Krakflw, dnia 1 listopada 1942.

„Z głębokości wołam hu Tobie o Panie,
Panie w ysłu ch a j głos m ó j
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U z b r o j o n y parowiec nieprzyjacielski odpowiada
ogniem. Jednak pociski nie dosięgają celu i granaty
eksploduję przed łodzią podwodną.
„ . . . t o r p e d a wypuszczona . . . czekamy
w wielkim napięciu . . . po chwili wystrzela
w powietrze płomień wysokości domu.
Ropa naftowa płonąc tryska strumieniami . . .

całe morze stoi w płomieniach, nieprzy
jacielskie łodzie strażnicze spostrzegł
szy grozę sytuacji puszczają się w sza
lony pościg za nami i przez pięć godzin

H
W y t ę ż o n a czujność,
p r z e d niespodziany
mi atakami bolszewi
ków, również w czasie
chwilowych p r z e r w
w walkach. Obok kara
binu l e ż ą r ę c z n e
granaty.

Na prawo:
D o w ó z zaopatrzenia
stanowi jedną z naj
w ię k s z y c h trudności,
które wojska niemieckie
muszą p o k o n y w a ć
w bezdrożnych t e r e 
nach K au kazu ,

K A U K A ZU

Z a s k o c z e n i i oszoło
mieni nagłym wstrzą
sem - powietrza eksplo
dujących granatów, wy
chodzą bolszewicy z ja
skini,. gdzie łapią ich
niemieccy s t r z e l c y .

prześladują nas b o m b a m i głębinow y
m i. . . lecz napróżno". Tymi słowy opisuje
kapitan Thurmann po swym powrocie za
topienie w nocy okrętu cysterny na morzu

Karaibskim. M im o silnej ochrony konwoju ta sama
niemiecka łódź podwodna zatopiła w ciągu jednej
nocy sześć okrętów, a między nimi dwa okręty
Cysterny.
Fot.: Atlantic 1, Schorl 2, P B- T.

W czasie trzeciego turnieju szachowego G . G. w Krakowie mistrz świata i Europy Dr, Aljechin gra z mistrzem Berlina
Samischem i odnosi nad mm zwycięstwo. Partię tę odegrano w obecności Gen. Gubernatora, dr. Franka który sam
jest wielkim miłośnikiem szachów.
' Fol. tt&uw
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REFLEKSJE NA TEMAT UKOŃCZONEGO TRZECIEGO TUR
NIEJU S Z A C H O W E G O W GEN. GUBERNATORSTWIE
I znowu mistrz świata i Europy dr. Aljechin uzyskał wspamiaty sukces zwyciężając w trzecim turnieju szachowym
Gen. Gubernatorstwa (który odbył się w czasie od 11— 24
października w 3 etapach w Lublinie, w Warszawie i w Kra
kowie) 7’/s punktami. Wyniki dalsze: II nagr. Jungę 6*/z pkt.,
III Bogoljubow 6 pkt., IV— V Keller i Samisch po 5’/z pkt.,
VI Kieninger 5 pkt., VII Brinckmann 4*/z pkt., V III— X Kunerth, Rópslorlf i dr W eil po 4 pkt., XI Zollner 2*/z pkt.
Poraź trzeci już w tym roku pobił Aljechin elitę mistrzów
udowadniając tym samym, że on, który akurat przed 15
lały zdobył mistrzostwo świata, utrzymał się dotychczas
samotnie na najwyższym poziomie gry.
Na prawo:

BOGOLJUBOW

Jako p r z e d s t a w i c i e l Gen. Gubernatorstwa byt przez
dłuższy czas groźnym konkurentem Aljechina. Dopiero nie
oczekiwana przegrana w przedostatniej rundzie z Berlińczykiem, Kunerthem, zepchnęła go na dalsze miejsce.
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Klaui Jungo pomimo iwych zoledwio IB lal winku
zalicza się do czołowej klasy mistrzów europej
skich. Ma on już za sobę iwielny wstęp do kariery
szachowej. W przedstawionym lu położeniu (Bia
łe: Keller, Czarne: Jungę) naslępil ruch: I.e5-eó,
lecz po I...We8ze6 2. CdózbB We6-o3 3. Gb8-e5
Hg7-»7I zwyciężył Jungę — osięgajęc morderczy
atak na linii e.
Fot. I. K. P. — Borek
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Biaiel: Dr. Aljechin. Czarne: Jungę. Po posunięciu
I.G b 3zł7tl, godnym mistrza (wiata, czarne spadły
z obłoków na ziemię. Goniec może być w trojaki
sposób bitym, tęcz we wszystkich wypadkach białe
Osięgaję rozsłrzygajęcę przewagę. Za tę partię,
jako najpiękniejszę w turnieju, otrzymał Aljechin
specjalnę nagrodę ufundowanę przez Generalnego
Gubernatora.
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Slmiick jest nietylko jednym z najskuteczniejszych
graczy turniejowych, lecz także ma światowę sława
jako wspaniały
. gracz na ślepo.
apo. Kraków pamięta go
z pobytu w jednym
jeon
z klubów, w którym rozegrał
seans gry symulłan na ślepo z świetnym wynikiem.
Tutaj widzimy, jak posunięciem 1...M43I spycha
swego przeciwnika Kellera w sytuację bez wyjścia.
■ópstorff — Kraków grał poraź pierwszy
w turnieju tak silnie obsadzonym, połwierdzajęc swoja dobrę opinię i może
być na razie zadowolonym z uzyskanego

Dr. Weil — Wiedeń brał poraź pierwszy
udział w turnieju mistrzowskim tak ciężkiego
kalibru. W turnieju Gen. Gubernatorstwa
zdobył sobie ostrogi dzięki swej pełnej
pomysłów grze.

Na prawo:
ZNACHOR INDYJSKI
Celem wypędzenia demona czarownik wymawia magiczne wyrazy i zaklęcia i łym przywraca człowiekowi jego cień,
kłóry z g u b i ł , a l b o
duszę, kłóra z niego
wyszła.

Fol.: Hi»łori«~Photo 7
| | P. K. Wennigor-Mułder 1
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S A L A
‘
O P E R AC YJN A NA
F R O N C IE
Pomimo wielkich
b ra k ó w I ciężkich
warunków, higiena jest
ściśle p r z e s t r z e g a n a .

Poniżej

WYCINANIE KAMIENI Z GŁOWY
W średniowieczu przypisywano ból głowy ukrytym w niej kamieniom, kłóre w miarę natężenia bólu
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Na prawo:
m ie d z io r y t z w ie k ó w

ZATYTUŁOWANY

„L A

Śr e d n i c h
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nany jest wszystkim dowcip, ze najwięcej
na świecie jest lekarzy. W ystarczy powie
dzieć, że cierpimy np. na żołądek, a spotkamy się
z współczuciem i radą znajomych i przygodnie
spotkanych ludzi. Nie braknie też i recept,
które nam polecają jako jedynie skuteczne.
— Niech pani mi wierzy, moja córka była
taka chora, niknęła po prostu w oczach. Tyle
lekarstw już zażyła, a ile mnie kosztowali leka
rze? Nic nie pomogło. Aż nareszcie poradziła
mi moja znajoma . . . — i tu opisuje szczegóły
zabiegu, który polecą. Każdy podaje nam inny
środek leczniczy i w końcu nazbieramy taką
dość sposobów na naszą chorobę, że dopiero
teraz nic nie wiemy i możemy umrzeć z nad
miaru lekar?y i lekarstw.
Ma więc medycyna „zawodowa" swoich
sprzymierzeńców, którzy jej spieszą z pomocą

STAWIANIE BANIEK
Miedzioryt z 1671 roku,

Poniżej
FELCZER PRZY WYCIĄGANIU STRZAŁY
Drzeworyt z 1526 roku.

tam, gdzie ona nie może sięgnąć. Ci sprzymie
rzeńcy rekrutują się z różnych dziedzin. Znajdziemy wśród nich uczonych chemików i fizy
ków, mechaników i elektryków, budowniczych
i ogrodników, kucharzy i higienistów, znacho
rów i zielarzy.
Bez chemii nie byłoby współczesnej medycy
ny, ale droga jej rozwoju była powolna. Pierwot
nie zamiast iść drogą praktyczną, bawiła się
w spekulację, poszukiwała złota, albo też na
wzór scholastycznych filozofów dociekała co
o chorobach piszą mędrcy starożytni. Dużo czasu
upłynęło zanim chemia zwróciła się ku właści
wemu celowi i obrała właściwe środki działania:
zamiast fabrykacji złota i środków uśmiercają
cych zaczęła się rozglądać za środkami uzdra
wiającymi. Dłużej trzeba czekać na rewolucję
w nauce, a tym bardzjej w medycynie, aniżeli
na rew olucje polityczne.
Nie można było marzyć o wielkich odkryciach
w czasach, gdy chemia była jeszcze alchemią,
gdy zamiast eksperymentów laboratoryjnych
uprawiano mistykę i wierzono, między innymi,
że liście sercowate pomagać muszą w chorobach
serca, a jaskółcze ziele, jako że jest żółte, prze
ciw żółtaczce.
Gdy wreszcie chemia doszła do głosu, dowie
dzieliśmy się o bakteriach, powstała nowa na
uka: bakteriologia. W ykryto świat mikroorga
nizmów, które prowadzą swój odrębny żywot
w naszym organizmie i w otoczeniu i mogą być
albo bardzo pożyteczne dla nas albo zabójcze.

Długą walkę musieli stoczyć chemicy i bakterio
logowie z przesądami nie tylko chorych ale
i uczonych lekarzy, aby wpoić w nich przeko
nanie o istnieniu bakteryj.
Jak chemia jest nauką pomocniczą medycyny,
tak też wśród pierwiastków i związków chemicz
nych znajdziemy środki lecznicze. Siarka, ołów,
rtęć, miedź, jod, arszenik i wiele innych znaj
dzie się w receptach lekarzy. W iele z tych środ
ków jest silną trucizną.
Leczenie trucizną nie jest wynalazkiem nowym.
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że tru
cizną jest opium, arszenik,. kwas solny. Ale nie
każdy wie o tym, albo zdaje się nie pamiętać,
że trucizny te są również lekarstwami lub skład
nikami lekarstw. Funkcje żołądka nie byłyby tak
skuteczne, gdyby nie było w soku żołądkowym
straszliwej trucizny, kwasu solnego. Ileż wdzięcz
ności winniśmy innej truciżnie, opium, że uśmie
rza nasze bóle, ile eterowi, formalinie! Trucizna
zabija organizmy ludzkie, ale zabija także „or
ganizmy" bakteryj. Trzeba tylko wiedzieć jak
spreparować to lekarstwo, aby Uchronić orga
nizm ludzki, a zabić bakterie.
Nauka o sporządzaniu lekarstw to nowa gałąź
wiedzy współczesnej, która posługuje się naj
nowszymi zdobyczami chemii, elektrotechniki,
fizyki, aby spreparować lekarstw a i aparaty lecz
nicze. Różne lampy elektryczne, aparaty lekar
skie, urządzenia szpitalne sporządzane są przez
specjalistów, którzy stosują najnowsze zdobycze

Poniżej:
ACHILLES ZAKŁADA OPATRUNEK PATROKLOSOWI
Według obrazu z czary slarogreckiej.

Poniżej
TREPANACIA CZASZKI
Miedzioryt z 1671 roku.

Na lewo:
Godzina siódma ranol Jeszcze jedno
pociągnięcie papierosa i w drogę I
Pięciu najlepszych ra to w n ik ó w Ta
trzańskiego Pogotowia Ratunkowego
wyrusza w otchłań po północnej ścia
nie Giewontu, która pochłonęła no
we życie ludzkie. — Od lewej do
prawej widzimy: kierownika Tatrzań
skiego P o g o to w ia Ratunkowego;
doskonałego przewodnika i wielolet
niego członka, odznaczającego się
nadzwyczajną ofiarnością w niesieniu
p o m o c y nieszczęśliwym turystom;
jednego z najsprawniejszych wspinaczy-przewodników, — choć młod
szy wiekiem nie ustępuje w swej
sprawności przewodnika i ratownika
najdoświadczeńszym w i l k o m gór
skim; starego wygę tatrzańskiego,
niezrównanego przewodnika; pełne
go humoru towarzysza wypraw gór
skich, niezmordowanego ratownika;
jednego z najstarszych przewodni
ków z Zakopanego, który wielu już
ludzi w y r a t o w a ł przed śmiercią
w przepaściach górskich.
Na prawo:
Podążają tam ( + ) , gdzie w górnej
połowie ściany północnej przecho
dzący turyści ujrzeli trupa.

teina człowieka lecącego w przepaść i rozpacz i łzy naj
bliższych. Są karty tej księgi kończące się jasnym, po
godnym: „uratowany, zdrów i cało sprowadzony w do
linę- — częściej jednak może opis wypadku kończą
pełne grozy słowa: „ ... i poniósł śmierć na miejscu •
Przepiękne są w swej malowniczej krasie góry wy
sokie, przepiękne lecz i groźne i nieubłagane zarazemSzczególnie dla tych, którzy ze zbyt lekkim sercem pod
chodzą do nich, którzy lekceważą sobie powagę gór,
przeceniają siły swoje a wzmiankę o niebezpieczeństwach
g ó r s k i c h z ironiczny®
REPORTAŻ WŁASNY
p rz y jm u ją uśmiechemILLUSTROWANEGO KURIERA
Każdy rok przynosi nowe
POLSKIEGO
wypadki. Co roku płynie

przede mną gruba księga. „Księga Wypraw Ra
Leżytunkowych"
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogoto

wia Ratunkowego. Z pożółkłych kart, zapisanych
drobnym pismem, tchnie smutek i groza tragicznych
wydarzeń górskich; spoza suchych, kronikarskich
zapisków, zawierających nazwiska osób uległych ka
tastrofie, krótki opis wypadku i przebieg akcji ratun
kowej, wyziera prawie zawsze, dawno przebrzmiała,
może już zapomniana tragedia. Nerwowe, obłędne
usiłowanie zabłąkanego wśród turni turysty wydosta
nia się z matni, strach wlokących się w nieskończo
ność godzin oczekiwania pomocy, krew i ból poszar
panych o skały tatrzańskie członków, trwoga śmierNa prawo i poniżej:
Po kilkugodzinnej trudnej wspinaczce i do
kładnym przeszukiwaniu ściany północnej,
po której hula mroźny wiatr, znajdują wreszcie w ciemnej szczelinie trupa. W czasie
transportu w dół myśli każdego są przy
nim. Kim on jest? Nie ma przy sobie papierów.
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Trudna i niebezpie
czna jest droga po
wrotna. Jednak sta
ry W. zna tu niemal
każdy kamień i nie
po raz 'p ie rw s z y
schodzi stąd z tak
p r z y k r y m ładun
kiem.

U stóp G ie w o n tu ra
townicy składają nosze
bambusowe i tak prze
nosi się ofiarę do Za
kopanego.

zlana zimnym potem. Dygocącymi dłońmi
cisnęła pierś, jakby chciała zdławić w niej
oszalałe z przerażenia serce. Z rozchylony
mi ustami i otwartymi szeroko oczyma
wsłuchiwała się z natężeniem w głuchą ci
szę nocy. Lecz zza otwartych okien do uszu
jej nie dobiegał żaden dźwięk, żaden sze
lest. Cisza .. .
Zbudził ją krzyk, krzyk urywany, krótki
— straszny! Krzyk ten nie był nawet sło
wem: był zdumieniem, przerażeniem, roz
paczą! Na samo wspomnienie tego dźwięku
Flora czuła, że dławi się własnym odde
chem.
Odrzuciła kołdrę i skoczyła ku oknu. Ca
łą siłą swej młodej postaci przechyliła się
przez parapet, a niespokojne jej oczy z ko
cią czujnością spojrzały wokół.
Noc była cicha i jasna. Nieba nie prze
słaniała ani jedna chmurka. Nieprzeliczone
roje gwiazd zdawały się śmiać i mrugać ku
cudnym dziewczęcym oczom, patrzącym
r dołu. Księżyc zachodził już i na pożegna
nie sypał po świecie mleczne smugi. Czarne
masywy gór ubierały się w blaski te, jak
W srebrną markizetę.
Oczy Flory oderwały się od gór i pobiegły
teraz przed siebie. Pomiędzy górami, a ho
telem i kortem tenisowym, ciągnęła się pu
sta przestrzeń, równa i szeroka, jak otwarty
korytarz. Na środku jej rósł samotnie stary,
olbrzymi smrek. Księżycowe światło pieściwie wplotło się w konary, oświetlając drze
wo tak, że można było niemal liczyć ga
łęzie. Za owym smrekiem ciemniał w od
dali las.
Lecz i tu Florentyna nic nie dostrzegła.
Odetchnęła głęboko, z ulgą. Niewysłowiona słodycz górskiej nocy i cisza po prostu
święta zwolna uspokajały wzburzone ner
wy dziewczyny. Nie czuła zupełnie chłodu,
choć noc, jak zwykle noce górskie, była
niezbyt ciepła. Wsparła głowę o mur i, pod
niósłszy w górę oczy, wodziła nimi po
gwiazdach, jakby chciała je zliczyć. Potem
uśmiechnęła się do księżyca, do rodzinnych
gór, do lasu ...
A jednak na samym dnie serca odczuwa
ła pewien niepokój. Mimo pozornej równo
wagi zdawała sobie sprawę z tego, że z tru
dem przyjdzie jej zasnąć na nowo. Ale wró
ciła do łóżka. Spojrzała przelotnie na bu
dzik: lśniące fosforem zielone cyfry wska
zywały dokładnie godzinę pierwszą po pół
nocy.
Przytuliła głowę do poduszki, usiłując
zasnąć. Lecz straszny krzyk, który ją zbu
dził, a który zapewne był tylko sennym
majakiem, kołatał się w jej mózgu, jak echo.
Na próżno przewracała się na pościeli i za
mykała oczy. Zrozumiała wreszcie, że jest
to daremny trud. Więc przeniosła poduszkę
na drugą stronę łóżka i otuliwszy nogi koł
drą zapatrzyła się w czarny kwadrat otwar
tego okna.
Powoli, strasznie powoli jaśniał ten kwa
drat. Flora myślała z męką, że ta noc okrop
na nigdy się chyba nie skończy.
Gdy usnęła wreszcie, za górami poczy
nało już jaśnieć coś i błyskać, złocić się
i różowić; oblane wschodem szczyty trysnęły
*' turkusowe n i e b o . Z oddali nadleciał
wiatr, a zaraz za nim przybiegły leciuchne
nigły różowe, seledynowe, fioletowe i złote
i wiły się na reglach, jak barwne ser
pentyny . . .

dzili nagle, że są po prostu rozebrani.
Rzucono się ku drzwiom. Za chwilę po
częły trzaskać windy, a po schodach biegły
chyżo dziesiątki nóg. Potem na wszystkich
piętrach rozległo się trzaskanie zamykanych
pospiesznie drzwi — i zrobiła się cisza.

— Stajnia zamknięta, Sobek jeszcze śpi.
— To może autem ...
— Garaż zamknięty. Pan Stanisław jest
w swoim pokoju.
— To po prostu poszła na przechadzkę!?
— Jakże, panienko? w nocnej koszuli po
szła? Toż w pokoju nie ruszone nic, szafa
zamknięta, koszuli nocnej nigdzie nie ma,
a panny Ewy też ...
Gospodyni potrząsnęła siwą głową. Jej
pełne łez oczy poszukały oczu Florentyny:
zrozumiały się.
Florentynie drżały wargi. Rzekła wreszcie
jakimś dziwnym, nieswoim głosem:
— Idż uspokoić służbę! Czegóż oni tak
hałasują! pobudzą mi gości. Panu Stanisła
wowi powiedz, że proszę, by przygotował
wóz. Ja zaraz się ubiorę i zejdę do jadalni.
Idż!
Marianna wyszła. Flora apatycznie zam
knęła za nią drzwi i powoli podeszła do
łóżka. Nagle upadła na pościel i zaniosła
się szlochem gorącym, gwałtownym, jak
dziecko.

wysmukłą kibić, — widoczne było, że wy
biera się w drogę.
— Dzień dobry, państwu!
Natychmiast otoczyło ją ciasne koło. Po
sypały się pytania, okrzyki i domysły mniej
lub więcej optymistyczne. Szczególnie na
tarczywi okazali się panowie, z uwagi na
młodość, urodę i wreszcie posag jedynaczki
profesora Brony.
— Widzę, że niepotrzebnie narobiono tyle
alarmu, — rzekła Florentyna, gdy ją wresz
cie dopuszczono do głosu. — Obawy pań
stwa są co najmniej przedwczesne.
Z największą swobodą i bez zająknienia
informowała swych gości, że Ewa Bronówna była potrosze lunatyczką. Tym razem
oddaliła się widocznie bardziej niż zwykle,
a zbłąkawszy, nie może trafić do hotelu.
Uspokoiła wszystkich, że sama jedzie jej
szukać.
Rzeczywiście, z hotelowego dziedzińca
dolatywał huk puszczonego w ruch motoru,
Flora pożegnała gości i wyszła.
Patrzono z okien za limuzyną. Gdy znik

Ukocham „Or«zulka“ autora .Matczynej milo4ci“ już nie żyje
Dziwnym zrządzeniem lotu zmarła w dniu ukazania »ię jej poświe
conego wiersza, w który p. Bronisław Król wlał całą potęgę swej
ojcowskiej miłości.
Z zamieszczonego dzisiaj wiersza-wspomnienia bije właśnie ten
ogrom bólu, który targał sercem autora po stracie najdroższej istoty.
Redakcja

. . . Ma oczy . . . Nie, już nie widzę ni oczu, ni ust maleńkich, cala ma radość
zakrzepła w zastygłej nagle pamięci, zostało tylko wspomnienie hladoniebieskiej
t r u m i e n k i , bezbarwna cisza w mieszkaniu i pustka ponad pojęcie.
I tak coś w gardle. .. Na pewno wy znacie takie uczucie, gdy nie ma miejsca
na słowa, a myśli w marmur się ścisną, że chcialoby się coś robić, gdzieś lecieć
i przed czymś uciec, albo bezradnie, jak ot — „nic"— w ten bezdźwięk wpaść —
i wpół zwisnąć. ..
W7y wiecie może niektórzy — jak ja wiem teraz najlepiej — co to jest widzieć
swe dziecko w najcięższej męce konania, kiedy zbolałe oczęta o twoje serce
zaczepią. ..
. . . a ty nic pomóc nie możesz, choćbyś był cały z kochania.
I chciałbyś z siebie coś wydrzeć, coś wyrwać niebu i ziemi, modlitwy, prośby,
zaklęcia przed Sąd Najwyższy się tłoczą, aż wreszcie coś się przesunie przed
bółem zmęczonych źrenic, milkniesz i stygniesz — jak życie najmilszych, nie
bieskich ocząt.
. . .A teraz — tylko tabliczka, imię, nazwisko i data — dla kogoś — beztreść — a dla mnie — wszystko, co po Niej zostało. — I krzyż. Zapora, gra
nica tamtego, innego świata, nielitościwie milcząca, złamana, uschnięta gałąź.
KRÓL BRONISŁAW

Była godzina czwarta rano. Ogromny
Pensjonat „Hotel Wielki” Florentyny DęBorówny pogrążony był w ciszy. Służba już
^stawała o swej zwykłej porze. Na czwar
tym piętrze, gdzie mieściły się pokoje służ
by żeńskiej i na parterze, gdzie mieszkała
służba męska, słychać było delikatne krzą
tania. Pokojowe niemal bez szelestu scho
dziły do kuchni.
Nagle na dole w korytarzu powstał dziw
my ruch. Padło kilka gorączkowych pytań,
a potem szybkich, krótkich odpowiedzi. Zatyęły nawoływać się nawzajem nerwowe
1 krzykliwe głosy kobiece.
I niespodziewanie powstał naraz strasz*‘Wy zamęt. Służba z hukiem biegała po
schodach od parteru po czwarte piętro,
zWołując się wszelkimi imionami.
— Do pani! do pani! Zbudzić panią! —
dolano w korytarzach, w windach, na scho
dach, na pierwszym, drugim, trzecim i czwar
tym piętrze.
Najstarsza ze służby Marianna, niegdyś
Piastunka właścicielki pensjonatu, zapukała
do drzwi jej pokoju.
— Panienko! panienko!
Flora oprzytomniała w sekundzie. Otwar
te oczy zawiesiła na drzwiach, cała zamieb>ona w słuch.
— Panienko! Panno Floro!!!
Zatrząsł nią febryczny dygot. Serce sta
nęło jej w piersiach. Cały lęk nocny wrócił
do niej ze zdwojoną siłą. A tymczasem
Marianna nie pukała już, ale biła pięściami
* drzwi, szarpała klamką:
'— Floro! Floro! niech panienka otworzy!
florentyna jednym susem znalazła się
drzwiach. Zgrzytnął klucz w zamku.
Jezus, Maria! co się stało?
Marianna była blada, wzburzona i półP,?ytomna.
~~ Panna Ewa Bronówna zginęła!
.Florentyna spojrzała dziwnie w twarz
Marianny.
~~ Zginęła? Jak to zginęła?!
.
Brama otwarta, drzwi główne wchowch
°we też i wreszcie pokój panny Ewy, a jej
j
bigdzie nie ma!
~~ Może wyjechała konno na spacer?

— Jezu! Jezu! — szeptały jej zbielałe
wargi, a w tym jednym słowie, powtarza
nym z uporem, zamykała się cała jej roz
pacz, cały jej b ó l. . .
Pól roku nie upłynęło jeszcze od czasu,
gdy z pensjonatu jej zniknęła bez śladu
18-letnia Janina Mierzyńska. Przypuszczano
ogólnie, że popełniła samobójstwo. Flora
na równi z innymi uwierzyła w to, chociaż
pojąć nie mogła, jaki powód do pozbawie
nia się życia mogła mieć ta piękna dziew
czyna, bogata i szczęśliwa, bo kochana i ko
chająca. Opłakała ją też serdeczniej i szcze
rzej, niż inni.
A teraz znowu . ..
Samobójstwo? Nie! — Flora nie mogła,
nie chciała w to uwierzyć!
Więc co?
Bunt zerwał się jak burza w jej sercu,
zbyt szlachetnym, by mogło nie odczuwać
cierpienia, zbyt dumnym, by potrafiło uznać
i znosić swoją bezsilność---------Tymczasem w korytarzach pootwierały
się, jak na komendę, drzwi „numerów” i po
częli wypadać z nich zbudzeni i zaniepo
kojeni niezwykłym gwarem pensjonariusze.
Za chwilę korytarze i schody pełne były
dziwnych postaci w pyjamach, szlafrokach,
nawet płaszczach, zarzuconych pospiesznie
na nocną bieliznę.
Wieść krążyła z ust do ust. Poszczególne
gromadki żywo komentowały wypadek,
oczywiście nadrabiając odpowiednio fanta
zją. Ten i ów już przypomniał sobie, że
zeszłego wieczoru zaginiona była dziwnie
smutna; inny słyszał, jak płakała w nocy,
itp. Wreszcie grupki zlały się w jedną dużą
gromadę i cała ta barwna fala, pomieszana
ze służbą, spłynęła tłocząc się po schodach
na parter do jadalni, gdzie lada chwila spo
dziewano się nadejścia Florentyny.
Rzeczywiście, przyszła niedługo. Wszyst
kie oczy spoczęły na niej badawczo i nie
spokojnie. Natychmiast zauważono, że musiała płakać, gdyż oczy jej były z lekka za
czerwienione. Twarz jej była zupełnie spo
kojna, może tylko trochę bledsza, niż zwy
kle. Jasny sportowy kostium obciskał jej

ła za ścianą budynku, panowie i panie pomięszali się z sobą, dyskutując na temat,
dokąd pojechała właścicielka pensjonatu:
do Zakopanego zawiadomić policję, czy też
faktycznie szukać zaginionej.
Ale co stać się mogło z samą Bronówną?
Ktoś, wierny hotelowi Florentyny, pamię
tający ostatni wypadek zniknięcia panny
Mierzyńskiej, opowiadał o nim, w końcu
zauważył, że jeżeli Ewa się nie znajdzie, to
Flora najwidoczniej ma szczęście, a raczej
nieszczęście, do samobójców.
Słuchacze to dorzucali swoje spostrzeże
nia głośno, to szeptali cicho między sobą.
Nagle jedna z pań, nie pierwszej już mło
dości, uświadomiła sobie z przerażeniem, że
jest bez peruki. Naprzód spąsowiała, a po
tem zbladła. Podchwyciła kilka par oczu,
spoczywających z uporem na jej głowie, na
której, zamiast zwykłej pięknej blond fry
zury, widniała skąpa garść siwiejących
włosów.
Zirytowana i rozjątrzona złośliwymi spoj
rzeniami obserwatorów, kręciła się bezrad
nie na swoim miejscu.
Widok nieszczęsnej wprawił najbliższych
w humor. Ten i ów uśmiechnął się dyskret
nie, gryząc wargi. Kobiety poczęły obrzucać
się nawzajem krytycznymi spojrzeniami,
podkreślonymi złośliwym uśmieszkiem.
Ale była to chwilowa tylko satysfakcja
i wnet uśmieszki skonały na niewieścich
ustach.
Panie, chlubiące się piękną cerą, świeciły
twarzami tłustymi od kosmetyków, niezmytych po nocy. Inne ukazywały wprost piegi
i plamy, które na dzień znikały pod warstwą
kremów i pudrów ...
Wszczął się prawdziwy popłoch. Sytuacja
była tym drażliwsza, że przy drzwiach wła
śnie ulokowali się panowie. Na szczęście
poruszyło się i wśród nich:
Pretendujący jeszcze do miana zdobywców
serc starsi panowie żenowali kobiece oczy
długą do kostek bielizną. Wąsiki ich były
rude, albo po prostu siwe. Młodzi natomiast
wyglądali okropnie ze zjeżonymi i bezład
nie rozburzonymi we śnie czuprynami.

II.
Komisarz, zarządzający śledztwem, polecił
prosić do siebie właścicielkę pensjonatu.
Flora przyszła natychmiast, smutna, mi
zerna i blada. Bezsenność i troska podkrą
żyły fioletowym cieniem jej oczy, usta
zbladły, a kąciki ich zacięły się zmarszcz
ką bólu i uporu. W tej cudnej szlachetnej
twarzy czytało się z największą łatwością
wszystko to, co nieszczęśliwa dziewczyna
na próżno usiłowała ukryć przed oczyma
ludzi.
Upływał trzeci dzień ciężkiej pracy i nad
ludzkich niemal wysiłków. Lecz żmudne
śledztwo nie dało żadnych wyników, nie
naprowadziło na najmniejszy nawet ślad
zaginionej. Wezwany telegraficznie przez
Florę ojciec Ewy osobiście brał udział w po
szukiwaniach, nie szczędząc obietnic detek
tywom i funkcjonariuszom policyjnym. Nie
szczęśliwy człowiek w ciągu tych trzech
dni zsiwiał, jak gołąb. Jedyną istotą, której
towarzystwo znosił, była Flora. Pierwszego
wieczoru rzekł do niej, gdy obradowali
w jej pokoju, że tylko śmierć mu pozostaje.
Wtedy niewypowiedziany żal targnął ser
cem dziewczyny. Uklękła przed starcem
i całowała z płaczem jego drżące, wychudłe
dłonie, a on pochylił się, wziął ją w ramio
na i całował szybko, gorączkowo jej czarną
główkę. Zrozumiał dobrze, że jest to jedyna
istota, która całą duszą podziela jego ból.
Na wezwanie komisarza Dęborówna po
dążyła spiesznie. Komisarz ucałował jej
rękę, a gdy zajęła miejsce przy biurku, za
walonym papierami i aktami śledczymi,
wyciągnął ramię i podał jej jakiś mały,
lśniący przedmiot. Był to kobiecy grzebień
do przepinania włosów, wspaniały okaz
rzadkiej piękności, inkrustowany złotem
i wysadzany brylantami. Przed niespełna
godziną przyniosła go komisarzowi służąca,
wyjaśniając, że znalazł go pan Grzebiński.
— Czy zna pani ten grzebień?
Florentyna z radosnym zdziwieniem spo
glądała na cacko toaletowe.
— Ależ, naturalnie! Przecież to jest grze
byk Edyth.
— Właśnie, służąca mówiła, iż zdaje się
jej, że jest to własność przyjaciółki pani.
— Tak! Edyth musiala zgubić go ostatnim
razem. Pewnie uważa go za stracony. Sza
lenie ucieszy się. Ma dwa jednakowe, stara
i droga pamiątka po matce.
Komisarz byl trochę z a w i e d z i o n y .
W pierwszej chwili inyślał, że kosztowny
przedmiot stanowi! własność zaginionej Ewy
Bronówny. Tymczasem okazało się, że na
leży on do przyjaciółki właścicielki pen
sjonatu. Zgodnie z zeznaniem służącej prze
bywała ona bardzo często w Hotelu Wiel
kim. Ponieważ jednak wszystkie osoby,
przebywające w pensjonacie, zostały pod
dane przesłuchaniu, komisarz poprosił Florę
o udzielenie mu informacji odnośnie osoby
jej przyjaciółki.
— Jak nazwisko tej pani?
— Edyth Ferallano.
— Aaa, Hiszpanka?
— Taki
— W jakim wieku?
Florentyna uśmiechnęła się kącikami ust.
— Nie mam pojęcia. Edyth może wygląda
na starszą, niż jest w istocie, dzięki swej
rasie, ale może być młodszą ode mnie, tak
jak może być starszą. Nigdy nie pytałam
jej o wiek. Pan komisarz wie, że to jest
najczulsza s t r o n a wszystkich kobiet. . .
W każdym razie uprzedzam, że to jest mło
da i piękna osoba.
— Stan cywilny? — badał dalej rozwese
lony trochę komisarz.
— Gdy ostatni raz wyjeżdżała stąd, była
niezamężna. Ale nie wiadomo, czy nie wró
ci mężatką, albo nawet już rozwódką. Edyth,
to ptak europejski, kapryśny, nieobliczal
ny, a przez to wszędzie mile widziany.
— Kiedy Pani Ferallano była tu ostatni
raz?
— Dziewięć, dziesięć dni temu ... Poje
chała do Krakowa, gdzie ją wezwały jakieś
interesy. Edyth sama dogląda swego ma
jątku.
— Dawno panie się znają?
— O, dawno! Kilka lat! Poznałam ją we
Wiedniu, zupełnie przypadkowo. Od tego
czasu przyjażnimy się. Edyth mieszka stale
w Krakowie, oczywiście jeżeli mieszka
w Polsce, gdyż posiada także willę w oko
licy Paryża i wspaniały majątek rodzinny
w swej ojczyźnie — Hiszpanii.
— Więc poznaje pani własność swej
przyjaciółki!
— Doskonale znam ten grzebień. Tyle ra
zy zachwycałam się nim. Pan komisarz po
zwoli, że go zabiorę i oddam Edyth przy
pierwszej okazji. Kto go znalazł? nie wie
pan?
— Owszem, wiem: znalazł go szofer.
— Kto?
— Szofer pani! Powiedziała mi służąca:
„ten pan, który pana komisarza przywiózł
z Zakopanego”.
— Aaa, pan Grzebiński! — rzekła Flora.
Rumieniec delikatnie zabarwił jej mizerne
policzki. Coś, jakby ulga, jakby pewne od
ciążenie moralne, zabłysło w jej oczach.
Więc wrócił już? to dobrze!
D u kty ciąg na stronic fl-mej

Komisarz, k tó ry dzięki sw em u fachow i
um iał nie tylko słuchać, ale i patrzeć, za
uw ażył nie spodziew aną radość Flory.
— Co to może być? — pom yślał. A głośno
dodał: — Tak, w łaśnie w rócił. To pani w y
sy łała go, praw da? Proszę go przysłać do
mnie. Bezustannie jeździł z pani polecenia
i dotychczas nie miałem okazji przesłuchać

gdy w siadaliśm y do pani auta.
— Dobrze. Pan G rzebióski za chw ilę tu
będzie — rzekła Flora tonem , z k tó reg o ko
m isarz w yw nioskow ał, że szofer je st czło
w iekiem , z k tórym ona bardzo się liczy. U ra
ziło go to trochę, a przede w szystkim za
ciekaw iło.
D ęborów na w yszła. Komisarz n achylił się
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k reślał i znow u notow ał, popraw iał. N agle
dało się słyszeć pukanie do drzwi.
— Proszę w ejść! — k rzy k n ął kom isarz,
nie podnosząc głowy.
Drzwi otw orzyły się i zam knęły. Komisarz
pisał dalej, nie zw racając żadnej uw agi na
przybysza, k tó ry zatrzym ał się przy drzw iach.
Był to młody, bardzo w ysoki mężczyzna,
u b ran y w skórzaną k u rtk ę szoferską.
— Dzień dobry! — rzekł od progu niski,
głęboki glos o n iezw ykle przyjem nym
brzm ieniu.
Komisarz nagle podniósł głowę. I w tej
chw ili zerw a! się na rów ne nogi, oddając
głęboki ukłon przybyłem u. Był zm ieszany,
zaczerw ieniony n ie w iadom o czemu. Przez
chw ilę trw ało kłopotliw e m ilczenie.
— Pan kom isarz życzył sobie m ówić ze
mną!
— T ak jest. Może pan będzie uprzejm y
zająć m iejsce! — m ów ił dalej kom isarz zły
na siebie, że tak łatw o dał się unieść pierw 
szemu w rażeniu.
G rzebiński podszedł do biu rk a krokiem
pełnym spokoju i harm onii. Każde jego po
ruszenie miało w sobie m ęską siłę, połą
czoną z dziwnym , nieokreślonym w dzię
kiem. K om isarzow i przyszła do głow y myśl,
że gdyby ten człow iek znajdow ał się w tej
chwili w salonie, na pew no nie poruszałby
się inaczej. Była w jeg o ruchach, aczkol
w iek pełnych n aturalności i sw obody, w ro
dzona d y sty n k cja i w ytw orność.
Tym czasem G rzebiński usiadł. Komisarz
rzucił na niego k ró tk ie spojrzenie.

typ doskonałej m ęskiej piękności. Jasne,
ja k pszenica bu jn e w łosy, w ijące się lekko
nad w ysokim przepięknym czołem, żywo
k o n trasto w ały z tw arzą opaloną na ciemny
bronz. Rysy tej tw arzy b y ły ostre, ale bar
dzo regularne, niem al klasyczne. Dumne
u sta i zim ne szare oczy, z k tó ry ch bila in
teligencja, daw ały poznać od razu, że to
je st człow iek niedostępny i skryty. Ale
rów nocześnie w tw arzy m łodego mężczyzny
w idniała ta k a szlachetność, p ro sto ta i do
broć, że tw arz ta, jakkolw iek z miejsca
onieśm ielała, z m iejsca też budziła sym
patię i zaufanie.
— Ja k godność pana . . .
— S tanisław G rzebiński.
— W iek?
— Skończyłem trzydzieści lat.
— Ja k ie pan m a w ykształcenie?
— Studiow ałem agronom ię na uniw ersy
tecie krakow skim .
Twarz kom isarza oblała się ponsem . Schy
lił głowę, by u kryć zm ieszanie.
— Je st pan inżynierem ?
— Tak! — odrzekł z p rostotą Grzebiński'
— N azw isko p an a je st mi dobrze znane.
W okolicy N ow ego T argu sta ry ród g°"
raiski posiada od dziesiątek lat wielki ma
jątek.
— Owszem, to moi rodzice.
— Ach, w ięc to rodzice pana.
— N iestety, nie żyją już. Mam tylko
siostrę, k tó ra prow adzi nasze gospodarstwo.
Ciąg dalszy nastąpi
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plami i nie niszczy bielizny nie powoduje przerw w pracy
Do n ab y c ia wo w szystkich ap teka ch
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Fabryka C hem iczno-Farm aceutyczna

bezbarw ny i arom atyczny płyn do skróconego
i wygodnego leczenia świerzbu

A W O G O O O U T B O W POWIETBZA
£V.::'
1 LI TB G A ZU ..K R Y P TO N

Znajduje się w powietrzu
i jest tak cenny jak złoto:
G o z K ry p to n .
1 litr, tego szlachetnego gazu wym aga
1 miljona litrów powietrza. Ale ten
wydatek jest korzystny: gdyż światło
żarówki Osram * Krypton odpowiada
ze względu na bogatę wydajność
lumenów i srebrzysty kolor światła,
wysokiemu poziomowi precyzyjnych
wyrobów Osrom.

ŻARÓW KI
O SRAM - KRYPTON

dF ISn io ś w ia t ła —m a ło p r ą d u

Dr. A. Wander, S. A. Kraków

PEDICURE

Podjazd ku górom i niezwykle nieraz ciężka akcja ratun
kowa, by wydrzeć górom ofiarę, którą już mają wchłonąć.
Z pośród wszystkich turni tatrzańskich, rokrocznie naj
więcej ofiar pochłania Giewont. Ta tak popularna, wszyst
kim bywalcom Zakopanego znana góra, dziecinnie po prostu
•atwa gdy ku jej wierzchołkowi podąża się zwykłą ścieżką,
zamyka wśród swoich skał najwięcej tragedii górskich.
Pzzestroma, około 700 metrowym urwiskiem spadająca ku
^kopanemu północna ściana Giewontu najwięcej pochłoWa istnień ludzkich.
Przerzucam wstecz rubryki „Księgi Wypraw Ratunko
wych" za lata ostatnie:
HHdniu 29 września 1942 r. wyruszyło z Zakopanego Po
i l i gotowie w składzie 6 ludzi w celu zniesienia zwłok
Weznanego turysty. Zwłoki leżały wśród płyt urwistego
żlebu, spadającego z t. zw. Szczerby w Giewoncie, w jego
Północnej ścianie. Młody, może dwudziestoletni chłopak,
ubrany w miejskie ubranie, długie spodnie spięte klipsą
rowerową. Kto on? Nie wiadomo. Nie miał przy sobie żad»ych dokumentów. Może przyjechał na rowerze do Zako
panego na dzień — dwa. Może zwabiony urokiem gór po
szedł w nie na przechadzkę. Ufając swoim młodym siłom
1 młodzieńczej odwadze, widząc u swoich stóp Zakopane,
zaczął schodzić z wierzchołka Giewontu wprost ku północy,
w otchłań północnej ściany i .. . śmierci. Tymczasem hen
daleko gdzieś w dolinach na próżno oczekiwali go starzy
rodzice.

skalne północnego urwiska Giewontu. Niezmordowanie szu
kano od świtu do nocy, niezmordowanie wpijały się w skały
urwiska lornety Pogotowia... Jest! Tam, na maleńkiej,
trawiastej płasience siedzi nad przepaścią i daje rozpaczli
we znaki jakąś chustą ...

A ot i wesołe intermezzo:
ie wróciły na noc do domu. Dwie młode panienki. Za
niepokojeni domownicy zwrócili się do Pogotowia. Wy
prawa poszła. W nocy już przeszukiwano żleby północnej
ściany. Szukano, świecono latarniami, wołano i nić. Tym
czasem panienki pochowały się przed Pogotowiem do ja
kichś dziur skalnych, gdzie przycupnęły cichutko, żeby ich
broń Boże ktoś nie zauważył. — Owszem, widziałyśmy Pa
nów — opowiadały później, — ale widząc jakichś ludzi
wspinających się po nocy przy świetle latarek, myślałyśmy
że to napewno rozbójnicy I

I znów wypadki śmiertelne:

chodził z Giewontu wprost ku północy. Z początku
łatwo po trawach, stopniowo teren staje się coraz trud
niejszy, trawniki coraz urwistrze, dno żlebu coraz częściej
wysłane pionowymi, gładkimi płytami. Ponad wielkim pro
VM ilkanaście dni przedtem wzywano Pogotowie do udziegiem skalnym chwila zastanowienia: żleb urywa się pio
;
lenia pomocy turystom, którzy schodzili z Giewontu
nową stromizną na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, Ale
zw. żlebem Kirkora — wypadek zakończony szczęśliwie ...
dolina już tak bliskol Prawie u stóp. Więc próbuje. Pierwsze
•
kilka kroków udało się. Na gładkiej jak szkło płycie skiełkońcem sierpnia spadł z Giewontu turysta podążający
za but. Ręce rozpaczliwym wysiłkiem starają się znaleźć
ku wierzchołkowi granią od Kalatówek. Bardzo silnie
jakiś punkt zaczepienia, starają się utrzymać lecące już
Poraniony, ledwie żywy dowlókł się w dolinę, gdzie zajęła w przepaść ciało ... U stóp skalnego progu leży trup...
*‘S nim nadeszła pomoc ...

B

dniu 11 sierpnia 1942 r. zaalarmowano Pogotowie, że
a południowych spasztach Giewontu wysoko ponad
z północnej ściany Giewontu słyęhać wołania „Ratun| Halą Kondratową leżą zwłoki. W milczeniu, wolno, nie
[
Nie znając zupełnie gór i ich niebezpieczeństw, dziś spiesząc się już, postępuje ku górze wyprawa Pogotowia.
I dopiero rano przyjechał do Zakopanego, począł schodzić
Każdy z jej uczestników wlecze za sobą wielką gałąź koso
1 wierzchołka wprost północnym urwiskiem. Miał na tyle
drzewiny. Na nich, jak na zielęnych sankach zwozi Pogo
rozsądny, że znalazłszy się w trudnym terenie, z którego nie
towie w dolinę nieszczęsnego turystę, który w drodze na
Potrafiłby się wydostać, nie próbował już schodzić dalej,
Giewont wspinał się za szarotkami. Runął z wysokości
j ^został i czekał na pomoc. I doczekał się szczęśliwie:
ok. 30 metrów i poniósł śmierć na miejscu.
Odrowego i całego wyciągnęło ze ściany Pogotowie i spro^udziło w dolinę. — Wie Pan? Wart Pan dostać od ojca
Zmrok zaciera już karty Księgi Wypraw Ratunkowych ...
’olidne lanie I
I M dniu 3 października 1940 r. zaalarmowano Pogotowie,
że ze skał Giewontu spadł w przepaść ...
dniach 26, 27 i 29 lipca poszukiwało Pogotowie zagiI nionego turysty, który utknął około 200 m. poniżej
dlugiej Grani Giewontu i nie mógł wydostać się z matni
Z. Korosadowicz

Q

techniki, aby ulepszyć swoje wyroby. Elektrotechnika, me
chanika, optyka są więc na usługach medycyny.
Wyobiażmy sobie na chwilę, że jesteśmy w mieście śred
niowiecznym, zamkniętym w murach obronnych gdy wzglę
dy strategiczne nie pozwalały na rozszerzanie miast, gdy
ulice dla szczupłości miejsca musiały być tak wąskie, że
z trudem dwie fury mogły się przez nie przecisnąć. Przypomnijmy sobie, że ulice były niebrukowane, w lecie pełne
kurzu, w jesieni bezdennego błota zmieszanego z nieczy
stościami wyrzucanymi wprost z mieszkań na ulice: mie
szkania ciemne, nieprzewietrzane, bez urządzeń higienicz
nych; dodajmy do tego ówczesną niechęć do częstego my
cia się i przebierania, brak bielizny, a możemy zrozumieć
opowiadania o „morowej zarazie", „czarnej śmierci", które
całe wsie i miasta wyludniały. Długie lata upłynęły i wiele
przesądów trzeba było zburzyć, wiele różnych wynalazków
w przeróżnych dziedzinach poczynić, aby dojść do stanu,
jaki dzisiaj przedstawiają miasta. Nie mówiąc już o urzą
dzeniach szpitalnych śmiertelność zmniejsza się dzięki sze
rokim, słonecznym, brukowanym ulicom, przewiewnym, ob
szernym mieszkaniom, urządzeniom higienicznym w miesz
kaniach, wodociągom, kanalizacji, parkom, ogrodom, spor
tom — wszystko to również środki lecznicze.
Nie pominiemy również innego czynnika oddziaływują
cego na zdrowie — kuchni. Urozmaicone menu, zawierające
wszystkie składniki potrzebne dla organizmu w odpowied
nich dawkach, rezultat wielu badań i wynalazków, zacho
wuje nasz organizm odpornym na wpływy chorób. Odkrycie
witamin równe jest „odkryciu" słońca dla organizmu.
Szkorbut, krzywica mają największego wroga właśnie
w witaminach.
Nie będziemy zacofani, jeśli przyznamy i ludowym le
karzom, znachorom i znachorkom, trochę zasługi. Przecho
wują oni starą mądrość ludową, leczenie ziołami i chirurgię.
Znachorstwo to przecież pierwotna medycyna. Leczenie
ziołami przejęła obecnie i medycyna oficjalna z rąk ludo
wych, a „składacze złamanych kości często jeszcze dzisiaj
prześcigają w zręczności wielu chirurgów.
Zestawiając te fakty musimy uznać rację popularnego
dowcipu o ilości lekarzy, bo jest nim architekt i elektro
technik, ogrodnik i kucharz. I lekarstw też jest najwięcej
na świecie, bo spożywamy je w potrawach, pobieramy z po
wietrza, słońca, wody, trucizn, wszelkich organicznych i nie
organicznych związków, są nimi urządzenia higieniczne,
dostarcza nam ich także czyste, jasne mieszkanie, ogrody,
parki, góry, rzeki, morze.
J. Szczuka
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je s t obficie zao patrzo ny
ogród warzywny. Nie szczę
dzi sobie pracy ni trudu, obkopuje ziemię i plewi chwas
ty, aby wreszcie móc plona
mi swego ogródka zastawić
stół do posiłku; a posiłek
będzie tym przyjemniejszy,
gdy uzupełni go filiżanka do
brej kawy.

ty
■fok
•t.

Kto dzisiaj kupuje paczkę
kawy E n r ilo , może stwier
dzić, że nie zatraciła nic ze
swej dawnej doskonałości.
Dlatego niech do naszych
posiłków należy kawa
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Ol jesienny podmuch wiatru pozrzucal je z drzewa,
Właśnie grono młodych dziewcząt przechodzi i śpiewa.
Patrzą w górę roześmiane oczy kasztanowe
Przedtem z góry, teraz z dołu wciąż widoki nowe.

30 maja 1932
I już tam była. Rzuciła się
— ... Ucałuj mnie, zanim
na drzwi jak zgłodniały lewswą o f i a r ę . Daremnie.
skończy się to wszystko,
KARTKA Z MOJEGO PAMIĘTNIKA na
Ostatni jeszcze raz . . .
Drzwi były zamknięte na ha
— Cicho bądź, durna, bo
czyk.
B. GRZESIŃSKA
Dyrekcja idzie I
— Otwórz I
Cisza.
Trrrr! Zadźwięczał dzwonek
—
Jak
zaraz
nie
otworzysz,
to Cię jutro wyrzucę ze
i wszystkie pensjonarki zgromadziły się w sali rekreacyjnej
szkoły!
do wieczornej modlitwy. Na widok Dyrekcji jakby makiem
Cisza.
zasiał, chociaż przed chwilą jeszcze mury drżały w posa
Zrezygnowana wróciła do Geny.
dach od wrzasków i chichotów brykającej młodzieży.
—
Idż spać, jutro się rozprawimy.
— Przypominam, — zabrzmiał głos przełożonej jak trąbka
Wróciła
do swej ofiary.
na sądzie ostatecznym, — że po modlitwie wszystkie bez
— Otwórz! — Już nie trzeba było wołać, wystarczyło
wyjątku, a więc i trzeciokursistki, udadzą się do swych
lekko ręką trącić i drzwi się same otworzyły.
sypialń w bezwzględnej ciszy i czym prędzej ułożą się do
snu. Kto się dzisiaj nie nauczył lekcji, jutro może pół go
Ciemno. Psztyknęła i światło zalało ubikację.
dziny wcześniej wstać. Wieczorem uczyć się nie wolno . ..
Ale co to? Nie ma nikogo? Tylko okno lekko uchylone.
W imię Ojca i Syna ...
Dyrektorka struchlała. Pierwsza jej myśl:
— Popełniła samobójstwo!
Dziewczęta uklękły, odmówiły zwykłą modlitwę, zabrzmiaPoczuła jak mózg dostał gęsiej skórki i włosy na głowie,
ła pieśń ,,Wszystkie nasze dzienne sprawy", a po niej usta
choć zgolone, stanęły dęba.
wiono się do „krzyżyka" ... gęsiego przed Dyrekcją, którą
— Nie przyjdzie do nieba! I to przeze mnie!
po odebraniu znaku świętego wolno było ucałować w rękę.
A zdarzało się, że czasem któraś krzyżyka nie otrzymała,
Cała krew wybiegła jej z serca i buchła olbrzymim stru
bo wyszło na jaw, że to i owo przeskrobała, oj, biada tej,
mieniem jak pęknięta rura, do głowy. Gęsia skórka znik
oj biada!
nęła, a na miejscu jej okropny zamęt i ciemność przed
oczyma. Musiała uchwycić się froterki, by nie zwalić się
Dzisiaj wszystko było w porządku, każda ze szczerym
na cały galimatias sprzątaczek.
lub udanym uśmiechem złożyła ukłon przed władzą, a po
Ale już po chwili opanowała się. Skoczyła do okna i ca
tem na paluszkach, a w miarę oddalania się na całych już
łym ciałem wychyliła się z niego.
stopach do sypialni, do swojej „budki".
— A to co? — musiała przetrzeć oczy, bo tuż przed oknem
Sypialnia pensjonarska składała się z większej ilości sezobaczyła czarną płaszczyznę.
peratek przegradzanych i zasłoniętych śnieżno-białą, lnianą
— To daszek z nad drzwi wejściowych, — stwierdziła
firanką, za którą stało białe łóżko, biała umywalnia i białe
z
ogromną ulgą. — Więc nie samobójstwo. Ale gdzież
krzesełko na dzienną bieliznę. Na środku tego „haremu"
ona?
ustawiony był długi stół i długi szereg wiader na brudną
Jeszcze raz przetarła oczy i teraz już lisim spojrzeniem
wodę po myciu. Przygotowania do snu mogły trwać 15 mi
mogła ujrzeć wszystko, nawet główki gwoździ, którymi
nut nie dłużej, bo gaszono światło.
przybita była papa. Zresztą i księżyc świecił jasno; do
piero teraz fakt ten doszedł do jej świadomości. Śmiałym
Psztyk! I nastała ciemna noc. Tu jakiś pisk, tam cichy
szept: — Jeszcze nie! — łóżka zaczęły skrzypieć, pantofle
spojrzeniem objęła cały dach.
spadać cicho na podłogę, ale już po chwili cisza, słychać
— Ach, tu siedzisz, duszko! — pomyślała, widząc skuloną
tylko miarowy oddech zasypiających d2yewcząt.. .
postać tuż koło muru. Była w szlafroku, spod którego wy
zierała nocna bielizna, twarz blada, iście twarz lunatyczki,
— Tuśka, śpisz?
jedno oko trzymała mocno zaciśnięte, a drugie w bezgra
Cisza.
nicznym strachu, było zwrócone w stronę Dyrekcji. Książka
uchylona na którejś stronicy leżała porzucona przy nogach.
— Tuśka, miałaś mi pożyczyć towaroznawstwo.
— Co tu robisz? Mów zaraz!
Zaszeleściła wykrochmalona firanka i do „budki" Tuśki
wsunęła się głowa jej sąsiadki.
— Proszę siostry dyrektorki, uczę się towaroznawstwa,
wyjąkał biedny znękany duch na dachu.
— Gdzie ta Tuśka? Kołdra odrzucona, łóżko puste. Gena
— Zwariowałaś? Przy księżycu i w koszuli? Zaraz wejdź
oczom nie dowierza. — Kiedyż ona poszła? Na pewno jest
i jutro się rozprawimy.
w „Szkole Twórczej" i ja się książki nie doczekam i zasnę.
Na nic latarka elektryczna w łóżku jak się książki nie ma.
Na tym skończyła się eskapada, a właściwie nie na tym,
Trzeba wstać.
bo następnego dnia biedny duch, to jest Nina, musiała n®
zawsze opuścić naszą szkołę, a Genka odtąd przez miesiąc
„Szkoła Twórcza" szumnie nazwana przez pensjonarki
nie otrzymywała krzyżyka. Tuśka ...? O niej Dyrekcja się
trzeciego kursu szkoły zawodowej była małą ubikacją,
nie dowiedziała.
w której sprzątaczki przechowywały swoje przybory, a więc
wiadra, szczotki, ścierki, puste i pełne flaszki atramentu,
puszki z pastą do podłogi, froterkę. Z braku podręczników
szkolnych, bo nie każda uczenica mogła pozwolić sobie na
zakupno wszystkich, pensjonarki korzystały nocami ze swej
„Szkoły Twórczej", gdzie było i światło i jedno połamane
krzesło.

ZE SCEN W A R S ZA W Y

Choć preludium deszcz wydzwania, wiatr jesienny miecle;
Serca młodych biją mocno jak w gorącym lecie.
Poczekajcie panieneczki, aż nóżki podrosną
Całus słodki na „rendez vous’ smakuje i . . . z wiosną.

Gena włożyła ostrożnie szlafrok na siebie i cicho zaczęła
skradać się przez sypialnię obok wiader, przez długi, ciem
ny korytarz na jego koniec, gdzie tuż koło okna znajdo
wały się „podwoje Szkoły Twórczej". Zaskrobała paznok
ciem w drzwi. Znak umówiony.
— Otwórz, szepnęła w dziurkę od klucza.
Cisza.
— Otwórz, powtórzyła już głośniej i zapukała.
Cisza.
Słyszysz, masz mi zaraz otworzyć. Przez ciebie nie
nauczę się lekcji.
Cichy chichot od wnętrza.
— Jeszcze się śmieje! Jesteś szkaradna! Już ci nigdy
książki nie pożyczę, jak w tej chwili nie otworzysz. Zo
baczysz, jak c i. . .
Głos jej zamarł w piersi, bo nagle usłyszała lekki szelest
od strony schodów na drugim końcu korytarza i ujrzała
nadbiegającą Dyrekcję.
— Co tu robisz? — zasyczała, stając przed nią trochę za
sapana, ale w postawie wojowniczej, iście dyrektorskiej.
— Ja, proszę siostry dyrektorki, chciałam ...
Wtem drzwi od szkoły twórczej skrzypnęły i lotem bły
skawicy pomiędzy Geną a Dyrekcją przeleciała jakaś po
stać w kierunku sypialni.
— Stój! — zagrzmiał głos Dyrekcji, r— Stój, b o ... (strze
lę!? Nie, bo przecież karabinu ze sobą nie dźwigała jeszcze).
Nie dokończyła, tylko pobiegła za uciekinierką.
Tuśka tymczasem, bo to była ona, dosięgła sypialni,
książkę rzuciła w kąt i w te pędy w butach i szlafroku do
łóżka. Zanim władza dobiegła do sypialni już chrapała, do
stosowując się do rytmu ogólnego. Wszystkie budki zasu
nięte firanką, cisza, słychać było tylko miarowy oddech
śpiących. Dyrekcja widząc, że poszukiwanie zbiega byłoby
w tych warunkach bezcelowe, względnie połączone z wiel
kimi trudnościami i hałasem, a przecież już od ósmej go
dziny obowiązywało ją bezwzględne silencium pod karą
grzechu, wołała zrezygnować z tego zamiaru i powróciła
do pierwszej winowajczyni. .
Gena stała jeszcze w miejscu jak żona Lota po spaleniu
Sodomy i Gomory, więc obiekt taki był jej bardziej na rękę.
— Coście tam robiły we dwójkę, mów!?
Gena w swej nowej roli słupa soli milczała.
— O czym rozmawiałyście tam i pocoście tara poszły?
Mów! — Głos Dyrekcji teraz już nie był podobny do trąbki
na sądzie ostatecznym, ale do głosu Najwyższego Sędziego.

lakiż niezłomny i zawsze wytrwały,
Coraz to innej serduszko rozgrzewał
Dziś opuszczony, smutny i . . . ospały
Współczują mu liście świeżo spadłe z drzewa.
F o l. A lla n łic 2
W e llb .ld I

Gena zadrżała jak listek osiki (wypadła ze swej roli)
i dwie duże, ciepłe łzy spłynęły jej po zimnych z przera
żenia policzkach.
Rrrrrym! „Szkoła Twórcza" się wali? Nie, to tylko jakieś
''flaszki w niej musiały się przewrócić.
— Coooo? Tam jeszcze ktoś siedzi? — zarechotała osłu
piała do ostatnich granic władza.

MINIATURY: „OD PODWÓRKA DO PODWÓRKA"

Z inicjatywy dyrektora Horwatha powstał w WarszaWi®
nowy przybytek Melpomeny pod nazwą „Teatr małych formMiniatury". Teatr ten, na którego otwarcie czekano z
ką niecierpliwością i zaciekawieniem, co też nowego “
publiczności i jaki będzie miał charakter, sprawił nam m»W
niespodziankę.
W małej i przytulnej salce na pięterku cukierni Ziemi®1’"
skiej zobaczyliśmy „montaż słowa, muzyki i tańca" 0®,
głosi program) zatytułowany „Od podwórka do podwórka
Jest to zręcznie opracowana przez Halinę Rapacką znana
u nas komedyjka muzyczna „Muzyka na ulicy" w wykona
niu pierwszorzędnych sił artystycznych.
A więc Dymsza (Wicek), Pichelski (Florek) i Orwid (T^
ofil) — to trójka podwórzowych grajków. Wspólnie mi®sZ_
kają pędząc żywot cyganerii artystycznej. Florkowi sprzY
krzyła się po czterech latach pożycia kochanka Fela. Opusz
cza więc ją—sam zaś wyrusza, aby odetchnąć szerszym św’ '
tem. Widz od razu przypuszcza, że Florek wróci do Fe '
i że wszystko zakończy się według znanej recepty — P®
myślnie. Tak się też dzieje. Mające przyjść na świat dzieck
jest magnesem przyciągającym Florka do kochanki, kto ’
zaślubi. Treść jak widać niewymyślna i niebogata, mimo
jednak publiczność bawi się doskonale, śmieje serdeczni
i oklaskuje przy otwartej kurtynie liczne dowcipy w jak*
obfituje komedia wyreżyserowana przez niezawodną
nisławę Perzanowską.
Dymsza, jako Wicek, pełen życia i werwy harmonista
z „hultajskiej trójki" krasi komedię humorem mimiczny®
i ruchowym. Jego „sen", w którym sekunduje mu dziel” ,
para tancerzy Marynowska i Parnel należy do najlepszy
i najbardziej podobających się fragmentów komedii. W ,,
giej wkładce choreograficznej „Terpsychora na podwórk
Marynowska i Parnel pokazali, że są nie tylko tancerza® '
lecz również świetnymi aktorami. Pichelski — to prawd*
wy mocny mężczyzna. Nic dziwnego, że kocha go tak ha
dzo i przebacza mu Fela, że narzuca się ze swoimi uC5_.
ciami Wikta, która zgodziłaby się „aby bił nawet, lecz *
chał". Postać Florka przemawiała do nas szczerością
dobrego w gruncie rzeczy charakteru. Trzeci z kolei g*®! „
Teofil — to Orwid — kontrast postaci Wicka, wnosi jedn
humor tak samo szczery i wysokiego gatunku, jak Dyms
Felę gra Romana Pawłowska — aktorka kulturalna o s ,
rokiej skali możliwości scenicznych — unikając celo
uwypuklania melodramatyczności akcji. Stefcia Górska
skonale wczuwa się w rolę zakochanej we Florku w*
zaś Juliusz Łuszczewski stwarza wspaniały typ „człowje _
do interesów" jakiego spotkać dziś można na każdym *
ku. Stanisław Jaworski jako pan i Edward Radulski J
gość dobrze postawili swoje role.
Naprawdę ładne i inteligentne teksty do piosenek śp*^
wanych już w Warszawie jako przeboje wyszły spod p>
znanego zdolnego poety Stefana Strusia. Melodyjną opr
muzyczną dał Brunon Kubik, dekoracje projektował JSzancer, zaś ładne kostiumy Jadwiga Żylińska.
Publiczność wychodzi z „Miniatur" pod wrażeniem- *
reszcie coś nowego, czego od dawna pragnęła Warsz
Zygmunt Bak*^

Rozrywki umysłowe

Świal się śmieje

PRZEJAZD PRZEZ RZEKI;

— Nie mogę już wytrzymać z moim mężem! Nic
możesz sobie wyobrazić, ile cierpię przez niego!
— Czy cię tak źle traktuje?
— Co to, to nie, ale nieraz potrafi godzinami
siedzieć i nic nie słyszy z tego, co ja do niego
mówię.
Piotr jest dentystę. Nie ma jednak żadnego
szczęścia w miłości. Już sześć razy był zaręczony,
zawsze jednak po jakimś czasie narzeczona z mm
zrywała.
—<Dlaczego one cię tak opuszczają, Piotrusiu? —
zapytuje go raz przyjaciel.
— Ach, — wzdycha Piotr — zawsze opuszcza
mnie narzeczona wtedy, gdy jej wszystkie zęby
psujące się zaplombuję.
•
Nauczyciel: — Czy wiesz, kto to jest mędrzec?
Uczeń: — Naturalnie, to taki człowiek, który
się już o nic nie pyta.
•
— W niektórych okolicach Azji, poznaje mąż
żonę dopiero po ślubie.
— Jak to, tylko w Azji?
•
Kelner biegnie za wychodzącym gościem i mówi:
— Pan zapomniał swego wina zapłacić.
— Dlatego właśnie piłem wino, by znaleźć za
pomnienie.

Dwa promy A i B przewożą przez szeroką rzekę
ludzi na drugi brzeg. Kierunek prądu rzeki zazna
czony jest na rysunku strzałkami. Na którym z tych
promów musi się znajdować wieśniaczka ze swym
małym synem, jeżeli chce się przeprawić do
miasta?

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR 40:
,. t, nie zapomnij Liii, dziś wieczór o U-mej godzinie ja k zwykle
urzy fontannie w parku"

(Das Illiulrierte Blatt)

— Wiesz co, Matyldo, ubezpieczyłem się wła
śnie dziś na życie — mówi mąż do żony.
— To do ciebie podobne, zawsze tylko myślisz
o sobie.
_ Czy w tym roku państwo także będą pod
różowali?
_ Tak, z balkonu do łazienki i z łazienki na
balkon.

WIRÓWKA
1. ponowa, 2. pomiot, 3. ironia, 4. intruz, 5. cy
nowy, 6. wtorek, 7. Iskora, 8, Izajas,

Karolek: — Wiesz, mamusiu, dostałem od tej
pięknej pani z sąsiedztwa dwie paczki cukierków.
Matka: — Czy podziękowałeś?
Karolek: — Pewnie! nawet powiedziałem jej,
że żałuję bardzo, czemu tatuś nie poznał jej zanim
się z mamusią ożenił.

tkanek

KRZYŻÓWKA
Wyrazy poziomo: 1. paser, 4. tabun, 7. arak,
8. tors, 11. armata, 13. kantor, 14. tort, 15. Nil,
16. depo, 17. Aleteja, 21. ekspert, 24. etat, 25. Jan,
26. Amor, 28. panama, 30. saboty, 32. doza, 33, pakt,
34. arena, 35. lazur.
Wyrazy pionowo: 1. pasat, 2. errata, 3. raut,
4, toga, 5. arenda, 6. nitro, 9. Eros, 10. kopa,
12. aneksja, 13. Klemens, 18. lak, 19. jar, 20. etap,
21. etalon, 22. tabaka, 23. lota, 24. epoka, 27. ry
gor, 9. Muza, 31. awal.

„Pan się skarży, że często mówisz sam do siebie. No, ale to
przecież nie jest żadną chorobą".
.
„No, tak, panie doktorze, ale mnie ju ż zmęczyło ustawiczne słu
chanie tej głupiej gadaniny".
(Das Ulustrierte Blatt)

ROZWIĄZANIE ZADAŃ Z NR 42:
ZAGADKA LICZBOWO-LITEROWA

Śpiewociew *)
Hej, rozdźnila się namrocz w najaśń ku nie[biosom,
Zwiewa mgielną miękkościel wietrzyca prze[szumna.
Na zielolączu kwietnym i nawilglym rosą
Dunai się i wiśli rzeczułka srebrnostrumna.
Ciemń obloczu w jaśń topnie. Pod batutą
[zbawcy
srebrnodrzewiu brzozianym już świernie
[i dzwonnie.
Na laczu kwieć barwnokwieć rozkwitnia się
[i hafci.
Rozblękitnia się ranek powiewnie i wonnie.
*) śpiewociew — sięganie aż do rdzenia najsubtel
niejszych i najdelikatniejszych warstewek słowa, sama
gra miłych podźwięków i odcieni.

„Gdybym był wiedział, że ten tunel taki długi, to byłbym cif

pocałował".

„Ach, mój Boże... więc to nie ty mnie calowałei?!"

Eugeniusz Kolanko

PRZYKŁADNA PRZYJAZN
Powyższe zdjęcie o niecodziennym temacie, wzorowo podchwyconym momencie I ai
nadto doskonale w swym realizmie, zasługuje niewątpliwie na wyróżnienie jako dobri
Ptóbka fotografii amatorskiej; mimo braku harmonii świaltocienia (zla kompozycja ma
'arska), wskutek czego czarne łatki maści zwierząt zlewają się z tfem głębi, zbyt naświe
Honej. Wykonał p. Ignacy Błażejczyk z Kamionki koło Lubartowa. Aparat Bessa Voigl
lander, przysłona 8, czas naświetlenia "(so sek.

(Das lUustrierte Blatt)

Serce mówić uczy ludzi, a zaś milczeć uczy
głowa.
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: St. Jabłońska
z Bogusławie, M. Prokop z Niedźwiedzia, St. Za
ręba z Kielc, W. Skórnóg z Krakowa, Półchłopek
ze Lwowa, K. Nuzikowski z Tarnowa i Cz. Patykiewicz z Niska, A. Buczyńska z Krępca.

„CZYZBY ZROZUMIELI SIĘ!"
Zadziwiające wproil swą oryginalnością lematu i kompozycji rysunkowej, mepozb.iwione
przy lym sporej dozy humoru, — zdjęcie, którego nieznaczne usterki w oslroici rysunku
I doborze tła, nie mącą jednak jednolilolci motywu. Nie mato trudu musial zadać sobie
p. Adam Tabor z Bochni, by moment powyższy w porę podpatrzyć I podchwycić Aparat
Agla Isolclle, przysłona 16, czas naświetlenia 1 »n sek., godz, 16.

PRZED POKAZEM

iłnej krwi na chwilę f
prowadzeniem na tor.
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dują się o g i e r y
krwi gorącej. Od
lat hodowano w
Galicji konie szlac
angielskie ogiery pełne
krwi i półkrwi, o g i e r y
arabskie pełnej krwi i pól
krwi, angloaraby— a tak
że nieliczne ogiery z Lipicy. W Galicji hodowa
no także dwie rasy ma
łych koni — a mianowi
cie rasę „koników chłop
skich" z w a n y c h przez
Niemców końmi „Panje
i r a s ę koników hucul
skich. Do tych dawnych
ras dołączono obecnie ra
sę ogierów berberskich,
które wpadły w ręce nie
mieckie jako łup wojen
ny z francuskich pułków
jazdy Spahisów.
Dzięki wzorowej hodo
wli rasowych koni w stad
ninie dębickiej należy się
spodziewać w najbliższych
latach znacznej poprawy
rasy koni w Generalny®
Gubernatorstwie. Stadni
na w Dębicy jest bezwątpienia największą stadni
ną rejonową w Europie-

*1

*

W kole u góry:
WOLTYZERKA

Jeden ze stajennych wykonuje produkcje
z zakresu wolłyżerki na siwym ogie
rze, arabie „Rembrancie"

PRZY LEKKIM W Ó ZKU KŁUSAKÓW

Półkrwi ogier arabski „Kaprys" w z<
przęgu kłusaków.
Na lewo:
RARÓG

Piękny okaz półkrwi anglo
araba.

POKAZ ARABÓW I OGIERÓW LIPICKICH
REJONOWEJ STADNINY W D Ę B IC Y
W zeszłym tygodniu urządziła stadnina rejonowa w Dębicy pierwszy
pokaz ogierów własnego chowu.
M ieliśm y o k a z ję u jrz e ć p ię k n e
o k azy ra so w y c h koni ju ż to
w jeżdzie pod siodłem, już

to w zaprzęgu i przy wóz- .
kach jako kłusaki. Bar- Z
dzo ciekawym był pokaz Zfl
najlepszych na świecie Z fl
koni górskich, pod siodłem o r a z w lekkim fEKk
i ciężkim zaprzęgu. Po Zj
pokazie parzystych za- / **
przęgów ogierów li- I
pickich, oglądaliśmy I j
zaprzęgi c z w ó r e k
i
i piątek. Ostatni pokaz I
czterdziestu ośmiu ogie- |
rów berberskich, jako
wierzchowców unaocznił \V
zebranym, jak b a r d z o VI
zwrotne i szybkie są te
małe północno afrykań- VL '
skic kaw aleryjskie konie. yL
Stadninę w Dębicy za- yj
łożono we wrześniu zeszłe- '
go roku. Ogiery tej stadniny
pokryw ają zapotrzebowanie
dwu O k r ę g ó w Generalnego
Gubernatorstwa, a mianowicie
krakowskiego i lwowskiego. W re
jonowej stadninie w Dębicy znaj

Naczelny zarządca stadniny rejonowej w D ę b i c /
powozi swymi dwoma ogierami z Lipie/W kole na lewo:
DWA ZAPRZĘGI LIPICKICH OGIERÓW

Przed licznie zgromadzoną publicznością defilują dwa ogiery
powożone przez masztalerzy.

WŁASNY FOTOREP
ILUSTROWANEGO «
POLSKIEGO

