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Na\piękniejsza

111

gwiazda· francuska
„

I

P-na Jaquelina Schalley. nagrodzona na konkursie filmow7ch piękności Francji.
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Zjazd katolicki
w Warszawie
W Warsz:iwie zako11czvł
przed paru dniami obrady
ogólnopolski zjazd katolicki,
który zgrom·iclzd delegatów
ze wszystkich z a k ą t k ó w
Polski i p1ilaków mieszkających na obczyźnie, nawet
z dalekiej ,V\andżurji. Mowę
powitalną wygłosił

kardynał

Kakowsl<i.
Zdjęcie
nasze
przedstawia moment otwarcia zj: z 111 w hallu Politechniki warszawskiej. Na pierwszym planie w fotelu widzimy prezydenta Rzeczypospolitej p Mościckiego.

II

Przeniesienie
relihwji św. Sta
~isława Kosthi.

I
1

Kościół w Rostkowie,
rodzinnej wsi św. Stanisława Kostki, gdzie
złożono
przewiezione
z Płocka jego relikwje .

Papież

Tiu my pielgrzymów z
i dalszych
bliższych
okolic braly udział w .
uroczystościach w Rostkowie.

Pius XI

przyslal na zjazd depeszę z
czeniami.
(Zdjęcie

ży-

z czasów jego pobytu
w Warszawie).
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na obczyinie
Stani~ław

Stuckgold

Jednym z polskich artystów, którzy pracując
tam prawdziwą chlubą sztuki polskiej, jest Stanisław Stiickgold.
Wysokie zalety mal:-irsl<ie cechują każde je~o
dzielo
portret\/ zwłaszcza. Poważny ni•tylko
jakościowo lecz i ilościowo dorobek artystyczny
Sluckgolda
obejmuje kilka trsięcy obrazów znanyc11 w Polsce jedvnie z reprodukcyj. ukazujących się sporadycznie we francuskich i niemieckich czasopismach artrstycznych.
Obecnie po przyjeździe artysty do kraju,
skąd wyem;grował po rewolucji w roku 1905/ 6,
Warszawa ujrzy prawdopodobi.ie jego wystawę

zagranicą, są

w

Zachęcie.

Marek Szwarc
Bawi obecnie w Łodzi pracujący stale w Paznany rzeźbiarz Marek Szwarc, który ostatnio wystawiał swe plaskorzeźby kute w miedzi
w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Chicago i Detroit,
zyskując wszędzie wielki sukces.
Dzieła je~o,
stojące niezmiernie wysoko pod względem artystycznym, można scharakteryzować jako, \.\znowienie sztuki średniowiecznej o kierunku jednak
wybitnie modernistycznym. Nadają się one bardzo do dekoracji wnętrz i. zostały wyzyskane w
architekturze monumentalnej zagranicą.
ryżu

St.

Stiicłlgold; Portret < ntropozofa d-ra Steinera

Marek Szwarc:
St. Stuckgold: „Walka

żywiołów", obraz olejny.

Purtret znane~o krytyka i pisasarza paryskiego Loois Vaucxełles'
(kuty w miedzi).
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RESTAUROWANIE
NASZYCH PAMIĄTEK
HIS ro RYCZNYCH
Zniszczona

u

rogatka~ przy ul. Grochowskiej
być gruntownie odnowiona.

Czetwertyński

Widok na kościół z uliczki św. Ignacego w WilniP., przy którego
odbudowie wydarzyła się katastrofa. Oto osunął się · filar, podtrzymujący nawę główną, skutkiem czego część sklepienia runęła.

zdobył
mistrzostwo Polski
w tennisie, bijąc niebezpiecznego swego współzawod
nika, łodzianina [Stolarowa.

Uro .
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SZEROKA

przed kościołem św. Mikolaja we Lwowie, ~dzie
zaw;eszono obraz Matki Boskiej, który w mif'szkćrniu
Rozalii Balowej przy ul. św. Zofji zajaśniał żywemi
barwami. Przez cale dnie, aż do późnego wiecżora
pod obrazem gromadzą się tłumy, wśród którvrh widać
wiele kalek.
Tłi1m

kościoła
nizonowe~o przy

Odnowa

popijarskiego, obecnie garulicy Długiej w Warszawie.

W zatoce

gdyńskiej

na rybackiej

łodzi ·

Roboty na moście ks. Poniatowskiego ·_przy odbudowie drugiej jego
llustracia nasza przedstawia moment, kiedy żóraw przepołowy.
nosi potężną część przęsła. Wielotonnowy ciężar unosi się . lekko
w powietrzu.
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Weselej niż
w sali balowej
Na plażach angielskich odbywają się corocznie zabawy i igrzyska na fali morskiej
Fotografja nasza przedstawia grupę uczestników wielkiego turnieju
kostiumowego w jednem z najelegantszych
miejsc kąpielowych Clacton on Sea.

Wszechwładna

Piękny

Pani Moda

model pary1łliej toalety
na sezon zimowy.

Jakże 5ię oprzeć czarowi stroju, który na modelu rozwiesił sprytny
sprzedawca. Oto najmodniejsza dzi ś tkanL1a, wzorzysta haftowana,
lama. Haft jest kolorowy w subtelnych odcieniach i przetykany

pertłkami.
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Na rycinie naszej
widzimv projekt nowego atelier filmowego,
które buduje w Kalifornji . jedno z najprzedpotężniejszych
siębiorstw filmowych National
First
The
Company. Podług kosztorysu atelier to, największe z istniejących
na świecie, kósztować
będzie z górą półtora
miljona dolarów, to je:,t
prawie 14 miljonów
złotych.

Radjomanja

Pajęczyna płatowa,

Ta pajęczyna , którą tu widzimy na fotografji , krąży po plauśmiechnięta , zalotna ,
żach europejskich w gorące dni Ogromny pies broni ją od niepożądanych
młoda i ładna.
a ogromna jedwabna pajęczyna (parasol) od
znajomości ·
zbyt gorących promieni.

.. . Daw11iej na dachu można było usłyszeć - tylko koncert kgci, dzisiaj słucha się tam - opery paryskiej lub
nowojorskiej. Na ilustracji widzimy właśnie radjomana,
który w przystępie radjoszału wdarł się na dach sześciopiętrowej kamienicy.
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=DZIAŁ ROZRYWEK UMYSŁOWYCH~i
uł.

H.rzyzówka.

Znaczenie wyr.ruzów czytamych
p<>z.iomo: 1) Bajeczny ptak. 4) Okry
cie starożytne. 9) Utw erdzenie
wojenne. 13) Spół1głoska fonetycznie (wstecz). 15) Pojęcie etyczne.
17) Część ucha. 20) kaczej niezdara. 23) foiię męskie biblijne
(wstecz). 24) Majątek~nagroda.
28 Zaib~·e1g -chirurgiczny. 32) Owad.
33) :Zbiory litograf czne. 3•4) Inicjały państwa zw ązkowe·go. 35) Początek liczenia czasu. 36) IR.zeka w
żeńskie
37) Imię
Szwajcarii.
(wstecz). 3'8) Imię żeńskie (wstecz).
40) Imię artystki filmoweJ. 41)
Krzak. 44) G'łięlboki rów. 47)' Inaczej muzy. 48) Og:eń karabinowy.
49) Rozum w obcym języku. 50}
Oddz'.ały wojska . 51) M asto w Ro
sj1.
Znaczenie wyra!Zów

czytainych

pi.Qnlowo. 2) Prz.eczeni·2 wt olhcym
języku. 3) Ptak. 5) Nieharmonijny
dźwręk. 6) Imię żeńskie. 7) Zawody
sportowe. 8) ,Liczebnik. 10) Jednostka pracy. 11) Miasfo zn·ane z
woje<J napoleońsk:chi. 12) Zw erzę.
14} M;asto nad morzem Czarnem.
15} Wykrzyknik. 16) Utwór .grecki.
18) KiS1zt?.·J1t, (eliipsa). 19) Stopień
wois.~owy staropolski. 21-) Imię żeń

sk:e (2.faobniale). '22) Inaczej murawa 1(wstecz). 2'5) Zaimek. 26)
Utwór Mickiewicza. 27) Im ę .żeń
sk.e (zdrohn:ale). 29) Współzawod
nik 30) Złe duchy w starożytności.
31) !Przyimek. 39) Częlść wozu. 40)
Zaimek '(3 przypadek). 42) CzęLść
pasieki (wstecz). 43) Zaimek (3
przypadek liczba mnoga). 45) Starożytne mhsto. 46) Laczej pos uda.
Za ro:Lwiązan.ie p0iwyższej b-zy'..
żówiki redakcja przeznacza 3 nagrody przez Iosowanlile:
I nagroda: 2 b:Iety do kinote-: tru ,., Luna".
n nagroda: 2 bilety do kinotea·
tru „Grand-Kino".
m nagroda: 2 bilety do kinoteatru „Cz·ary".
-0--

ROZWIĄZANIE KRZYżóWK.I.

z dnia 29 sierpnja r. b.
Wyrazy czytanie pozliomo-: 1) Tuła. 3) „Arno". 6) Pst.. 8) Lorża. 11)
, Treu". 14) Uni'kiat. 18) Rzym. 22)
Propeler. 26} On. 27) Operetka. 31)
E. O. 32) .,Wer". 33) Odra. 34) Aga.

M. F.

35) Re. 36) Krokodyl. 40) Su. 41)
Kwadryg·3, 44) Om. 45) .,L'eau".
46) Prosto. 49) Asan. 50) Misa. 51)
Osa. 52) Wir. 53) „Ukaz".

Wyrazy czytane pfo.nowo: 1)
Tur. 2) Łup. 4) iMur. 5) O · . 6) Ta.
7) Sto. 9) „Ego". 10) Kra. 11) Tunel. 12) Epoka. 13) Adela. 15) Indus. 16) Korso. 17} Zeg·: r. 19) Zap:i,, 20) Melon. 23) Oro. 24) Ewo .
25) Ery. 28) Paw. 29) Rad. 30) Try.
37) Rum. 3ó} Kos. 39) Los. 41) Kpi .
42) Rok. 43) Gai.
Nagrody przez losowanie ot.rzy··
mali:
I nagroda: 2 bilety do kinoteatru
„Luna" p. J·a nina Marcinkowska,
Zgierska 146.
II nagroda: 2 bilety do kinoteatru , Grand-K no", p. Bela Gutmanówna, Narutowicza 9.
Ul nragroda: 2 bilety do kinoteatru .,Czary", p. I. Z '.1ółkowski, N.Zc.rzewska 54.
Po b !ety należy się zgłosić do
administracji „Głosu" w poniedzia
łek, dnia 6 wrześr~ a, w godz.inach
5-6 po południu.
--o...--

