progralllip g'rudniowym wy"'itt.:pllj?: ZllakOllli ta pie.":.lIiarkn wicd(>ilska Toni Yon Shidt oraz

s?ynna tanccrka, mistrzyni ?wiata p?ywackiego w?g"i('rka Ji l1{!da Lenkey, ?piewaczka ""i'--'ra
Gran oraz zespó? baletu. Orkiestra Si. Ferszki, na ('Lele s?ynny skrzypek Herman Rusller.
U ,y :\ (; A ! Zapl'flS1AlllY llil-'Zych g-o?ci na pl'ogTam Sylw('?tnnn-. ?F.\"Y e,nARKO',?.\?r.
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szczersza. Ma syrnpatj? dla Lu

dwika, ale swoje ?ycie "lIrz?dza"
wed?ug przepisów wygody i sza

rzyzny coprawda oz?ocone-i ma

j?tk iem. ale szarz vznv. Ca?y ten

?wiat ob?udy, u tyli taryzmu bez

ideowego, ?wiat ?ucia i prze?u
wania wygody Annouilh zdema

skowa] bez banalno?ci przewa?
nej ilo?ci frnncusk ich majstrów
scenicznych, pog??bi? kontrasty,
nie wyzbywaj?c si? francuskiej
Zl ?czno?ci i Iinezji. Ale sedno

sztuki to nie charakterystyka i

skalpowanic ?rodowiska, To nie

zwyk le prosty, ? przez to a?

wzruszaj?cy rachunek sumienia

d '\7ócII prz'yjació]. L ud wik by?
pi?tna?cie lat w wi?zieniu. Mar

celi ?y?, pracowa], bawi] si? na

wolno?ci. Pi?tna?cie lat temu nie

roz??czali si? niemal. A teraz ...

a teraz wi?zie? wracaj?cy do

?wiata pyta, rzuca przyjacielowi
nabrzmia?e t?sknot? pvtanie:
.. przez te 15 lat czego? ty doko

na? ?1arceli?".

.Marceli. opowiada. Opisll,je
swe ?ycie, po,vodzenia llli?osne i

gie?do,ve, straty finanso,ve, dole

gliwo?ci ... A l?udwik powtarza z

coraz \vi?ksz? tr"Tog?, skupie-

Lucyna Szczepa?ska,

pe?na uroku lV "Baronie Cyga?,skim"
.

niem, rozpacz? swe pytanie, co

rozlega si? jak skarga, co sw? tre

?ci? pali, jak policzek! "Nie, nie

to. Marceli nie opowiadaj mi o

gie?dzie, czy kobietach. ale przez

te 15 lat co? ty zrobi??". Marceli

nic rozumie, detonuje si?, z?yrna,
obra ?a, przeprasza i coraz bar-,

dziej ods?ania pustk? swego ?y
cia - pustk? ?ycia miljonów ta

k ich Marcelich.

Ten rachunek sumienia dwóch

prz yjació], teatralnie zrobiony
pierwszorz?dnie, ma w sobie t?s

knot? pe?n? bólu i pragnie?. Ilu?

ludzi wspó?czesnych taki rachu

nek sumienia wvtrz yrna. vV tej
scenie mie?ci si? "serce" ca?ej
sztuki Annouilh'a.

Odtworz yli j? po mistrzowsku

Maszy?ski i Znicz.

Maszy?ski ca?? posta? Lurlwi

ka zarysowa] niezwykle subtel

nie i z wielk? clyskrecj?, pog??
bi? posta? powracaj?cego wi??
nia, mial nai,vne rado?ci., na wi

(lok rzeczy pozornie b?ahych ..

czem jeszcze silniej llwypllkli?
ol?nienie

. wolno?ci? i swobod?.
Przez tak poj?t? ca?o?? llstrzeg?
od moralizatorst,va lllomenty wy

])uchó,v, momenty nieco rezoner-

skie.

IJud',vik to niew?tpliwie jedna
z na.tlepiej postawionych i stwo

rzon'ych przez tego Iltalento"\vane

go artyst? postaci.
Znicz s\ve w?a?ci,ve ciep?o, pe?

n? llróku nieporadno??, ekspres
.t? ka?dego gestll i s?owa - uka

za? nam .teszcze raz w ca?ym bla

sku. roz?,vietlaj?c nim "banal

n?" posta? Marcelego .

?wikli?ska - ?wi?ci?a nowy

tr vumf. Bezpo?rednio??, czar,

dykcja i ta niczwykla nonsz?lan?
cja, z jak? tworzy tylko wielki

talent swe typy i figury - oto

sk?adn iki, które w sobie tylko

w?a?ciwy sposób przetapia ?wi

kli?ska na klejnoty twórczo?ci

aktor-skiej. Krzewi?ski w male?

kei roli .. .papy" przypomnia? nam

swe najlepsze, pomys?owe, ch ara

k ter-ystyczne, a tak zawsze odr?b
Ile sylwetki. Nakoneczna - rol?

llrocze.r 11asierbicy potral:towa?a
z ,vdzi?kicIll i szczero?ci?. Czar

nv charakter - zdemasko,vany
od 11ier,vszej ods?ony, znalaz? so

lidnego i zgodnie z wol? alI tora

... hucznego" Wykonawc? 'v Ch1nie

le?lskim. Pozosta?e niewielkie ro

le pO"\\iierzone Bukojemskiej, Mi

c}lalako,vi, Wernie ,vykonane zo

sta?y starannie. Re?yserja? deko

racfe .. kostju1ny - tworzy?y ?o
skona?? ca?o?? przedstawienIa.
Wi?cej takich ,vieczorów, a dyr.
Szyflnan nie b?dzie na ?amach

swego ;,Teatru" polemizowa? 7.

pras?·

IJe Chrzan/omski.

..

Z?DAJCIE
..-.

??I!!ll? WÓ D E K

w S Z ? D Z I EJ

WYBOROWYCH

G AT U N

KOWYCH

T
FABrYKI "SUCHOWOLA"
SEWERYNA KSI?CIA CZETWERTY?SKIEGO

.\
J?
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KRONIKA LITERACKA

LITERATURA W ANGLJI

KRÓL AUTOREM

Prawdziwa rozkosza dla hi

bljofilów jest dzie?o ? renesan,

sowycli ksi??kach por-tugalskich,
zn ajd uj ?c ych si? w bibljotece
k ró lów repuhlik.a?sk iej dzi?

Portugalji, drukowane j-edno
cze?nie po portugalsku i po an

gielsku, którego auto rem jest
sam ex-król Manuel 11, zrn arf y
w roku 1932. Pi?kn? t? ksi??k?
zawdzi?czamy niew?tpliwie jego
wygnaniu. Dwa pierwsze torn y

ukaza?y si? jeszcze za jego ?y
cia, w r. 1929 i 1932, obecnie za?

wyszed? tom III, dzi?ki stara

niorn bibljotekarki k ró lewsk iej ?

Miss Marger y Withers,

?Iilllo wspania?ych ilustrac)?j
i bogatych wiadomo?ci bibljo
graficznych brak w nilU entuz

jazlllu i oryginalllego uj?cia, z

Jakiel11 sanI król ?lanuel opis·y
,va? ulubione k?si??ki. Bo je?li
Portugalja by?a nieszcz??liwyn1
krajem o wielkiej llistorji, by?a
zato szcz??li,vie ,vyposa?oll? "r

króló,\c poetó\v, uczon-ycll i filo

zofó\v.

Oj ciec ?Ianuela, król Carlos,
by? niet)?lko artyst?, ale te?zu

llli?o\,ranynl orni iologieln i icll

i -yolo?iem, a ksi??? lvlonaco na

zY'vai go "naj lepszylll s\vynl
uczniem oceanograf,ji"'. Dziadek

\1anuela, król Luis, b)?l lllecena

senl literatury, a 1la\Vet sanl

przet?ulllaczy? na portugalski
kilka sztuk Szekspira; pradzia(l
za? by? wielkinl nli?o?nikielll

sztuki. Je?li si?gnie111y ,jeszcze
d alej wstecz, znaJdzieul)? talU

króla Duarte, który z podobnynl
lllanuelo\venlU zapa?ellI oddawa?

si? t,vorzenill swego ?,'Viernego
Doraclcy··, jednego z ,vielkicll

dzie? prozy pi?tnastego "Tieku. A

.jeszcze dalej - króla Dinis'a,

który, jak jego dziad, król

.A.lfonso, uczony kastylijski, u?o

i'y? dzi\vn? a fascynuj?c? ksi?g?
pie?ni, tr,vaj?c? jako jeden z

p0111nikó\v literatury ?rednio

,viecznej. Do tego szeregu przy

bywa teraz godny ich potOl1lek,
król 11anuel II, a?eh-y zaj?? tant

nale?ne sobie nIiejsce.

'
.

.....

DOBRY POMYS?

Mial go Sir Philip Gibbs, pro

buj ?c naszk.icowa? panoram?

Anglji i jej opinij tak, jak si?
one przedstawiaj? w roku 1933.

.J[etoda jego polega g?ównie na

notowaniu wszystkiego, o czem

wszel.kiego rodzaju ludzie w y

powiedz iel i si? przy nim na

wszelk ie tematy.
O ile opirije s?awnych osób,

przytoczone w tej ksi??ce, nie

przynoszq nic specjalnie nowego
ani frapuj?cego .o tyle anonimu,

w i rOZnlÓ\VC'? autora, rek rntowa

ni ze wsz ystk ich sfer spo?ecz ..

nych, closf arcz y li uw ag, które s?

cz?sto ciekawe i charakterysty
czne.

A?R O M?A l Y C Z N E

MIE:SZANKI FOL?:.CA

KlAWA ARABIA
MARSZA?KOWSKA 105

LITERATURA W HISZPANJI

MANUEL B. COSSIO

Po uroczysto?ciacll obchodu

trzecllsetlecia hiszpa?skiego
Szekspira Lope de 'l egi, kraj 0-

kr)T? si? ?a?ob? po je(lnym z fi

laró,v Hiszpanji no,voczesnej
- l\Ianuelu B. Cossio.

l)la tlunló"T? jak S?uszllie zalI"

\va?y? J. Sarrailh, (:ossio by?
tylll \,,?yj?tko,v)'lll cz?o\\'"iekielll,

k.tóry odlnó\vil ofiaro,,"allej mu

godno?ci prez·ydenta republiki.
])la '\Tybran)Tcll za? - iUli? jego

znaczy?o o \viele wi?ce,j. -: Cos

sio by? "sulnielliem s\ve,j epoki".
Cossio minIo ,vielkiego \vp?y

,vu by"'? pe?en skronlno?c? i llSU

,val si? od ?):-cia publIcznego.
B-y? on przede?Tszystkienl 1lie

poró,,"'uanym profesoreln. Pod-

23

BRANKA-LUX

Czekolada dla

wybrednego znawcy

czas w yk ladów potrafi? w ca??
wiedz? i ?cis?o?? naukow? wla?

swój
?

ywiolowy zapa? szlacher

nego serca. Por yw a] wi?c i cza

rowa] sl uchaczów.

Nazwisko j-ego zwi?zane jest
z histor-j? t. zw.

?? \Volnej In s t) r:

tucji", której b·yl dyrektorem
i któr? podniós] (lo wicl k iego
znaczenia. Hiszpa?ska ,?Wolna

I nstv tucja" jest to rodzaj \Vol

nej \,Tszechnicy? utwor-zonej ja
kie? 60 lat tern u przez ocl?anl

J) r o f e s o ró \V lIn i 'v e rs y t e t u lna
-

dr)-ckiego 'v okresie ostre.j re

akcji polit)?CZllej i religijllej.
.,. \\T olna Instyfucj a" zajllIowa?a
si? 1Jier\'Totnie \vykszta?cenien1
\\Ty?szenl? lecz ZCZaSeJII rozsze

rz)?la S\\Tój zasi?g a? do obj?cia
ca?okszta?tu llallczallia i ,v)Tcllo
,,'anialI nie "T"'yl?czaj?c jego po

cz?tkó,\?, - nalIczania rozumia

nego '\T sposób najbardzie,j no

"?OCZeSll)7". Dzi?ki dzia?alno?ci
\'lanuela Cossio sta?a si? ona

])rzecle,,;rsz"ystkieln szko?? llloral
Bo?ci.

Celenl ?-ycla ?IanlIela Cossio

h-yla niet)Tle ,valka z l-liszpanj ?

kOllser"Taty\\?n?, ile grunto,vne
odrodzenie i llzdro,vienie jego
o.jez?7Zl1)?., które Po.jl1lowa? jako
odrodzenie kulturalne. Z \vv?kle

b·y? on ma\\?ia?: "Problel11 nl'oje
go kra,ju jest problemeln kultlI"

ry". L. Buyno.



MIE?DUNARODNAJA KNIGA-ANTYKWARJAT
KU?NIECKI MOST 18 MOSKWA Z.S.R.R.

Przyjmuje si? prenumerat? na

rok 1936 na wszystkie czaso

pisma naukowo-techniczne i lekar

skie, wychodzqce w Z. S. R. R.

Katalogi sq wysy?ane B E Z P ? A T N I E na ??danie.
ZAMÓWIENIA NALE?Y KIEROWA?:

Ksi?garnia liR O S S I C Ali, Warszawa, Chmjelna?5.

IIIIIIII:IIIII!IIII!III!!IIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:

k- rrSl k- arol rU"lll??ki

jako zapalony tn uslinn)

urz?dza cz?sto poto

IUil/1 ia IV lasach kn;-

leroskich,

'I

????..,??_: .• JjII", l? .·},::,-;J:?:,?i:??i;:i?il:?4.;?????;?
?._ ? _ ..... ?l??. ?._ ...

--
... '- '. . ?, v ...... ?,? ... "t

liliiilliii! !lIliiiii ! 1I111 ! ? 111111111111111111111111111111'

Wlae JEST ?RODKÓW p?ZEclwKO HEMOROIDOM,
WYNiK KURACji ?WiADCZY o ZALETACH U?YTEGO SRODKA.

'(lOPKi ,YAR I COl:' G?SECKiEGO
STOSujE sl? PRZY BÓLACH, KRWAWiENiu.
SWEDZENiu. PiECZENIU i iNNYCH OBJAWACH

HEMOROiDALNYCH. - PRZY ZEWN?TRZNYCH GUZAa.

• EMOROiOALNYCH STOsujE SI; MA??"VARICOL-

"VARICOl" G?SEOOEGO NiE lAWIERA SIKOOLT'NYCH SKtAONTKaIl

MYDLO

DERMOPALME
dla znawców

wyri.biane jest na olejkach owo

ców oliwnych, dzi?ki czemu sta

je s:? idealnym ?rodkiem do

p.eleqnowanla ceiv,

. Barni?t a] mar k?

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

ZAPISZ JI?

NA CZLONHA

L.O.P.P •

I
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Kf(H nn gielsl«! udaje si? do pnrlumeni u

povzosi n a leerei q.

PERFUWY

WODY

PUDRY

POWADK

'.



TAJ!;MN/CA PI(I<NYCI-l RAI<
polega na starannem ich utrzymaniu. Przed wyi? ciem
na powietrze i na noc nale?y natrze? r?ce udeli
katniaj?cym i wybielaj?cym Kremem P4"a?o?ów, prze

nikclecym w tkanki skóry.

"??--;,;,::.-

S. LEBIEDIEW

Nowoczesne
(Humoreskn sowiecka)

ma??e?stwo

Tego wieczoru Wiereczka wierci?a

si? przed z wierciad?cm niewiarogodnio
d?ugo. Dwukrotnie zmienia?a uczesanie,

pudrowa la twarz, popruw iala sukni? -

SIO\'"Cll1, b y la n iez wv k lc podniecona.
Czuta instynktow n ic, ?e wlu?nie dzi?

stanie 5i? co? wa?nego i decyduj?cego
w jej ?yci u. Somjon Koudra ticz patrza?

wczoraj \'" jC'j oczy z tak? ?.psi?" ule

g?o?ci?, jak nigdy przedtem. I nawet

zach?ysn?? si? PO\f iet rzem, kiedy za

pyta? j?, czy mo?e do niej dz.? wst?pi?.
_\ potem, przy po?egnaniu, d?ugo ?cis

ka? jej <.I?Ol1 i wz d y cha?.

Wierocz ku popryska?a \\" pokoju ta

ni? wod? kolo?sk?, raz jeszcze popra

wila na kozetce poduszk? i zamierz.da

,,-la?nie polo?y? na stole jak?? otwart?

ksj??k?? g'dy \,:- przedpokoju rozleg? siG
dz\\ronek:

- Raz ... d\\?a ... trzy ... cztery. - To on!

Selnjou Kondraticz Kostricyn d?11gC'
chl'zakal i sapa? w pl'zcdpokojll? 1 lId-

, ,

f?
,COG'NAC-' &
MONTBEL

Z?OAC W.sZ??DZIE '

.....

C l O J" K I I' R Z )r,
w osobach E'fY Porajskiej, jako kie

l'o'\Tniczki pedagog i czno -

artystycznej,
}lanl1 y Chrzauo\\'skiej i :Nfarji }(.lilua

sze,v'skiej? zOl'ganizo\\'a?y od dn. 15.XII

!) O D '\\: L E C Z O !l l( J

A fl.T y S l' Y C Z N t=

DLA

l)ZIECI
\\- lokalu cukicrlli Ko]ol'o\vej (róg Brac-

kiej i ?óra\vicj) pod has?em: dobry
tekst, dobra 11,?llzyka i dobra piosenka!

Pod\\Tieczorki te b?dq si? odby\ra?y
stale \\'" u:edziel?, od godz. 4-6 pp.

\V progta1uic grudnio\\'Ylll pl'zycho
r?zi ?\v. ?Iiko?aj z pod,arunkalui.

\\;"st?p bezp?atny .

mo to wvpowiedzia! w ko ?cu "dzie? do

hry
"

tak cicho i ochryple, jakgdyby
iu ia] chroniczny i nieuleczalny katar

gard?a.

\V r?ku trz yrnal paczuszk? przewin
z an? kolorow? tasiemk? oraz zwini?ty
w rolk? arkusz papieru.

- Co pan tu przyniós?, Somjonie
Konclraticzu?

Kostricyn zmiesza? si?,
--

Prosz?, to d la pani, ,Yiero :\Iiko

lajewno '- rzeki sk wapl iw ie. - '[0 s?

cukierki "Z?ote kartofelki". Zdaje si?,
?e pani to l ubi ?'

- O tak ? Bardzo!

.:\ to co za rolka?

Semjon Konclraticz pl'zy?isn?? papier
do serca.

Juki pan mi?y!

- Nic ... nic ... To nic ...

- Pap:el'y jakie??
- T-tak ... C?o? \V tyDl rodzaju ...

- Z biura? Urz?do\re?_
- N-nie ... to tak ?obie ...

\\?ybqkn??.

- Czy to równie? dla nluie pan przy

niós??

Kostl'icyn Uli Iczal zak?opotallY i ,,,,"su

n?? ,,?stydli\\?ic rolkG do bocznej kle

s/,en?.

- No, dobrze, Selnjoni", Kondraticz -

po,viedziala Wieroczka. - Tel"az przy

gotuj? szybko herbatk?, a, potem pan

lui pok.a?e, co to jest ,rla?ci\\Tie t.akie-

go.

1 'Vieroczka \vyj??a fiLi?anki z llla

Jej szafeczki. SalnO\Var by? ju? da\VllO

przygoto\\'any i ju? po kilku 11linutach

na stole sta?a herbata obok buteJ'szny
tÓ\\' i bu?eczek.

"Vicroczka usado\"Ti?a go?cia na krze

?le i spoj rza?a pytaj ?cynl \\TzI'okieIU

Il a j ego boczn? kiesze?.

- ?\? \\TiGc: Prosz? pokaza?, co pan

t<.1111 ukry??/

Kostricyn poczcJ',,'icnia? po uszy.

- Kiedy dopra\vdy, kr?puj? si?

ogTonlnie, \Viero 1Iiko?aje\"no.
- .Ale? ezen1u? Przecie? to dla mnie

?
Znana Aspirina· .Bayera c

jest obecnie wytwarzana
w kraju. Jako znak dobroci i

i to?samo?ci widnieje na opa-

ffi
kowaniach i tebletkach krzy? ?
bayerowski. BA?ER

ASPI RI NA
R

Do nabycia we wszystkich aptekach.
Cena za 6 ?abl. obecnie ju?
tylko II. 0.90, ZiI 20 ?abl. ZI. 2.25

pan prz y niósl l Prawda? No, co pan

tam ma? Wiersze? Czy zgad?am ? ..

- N - nie ... to nie wiersze,

- Wi?c czemu pan si? rumieni, sko-

ro to nie s? wiersze.

Kostr icy n poczer w icuiu? jeszcze bar

dziej i nic nie odpowiedzia?.
- No, prosz? pokaza?, Semjouie

Kondraticzu! Bo si? .obra??, na serjo,
Wiereczka podeszla blisko do Ko

st ricyna i wyci?gn??a rGk? po rolk?.
Kostricyn za?mia? si?, jakgdyby go

po?askotano, \\"yj?? papier, roz\vin??
g'O, trzyma? przez chv.il? \" r?ku, na

Jny?la,j?c si?, i nagle pO\?liedzia? jak

by z rozpacz? \\7" g?osie:
- 'Vidzi pani, Wiero ?fiko?aje\\;-no!

By?enl nieda \\'no na zebraniu dysku
sy jnenl o IlO\\?OCZeSnelll lna??e?st"de

i rodzinie. l otó? bardzo mi przypad?o
(io gustu, co m6,,-i?a jedna prelegent
ka ... Wi?c te? ... ja .. ,

- No có?? - "Vieroczka obrzuci?a

go CZU?r-lll sp oj rzenieIll.

- '?Vi?c te? zdecydo\ra?eUl si? ... ZOt

c-ydo,\'a?eUl si? post?pi? \ved?ug jej
?JÓ\4{ ..• Niech pani przeczyta, co tu na

pisa?em. Ale na mnie, \\-- czasie czyta

Ilia, prosz? nie patrze?. Dobrze?

Kostricyn ,\?r?czy? \Vieroczce arkusz

papieru, a sam podszed? do okna i za·

l'.z?? b?bni? palcami po szybie.
\Vieroczka usiad?a na krze?le i z?

zdzhvienienl rzuci?a okienl na papier.
W trakcie czytania t\val'Z jej obla?a

si? rUlnie?cenl? a \\r oczacb zamigota?y
iskier ki ?miechu.

Na arkuszu papieru lllo?na by?o
p)'zeczyta?? co nast?puje:

KOl\TltA,KT ?LA??E?SKI.

J\Jy ni?ej podpisani, oby\\?ateL Sem

jon Kondraticz Kostricyn i oby\ratel
ka 'Viera ?fiko?aje\vna Piekarska za-

KARMELKI

OD Z?. 4 KG. FRflNBOL'1
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AR,TRlETYK

MO?E SI? STA? INWALID?
" tpalne powoduj? bóle. zniekszta?caj? stawy, utrudniaj? ruch1'

; w niektórych wypadkach mog? doprowadzi? nawet do kalectwa,

lwoduj?c stopniow? utrat? zdolno?ci do pracy.

Zio?a Magistra Wolskiego "REUMOSA", 2'C?wieraj? niezmiernie

(/adk? ro?linG chi?sk? Scltin-Schen, ?agodz? bóle, reguluj? prze·

"dan? materji, dziGki. c?emu stosuje siG te zio?a w cierpieniach
tretycznych, reumatycznych i bólach ischiasu.

J l) nabycia w aptekach i drogerjach (sk?adach aptecznych).
'Vytwórnia Magister E. 'V o l s k i, 'Varszawa, Z?ota 14, m. 1.

Z i O ? a ze znak. ochr. II R E U M O S A
II

hl) dolegliwo?ci artretyczno-reumatyczne, jako wynik przesycenia
:ganizmu kwasem moczowym. oraz powsta?e na tem tle itany

?'\./l... :'\0
..J ,- ;:
? ?
1>, '\ 901

?'.. , .... --.,??

1/ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIO?A" S? STOSO-'

WANE PRZY KAMIENIACH ZÓtCIOWY?H i 5K?QNNOSCIACH

-Def ZAPARCIA.-IISIWAJCARSKIE GORZKIE ZIO?A" s? NATU'

RALNYM, ?AGODNYM SROOKIEM PRZECZYSZCZAJACYM,

U?ATWIAJ?CYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, 5T9.,.50-
.,.

WANYM ROWNIE? PRZY NADMIERNEJ OTY?O?CI.

wierumy mi?dzy sob? niniejsz? U 1110-

w? i stwierdzamy sw? obopóln? zgodt?

na nast?puj?ce punkty:

1. Ni?ej podpisani zobowi?zuj? sic

?y? ze sob? pospo?u jak m?? i ?ona

ze wszystkiemi wy nikaj?cemi st?d na

si?pstwami.
2. Ob ywatelku Piekarska zobowi?

zuje si? przeprowadzi? do obywatela

Kostricyna i w tym celu ten ostatni

obowi?zany jest odda? do jej dyspo

zycji odpowiedni? p rzestrze? miesz-

kaln?.
3. Obywatel Kostricyn bierze nu

siebie obowi?zek dostarczania ?rod

ków utrzymania wcdl ug skali nie ni?

szej 15-tego stopnia s?u?bowego. W ra

zie, gdyby obywatcl ka Piekarska zre

z ygnowala ze swej posady, ohowi?zu

na jest wówczas zaj?? si? prowadze
niem gospodarstwa domowego, a wi?c:

przygotowaniem posi?ków," dbaniem

o odzie?, utr z y mywaniem mieszkaniu

i odzie?y w nale?ytym porz?dku i na?

le?y tej czysto?ci i t. d.

4. Wydawanie na ?wiat dzieci mo?e

nast?pi? jedynie po uprzedniej spe

cj alnej UllIO\vie mi?dzy obu stronami,

lecz nie \\' c.le?n iej j ak po up?y\vie pó?
tora roku od daty podpisania niniej

szej unIowy.

5. Oby\vatel Kostricyn oho\vi?zuje

si? pl'zynajnlniej chva razy miesi?cznie

('hodzi? z oby\vatelk? Piekarsk? do

teatru, lub do innego Iniejsca rozryw

kow"ego.

6. Obie strony stwierdzaj?, ?e

przy jmo\vanie go?ci albo chodzenie \v

go?cie mo?e si? odby,va? tylko wed?ug

zgóry ustalonego i ?ci?le przez obie

strony przestrzeganego spisu znajo

mych.
W umo,vie by?o ogó?elll piG?c?zie

?i?t ·siedem punktó\v, nie licz?c lL\Vag

j przypiskó"",?.

? ....

Kiedy Wieroczka dosz?a do punktu

?8-go, traktuj?cego o . .int yrun ych obo

wi?zkach mul?e?skich", cisn??a arkusz

papieru na pod?og? i zerwawszy si? z

krzes?a, zacz??a szybko przesypywa?
"z?ote kartofelki" z wazki spow rotem

do pude?ka.

Kostricyn obej rza? si?.
- Co si? sta?o, Wiero Miko?ajewno?

- zapyta?.
Wieroczku zamkn??a pude?ko, wci

sn??a je do r?ki Kostricynowi i otwo

l' zy?a drzwi.

- Prosz?! Niech pan si? st?d zabie

ra razem ze swojemi "zlotclni karto

felkami"! I ?eby pa?ska noga tu wi?

cej nie posta?a! Zrozumiano.

Kostricyn schyli? si?, podniós? z po

d?ogi pognieciony papier, i zaczerwi e

niwszy si?, boczkiem skierowal si? ku

drzwiom,

- Doprawdy, nie rozumiem pani,

Wiero Mikolajewno. Wszak to tylko

projekt. Mogla pani przecie? poczyni?

pewne zmiany, poprawki.; Gotów je

stem, naprzyk?ad, chocia?by w 28-my;n
punkcie ...

Wieroczka nie wytrzyma?a za-

t knela uszy i pisn??a histerycznie:
-- Precz! Wynosi? si?!

\V przedpokoju Kostricyn znowu

d lugo chrz?ka? i pokas?ywa?, mamro

cz?c co? o g?upich h ister yczkach, któ

re nie widz? w?asnego szcz??cia.

Na schodach \' .. ?o?y? do ust "z?oty

kartofelek" i poweselal:
- Nie to nie. Pal j? Iicho l Znajd?

sobie inn? napra wd? n o wocz.esrr? .

j

u?wiadomion? kobiet?.

Prze?o?y? z ros. Micha? G?uski

................. i..........

FELIC.l?/1 rV1JODEK

I1lloda ?piewaczka polska, która z po

llJodzenieln lvyst?pila IV TViedniu nj Po

sels(llJie Polskieln na. lvieczorze myda-

nyuL na cze?? 1·o.?calli'lliego.
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PIERWSZA LECZNICA

Kosmetyczna Chorób w?osów

Dr. med. M. Bierna(kiej I Dyr. I. Kisielewskiej

Warszawa, Szopena 16.

c?nTRRlR i ?URTOWnIR:

WRRSZAWA- GRAniCZnA 15-TEL U2-QC'
"

\J P F.UE:

?.

,WARSZAWA
I. mARSZA?KOWSKA 102

I?. C fol ? o D n A 5i

. ?oot·
.

lit PIOTRKOWSKA, 120

IV. " Si

OSTRZEniE ; PLATEROWAniE lQSIELKICH PRIEbmlOTOw

Gru?lica p?uc jest niell h?agana j co·

rocznie, nic rouiqc' ró?llicy dla p?ci, ,\-ic

ku i stanu, poci?ga bardzo ,viele ofiar

. Przy z,ralczaniu. chorób p?ucnych

hronchitu, grypy, uporczy\\rego, m?cz<1'

cego kaszlu i t. p., stosujb pp. Lekarze

,J?:\LSA?1 TH.I}\OLAN AGE" (da\vniej

s'za ·llaZ\ra ,J3aIsam T'hiocolan A.geh),

który,- ula hvi.aj?c ,vydzielanie si? pl\\To

ciny, llSU\\Ta .k?szel, wzmacnia organizJll

i samopoczucie: chorego. Sprzedajq a p

teki.
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B?DZIE LEPIEJ ...

y..- dniu Nowego Roku ogarnia nas

w sz y st kich pogodny nastrój optymiz

mu
- budzi si? nadz iej n

,
?e wreszcie

spe?ni? si? nasze ?yczen!a. sprawdz? si?

nasze marzenia, zrealizuj? si? nasze za

m ysly. Czujemy w sobie przyp?yw n?

w v ch si? i budz?cy si? zapa? do walk i

Z '\\Tszelkiemi przeciwie?stwani i losu,

Mimowoli szukamy dowodów, ?e na

wet W ci??kich i trudnych warunkach

wyt??ona wola i umiej?tna praca "'y

da? musz? dobre owoce.

Z w Y stu \V wszystkich sk lcpów cu

kierniczych u?miechaj? si? do nas 7.11H

komite nasze s?odycze. W ?ród nich co

raz wiocej wida? ostatnio t ab l iczki i

kartoniki z na psern BR--.?NKA. \Viedz?

ju? wszyscy ,\1 Polsce. ?e naj lr-psze pie

cz y w a, biszkopt v
? wafle, keksy i Sll

charki - to BR??NKA. lTtnipjq ju?

z n.a wcy oceni? z nakorniry a ro ma t czc

koladv BRAN-Kl\ - LUX. .\ lnigda?y

\\. cLP'ku 1 a ci z ie? a kakao, landr} II y ? cze

koladki, sk61'ka pomara?czo\va ? ...

Drugi rok zalcd\\Tic produkuje BI\.\X

KA ulubiony nasz przysnlak ZilllO\ry,

ehah\-?, a "r ka?dyul sklepie niclnal

u?miecha si? do ciebie alnaranto,,-c

Op1 kow-anic (?ha?,vy RR ANK;\.

WYSOKO

GATUNKOWY

WYROB
KRAJOWY

TU N GSRAM

Trudno uwierzy?, ?e ten mlodz ie?czv

ruzrnach i twórcz? eucrgj? posiada Iir

ma, która w roku bie??cym wchodzi

\V 54 rok istnienia. :\ ie jest jeszcze tak

?le W" Polsce, skoro tyle widzimy za

pa?u i pracy, dob rv m u wie?czone "Ty_

nikiern ...

Nadziej? i wiar? '" lepsze czasy ro.

poczynamy rok 1936.

B(?ozic lepiej ...

PRZYBORY PODRÓ?NE
GALAMTIAJA SKÓAIAMA

J. KUCZMIEROWJKI
.

108 .A.rIAt.?"l"A 108

DZIWOL?GI

.) pl y111 is! ?l

/'(/j?cie nil leroo przedstalvia

najlvi?kszy na ?miecie kartofel.
IJ -lJ"?ol)any w Sun Gabriel, m Ka

lilornji, wa.?y przesz?o ? kilo!.

Zdj?cie poni?ej - to niebez

pieczrut "li?cik milosruj", przy

clz,-oycony na szcz??cie przez pa

I'.lJsk? poczt?. List ten zamiera?

,..;ilny ?rodek wybuchomy i mial

eksplodowa? w chroili, gdy go

.ulreset otwiera?. Policja paryska

]Jl"zej??a kijka lakielL tajemni

czych, listólp,

?

, Wytv-..orneltkrawiectv/o"m?skie

H. LIPSIYC
Gmarh Opery

- Pod Fi!?rarr.i
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Tom Mix

Wspnn ialy ollnzvm wraca (lo zdrow la :??.::' zla

maniu nogi .. któremu uleg'l podczas n iez w y: ?(' ?;kar-

kolomnych ewolucj i je?dzieckich,
"J ak sp?dz? Sy?l\vestra? \V rodzinie 110',?1

num vmi ly Toru, patt-zac na sw? ?on?.

Marlena

Wamp nad wamp y siedzi l)tZ): k icro wuicv

swego auta, gd'y j? nasz? stukonn? masz yv-. <lup?
dzamv, U'wodzicielsko hivska biaikam i oc. ",

.. za

k?ada" 110g? 110 nog?, pokazuj?c szczodrze ol.a ko

lana. i mówi przepitym, m?sk im, ?,dresz('z --,,'zbu-

dzaj?c)'Jn" g?oseln:
"s ylwes ter ? - J eszcze nie wiem, Mo?r tak,

mo?e ]J18czCj, mo?e wogóle wcale. ?ycie jest j.uste,
Cz?owiek jest niezg??l)ioll? taiemnic?"'·

Zrozulnieli?lny, - i z najg??bsz)'"m ukJf?llenl

po?egllali?nry sfinksa.

Chaplin
Nie?at"To go z?apa? \,"" ol)jekty"\\? i za r?kt?. Na

szcz??rip, \\-y(?ano ,vla?llie lla iego cze?? (\v l"az

z WellseJn) ,vielki bankiet \\' Holi-yv{ood. (?????.:·lie

by? 'vesó?, gdy?my do niego IJodpszli
-

na ??o'tV-O

??S'yl"vester" jednak spocllffiul'uia?.
,?Nie lubi? {??upicll tradycji. Nie lubi? '.\-.rzas

kó,\?. Syl,,-'ester lnllsi ty? Jla ?llnl\·. jak dobry filID ..

:ro znaczy
- iIlteligentny _. i nielny".

Lupe Velez

Wr?czyli?Il1IY jej ,V"spania?y bukiet, e:d y '?"'y

siada?a na Gare Saint Lazare 'v Par·y?u. P(?k:za?a

\V" u.?lniccll11 (l","'a rz?dy ol?nie,\yaj?c'ych
-. .. ,1,:, ,?'.,'-

sto od clentysty -- da?a si? sfotografowf"? ... ? ,I?-

czy?a:
'tEDAKTOR l .. crrRZANOWSKT. 'W"yduw

SYLWESTER l

p

GWIAZD

"Syl\,-ester w tym roku b?d? miala p yszny : .?

przyjechalam do Pary?a J)a?T1? sit: i sprawi? toa- ?

lety. ?wietnie zaczn? NO,\?)T Rok".
l

Poczem wsiad?a do czekaj?cego na ni? poz?a
canego Holls Hoyce'u - i znik?a.

?.'l,n bro?.l) TV ;cib .. ?ki

:
t

},!ilrleIl8 przy kieronmicu

Churlie Cluiplin rUI bunkiecie, lni(;.ldzy Peulette Uod ard

; H;Pll?'PHL

LHpe v· ei?z net dlvorcu ro ?.Pary?u.

.... }JuIKa ,,, ydawllicl.Ll z o. (l. Drllk ... Polska ZjednOCli)na", WarSZ9.\\fl.
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