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KRÓL OGLĄDA
Tym razem są to gruzy mia
sta portow ego Southampton,
które królowi (w środku)
pokazuje burmistrz
(w urzędowym
łańcuchu).

m

MR. CHURCHILL OGLĄDA
Premier angielski, mimo wszy
stkich ciężkich ciosów , jakie wy
mierzą jego krajowi lotnictwo
k niem ieckie, ma oprócz
sw ego stalow ego heł\ mu minę pełną opty nuzmu.

KRÓLOWA OGLĄDA
Specjalnie skonstruo
wany samochód pan
cerny ma chronić
. królowę E lż b ie t ę
^ podczas oglądania
zniszczenia spowodow anego
nalotami,

W m.

Fot• Scher*

NA DACHU...
Ponieważ cywilna obrona
lotnicza w Londynie okazała
się niewystarczającą zaprzęg- ^
nięto w w ielkiej ilości do tej
służby m ło d z ie ż . Gromady
chłopców przemierzają nocami
ulice, aby natychmiast po znale
zieniu bom by zapalającej zaalarmo
wać odpow iednie czynniki, a dziew
częta wypatrują za dnia (nasze zdjęcie)
sam olotów niem ieckich.

DZIEŁO BOMBY
LOTNICZEJ
Pod naciskiem pow ietrza eksplodującej na ulicy
bomby burzącej powstała na ulicach
° ndynu ta piramida aut.
f^ joem na prawo: STORPEDOWANY PRzfez
D z PODWODNĄ. Dramatyczny obraz z moż
ra*owan*a pozostałych przy życiu pasar w angielskiego statku storpedow anego przez
kanadyjski krążownik.
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BOISKA BASEBALLO
WEGO DO FILMU
Piękna Katarzyna Ro
w er, która przez dwa lata,
grała w drużynie base
ballowej w Los’ A ngeles;
z niemałym pow odzeniem 1
przeszła z boiska do ate
lier film owego w Holly
w ood. Przy zdjęciach
próbnych zdobyła ona na-'
grodę, która w dalszym
ciągu przyniosła jej kon
trakt z jedną z wielkich
wytwórni filmowych. Jest
to m arzenie w ielu m łodych
amerykańskich dziewcząt.
Na lew o: Katarzyna jako
członkini drużyny sporto
wej, na prawo jako arty
stka filmowa.

GAZ ŚWIERZBIĄCY
Chemik nowojorski G. Hutton wy
nalazł nowy gaz, który ma tę
w łaściw ość, że wywołuje sw ę
dzenie na całym ciele.
Uczucie to jest nie
do zniesienia. Gaz
ten jest szkod
liw y jedy
nie w te
dy.

jeżeli
styka się
ciałem
przez dłuż
szy czas. Spo
sób wytwarza
nia teg o gazu
wyjawił Hutton po
licji amerykańskiej,
która go podobno używa do rozpraszania
tłumów podczas demonstracyj, tak jak to
.dawniej czyniła za po
mocą gazu łzawiącego.

KRÓLOWA ZIMY
Tytuł ten zdobyła sobie
czarująca Shirley Schaefer
na konkursie Tucson w
stanie Arizona — USA.
Z racji swej nowej godno
ści będzie ona ośrodkiem
wielu zabaw i imprez
w Tucson.

STARUSZKU! NIE ZERKAJ CIĄGLE KU
KATARZYNIE!
N ie, on tam wcale nie patrzy. Jego
spojrzenie nie jest też w cale takie
przyjemne. Jest to odbicie w lu
strze człowieka, który przypa
truje się w alce na ringu
i każdy cios, który otrzy
muje ten tam w górze,
przeżywa jako własny.
Żadnego w ięc niebez
pieczeństwa dla Ka
tarzyny!

NAJMNIEJSZE CZASOPISMO
NA ŚWIECIE
Ukazuje się ono na W yspie
Bimini należącej do Archipelagu
Bahama. Jest to tygodnik, którego
format wynosi 11— 1 cm. Informuje
on swoich czytelników, składających
się z podróżnych przybywających na
w yspę o sporcie, polityce i wydarze
niach lokalnych. Ciekawie się musi przed
stawiać dział polityczny tego tygodnika.
W jakim stanie dochodzą tam np. — jeżeli
w ogóle dochodzą— wiadom ości polityczne
z Europy?
NIEOCZEKIWANA PRZESZKODA
W Nowym Jorku — zdaje się, że monopol na naj
dziwaczniejsze wydarzenia będzie już zawsze miała
Ameryka — wydarzył się niesam owity wypadek.
Jedną z ulic przechodził kondukt żałobny. Trumnę nio
sło kilku żałobników. N agle jeden z nich dostał ataku
sercow ego i zmarł na m iejscu. Naturalnie kondukt doznał
chwilowej przerwy.
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SJAMK3CH
JEST CHORA...
Ale druga musi iść
też do łóżka. Daisy Hilton
(na prawo) zachorowała nie
dawno na zapalenie wyrostka
robaczkowego i jej siostra Violetta, która była najzupełniej
s.
zdrowa, musiała się też
położyć.
W ir
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REKORD DO POBICIA!
Chodzi tutaj o rekord pocałunku fil
m owego, zdobytego przez Annę Sheridan i G eorge Brent w Hollywood,
którzy do pocałunku film owego po
trzebowali, według stoppera, 56,2
sekundy. Tak, tak, co to znaczy
uczucie. Pary zakochane i pary
małżeńskie niech stają w z
wody!

OSWOJONY KOS
„Ach, moje oko"
zawołała p. Gilbert
Black z St. Louis, gdy
kos, któremu uratowała
życie, z w ielkiej pieszczo
ty uderzył ją skrzydłem
w oko. A le miała jeszcze tyle
przytom ności umysłu, że nie
zapomniała rzucić drugim na
fotografa.

A l
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ŻAŁOSNY k o n iec fig la
Kupiec chicagoski John Glens
spłatał swej żonie figla, który miał
koniec d o ić żałosny. Żona jego
ubiła urządzać herbatki po
południowe, na które za
praszała sw oje koleżanki.
Ponieważ zdarzało się to A
bardzo często, kupiec
nie m ogąc znieść w
swoim domu tak
częstych
gości
. >tyle rozmowy,
Przyniósł pew nego razu

\

POCAŁUNKI DOROTYLAMOUR POD
MASZYNĘ
sn
Henry King, dyrektor filmowy w H ollyT WO° d zakwestionował pocałunki Dorothy
/ W ,r J ^ OUr; które w y d a ły mu się za chłodne.
skonstruowano w ięc maszynę, która
stwierdzała, czy Dorothy wkłada dostateczną
Uość uczucia w sw oje pocałunki film owe. WymaW gający dyrektor miał teraz dowód, że artystka spełf rua swoją rolę doskonale, gdyż wskazówka „elektrokartografu" skoczyła z 84 uderzeń pulsu ra 110.

ŻA
GLÓWKĄ
DO AMERYKI
Henry B. Ciar
kę z Roslyn w
stanie New Jork
popłynął na małej
łodzi żaglowej z An
glii do Ameryki. Po
dróż trwała osiem ty
godni.

12 myszy do
a°mu i puścił je
"a zebrane panie.
^
powstała panika, w której ”
«zy kobiety skoczyły z dru
giego piętra, łamiąc sobie ręce^
i nogi.

Sl-LETNIA PRABABKA
Kalifornii, mieszka niejaka Mrs. Adelia
Cle®zy si« ^
najmłodszej prababki
Ameryki. Młoda prababka, która liczy obecnie dopiero
SI lat wyszła za mąż mając lat 17. Jedna z jej córek wyszła
zamąż w wieku lat szesnastu, a najstarsza córka tej córki wy8 . w zeszłym roku zamąż mając piętnaście lat. Obecnie,
mając zaledwie szesnaście lat została ona matką i w ten
sposób zdobyła dla swej babki tytuł najmłodszej prababki.

Przędz się, przędz, wrzeciono.
szyscy znamy charaKterystyczne
cechy sztuki góralskiej, którą za
zwyczaj poznajemy z różnych drobiazgów,
pamiątek z Zakopanego, pięknie rzeźbio
nych kasetek i innych rzeczy, natomiast
rzadziej spotykamy się z większymi
dziełami sztuki w postaci m ebli czy
ozdób ściennych, kilimów itd. A jednak
jest sztuka góralska pew nego rodzaju
stylem , może mniej wyrobionym od
innych, może bardziej monotonnym,
ale w każdym razie bardzo ciekawym
i bardzo nam bliskim.
W roku 1875 powstała w Zakopanem
szkoła zawodowa mająca na celu wy
kształcenie artystów, którzy by w dalszym
ciągu pielęgnow ali tradycje m iejscowe
i rozwijali sztukę góralską. O becnie

W

Kilimiarka.

Poniżej: w pracowni
rzeźbiarskiej.

Wyrób skizypicc.
przed kilku miesiącami wznowiono tę
szkołę, która rzeczyw iście staje się
coraz bardziej siedzibą i źródłem tej ory
ginalnej sztuki Szkoła dzieli się na kilka
oddziałów,wśród których pierwsze miej
sce zajmuje dział meblarski. Powstają
tam sprzęty domowe w szelkiego rodzaju,
zasadniczo proste, ale jednak oznacza
jące się: swoistym urokiem, oryginalne
w kompozycji. Ale nie tylko wytwarzanie
przedmiotów potrzebnych dla każdego
jest celem tej szkoły, chodzi również
o to, aby sztuka góralska zastosowana
była do rzeczy bardziej abstrakcyjnych,
będących w całym tego słowa znaczeniu
sprzętami artystycznymi. Dlatego też
zostanie wkrótce otwarty kurs dla
artystów sporządzających skrzypce. Przy
Podczas lekcji
rysunku.

Poniżej: przy warsztacie stolarskim
Piękne schody wykonane
przez ucznia.

Przyszli cieśle uczą się cie
sielki na własnoręcznie
wykonanym m odelu.

Młody

rzeźbiarz i jego
m odel.

-—“

wielkiej muzykalności naszych górali należy przypuszczać,
że zwłaszcza ten kurs będzie miał duże powodzenie, zwłaszcza
że do skrzypek każdy z nich ma słabość i chętnie podczas
uroczystości rodzinnych czy też religijnych próbuje swoich
sił, przygrywając ochoczo. Poza tymi działami obejmuje
szkoła względnie będzie w przyszłości kstzałcić swych
uczniów w innych też dziedzinach a mianowicie w zakresie
ceramiki, tkactwa artystycznego, w zakresie wyrobów meta
lowych w szelkiego rodzaju itd. Szkoła obejmuje 4 oddziały:
stolarski, rzeźbiarski, ciesielski i kilimiarski. W ten sposób
wrodzone zdolności naszych górali będą m ogły rozwijać
się w dalszym ciągu i praca już włożona w w ydobycie z m iesz
kańców Podkarpacia wrodzonych talentów będzie mogła
być kontynuowana.
Szkoła zakopiańska współpracuje z miejscowym Muzeum
Tatrzańskim, które dostarcza jej pięknych wzorów z naj
lepszych okresów tej regionalnej sztuki. W ostatnich czasach
zrobiono dużo dla rozwoju sztuki zakopiańskiej: stary dom
Krzysiaka zostanie wkrótce zrekonstruowany, jako zabytek
bardzo typowy i postawiony w okolicy starego kościoła
zakopiańskiego. O becnie uczęszcza do szkoły 105 uczniów,
kurs budowy skrzypiec prowadzi profesor Bednarz, rzeźby
profesor Sobczak, ciesielski inż. Kopkowic i instruktor Kunc.
Kierownikiem szkoły jest dyrektor Śliwa.
Prace szkoły sztuki góralskiej znajdują u publiczności
coraz w iększe zrozumienie i przez to samo sama szkoła'
ugruntowuje coraz lepiej swój byt.

W Zakładzie dla niewidomych w Laskach
K o śció łe k zakła
dowy w słylu za
kopiańskim

R ę c e czytają

L a le c z k a w su 
k ie n ce
uszytej
p rzez niew idom ą

■^Tieubłagana wojna domowa
W zadała Hiszpanii bardzo cięrkie rany. Jak wynikało z sprawo
zdania w ydanego ostatnio przez
władze hiszpańskie będzie mu
siało państwo odbudować kilka
dziesiąt tysięcy domów prywat
nych, kilkadziesiąt kościołów
t klasztorów a przede wszystkim
wielką ilość gmachów służących
użytkowi publicznemu. Są oczywikae rzeczy i zabytki, których od
tworzyć się nie da: nieubłagana
t ślepa wojna zniszczyła je na
zawsze odbierając narodowi bezbenne w artości kulturalne. Straty
:e są tym bardziej bolesne, że na
ród hiszpański szczerze przywią
zany jest do swej wielkiej prze
szłości i w niej w łaśnie czerpie
swoje sold żywotne.
Jednym z najwspanialszych za
bytków hiszpańskiej dawnej w iel
kości jest Eskurial, słynny zamek
królewski, niedaleko Madrytu,
który należy do najpiękniejszych
ei w każdym razie najciekawszych
zabytków architektury. „El Esco
rial'* — jak brzmi hiszpańska naz
wa, — to ogrom ny blok potęż
nych murów, zbudowany w po
staci rusztu przez Filipa II. Histo
rię powstania planu tej budowy
ączą historycy z wotum złożonym
przez tego pobożnego króla pod
czas bitwy pod St. Ouentin,
rr r. 1557 kiedy to artyleria hisz
pańska zmuszona była zniszczyć
kościół pośw ięcony św . Wa
wrzyńcowi. Król dożył w tedy woaim, że zbuduje jako rekompen
satę klasztor pośw ięcony temu
iwiętemu. I rzeczyw iście: w e wsi

El Escorial — św iętość
narodowa Hiszpanii
została odbudowana. Na zdjęciu
widzimy sufit
w jednej z
sal El Escorial.

El Escorial powstaje olbrzymi zamek-klasztor w postaci
rusztu, na którym m ęczony był św . W awrzyniec a gdy oj
ciec Filipa II. cesarz Karol V. abdykuje i zamieszkuje
w klasztorze San Yuste, Filip O. postanawia połączyć
klasztor z własną rezydencją. Budowę zaniku pow ierzył król dwom wybitnym budowniczym hiszpańsłdm a mianowicie Don Juanowi d e Herrera
i Don Juanowi Battista de Toledo. Charakter
zamku jest raczej ponury, poważny, obliczony na życie ascetyczne i...r e p r e zentację! W murach kryje się charakter Hiszpanii, kraju o wielkim
fanatyzmie, przepojonym swoją
wielką historyczną przeszłośy<ĘM
cią, lubiącym reprezentację i wystawność a
’.
równocześnie nastrojonym głęboko religijnie.

Tron
króla
Filipa n
w muzeum
w Escorial.

Grobowiec najm łodszego bohatera narodowego Hisz
panii, Jose Primo d e Rm era, w kościele Escorialu.

W zabudowaniach zam
kowych nie brak oczy
w iście pięknej świątyni,
która odznacza się nie
zwykle wysoką, bo 100
metrów mierzącą, wieżą.
Zamek w Eskurialu posiada
również wspaniałe muze
um, w którym znajdują się

pamiątki po Wielkich królach tego krajj
i po wielkich mężach stanu. Duża czę^j
| /
pamiątek należała do Karola V. i Filipa r
■ /
a zwłaszcza wspaniały baldachim z misternie
haftowanym herbem królestwa Hiszpanii oraz nisk**
krzesło tworzące razem tron króla zwracają uwag)
zwiedzających. Całość pochodzi z czasów kiedy Hiszpaw
należała do największych potęg świata i, rozporządzała ?
brzymimi koloniami w Ameryce, z którego to stanowiśw
zeszła dopiero w połow ie XVII wieku ustępując sw oje p*
nowanie nad morzami Anglii i Holandii.
Dzisiejsza Hiszpania stara się podtrzymać te w ielkie t r
dycje państwa katolickiego, w alczącego z nieładem ow
z materializmem i starającego się na podstaw ie swych
świadczeń odbudować w ielkie dzieło swych królów sp o ć #
wających snem wiecznym w podziem iach zamku El EscoriP

Fot. Bohatyrewicr

Byłoby czymś zgoła dziwnym i okres Bożego
Narodzenia nie byłby tym okresem , gdyby
brakowało w nim szopek i chłopców idących
po kolędzie ze żłóbkiem wyciętym z papieru,
tektury lub dykty. Naturalnie teraz, w okresie
wojny, kiedy wszystko straciło na blasku,
są i szopki nieco dostosowane do sytuacji.
O wielkich przedstawieniach szopkowych,
granych w teatrze mowy być teraz nie może.
Jednakże znaleźli się odważni młodzi ludzie,

W dzięczna młodociana publicz
ność, która żywo interesuje się
sztuką:

Tak wygląda szopka kukiełkowa, w której kukiełki
tak śmiesznie się ruszają.

Król i żyd musi którzy własnym przem ysłem wystrugawszy kukiełki szopkowe dają
być! Koniecznie! na terenie Krakowa przedstawienia ku uciesze głodnej lepszych
wrażeń dziatwy, dla której każde przedstawienie, żeby nawet pry
mitywne jest prawdziwym przeżyciem . A już kukiełki z drewna po
ruszające się magiczną siłą jak żyw e i m ówiące do tego ludzkim głoFot. Borek
se m — to już coś rzeczyw iście nadzwyczajnego. Toteż przybycie
kuldełkarzy do coraz to innej dzielnicy Krakowa witane jest wszędzie
z radością, gdyż przedstawienia dają małym widzom i dorosłym ich
opiekunom w iele radości. Naturalnie nieodzownym na lilipuciej
scen ie musi być diabeł, żyd i śm ierć, bo — inaczej n ie byłaby to
A oto prawdziwi
prawdziwa szopka. Jest do tego też i muzyka i dużo powodów doi
aktorzy szopki.
śm iechu. Toteż i ten mały teatrzyk kukiełek ma sw oje zasługi. j j H

12 ciąg dalsiy.

S T R E S Z C Z E N IE D O T Y C H C Z A S O W Y C H O D C IN K Ó W
A ntykw ariusz B rzozow ski m a pewnego razu dzwony sen. Ś n i mu się, że
w staroświeckim biurku, które znajduje się to jego a n tykw am i, złożone s ą plany
skarbów ukrytych p rzed kilkuset la ty p rze z podskarbiego krakowskiego Bonara
na jed n ej z wysp hiszpańskich. Sen staje się rzeczyw istością. B rzozow ski na
prawdę znajduje w biurku plany, zostaje jednak p rzy tym podpatrzony p rzez
dziew czynę z pra ln i, która m yśląc, że B rzozow ski chowa w biurku pieniądze,
nam awia swego n a r z e c z o n e g o a b y pieniądze ukradł. W nocy następuje
włam anie, p rzy czym apasz nie b ył jedynym włam ywaczem . K toś jeszcze się
dokradl i w ykradł p lany z biurka.
W m iędzyczasie B rzozow ski napisał po swego siostrzeńca N ow aka, aby
z nim omówić p lan działania. N ow ak je st kierow nikiem agencji pocztow ej na
prow incji. K ocha on pewną panienkę, R yśkę, sekretarkę dyrektora Ochockiego.
O trzym aw szy Ust od w uja, bierze N ow ak trzydniow y urlop i jed zte
do m iasta. Tym samym pociągiem lecz pierw szą klasą jed zte R yśka ze swym
dyrektorem . P rzyszedłszy do w uja, dowiaduje się N ow ak o planach i kra d zieży.
W u j opisuje mu je jednak ta k dokładnie, że N ow ak rysuje inny szkic. Razem
z wujem schodzą do antykwam i. W ychodząc z sieni, zostaje w uj jego potrącony
p rze z przechodnia ta k nieszczęśliw ie, że um iera.
Po w ielu poszukiw aniach i przygodach zn a la zł N ow ak praw dziw e plany
w O grodzieńcu, daw nej siedzibie Bonarów. D la w ypraw y po złote runo udaje
m u sĄ pozyskać kr. Zarembę, wielkiego dziw aka, zostaje jednak porwany
p rze z jakąś sza jkę, któ rej chodzi o plany. U daje m u się jednak wydobyć z wię
zienia i skomunikować się powtórnie z hrabią. W m iędzyczasie Ochocki zdo
byw szy skądś kopie planu, w yjechał na poszukisoante skarbu, zabraw szy ze
sobą R yśkę, Podczas podróży dyrektor stara się pozyskać w zględy R yśki.

starał się otoczyć dziewczynę atm osferą
Tymczasem
p ó ł snu, pół bajk i, atm osferą życzliwości i bez
interesowności w myśl recepty m łodych dziewczątek, że mdłość dąży do uszczęśliwienia obiektu ko
chania. T a jego gra bardzo Ryskę męczyła i de
nerwowała, gdyż zmuszała do okazywania wdzięcz
ności za ojcowską opiekę.
Gdy napięcie fałszu doszło do zenitu, Ryśka wy
rzuciła ze siebie:
— Czy pan myśli, że w ten sposób zmusi m ię do
przyjęcia drugiego stanowiska?
To zdecydowane zajęcie postawy obronnej oszo
łom iło dyrektora.
— O jak im stanowisku iraczy pani mówić? Na
razie w Towarzystwie nie ma wolnych posad.
— Tak, ale dla m nie m a pan jeszcze jedną.
M am na myśli tę, o której zechciał pan ogólnikowo
m nie poinform ować w pierwszy dzień naszej byt
ności na tej wyspie. Chciałabym nareszcie zagrać
w otw arte k arty i bez zabawy w romantyczny
wersalizm stwierdzić kategorycznie, że nie m am fa
chowego wykształcenia w tym kierunku, zatem
ofeFta skierowana została pod złym adresem. Jako
sekretarka Towarzystwa — jestem do usług, ale
nigdy nie zostanę...
Nie dokończyła. Z satysfakcją przyglądała się, jak
pod wpływem jej słów Ochocki zw ijał się niczym
przydepnięta glista. Trw ało to ułam ek sekundy.
W następnej chwili oblicze dyrektora wygładziło
się w skam ieniałą bryłę sfinksa. Stał się natych
m iast dyrektorem wielkiej wytwórni wyrobów cyn
kowych, przyjm ującym delegację robotników.
— Tutejsze upały działają n a panią denerwu
jąco
wycedził stonowanym do szeptu krzy
kiem , — to jednak nie upow ażnia pani do zapo
m inania się. Nie chciałbym być zmuszonym do
wyrażenia pani swego niezadowolenia...
Ledwie domówił ostatnich słów, wyrzucał sobie,
iż zbyt ostro zareagował n a odezwanie się dziew
czyny. Ostatecznie należało puścić m im o uszu ty
radę sekretarki, albo obrócić ją w żart. Z drugiej
zaś strony nie mógł sobie darować, że wytworzył
atm osferę, k tó ra upoważniła sekretarkę do tego
rodzaju wystąpień. Pow inna m ieć zaszczyt, że on,
dyrektor, od którego zależało tysiące ludzi, raczył
zwrócić na n ią swą uwagę, a tymczasem...
— Starzeję się — myślał, jeżeli zaczynają mi
wchodzić w głowę m oje pracownice.

POWIEŚĆ MIECZYSŁAWA SZYMCZAKA

T a myśl zmusiła go do spróbow ania, czy nieza ostatnich wypadkach, mianowicie po tym porwa
wodnie funkcjonuje jego aparat rozkazodawczy. Po niu. Wobec takiego obrotu sprawy należało by jak
najprędzej wycofać się z całej afery, bo nie wia
k rótkiej chwili dodał więc:
domo nawet, czy skarby znajdują się na wyspie
—- Zechce mi pani na ju tro przygotować...
Ryśka posłusznie odeszła i zagrzebała się w p a p «gó.
D yrektor odczytał list kilka razy i nie mógł zro
piery. Zabolały ją słowa dyrektora. Właściwie nie
powiedział je j nic takiego, ale ten ton, ten zduszony zumieć, dlaczego Andrzej nam awia go do zanie
krzyk brzm iał je j dotychczas w uszach i był wy chania p lan u zdobycia skarbów. Przecież to on
zapoznał go z Krawczyńskim i był inicjatorem tej
soce obraźliwy.
—
Głupstwo, nie m a się czym przejm ować — wyprawy. Pod jego namową dyrektor zdecydował
uspokajała sama siebie. Zaczyna się wściekać, ale się wziąć w niej udział i włożyć w nią pieniądze.
dobrze m u tak, choć właściwie postąpiłam jak n a j I teraz ma przerwać rozpoczętą grę o miliony, dla
tego, że plany m a jakiś Nowak! Nie... nie przerwie.
gorszego rodzaju kokota.
T ak myślał dyrektor w pierwszej chwili po prze
A dyrektor znowu zaczął żałować, że odesłał
sekretarkę. T ak przyzwyczaił się do je j obecności, czytaniu listu. Po głębszej jednak analizie treści
jak do palenia papierosów , i brak je j spraw ił m u listu m usiał przyznać, że H ertz m a słuszność, iż
przykrość. Stanął n a środku plaży i nie wiedział, należałoby wycofać się jak najprędzej z całej tej
co ze sobą robić. Czy pod jakim ś pozorem iść do afery, bo przecież n ie wiadomo naw et, czy skarby
n iej, czy wrócić do parku i tak szukać szczęścia. znajdują się na wyspie Pogó. Gdyby to wiedział
Zazdrościł Krawczyńskiem u, który na poczekaniu przynajm niej, mógłby śledząc Nowaka, m ieć pewne
um iał stworzyć sobie w arunki znośnego bytowania szanse zdobycia skarbu.. Ale tak nie posiada żad
i teraz zupełnie, ja k n a krakowskich błoniach, kle nych, absolutnie żadnych danych, upoważniających
pie swą m ieszankę w przystępie hum oru po okrą go do przedłużania swego pobytu na M aderze i wy
dawania bez celu pieniędzy na Krawczyńskiego,
głych zadkach.
kitóry żyje jeszcze w błogim m niem aniu, iż jego
plany są prawdziwe. Zdecydował więc krótko: N aj
bliższym okrętem wraca do k ra ju i wyrzeka się
fortuny Bonara. Krawczyński niech robi, co m u się
podoba. Niech wraca, albo nie, niech trwa w swym
błogim m niem aniu, że za kilka d n i zostanie n aj
większym bogaczem świata, ałe on wraca bez
względnie.
m
m
Postanowiwszy to, zawezwał do siebie swego to
warzysza i z najzim niejszą krw ią powiedział:
— Pańskie plany są fałszywe! Ja wycofuję się
z tej sprawy. Najwcześniejszym okrętem wracam
do kraju.
W Krawczyńskiego jakby piorun trafił. Stanął
przerażony i dłuższą chwilę musiał się zastanawiać,
nim zrozumiał treść słów Ochockiego. A więc koń
czy się błogi stan beztroski i wspaniała podróż,
pierwszorzędne jedzenie w pierwszorzędnych hote
lach, boskie trunki. A wszystko dlatego, że te pla
ny są fałszywe. Jak oni tam mogli sprawdzić, czy
napraw dę są fałszywe, czy nie. Przecież on ma je
przy sobie. Żeby sprawdzić, czy banknot jest fał
szywy, należy go mieć w ręku, oglądać przez lupy,
Byłby może szukał sekretarki, gdyby nie list, badać. Chyba tak samo ma się sprawa z planem.
który wręczył m u boy hotelowy. O bejrzał kopertę, Nie, tu cos innego wchodzi w grę.
— Skąd przyszła wiadomość, że plany są nie
nosiła stem pel m iasta Sosnowca. Domyślił się, iż
autorem jego jest A ndrzej Hertz. Nareszcie m a ja  prawdziwe?
—*• Mniejsza o to, skąd! F ak t pozostaje faktem.
kieś wiadomości z kraju.
Zaczął czytać. Dowiedział się o takich rewelacyj Jeżeli pan nie wierzy, to nie zmuszam pana do .
nych faktach, że własnym oczom nie chciało m u się tego. Mówię to wszystko po to, aby pan wiedział, że
wierzyć. Więc te plany, które posiada Krawczyński, nie ma pan podstaw do otrzym ania ode m nie żad
na pewno planam i skarbu nie są. Faktycznie są nych świadcień pieniężnych. Dostanie pan tylko
w posiadaniu niejakiego Nowaka, który organizuje diety za czas p aru dni, k tóre musi pan tu spędzić
przy pomocy Zaremby, dziwaka z Krakowa, wy do odejścia okrętu oraz b ilet II I klasy do kraju.
prawę. W skład tej wyprawy m a wchodzić tylko Poza tym ani grosza.
Zbyt wielki spadek groził Krawczyńskiemu, aby
dwóch mężczyzn, mianowicie Nowak i Zaremba.
Niestety nie udało się zdobyć żadnych bliższych się tym nie przejął.
— Co pan mówi?
inform acji. Urządzono nawet napad n a tego No
— Chyba mówię po polsku, a ten język zdaje
waka, aby odebrać m u jego plany. Nie znaleziono
ich jednak i gdzie są teraz nie wiadomo, bo i No się zna pan. Dostanie pan tylko diety i b ilet II I
wak praw dopodobnie ich nie ma. Chyba..., ale klasy. Proszę zatem ograniczyć swe wydatki, abyś
w takiej sprawie nie wolno zbyt pochopnie wysuwać pan nie m iał potem kłopotów.
,— Hm — m ruknął Krawczyński. — B ilet H I klasy
wniosków, gdyż mogą być fałszywe, jak fałszywe
okazały się plany. Kiedy wyprawa wyruszy, czy już i diety. Umawialiśmy się, że pojedziemy na wyspę
wyruszyła, nie wiadomo, ponieważ wszystko oto Pogó. Zawraca p an w p ó ł drogi. To wolno panu
czone jest nieprzeniknioną tajem nicą, zwłaszcza po uczynić, ale ja m am prawo żądać od pana odszko

dowania za... zawód, jak i mi pan sprawia zerwa
niem umowy.
— W ariat, czy żonaty? — m ruknął <fc> siebie
Ochocki. — Pan śmie żądać odszkodowania. Czy
nie uważa pan, że ja m iałbym większe prtiwo to
czynić?
— P an ? Nie bardzo! Umowa nasza brzm i: Pan
finansuje wyprawę n a wyspę Pogó. Tak, czy nie!
Ponieważ pan jest dopiero na Maderze i dalej nie
chce jechać, musi pan wypłacić mi równowartość
za bilet z M adery na wyspę Pogó, diety przynaj
m niej za tydzień i pow rót z wyspy Pogó d o ,kraju.
Inaczej... —- nie dokończył, ale Ochocki dom yślił
-się -z tonu, -co chciał powiedzieć. Po t akim typku
wszystkiego można się spodziewać!
D yrektor zapalił papierosa i słabo zaoponował:
— Nic z tego nie będzie!
«— " takim razie i z pańskiego powrotu do k raju
nic me będzie. Zapanowała chwila ciszy.
— Może chce się pan namyśleć — podjął znowu
Krawczyński. — Do odejścia okrętu ma pan jeszcze
kilka dni, ntogę więc panu zostawić sporo czasu do
namysłu.
— Dziękuję za wspaniałomyślność. Decyzję już
powziąłem. Skoro nie chce się pan z nią zgodzić,
może pan nie brać pieniędzy, jakie chcę panu dać
dobrowolnie. Skończyłem... Do widzenia.
Oclłocki odszedł. Krawczyński zaczął zastana
wiać się nad sytuacją, jaka się wytworzyła. Nie wie
rzył Ochockiemu ani jednego słowa i sądził, że ra
zem z Hertzem chce go wystrychnąć n a dudka. Ale
on się nie d a ! Nie należy do tych, którzy byle
kom u pozwolą się za nos wodzić. Niech sobie jeżie w diabły, ale jem u musi zostawić gotówkę.
. owziąwszy to postanowienie przestał o tym myśleć
i w jak najlepszym usposobieniu pobiegł na plażę
® 9^ eJ bogdanki, która snać znudzona jego długą
nieobecnością, nawiązała rozmowę z jakim ś flegma
tycznym anglikiem.
Tymczasem Ochocki powlókł się do hotelu.
Długo siedział n a werandzie, nim zdecydował się
wejść do swego pokoju, w którym pracow ała praw
dopodobnie Ryśka. Ostatni list wpłynął na niego
deprym ująco i całkowicie wyprowadził go z równowagi. Tak świetnie przemyślany plan legł w gru
zach. W ydał tylko na darmo kilka tysięcy złotych.
a drogo go kosztowała ta przejażdżka.
Mimo że m iał ochotę porozmawiać z Ryską na
tem at powrotu do k raju i wydać kilka zarządzeń,
n>e m iał 'odwagi wejść na górę do swego pokoju.
Owładnęło nim dziwne zobojętnienie. Nawet nie
czuł zbyt silnie gniewu do Krawczyńskiego, który
był przyczyną tego wyjazdu i niepowodzeń. Bez
myślnie przeglądał jakieś stare gazety z kontynentu
1 palił bez przerwy papierosy jeden za drugim.
Ocknął się dopiero, gdy w holu zaczął się ruch
przedobiedni. Poczuł głód. Zajął więc miejsce koło
okna i czekając na zejście Ryśki, obserwował spod
oka Krawczyńskiego, który dla swej znajom ej za
mawiał jakieś wykwintne dania,
y j s Ten się nie przejm uje niczym — m ruczał do
siebie. — Czyżby nie zdawał sobie sprawy z sy
tuacji? Chyba nie to! Wie, że muszę zapłacić, więc
nie liczy się z niczym. No, ale mniejsza o niego.
Ryśka, która około godziny piątej zjawiła się na
obiedzie, zauważyła dziwną zmianę w usposobieniu
dyrektora. Nic się jednak nie odezwała i zajęła
stolik w kącie holu. Przez kelnera poprosił ją do
"ego stolika i na pozór swobodnie odezwał się:
Mam pani do zakomunikowania przyjemną
n °winę. Wracamy do kraju.
Czyżby?
bezw zględnie! Najbliższym okrętem. Cieszy
81? pani?
Owszem. Znudziła mi się t a poniewierka po
otelach. Jak to przyjem nie będzie wyciągnąć się
e własnym łóżku, zobaczyć znajome twarze...
d y rek to r nic nie odrzekł. Pochylił się nad talejZeni 1 udawał, że najbardziej absorbującym go za
jęciem jest w tej chwili spożycie zupy.
nie przeszkadzała mu w tym zajęciu.
_ Jadłszy obiad poprosiła kelnera o gazety, które
eszły rano z kontynentu. Chciwie rzuciła się
* wiadomości z kraju. Przejrzała rubrykę wypad°*r Politycznych, przeczytała kilka recenzji teafalnych i literackich. W końcu uwagę jej zaabsorowała kronika policyjna, w której musiała natra*ć na notatkę o defraudacji Nowaka. Została nią
zaskoczona więcej bodaj niż Ochocki swym listem.
kilku gazetach przeczytała opis zajścia. Było to
Jak nieprawdopodobne, tak niezgodne z Nowakiem,
którego znała jako stuprocentowego pracownika, iż
dopiero po dłuższej chwili namysłu uświadomiła

SNOB
Z miną wysoce obojętną
przyjmuje Ralf dowód przy
jaźni.
Ąmm. Pran

sobie jasno istnienie tego
faktu.
—- Co on zrobił? — pomy
ślała rozgoryczona i stwier
dziła zarazem, że boleśniej,
niż powinno, dotknęło ją to.
Przecież byli tylko znajo
m ymi! A jednak?... Czuła
w głębi swegp serca niepo
kój i żal za czymś, co było,
a teraz zniknęło niepowrotnie. Początkowo nieuświa
domiona, niejasna trwoga
-o Nowaka przerodziła się
w niechęć i nienawiść i to
sprawiło jej ból, który ogar
n ął duszę, wdzierał się w n aj
głębsze jej pokłady i szar
pał nią z wściekłością dzi
kiego potwora. Tak niedaw
no mężczyzna ten był jej
bliskim , drogim sercu, nie
m al kochanym. Darzyła go
swą sympatią i oto teraz
musi pamięć jego wyrzucić
całkowicie ze swej świado
mości, musi zapomnieć, że
istniał kiedyś. Lepiej by
było, gdyby um arł... Wtedy
przynajm niej mogłaby za
chować w wyobraźni jego
postać jako bezinteresowne
go przyjaciela, a tak... Wsty
dzić się musi, że jej znajomy
jest złodziejem.
Nie, to jest nie do znie
sienia...
Ja k mógł coś podobnego
zrobić?
A pozował n a ideał. Blagier... Dopóki widział ją, stroił się w togę bezinte
resowności, prostoty. Gdy tylko zerwana została nić
nikłej styczności — zrzucił z siebie to wszystko, jak
wąż zniszczoną skórę, i zabłysnął swymi „cnotam i",
odkrył swe prawdziwe oblicze.
—i Łotr... łotr... — zawyło je j coś w duszy. —
Tak lekko sobie ze mną postąpić... A ja myślałam,
że on mnie choć trochę kocha!... W ierzyłam mu.
Zdawało m i się, że odbiega od szablonu przecięt
nego mężczyzny. Tak, odbiega — pomyślała z iro
nią, -— nie każdy mężczyzna zdobędzie się na k ra
dzież. Patrzał w me oczy błagalnie, bo chciał po
siąść me ciało. Gdy mu się to nie udało, zaprzestał
nudnej zabawy w trubadura. Przecież to XX wiek,
postęp kultury i cywilizacji...
Żeby nie wybuchnąć płaczem, przygryzła wargi.
Rzuciła precz od siebie stos gazet, które przyniosły
jej tę hiobową wieść i wybiegła z restauracji bez
słowa usprawiedliwienia. W samotności chciała
przeżyć swój ból, zwalczyć zbeszczeszczone uczucie
sympatii, które pielęgnowała z taką pieczołowito
ścią w głębi swego serca. On je zniszczył, potargał,
zabił w zarodku, jak wyrodny ojciec nie bacząc na
nic. Ni? istnieje dla niego żadna świętość, tajem 
nica rodzącego się uczucia miłości jest dla niego
niczym.
Dalszy ciąg nastąpi
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Nasze cotygodniowe pogawędki postaramy się
ułożyćtak abyśmy z czasem poruszyli najciekawsze
zagadnienia bieżące, zwrócili uwagę na różne
współczesne wydarzenia urozmaicając to wszystko
ową odrobiną t. zw. „soli attyckiej**, która jest
we wszystkim potrzebna.

Nie ulega wątpliwości, że odbiegnięcie od bie
żących spraw, kłopotów, zmartwień itd. przynosi
ukojenie, uspokojenie, którego przecież tak bardzo
dzisiaj potrzeba każdem u z nas. Co by to było
gdybyśmy również zaczęli biadać, gdybyśmy powtó
rzyli niejedną skargę na gorszą niż w czasach
przedwojennych aprowizację? Odebralibyśmy Czy
telnikowi jeszcze cząstkę hum oru. Jeżeli już wspom
nieliśmy o jedzeniu to warto przytoczyć anegdotę
z życia znanego autora francuskiego XV JI wieku
Scarrona. Otóż żona jego bardzo dowcipna, inte
ligentna i wykształcona kobieta, przyjm owała u .sie
bie zawsze liczne grono znajomych, wobec tego jed
nak, że dom jej był bardzo słabo zaopatrzony gdyż
bieda wyglądała z każdego kąta, zabawiała pani
domu swych gości raczej rozmową niż częstowa

niem dobrym i potrawam i. Pewnego razu gdy znów
stół pani Scarron obsiedli liczni literaci zaproszeni
na kolację, zbliża się służący i szepce je j do ucha:
— Niech pani opowie kilka dobrych anegdot
albo jakąś ciekawą historię, gdyż pieczyste się nie
udało i nie wiem jak ten b ra k nadrobić! — I przy
puszczać należy, że kilk a dobrze przez panią
Scarron opowiedzianych historyjek tak dalece za
absorbowało uwagę słuchaczy, że zapom nieli o b ra
ku pieczystego i spędzili wieczór jak najlepiej.
Nie ma to jak fantazja: ona podnosi człowieka
ponad szarzyznę życia, ona pozw ala m u zagłębić
się w światy piękne, dalekie, nieosiągalne a przez
to samo pociągające. Jeżeli się wierzy w swoje za
danie Jeżeli się ma wiarę, że się żyje nie na próżno
na świecie, można wytrzymać nawet ciężkie próby
życiowe bez zm rużenia powiek. W spaniałą sztukę
sceniczną „Aksel“ graną zresztą przed wojną obecną
w Krakowie pisał August hr. de Villiers de 1’Isle
Adam leżąc na ziemi gdyż nie m iał w swym po
koju, w Paryżu, stołu, tak biednie to „m ieszkanie14
było urządzone a poza tym pisał je nie czystym
atram entem ale jakim ś niebieskawym płynem roz
rzedzonym w odą! A mimo te okoliczności hie zwąt
p ił w swe posłannictwo literackie i doszedł w kilka
lat później do sławy. Jak dalece zresztą twórczość
tego rodzaju pochłania uwagę człowieka i jak da
lece żyje autor w świecie urojonym tego dowodzi
w najlepszym stopniu następująca anegdota: Alek
sander Dumas, słynny autor francuski, twórca „Na
szyjnika Królowej“, „Trzech M uszkieterów” i wielu
innych był zawsze w tarapatach finansowych. Pew
nego razu przychodzi do niego jego wierny i b ar
dzo zaufany służący i ze sm utkiem mu obwieszcza,
że wszyscy wierzyciele postanowili dłużej nie cze
kać i wkrótce rozpoczynają z Dumasem kosztowny
dla niego i ruiną grożący proces.
Wielki autor francuski będący właśnie w trakcie
pisania „H rabiego Monte Christo“ wysłuchał re
lacji służącego i patrząc na niego z politow aniem
rzek ł;
— Co ty będziesz m i opow iadał jakieś głupstwa
0 osobach, których w ogóle nie znam teraz kiedy
właśnie h rab ia M onte Christo pojechał do Paryża
1 m a zam iar zemścić się na swych wrogach za do
znane krzywdy!
To przenikanie świata realnego i urojonego jest
o tyle ciekawe, że dokonywuje się nieraz w umy
słach najbardziej trzeźwych i spokojnych, stano
wiąc podstawę dla twórczości danej jednostki. Dla
tego też wszyscy poeci, literaci i w ogóle artyści są
ludźm i mało realnym i, co z jednej strony stanowi
ich słabość życiową, z> drugiej zaś ich siłę. luk.
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Amerykańska para taneczna Ruth i BiUy Ambrose pokazuje jedną z figur bardzo w Am eryce już popularnego]
tańca zwanego „Tańcem bojażliwego zająca".

Najważniejszym przy
tym jest to, by pokazać
wszystkie momenty sta
rania się w możliwie,
najbardziej oryginalny
sposób. Zaproszenie do
tańca odbywa się jak to
widzimy na zdjęciu bar
dzo żartobliwie.

|- F o t Press- Ili. Hoffmann
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Nogi i całe ciało rzuca
się na wszystkie strony
z pewnością ruchów,
które mają przekonać
świat, że nie tak trudno

Jedną z najstarszych postaci okazywania w esołości jest bezwątpienia taniec. Ale
.gdy lepiej przyjrzymy się tańcom starożytnym, gdy przypomnimy sobie tańce lu-."
dów dzikich, spotkamy się z tym, że byty one a są nawet po części w Afryce czy
Azji objawem kultu religijnego, a w każdym razie wskazują na ważne w danym spo
łeczeństw ie wydarzenia. Murzyni tańczą nieraz w maskach, przywdziewają do tańca
fantastyczne stroje, pióra wplatają w e w łosy, malują ciała różnymi farbami aby wy
razić przez to samo nie tylko stan duszy ale też dostosować się do obrzędowości
tańca. Oczywiście, że podłożem w iększości tańców są uczucia m iłosne. Taniec to nie
jak podręcznik, któryby można zatytułować: Jak zdobędę m iłość ukochanej kobiety?
W szystkie „wojenne fortele" wszystkie zaloty, wszystkie przekomarzania się mi
łosne znajdują w tańcu swój w iem y obraz.
Podobnie przedstawiają się rzeczy w tańcu, którego różne fazy widzimy na na
szych zdjęciach. W jednym z nich widzimy „okrążanie" pięknej kobiety przez męż
czyznę, w innej znów porozum ienie się obojga, co się wyraża tym, że „rączka
w rączkę" odbywają kilka tanecznych pas, w najlepszej zgodzie bo wiedzą, że serca
ich biją tym samym rytmem. Taniec ten nazwano w oryginalnym wydaniu „tańcem
przestraszonych zajęcy". Partner pięknej Amerykanki, jest owym nieśmiałym za-kochanym mężczyzną, który do chwili kiedy nie przekonał się o jej wzajemności
ciągle jest jakby spłoszony, i nie w ie z „jakiej beczki" zacząć swoje umizgL Czyli,
że kwintesencją tego tańca, tańczonego w miejscach, gdzie lada chwila blada śmierć]
może wziąć w sw e posiadanie setki ludzi jest mimo wszystko życie, życie pełne1
rozmachu, pełne nadziei, życię nie chcące uznać śm ierci i broniące się przed nią ze
'w szystkich sił.
I w tym właśnie punkcie spotyka się taniec nowoczesny, choćby ten, którego różnej
pozy mamy przed sobą, z tańcem starożytnym, który znamy z rysunków, płasko-]
rzeźb czy podania: oba są wyrazem rzeczy nad wyraz ważnych, w iecznych można!
pow iedzieć, bo są związane silnie z życiem i z zagadnieniami ludzkiej egzystencji-]
Jak w ięc widzimy są rzeczy w ieczne, chociaż nie potrzebują być znowu poważne!
czy majestatyczne. Jest nią np. taki taniec, o którym by nikt nie pomyślał, że może;
właściwie być przy całej sw ej frywolności... rzeczą poważną!
By zakończyć się: po dzi
kiej krętaninie i skokach
przy których tańczący
uważają jednak, by nie
otrzymać kopniaka mi
mowolnego, naturalnie
po amerykańsku happy
endem.

w N iw ii

Panowie są w „Forum-Clubie" zaledwie tolerowani, i to
tylko przy okazjach oficjalnych. Toteż stary lord na zdjęciii
zdaje sobie doskonale sprawę z zaszczytu, jaki go spotkał.

Samo przez się rozumie się, że i pani
Neville,owa Chamberlain jest członkinią
tego klubu najbogatszych pań Londynu.

ie tylko panowie z warstwy 5.000 Anglii mają swoje ekskluzywne kluby towarzyskie. Nie — panie także!
Czym „Savoy-Club“ jest dla najgodniejszych przedstawicieli angielskiej society, tym dla żeńskiej po
łowy śmietanki towarzyskiej jest „Forum Club" w Londynie. Został on założony przed 20 laty, kiedy ko
bietom angielskim udało się wywalczyć sobie równouprawnienie. Członkiniami tego klubu dawnych sufrażystek są
wyłącznie damy z najwyższych sfer towarzyskich. Te wysoko urodzone lub przez
pieniądze swych mężów wysoko postawione damy są jeszcze bardziej surowe
jeżeli chodzi o prze
strzeganie przepisów etykiety klubowej — niż sami szlachetni lordow ie, ministrowie i w ielcy bankierzy.
O czym mówiło się na zebraniach w tym klubie, który jest tak urządzony, że wyraz „luksus" ozna
cza tu ubóstwo? Mówiło się o m odzie, ostatniej podróży, wielkich wydarzeniach towarzyskich, uda
nych operacjach finansowych mężów i naturalnie o... polityce. Tu jednak zakreślone były granice.
Komu by przyszło na m yśl wspom nieć o nędzy bezrobotnych lub nędzy mieszkaniowej na przed
m ieściach Londynu, od tego odwróconoby się ze zgorszeniem . Jak można poruszać podobne
tematy! Już i tak czuły panie wstrętu dość, gdy kręcąc nosem pomyślały o podobnych rze
czach. Żadnego stykania s i ę z tłumem, proszę! Naturalnie, ci tam z dołu muszą też istaieć, muszą
pracować, aby ci u góry m ogli odcinać kupony z książeczek czekowych. Ale bliżej zajmować
się nimi — ach, jakie to nie w tonie!
.
• .
Ktoby
poshirfial rozmowy w tym feudalnym „Forum-Clubie zdziwiłby się bar
dzo. Bo dzisiaj, kiedy powoli robi się tym państwu gorąco, dzisiaj już nie jest w złym to
nie mówić o proletariacie. Przeciwnie, jest się wtedy m ile widzianym i słuchanym.
Gdyż „Forum-Club" odkrył w sobie naraz serce dla ludu. Sam ze siebie naturalnie —
z samych szlachetnych motywów. Z tego powodu wysyła też ten klub swoich najjaśniej
wrodzonych członków do zaułków, aby ludziom dodawali otuchy i pociechy.
Wytrzyma jcie— mówią panie ministrowe, ladies i królowe finansów. Musimy
się teraz trzymać razem, m yśleć tylko o Anglii i jej przyszłości, która i dla w as,
jeżeli się teraz ofiarujecie, będzie szczęśliwa. —- Tak mówią te wytworne damy.
A le gdy potem' eskadry niem ieckie przelatują nad miastem, śpieszą się one,
aby jaknajprędzej dostać się do sw ego feudalnego schronu,
Nawet najlepiej zmieszany cocktail
dziękując Bogu, że należą do tych wybranych i że nie muszą,
nie jest w stanie rozjaśnić mroków
jak biedni robotnicy, przeczekać nalot na schodach kolei pod
ziemnej lub w nieosłoniętych piwnicach.
ciemno się przedstawiającej przyszłości.

r
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Za to dobrze przez
Duff Coopera poin
formowany „Times"
przynosi pociesza
jące sprawozdania
o „skutkach" nalo
tów angielskich.
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Siostrzenica Chamberlaina i znana
lotniczka, Amy Johnson, (która
ostatnio spadła ze swym samolo
tem) przy herbacie, która w mię
dzyczasie została zracjonowaną.

C eram ika
artystyczna w Polsce
Pod mianem artystycznej ceramiki rozumiemy dekoracyjne i użytkowe,
stylow e i estetyczne wyroby: fajansowe, majolikowe i porcelanowe. Do wy
robów tych potrzebne są specjalne gatunki szlachetnych glinek, które nie
w szędzie się znajdują. Kolebką porcelany są Chiny, które przez długie w ieki
zazdrośnie strzegły tajemnicy jej wyrobu. Trudny i daleki transport z Chin
sprawiał, że cena chińskiej porcelany była niesłychanie wygórowana.
W Europie odkrywcą porcelany był alchemik na dworze Augusta II w Dreź
nie Fryderyk Bottger. Moda z Zachodu na kosztowne zastawy i dekoracje
fajansowe, majolikowe i porcelanowe dostała się do Polski i- rozpowszech
niła szybko. W niektórych magnackich siedzibach zbiory cennych porcelan
przedstawiały fortuny. Moda ta wyparła z biesiadnych stołów powszechnie
używaną cynę. W yroby fajansowe i majolikowe dostały się do Polski z Włoch.
Sekretu wyrabiania porcelafty strzegły pilnie
poszczególne państwa. N ie dało się to jednak
utrzymać na dalszą m etę.
B arw ny d zb an m a jo liW Polsce porcelanę zaozęto wyrabiać
k o w y piękny i niesłycha
późno, dopiero w XVHI wieku. Od
nie estetyczny.
krywcą porcelany w Polsce jest Michał
N iestety nie posiada żad
Mezer, w ęgierskiego pochodzenia,
nej marki, przypuszczalnie
którego książę Józef Czartoryski po
wyrób polski.
wołał do prowadzenia w Korcu fa
bryki fajansu. Michał Mezer wynalazł
na Wołyniu szlachetną glinkę, nie
zbędną do wyrobu porcelany zwaną
„kaolinem" i on to pierw szy zaczął
Fot. BO.
z niej wyrabiać w Korcu porcelanę.
Michał Mezer sprowadził sobie do
pom ocy brata Franciszka. Ponieważ
okazało się, że na Wołyniu są bogate
złoża „kaolinowe"., szybko zaczęły
B aranów ka: ta le r z p o r
c e la n o w y w kwiaty, wzo
M a jolik ow a ż a r d in ie r a do kwiatów z pol
rowany na starej porcela
skim widoczkiem. Znak fabryczny — N iebo
nie Saskiej „Meissen".
rów ks. Radziwiłłów.

DO CZYTELNICZEK KĄCIKA D U PAŃ!
Otrzymujemy coraz w ięcej rad i przepisów przeznaczo
nych dla kącika dla pań. Bardzo w iele z tych nadesłanych
nam listów zawiera tylko przepisy kucharskie i to takie, które
się absolutnie na dzisiejsze trudne warunki nie nadają. Poza
tym są one bardzo często przepisane z dawnych czasopism
jak „Praktyczna Pani", „Łącznik pocztowy", „Moja przyja
ciółka", „Bluszcz" i książek kucharskich. Rzecz jasna i zro

w ięc powstawać m niejsze i w iększe fabryki porcelany, większą ich część
prowadzili M ezerowie. Za zasługi położone na tym polu król Stanisław August
Poniatowski udzielił rodzinie Mezerów polskiego indygenatu. Do wybitniej*
szych fabryk porcelany zaliczamy oprócz Korca, Baranówkę założoiffij
w majątku książąt Lubomirskich, Horodnicę, Kamienny Bród Sussmannów
Bielotyn książąt Jabłonowskich, Tomaszów w Lubelskim, Belweder, założeni
przez króla Poniatowskiego, Nieborów książąt Radziwiłłów w Ziemi ŁO"
wickiej, w reszcie Ćmielów w Sandomierskim istniejący jeszcze obecni#
Poszczególne fabryki celem odróżnienia swych wyrobów posiadały od
rębne marki-znaki napisane lub wyciskane w kolorach lub w złocie. Szkodfj
wielka, że nieraz znaczono tylko jedną sztukę z całego serw isu, tym sposoj
bem porcelana prawdziwa może nie posiadać marki fabrycznej, w p rz e c i
wieństw ie do falsyfikatów, które umiejętnie mają podrobione znaki fabry]
czne.
Polskie wyroby ceram iczne dzięki doskonałości wyrobu', pięknej e ste ty ^
nej formie, zjednały sob ie duże uznanie za granicą, fabryki zasypane bytyj
zagranicznymi zamówieniami. Fajanse z Tomaszowa stały na poziom ie fajafl"
sów angielskich. Belweder wyrabiał piękne, dekoracyjne wazony, wspaniale
prawdziwie królewskie zastawy stołow e, majoliki naśladujące h o le n d e r s k i8
„Delfty". W Korcu oprócz zastaw, wazonów, specjalnością były artystyczni
delikatne figurynki „en biscuit".
(Sun) JB

zumiała, że takie przepisy, żeby nawet najlepsze, nie mogą
być zam ieszczone w naszym kąciku. Ponadto nie chodzi nam
jedynie o przepisy kucharskie, gdyż dzisiaj jest się zadowo
lonym, jeżeli w ogóle można coś dostać i nie bardzo ma się
możność wymyślać rozmaite rarytasy. Jeżeli to już są prze
pisy kucharskie, muszą to być przepisy^ które pomagają
zaoszczędzić czy to tłuszczu,-o który nam najtrudniej czy też
mąk$, której także każda pani domu ma za mało. Zwracamy
się w ięc na tym m iejscu do tych pań, które z nami współpra
cują, b y w eszły w położenie ogólne i namyśliły się mocno,
czy przepis, który mają zamiar podać do ogólnej wiado
m ości jest na prawdę wypróbowany i czy pozwala on oszczę
dzić pewnych produktów. Oprócz tego prosim y panie, by
przepisy i rady pisały tylko na jednej stronie kartki papieru,
gdyż zapełnianie karty na obu stronach jest niew ygodne dla
drukami. Rady praktyczne nie mogą być również nie-praktyczne. Chodzi przecież o to by dzisiaj, w okresie tak małych
m ożliwości, pom óc sob ie naprawdę i zastąpić brak tylu rze
czy koniecznych. Nie dawno np. wprowadzono podeszw y,
zrobione z małych skrawków skóry, w yciętych w kółko. Jest
to doskonały środek zastępczy i bardzo oszczędny. Dosko
nały o ty łe, że wiem y ile kosztuje cała podeszwa i jak trudno
o nią. A w wielu domach znajdą się na pewno skrawki nowej
skóry lub też jeszcze dobre części starych podeszew . Da
liśm y to jako przykład, by pokazać o jakiego rodzaju rady
praktyczne może nam .chodzić. Mamy nadzieję, że w przy
szłości będziem y otrzymywali już jedynie dobre rady i praw
dziw ie dobre przepisy kucharskie.

KISZONA KAPUSIA DUSZONA Z MIĘSEM
Z 40 dkg wieprzowiny zrobić małe kotlety, obsmażyć
je lekko i odstawić. 1 % kg kiszonej kapusty ugotować na
pół z kminkiem, drobno posiekaną cebulą, dla zgęszczenia
dodać surowy starty ziemniak i jeszcze przez chwilę goto
wać. Poczem przełożyć warstwami kapustę, [kotleciki
i pokrojone w talarki surowe ziemniaki i wszystko to ra
zem udusić. Jeżeli ktoś m oże — dodać parę plasterków
słoniny. Jest to wspaniała potrawa, na którą można sobie
raz przy św ięcie pozwolić.

*

*

ACH, TE PLAMY!
Tym razem na m eblach klubowych, fbtelach, kanapach i krzesłach obitych skórą,
^
których przestało się używać. Nietrudno
je jednak wywabić. Należy wziąć na 4 łyżki \
w ody 1 łyżkę w ody utlenionej i 1 łyżkę ^
salmiaku. Tym rozczynem naciera się
ostrożnie plamy. Po godzinie zmywa się
m ieszaninę wodą. Plamy znikną.
’
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STANICZEK DZIECINNY Z NOCNEJ KOSZULKI
Obrazek nasz pokazuje, jak łatwo jest
zrobić staniczek ze starej nocnej koszulki
Krój, który każda pani łatwo sama sobie
zrobi, przyłożyć tak, by brzeg dolny stykał
się z dolnym brzegiem koszulki. Będzie
można przyszyć na nim od razu guziki.
Na brzegi boczne staniczka przydać tyle
materiału, by można bez trudności zrobić dziurki i przy
szyć guziki. Z dwóch pasków płótna robi się jeszcze ramiączka i staniczek gotowy.

WILGOĆ W MOJEJ SPIŻARNI
Zdarza się czasem , że pomimo dobrego wietrzenia, spi
żarnia jest ciągle wilgotna. Jest na to jedyny ratunek
w tym, że na płytkich talerzach daje się chlorku wapnia
lub' chlorku magnezu, i stawia się je w spiżarni. Sole te
bardzo łatwo wchłaniają wszelką w ilgoć. Jeżeli one same
staną się wilgotne, wystarczy je postawić na blasze, aby
wyschły i znowu można ich użyć.

U W A G A ! FOT O AMATORZY!
W dzisiejszym num erze poda
jemy ciąg d-Jszy uwag dla fotoamitorów.
Przy każdym zdjęciu podaje
my zawsze dlaczego zostało ono
wyróżnione, podajemy aparat,
czas naświetlania, porę dnia,
i inne- szczegóły, które mogą
przydać się fotoamatorowi. Po
równując bowiem zdjęcie i dane
zamieszczone o nim. może wnioskować i wyciągać pew ne wska
zówki dla siebie. I to nie tylko
techniczne, aie i artystyczne jak
n p : wybór tematu i jak do niego
podchodzić. Ze wszystkich uwag,
no i ze zdjęć, które dotąd umie
ściliśmy w kąciku dla totoamatoi-ow wynikało jednak zawsze jed 
no: że zdjęcie ustawione, upozowane. nie ma wielkiej wartości,
a w każdym razie na niej wiele.
Najlepiej jest podpatrywać i uchwycic w odpowiednim momencie.
Dalsze uwagi w- następnym
numerze. ~
Kuba — Wykonał p. Walatek
JfUrs :sa k Warszawy apar. Tehax :
przęśl: 6,3 cz. nas w: 1 . sek.
popołudniu. ^
Pocałunek ' ■— Wykonał p. Kia
suski z Łańcuta apar: Agfa-Carat,
przesł: 7,5 cz. naśw. 1
sek.
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SZACHY
KĄCIK SZACHOWY Nr. 4.
A. DZIAŁ ZADAŃ.
3-chodówka Nr. 1 (4).
S. S. L ew m ann (I nagr. — U Problema 1932).
C zarne: Ke4, Wh6, h7, Ga2a3, Sc8f7, p io n y : fS, h5f9)
B iałe: Ke2, W elf8, Ga8d6, Sb3d7, p io n y : d4, dSf9).
3-chodówka 9 + 9 = 18.
Studium (końcówka) Nr. 1 (4).
E. N. Som ow —N a zim o w icz i S. M. K am iner
(VI nagr. — Szachmaty 1929).
C za rn e: JŁdS, Wh4, Gc4, Sd3, p io n b7(3).
B iałe: Kai, Gb2, Se8, p io n y : a7, c3, d2, e7(7).
Końcówka ( = ) 7 + 8 = 12.
Białe zaczynają i remisują.
R o zw ią za n ie 3-ch o d ó w k i Nr. 3 (W rób el):
i . G—c l! (grozi 2. K—g7); 1... W—c6 (1... Sc6, W—d6
cx d 3 ) 2. K—eS (2. H xh7, H xd 6, S—d l) i 3 x .
I- G—h6? (S—c6, H xh7) zastawia linię H—h7_h4. 1.1
G—f4? (W—d6 H xd6) zastawia linię d6—g3.
R o zw ią za n ie k o ń có w k i N r. 3. (Klijaćkin):
1. W xb3! c x b 3 (... H—e8 2. S—h6 H—a8 (cx b 3 ) 3. o6!
H—a7t- 4- K—e4, dSf. S. K—f3). 2. g6! H x g 8 (H—e8. 3.1
S—h6). 3. K—cS! d6f. (3... H—f7. 4. g x 17, K x £7. 3. K—d6
Kx f6. 8. K xd7, K xf5. 7. K—d6, K—e4. 8. K—cS). 4. K—d 4 !
dS. S. K—cS, d 4f. 6. K xd4 i wygr.

W SZKOLE.
Na lekcji gramatyki odmienia nauczyciel: ja
myję s>ę, ty myjesz się, on myje się, my myjemy
"[‘■yi®0*6 się, oni myją się i następnie
pyta ucznia: powiedz mi, Jasiu, jaki to czas?
Sobota wieczór, proszę pana.

W uwagach jest napisane, że pierwsze 1500 km
«°

(S creen t a . A m eryka)

B. DZIAŁ PARTU
Partia Nr. 1 (4).

ZNA GO LEPIEJ

Marysiu, nakryj do kolacji,
do ósmej, pan pew nie
. zaraz przyjdzie.
~ O, dzisiaj pew nie n ie, proszę
pani.
— Dlaczego?
r— Bo zanim w yszedł, naoliwił
wszystkie drzwi.

ROZSTROJENI.
—- Ślicznie! — woła oburzona
matka do stroiciela — zamiast stroić
fortepian całuje pan moją córkę.
— Łaskawa pani, córeczka pani
kyła^także bardzo rozstrojona. Mu
siałem ją nastroić.
Wszystko vi porządku, kochanie, możemy
się pobrać. Twoja matka nie ma nic prze
ciwko temu.
(Marc Aurelio,' W iochy)
*
STOSOWNE
Jakiś młody autor napisał dość nędzną
sztukę teatralną, o której był przekona
ny, że jest doskonała. Idzie do dyrek
tora teatru i mówi: Doskonała sztuka,
panie dyrektorze i oryginalna. Rzecz
dzieje się w Australii.
— To niech ją pan tam też wystawi —
odpowiada mu dyrektor.
*
BŁĄD RACHUNKOWY
Student otrzymał od wuja list. W liście
było dziesięć złotych. „Załączam Ci dzie
sięć złotych", — pisze wuj — „o które
prosiłeś. Chciałbym Ci jednak zwrócić
uwagę na błąd, który popełniłeś w liś
cie. Liczba dziesięć ma tylko jedno zero,
nie dwa".
,
ja k to łasltocze!

(Sahigraph, Japonia)

__ w .
OPERA ŁADNIEJSZA
Aida np P8ni’
lubi<? dramatu. W szyscy na końcu umierają. Wolę już operę
— No, alo _
— Tak alft
a e ^ ^ d a także ginie.

’

Przynajmniej śpiewa przy tym.

Białe: S ta h lb e rg
Czarne: M ik en a sl
(Szwecja)
(Litwa) |
grana na Olimpiadzie w Buenos A ires 1939.
N ie r e g u la r n a .
I S—13
S—£6
17. G x e4
H—e6
2. c4
g6
18. W xb7
S—dS
3. g3
G—g7
19. G—dS!(3)
H xd7(4)
4. G—g2 0—0
20. W xd 7
G xc3(8)
5. S—c3
dS
21. W—c l
G—b2
6. c x dS
Sx dS
22. W—b l
G—f6
7. 0—0
cS
23. G X a8
W xa8
8. d4
c x d4
24. W—b8
W xb 8
9. S x d 4
S x c3
28. G xb 8
aS
10. b x c 3
eS (l)
26. G—c7
S—e6
11. S—bS
H—aS
27. G xaS
hS
12. S—d6
H—a6?(2)
28. h4
K—g7
13. S x c8
W xc8
29. K—g2
gS
14. W—b l S c6
30. h x g S
G xg8
15. H—d7
e4
31. G—c3 f
K—g6
16. G—Ul' H xa2
32. f4 Czarne poddały się.
U w agi:
(1) Lepsze: 10... S—d7.
(2) Należało grać: 12... W—d8! Czy białe osiągnęłyby
więcej niż: 13. S xb 7! W x d l. 14. W x d l, G xb 7. 1S. G xb 7
jest zdaniem Kmocha (de Schaakwereld) wątpliwym. Gdvbv
n. p.: 13. G—g8, W—d7. 14. G—h3? to W x d6! z przewagą I
czarnych.
1
(2) Zdobywa conajmniej jakość.
(4) 19... H xe2?. 20. G xf7! poczym 21. G__c4!
(3) 20... S—c6. 21. W—d6!
KĄCIK SZACHOWY Nr. S.
A. DZIAŁ ZADAŃ
3-chodówka Nr. 2 (S).
R. C h en ey (Grand Rapids Harald 1934).
C zarn e: Kf6, Hal, pion: bS. (3)
B iałe: Ke8, Wb6gS, Gb8, Se6. (S)
3-chodówka 3 + 3 = 8.
Studium (końcówka) Nr. 2 (3).
K. A. L. K u b b el (ze zbioru studiów Nr. ISO).
C zarne: Kh3, He7, ScS, piony: a4, c6. (3)
B iałe: Kbl, HfS, Sg4. (3).
Końcówka (+ ) 3 + 8 = 8.
Białe zaczynają i wygrywają.
R o zw ią za n ie 3 -ch o d ó w k i Nr. (1) 4. (Lewmann):
1. W—fl; 1... W xd 6 (1... G xd6,. S cx d 6 , S fxd 6). 2.1
S—f6 f (2. S—cSf, W—e8 f. W 8xf5) poczym 3. x
R o zw ią za n ie k o ń có w k i Nr. 1 (4). (Somow-Nazimowicz |
i Kaminer):
1. S—c7 f, K—d6 (1... K—cS. 2. G—a3fi K—b6. 3. K—b l, i
G—b3. 4. a8, Sf, K—a7! S. S—bS"f*itd.). 2. S—h>5i~, Kx e7 (lub 1
2... K—cS. 3. G—a3f, K—b6. 4. K—b l, G—b3. 5. aBSt,
K—a6. 6. Sb—c7 f itd.). 3. S—a3, W—h lf. 4. S—b l, W—h8.
3. G—a3+, K dowolnie. 8. a8H, W xa8. 9. pat! Oryginalna]
idea! Gdyby 4... G—cl? (zamiast 4. S—b l!) to W x c lt 5.1
S—b l, W—c2. 6. a8H, S—cS! 7. S—a3. W—c if . 8. S—b l
(8. K—b2? S—d3 mat) G—d3. 9. H—h8, W x b lf. 10. K—a2,
W—bS i czarne wygrałyby!
B. DZIAŁ PARTO
Partia Nr. 2 (3).

Anno, wyprowadi dzieci z pokoju,
chciałbym skosztować tej zupy.
(Marc Aurelio, W iochy)

SŁUSZNE PYTANIE
, Staś pyta: Tatusiu, co to właściwie
jest centaur?
— Centaur, moje dziecko — od
powiada ojciec — jest to taka istota:
pół człowiek, pół-zwierzę.
— O, w takim razie gdzie on sy
pia? W łóżku czy w stajni?

Białe: B otw in n ik
Czarne: S p ielm a n n l
grana w międzynarodowym turnieju w Moskwie w r. 1935.
O b ron a Caro-Kann.
1. c4
c6
7. c x d 3
Hxb2?(3)
2. e4
dS
8. W—c l!
S—b4(4)
3. e x d 5
c x dS
9. S—a4
H xa2
4. d4
S—f6
10. G—c4
G—g4
3. S—c3(l) S—c6
11. S—f3 Czarne
6. G—gS
H—b6(2)
U w agi:
(1) Wariant Panowa.
(2) Należało grać: 6... e6! Spielmann polegał na analizie I
Rejfirza i przeliczył się!
(3) Stosunkowo lepszym było: 7. S x dS. 8. S x d5 H—aSf. I
9- S—c3, H xgS . 10. S—f3 poczym dS z lepszą grą białych. I
(4) Gdyby teraz 8... S—b8 lub 8... S—d8 to 9. G—c4!|
z przewagą białych.
C. D zia ł w ia d o m o ści.
B u en os A ire s. W ynik O lim p ia d y w r. 1939:1 N iem cy I
36, O P o lsk a 33%, m E sto n ia 33%, IV S zw ecja 33,
V A rg en ty n a 32%, VI P rotęk t. C zech i M oraw 32, i
VII Łotwa 31%, Holandia 30%, Palestyna 26, Francji 24% ,1
Kuba 22 %, Chile i Litwa po 22, Brazylia 21 pkt.

■
Karol v. W enden m usi sprzedać sw o ^ p o ^ a S o fet,
H żeby spłacić długi bankowe. Córka jego dowiedziawszy
| | się potajemnie o tym, zaczyna pracować w hotelu,
E | chcąc mu pomóc, ojciec zaś, także potajem nie zostaje
& kelnerem . Ponieważ pieniądze uzyskane na licytacji nie
■ wystarczają na spłacenie długu, nie waha się dziewczyna
prosić o potrzebną sum ę sw ego znajomego. Ojciec
przyjmuje je wierząc, że są to pieniądze jej dziadka.
Następują teraz komplikacje, gdyż znajomy jej każe
jej zerwać z tym kimś ukochanym, którego dzie
wczyna ratuje, ostatecznie jednak wszystko
się wyjaśnia. Jest to film, mimo
momentów poważnycll bardzo
pogodny i pozostawiający
m iłe wróżenie na widzu.

Fot. Tobis

Fot. T e rra

Hugo Bartels, urzędnik stanu cyw ilnego, nie m oże znieść
więzów małżeńskich, gdyż — jak sam powiada — urodził
się pod znakiem byka. Rozwodzi się w ięc po kolei ze swymi
dwoma żonami i z dwoma przyjaciółmi zaczyna pędzić
żywot kawalerski. Okres ten p ełen jest przekomicznych
scen i ostatecznie kończy się nowymi więzami, teraz już
wszystkich trzech kawalerów. Film warto zobaczyć,
choćby dlatego, żeby się pośmiać serdecznie.

