W miesz1kaniu zo.s·tata Stefa. Zaninn zdo.
lala sobie ttprzytomnić, co zaszlo - mi,nda
długa chwi:la. Jakiś chaos potwo:rinych my
śii i wizyd za,peł1nilł dei gfowę. Nie umiafa
solbie ,jasno skrystaliz10wać, co s~ę :z nią d.zie
je.· C,zuł'a tylko 9akiś ż,rący ogień w mózgu.
Na.raz rnzwidn i·to się jej w duszy. U~rzając: .eize,go mu potrzeba?
ta tJ-.upa Stirzetelskiego. Leżał z skrwa wio,
UJ.riZal w myślaic,h Stefę, jak JJirzy żegna
ną głową, spoko1nie, z iakimś .niezagasłym
rniu oc,zy 01pe1rJaty ,się .fzami - a 1usta drgalv
btyskiem w ;ceza.eh.
w dch~r,m ·Smukku ....
Usiad1ta ,przy t~r.u']Jie, w.z.ięta jego ręce 11Jasno uświadoimn sobie, że Stefa żywi
trtl'dem wa!l:k i calmvala je ...
zn:ojone
mifości.
si:Jnej
·u.czucie
cllla :ni1ego
wietrne.
Be.z,granicz1rn ro.z1pacz d~\ ogarnęła. - U.
Skąd fa ,mik1'ść ku 111im 1pirzys.z.ta - jak
St:rizetclski .leci ze S·WYm oddziałem przez
.!dnata się ,pod c•iężare1m męki. - Ból zanieich naraz opanowała ---, ołeigo .nie urnJal sobi·e
wieiś. W.v:niźnie zarysowuJe się przcid nim
n!,! ,si w obtęid.
du,z
Stefy
ido
Pr;zy1chodził
wy.1:/łrnmaczyć.
dom Stefy.
obłąkanym
Wybuchła .1nairaz dh1giln,
s.zą 1Pe~;ną ~ez, a oaia starala się go rnzpoJuż s1ta,nąL Kaza! zatr.zymać się ·odid.zia.zwo
śmieichem. J?uz1p1lotla włosy, gfaska
godzi.ć i ,prawifa mu ba~jiki o dasny ch, do.
ifow:i. Sam z'h'liżyJ ,się :kiu domowi. iPrze1raiami itrupa.
brych 1rzecz;:id1..
.;dla i:w cisza.
Naraz ze·r.wała się. Za 1 częla rozrywać
)~
Cz1ut .tyilko wrażenie, że trudno mu :bę
·WszedQ w ciemny .przedsionek.
dzie .zostawić Ste.fę i tę wioskę pel1ną sloń.
Ustyszal naraz ijaikiś rnzodziernją.cy g.fm :;1· · iWe c.ialo, krzyc;ząc:
--- Serce .wyd:rz.v,icie !
ca - •i :pójść zinowiU w ik•r·wawe ·boje, z któDo:clmdzif ·go 1z prnkoj,11. P·ot ;zimny J':·O oblal .. ':'
ry1ah już naema p1ow,rntu ...
Bó l 1ią o:pętat. - ·Wyhie,~da 11a ipr6g.
.
To Stefa.
ChM1d ·no.cy jq1orz.eźwH. 1~rwatci to chwi·
Strne,te'1ski p1izyue::?Jdżar sfale autnmobi.
• Dziki·eim, żela.z.nem uderze,niern rąk wy
ją roz,pa.c,z ogarnc;ta.
z11ow1u
le;,
.iego
Oczom
-leim do Sterfy. Wyczekiwala go w okni'C,
mies1zka111ia.
idr:zwi
wa1Ht
Przed min czainrn •noc.„
w g·o1rączce tęslknoty,, a kiedy •ttsJys1zata eprzed.staiwil się widok s•traszny.
Oldzieś wyje pies przed ·OPll'S.Z·c,znnn cha·
·ahio trąihki aut·onnobifowej -· radość je~ nie
Stefa wNa się w obdęciach di.cera kozac··
.
1
mia'ła grami.c.
Sl:vch~1ć oidthlnnr g;fo1diy .J):OU1m1k lmit\.
!:i
chciat
~::ią
1hruta•J,noś
dzi•ką
z
kt6r:v
kie~o..
,.
ków armat111ich.
Wtedy .Śkfada'la 1 ręcc i cie:szyła się jak. powa1Hć i ~ikirę,pować.
Stefa.
stoi
~)ro.gu
Na
Str.zcteJ,ski,
się
clz•ieclko. - Skakała siwa wiol1rie, m1ciila we- .
Kiedy w :d1rz.wiał 1rnlrn.zal
Przc1d nią g;lnclia, ciemna noc„.
sole ·Piosnki i sze1ptah Kazimier:zowi:
zerwa{ się kozaik ·Od Stefy i zanim Str.zcteilHoman Hernicz.
- Ste:fa się cieszy! - Ogrnmnie się 1cie·
siki ,z1clofo t się mz1ej1r,zeć - wyst.rzelit z 1bro.
· wni111ga.
s.zy pa111ern Kazimierzem.
I ta1k w mil.owaniu 1pfynę:ly im dnie.
?trze!te.Jsiki .i,ę·k111ą.f gh1dio i ;padł ina ,z.ie.inie;
Wieidizia!, ·Że Stefa ,jego /być inie imo.że, Żt!
dziś, j,utr:o, on1 znowu póddzie w :krwawy wiic
wailki ...
A Sterfa o nim za.pomni. ..
Acre po duwili ;za:przeczat sam sobie„.
Zaani;gotaly prizem nim jej o:czy, jak się
gorącą mitością wpafrywały w ,niego, 1PYta-

walika udążliwa. W St.rze
zag1rala.
krew
.naraz
tel.sfoim
Żeby ty1Jiko do szturmu! - Że by nic .Jcżeć w tem okrutnem napięcilll 1nerw6w i siluchać •te,gio 1przeraź:Jiwego :konce1«tu dział.
Trą1bka do szturmu.
po 1stęk
Zwat cieJsk - k,rzy,k ziemi - świst kul....
Cieimno w o.czach.„
Jezus Marja ! !!
Wmgowie uciekają w .popłoaltu. - Cha·
o.s. - TyUco jęki •konających, rozdzierają :p.o
Roz,poczęla się
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DODATEK NIEDZIELNY DO „KUR.JERA
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acła a Szy ano ski ego.

1

1

11ie,ży1wy.

żołinierze .po.z1ry'wa'li .się. na,gil~.
A1lanm!
Oicidzia I. S trzetc1ls:k iego. :ianie.poko,ion:v .i~.
powsta.t g.war, krzyk, chaos.
go nic.obecno:ścią, wysłał pJ11to11mve.1;0. Kic- :
Na. s1pie11ionym koinh.1 1Pr.zy.jechał adjutant dy . z.orje.ntowanw się, 1i1chwyco110 kozaka
z rozka.zamL
WY\Pro\vaidzono go mi sfracenie.
Z daleka s1lycbać: już hYl:o huik anm1t , .
g-r.ze.aho.t 1karaibi1nów ,m~lszy,nowyc]1.
S t1:zeite1lski1ego ibuidzH t.c.n. kr;>;yk,
Z zawodów o mistrzos two
- Nie1przydacie1l .;>:aJal wiic:ś N„ ... •.Pono1w.
1

11Lic.

Ł.

z.

O. P. N-u.

w..

oczacb pociemnfaqo ..
Strzcte.lskiemu
Czi111t, ·że ·slaQrnie, ręce mu drżały,. nogi się
po·d ·nim chwiać 1poczęf.y - opart się i0 drzewo - i p1r.ze:ratliwym g:fosem 1P.vtat:
- ZajęH? -- Kie.dy? - Ja.k się tn.sitalo?
- Nagłym s,ztmmetn w ·no1cy, 1k:i lka batal~o.nów s1kry1J.o się w .Jesie, ·
· W,śirÓ:d po.twor.ny1ch wizyj, iaki·e . hole
.s•ny1m cię·żarnrn ipirzyg;1.1iatały 1111ózg .Strzelteil- ,
1

skiogo - wiiclniał obraz Stefy - ,ja·k 1p:r1ve·
·stiras.zonemi 1oczym1ą ,p,atrzy .na kwracza•ią
c:vch ńiepr.zyja:ci6lt, jaik .nielludz1k1i11n, ro.zpa.c.z1iw1~111 ·~dosem wo:fa ·p·O:mocy.
Witd:ziat wi1 os/kę .rw pfomie111iach :--- bó!
krnnwu1J1syjnie nim wstir~ąs·nąt. iPadl. irnz.kaz.
Got!o,wano się ,do walh- do •od1parda wro1

gów.
- 1Za 1ws1Zei1J(ą ce.nę 1mus i;my ich wyprzeć
z te·gu stan01wiska.
Dano z.nak wy1111ars.zu.
·Re.Nt,'lkitoi:y ·O.Świet.l<tją ·o:foolicc;.
·
Nara:z ·pa dit i'O!z11rnz:
„'Rozwinąć się w lesie".

'•·!

1

••••••

~edaktor:

Klemens Orchułskł.

I.
Druźyna „Turyst~w", kłÓ!a rozegrała mecz z Ł, K, S~e.m, tracąc 2 c~nne P.U.~lc~y,

•••

Odbito w

Wacław Szymanowski.

\

·~~prowizacja"

drukarni: „Kuriera Łódzkiego".
1

Nazywam się milion: bo 1 za.· miliony
Kocham i cierpię katusze ', : - : .-:-:

Teatralja„

D

Nowości

warszawskie. - Przeciwko cudzoziemcom. -- Teatr turecki w Paryżu.
Prawdziwie -- nieśmie.rtełny.

Wysitawienie ,,Zems1ty" Noslwwskie,g·o 11rn
scenie opery wanzawskkj dobrze wiprawdz1ic .świadczy o w1zg-lę:dach .dy1rekcji ,dfa 1po:lsikie1j hvórczo,~d muzyczne•i. zimarkmu je1dnak koimpozytoro wi nie ,przys1porzyło wawr,zy,nów poiśmiertnej sławy. P.rzedews.z:vstkiem ,za.mknięcie tradycyj!ne.go arcydzieła
fmdry w 1ramach operowych kanon6w nie
wys1;do na dolba·c dziełu Noslww.skiel?;o, •wykaz1ując sceuk~we niebeiipiecz·eństwa parafrazy ikomedji w języJm itonów. Nas.tę,pnie
zaś .,Zemsta" jako oipera, jest dziełem jakgclyby nie·dokończonern, C'ZY 1rac.zej slda1da11em. Nos1kowski bowiem, tailent ,par excc:lle1ncc symfoniczny, nie operowy, :p·o:zo:stawił 'PO sobie „Zemstę" jeldy.nic w wycin1gn forkpjanowym. Jns,trumeintacją za,i;:1l s·ię •nie·ży,jqcy Już równie:ż 1mrnzyk, Adolf
Gużewsiki, „wyko1iczyl" wś o1perę ostatec.znie dyr. Emil Mfyna·rski. To •wsipólne ojcostwo odbito się źJe Ha zdrowiu i tężyź
nie opernwego dz·ied:a, zain)'Wno w 1Jibrecie, jak w jego muzycznej ilustrncji.
Nie umniejszając •zasług Nos:Jrnws.kicgo,
tlla muzy ki potlskiej, kry•t:\rka stiwie1ridzita z
rzadką je,dlnomyślnością niedostatki „Zemsty", wynikające tz podanych wyżej przyczyn. Tych braków .nie •pokryf.o na wet b.
1dobrc wyflrnnanic prem.ie'!'y i wysilki .głów
1

1

Nieporównana Elna Gistedt w roli 11 Paryżanki Gilberta na deskach
scenicznych w Teatrze Nowości w Warsiawie,
11

W roli Amala w nastrojowej „Poczcie„ Ta!!ore'a odniosh rzetelny sukces
artystyczny p. Budzanowska, ~w postawie leżące!}, m~?da artv.stka, kłórel
talent, szczerość interpretacf1 1 przyrodzony melanchoh1ny wdzięk zdobyły
'sobie uznanie prasv i publiczności.
----~-·---~--------====-:-~-===-====-...:::.:::~::._.
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Zjazdjlekarzy~weterynaryjnych wlŁodzi.

1

1

••

Bardz·o :pożyteczne zadanie wz·il1t .na sic
wa1rszawski Teatr (}dr0idz0iny (Pras.ki) WYs,tawiujnc sce,nic.znq przN6bkę „.Chlo1pów",
w ·opracowa•niu J. Zaw.icys1kic.go. J<zecz
prosta, iże niemo·żliwością hylo ,zamknąć: ol·
hrzymic e.pos chlops1kie w fo1rmę zupeluie
udan4 tcafralncg;o 1wido•wiska. Trzeba bvto
n.giranieizyć się. tylko do 1fragmentóiw, zwi<1z::1111ych •pcwn4 nicią .gJ(iwmi,, a ·dających jednak nies1pa·czo1w (d1nl: ułamkowe) wyobra
żcnic o .Pię.knO'ściacl1 I~cymtflltowsldego d,zic
la. Po,pnlaryzacja „Chłopów", ·będących
treścią i rdzeniem twó1rcz.ości zmarle.go niedawno 1pisarza jes,t czy11em ze wszech miar
,godny1ih uwagi· i ;p0iparcia, któ.rych też nie
s.zC'zędz·i 1 pubJi.azność wa1rszawsUrn. Najlepszym tego dowodem, że Teatr Odrodzony.
rnzs1zerzają1c szranki swej 1pożyfocz•nej dzia·
raa,ności, wysitawiat osta.tni.o „Chłopóiw" parokmtnie już nie .na 1Piradzc., lecz w teatrze
„Nowośc,j", a więc ·w se.ren Wars1zaw:v i to z calkowitem :powo.dzeniem. Sztukę
·wyreżyse.rowała ,z całym •pietyzmem •P. Tu·
rowk,zówna.
1

1

Oryg•ina.Jny strajk w:v1buclmąl •nieidawno

w •01perze hulrnreszte11s1kiej.

Zasł'rajko1wa1li

arityści o perowi, pro•tes•tując w tein s,pos6b ·
Przedw.ko rzekomemu faworyz·owaniu przez
dy1rekcję ,ś;piewaków c.udzoiziemskid1. Sprawa o,parla się aż o.„ :parlament, ·rodzie w1niesiono ·interpelację. Gdy specja'lna; .po1wotana 1pirzez ·parlament komisja ·01drznci!a p•retensje artyst6w, jaiko nieuzasa-tlnio1ie, a.~to
r.zy zalożyli „.konkure:ncyj·n:v" 1teatr o.perowy. Po paru tygod.niach walki część fr.011clu1jących a1kto1rów .powróciła do ·oiperY narodowej, sipirawa je·clnak dotychc·zas nie .jes1t
jeszcz·e •cal·kowicie . zlikwi·clowana.
1

1

u·
·

·

1

1

a rtystck ,Jrnmedjo•wych

.r.wcaniu lrnhiecyc,Ji 11N>kci1w. Pp. Orabows.ki (Les,tirange), Lcncze·wski (lkllamy) i Pawłowski (łiannay) stworzyli grą sw.oj4 doslko.na.k ramy dla 1po·pis·11 głównej bohateTld
s1z1h1Jci.

nych osÓ'J1 dz.iafajqcrch (t. j. ś1piewając:,rcl1)

1

że w1śr6d

niewie'le ma rc'>v.:11ych sobie, :pod wz1.':'Ję.dern
fiinezji, suhtefoości w djalogn, 11mia·1"u w wy,poiwia<tla•niu s·ię sce11ic,z,11em i lm1iejęt.1mści w

1

1

1

1P. ćwildif1s1kn w 1:oli ł:llen dowiodła :raz

1

1

„Poczta'' Tagore' a w Teatrze „Sem afor" we Lwowie.

1

jeszcze,

1

mianowicie P'P. KaPwowskiej, Jarosz.ó\vn~·,
Do:bos'za, Mossocze.Q;o, PaiJewicza i t. d.
Sympaity.cZ'!1 ie ·Przvic;it.o za,preze1ntowarn1
nie1da1wno w Teatr:ze Letnim angielską k'f)medję .E. 'M. 1łiarwo·ocla, :P. t. ,,Komedia wiarolomstwa", Sztuka 1na~pisana z1g.rabnie i
·ory1g ina1lnie, a .prócz wielu 1zale1t ma i tę jesz'c1ze, że k011tynentalitiego shwhacza zaznaja1111ia z rihyczajami i sposobem żyda ,zamożnej genltry ang-ielskiej.
W .palm sfoiwa eh oto ·treść tej „Koi11e1dJi
wiarołoms 1twa".
Niejaki p. BeHarny, 111ud11y po:li1ty1k i wyrachowany 1posel rdo l])ar~a
nrnntu, 1upatr·zyl solbie na toiwairzysz,kę swe~o źclnżającego do karjery :żywota panią
r.:~llein. Ż.011lę 1poc.zciwe1go nbywatela
1ziem~·1kie·go, liannay'a. P. Bellamy os·obi:śoie nie
wypada anirnżować s1ię w skandale i procesy rozwodowe; .uczyni w.ięc to, co zamie:rza, mie,jako :per 1procura. · W 1tym celu 1w
jóukiej<ś usJ.użnej ag.enci-i
wynajmuje sobie
mto.dego a sympa·tyciz,ne1go utracjusza, Lcs•bran.ge'a, lktóry .ma „kome·dic wiarotornstwa" ,z p, BJilen do,prowad,zić do pożąda·nego 1punktu, 1poczem na scenę wy:sitąipi •P. Belfamy i 1ze1r wie owo c juz 1dojrzały. Sprawa
się jeidnak ;jrnmpliikuje w sposób całkiem crdmienny., miż ·to sobie ·Podst~pny :Pan poseł
wy.obrażał. Sympatyczny Lestrange jedna
sobie wszystkiie serca w domu łfannay'a, a
w!lrnńctt 1za:hiera jedno z niich na ni·epo,dzierJną w.fasnośc serce ś·licz1n~J siostrzenicy

fiannay'ów, panny Joyce. .P. J::Ilen poznaje s·ię na farbowanych Jisach i... peruce Bellamy'ego, przcstaic się nudzić na 1porząd11ej
soHdnej ·wsi angielskiej, 1w •rnzll'Ltacie zaś
po,dda.ie się ·chętnie recy1clywie miło 1 ści ,dla
rncża.
Na placu ;pozostaje nśn1ics.zony 1i
zide1maslmwa111y .polityk uosobienie ,pHds 1 tę,1J.11
ukaranego, jak (·iw ,ktoś, co wpada w dolki,
po·d ,inny1111i Jrnpane. Ta.hl eau! Zaslona po
raz czwa1nty sprnda (s,ztuka ma c,ztery akty)
wszystko koi1czy S'iQ jak najlepiej!

.

P. JUSTYNA CZARTORYSKA. jedna z najzdolniejszych artys-

młodego' pokoleiiia, posiada!ąca rzadko
warunki zewnętrzne i artystyszne do ról charaktcrystyczn_ych o silllym. akcenc~e dramatycznym typu Poli Negri Występuje w Teatrze 0 Qui-Pro·Quo".

tek dramatycznych

świetne

W Paryżu powstał 11ie,da w.no pod .kierunldem. fachowym, teaitr turecki, daj~cy widowiska o ·pro.gramie skła.da:11ym (tailce1
Pant·ominy, śpiew, 1deklamacja). Teatr .tein

•• •

W ubiegłym tygodniu odhył, się w wojewódzkiej ~ali posiedz~ń zjazd lekan.r,
weterynaryJnych z ziemi łódzkiej, Obradom przewodnic:r.ył p. wo1ewoda Darowski

-3

cieszy

5,ję :dużem

powod:zeniem, co

Ze sportu„

za1wdz.ię

czać nafoży

gMw111ie wspaniałym e....;zoty,c:znvlll1 dekoracjom i lkostjumcm1, hmlz<icym po
dziw •paryskiej 11nrbrHczności.
Kie·ro1w11ky
teatru ,postawi'li so bic za zadanie ws;luzeszcnie prze.d oczyma ·widzćiw 1claw11cj 1prize1

ś7.łoiści 1tureckicj
i po1dtrzy1mvw<H1ic gi111qe.vch ;świetnych tra,dycyj. \V·iemy 1przccicż,
że ;prezy1dent Kemal - Pas.za c.urnpei.zujc
na,µ,'watt 1dzisiejszq repubhkę tnreckl1 a wraz
z t1 e11ro.pei1za C'j:1 ~- zamiera i szarzeje ha rwny 1Przepych V/schodu.
Z11wkomitv a·ktor niemied:i Lnclwik Bar11ay, z oi]rnzji ohcl10dz.one,go niech! wno jubilcus,zn, pocls11111owat obiracltunek swojej .cizia
blnn.ści ar•t.vs·tyczmej.
Prowadzorn:: ściśle
notatki wykazują, .ŻL~ .Jhrnay wys1lępowal
w 98 miastach, 11czcs1tniczył \I/ .3668 wklowis1kacl!, odhvrwzvt og-ółem 4S5 ról 1w 371
sztu.kacłi.
A '])()Jmd.to - umiera! na sce111ie
i 120 ra1zy. T.v1llrn!.„ Prawie jak nasz mistrz
-- Solski!
Delta.
Paweł

Najmodniejsia

Bitschan na ruchomym

moście.

"

estdyczna odmiana uczesania ,,<'1 la f.!arc;onnPw

Lewden, mistrz Francji w skoku wzwyż.
,':..: NaJlepszy je~o wynik - 193 cm.

Ćwiczenia na przyrządach w centralnym obozie „Sokoła" DOK X.

•

I

P. Szatkowska, urocza taneerka baletu .. warszawskiego
była kilkoletnia ucz1,mica znanego w lodzi baletmistrz~
·
p. Stanisława laborskiego.

Malownicza Polska,

Widok starotytnego zamku

Leszczyńskich

w

Gołuchowie.

Ogólny widok sali bokserskieł w Warszawie. Na ringu Laskowski
i Klarowicz, ·

-4-
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Trening osady. nkolnef .w Poznaniu.

Nasi bałkańs~y pobrały mcy.
pomniku Chopina
. . . ·~

Grupa wieśii:iaków bośniackich w oryginalnych strofach ludowych,

Z ZIEMI MICKIEWICZA.
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Proj~kt pomnika Chopina w Warszawit>.
Dłuta Wacława

1

11

I

I

W roiku ·bicżqcyi:r1 w .sercn 1Polski Odro-

1

tlznnej, stanąć: ma wreszcie potęż.nc dziclo
wiel.kiep;o ortysty 'lllalar.za i rzcźhiarz~t
\Vaclaiwa Szy,ma1101wskicg;J - pomnik Chopina. Dzie1i te11 stanie s·ię 1prn wdziw.em
świętem narndowem.
Kim :byt, jest i będzie elfa 1nas Chopi,n -

I

I

ii
-·1·1
I

rozwodzić się zhyif:cczilc.

l

'.!

1

A ·dlaczego c'zcić i kochać ~powinniśmy go
bardzo, zwłaszcza nbecn-ie, u1iech .posl11ż<1
słowa Ignace.go 1Padernwskie,go, w:v.rmwie
dzianc w rnku 1910 -- w latach J~ied~':
„Zabrnniano .na.in ws.zystkiego ! mowy
ojców, wiary p1r.zodkóiw, czci .dla ś1 wietvch
przeszfości ,pamiątek, strojów, .obyczajów,
pieśni narodowych... Zabraniano ,nam Sło
wackiego, Krasi-ńskiego, Mickiewicza. Nic
za:hrnniono nam tylko .CbO:pina. A jednak w
Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne koa1tt1sze; pasy. zlotem lite,
posę.pne czama:rki, br,zęk sza:bel, kos chlo1pskic.łl połyski, .bunt .spę.tanego ducha, kir1zyżc
cmenta,rne, wiejskie kościołki, .modHitwy
serc strnskarr1y.ćll, nie·wo•li ból, wolności ża.l,
1

-

11

li

:•

" 1f

:~

Fragment miasta Wilna z lotu. ptaka.

··~
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Szymanowskiego.

tyranów przcikle1is·two
Z\vydcstwa 1·'.ldnsna 1pieśń. Przez .dlng;ie lata nurQczei'1. l!H;ki i 1prześla.do\.val'1, przez .dfol!:ie lata z1H;ka1iych myśli ·naszych 11ajtaj11ieis.zi:! nici z nimi się winzaty, ,ku niemu się· tuliły ,zbolali.:
serca nasze. Heż on ich ukoił, pokrzcpiL
a może i na wróci!. \:Vsza\k on .hy ł i t:vm
przcm~··tinikiem, co w zwitkach nut nicwinny·ch, .rodakom •PO kresach •rozsianym, przemy·cał za.kazam1 1 polsknść:; •wszak on hyt i
tym ka11)·fa,niem, en nas roz:pn'iszonydi w
święty .Ojczyzny zaopatry\vat sakrament :·
Pomnik takiego po:tentata duchow1;:go sla
nie w Wars za wie.
Dzieło Waclawa Sz:\7manowskiego, ,po"'
wstałe jeszcze przed wojnq do.czekalo si~
od .11rnjba r<lziej 'bezstronnych sęidzi6\\' najwyższej nagrod~r. W skład „jury'' og;l-0szone.go kc>1nkursn weszli zaproszeni najwybitniejsi pla•stvcy .świata. Imiona Ba!rtlmloimee',go, Bourdelle'a i ferarri'ego znane nie;tylko \VC Francji i Wloszech, rozstawiły
imię ;polskiego rzeźhiarn:a i .poza granicami
mlszego kraju.

Głowa

Chopin".

Z projektu Wacława Szymanowskiego.

\Vadaw Sz:vmann\vs.ki urodzony \V 18511
roku w \Varszawic już mi 11aimlotlszyd1 lat.
zdmdza! wyhit1ie mdoluienia artystyc,zne.
\V roki1 187'5 razem z .i·zeihiairzem C,y.prjanem Qo.Jebs.kim. wjmkiem staw:nego p(ldr
pul1k0\vl!ika wojsk polskid1, wy.jeżd.ż:t cln
Paryża, ~dzie pię( lat ksztak:i się :w rzeź
bie. Tamże przez krótki czas jeno stm!Juje \V aikademji s,zfok pięknych po.cl Dclaplnnchem. :Za rianrnw<\ Alfreda K<nvalskkgo zmienia rodzaj stndjów, lllldait\C siq niemal
1

\vytącznie
jeździe.

malarstw·u.

Nas.t~p1iii.~ ..nn

z ,Paryża, :pogłębia

swą wiedzę

wy-

malarskq w akademii mnnachijskiej, ,którą koi1czy pod kiernw.nictwern !PTofeso•rów Bcnczma i Loffra. W'krĆ1tce ..tei zdobywa: laury. Za o.hraz bo•\viem pod tytułem: „Kltit1nia hnctdów" otr,zymuje z?otc medale w
Monachium oraz Paryżu.
Jednaikże sukcesy na niwie malarskiej nie
wyc,zerpują .Potc;żne,go .talentu. Od roku bowiern 1900 \vysta wia S\ve d.zicfa rzezhiar~
skk: w NVicuniu, ,P.rn·dze, Pa.ryZ:u, zyskując
sobic .. coraz to większe uznanie i u obcych;

Do ·głównych dzieł rzeźbiarskich Szym anowskiego poza .po1mni1kiem Chopi1na zaliczyć •na·leży: „Macier,zyństwo" odznae;zone
w sa'l·onie paryskim, „hnprowizaoję 1Mickiewicza", ·po1rnnik Artura Gro1t.tgcrn w Krako wie o.raz dzieło o monumentalnem zna·c,zeniu „~Pochód 'kró:lów i bohat erów polskich
na Wawel", kt<'ltre j.esz·cze 1pr.zed •wojrn:i byto przedm iotem ogr.mn ncj dysku sji, .polem
iki św ia ta artyistyc.z.nego· - u nas.
Sz:tuka rneźbiarska Wada wa .S,zy.nrnnow
sikie.go, a.kce•ntująea w s1Posób wybit ny pa.triotyzm .p.olski, sita.je się poprze.z fonnc;
skończenie ar1tystycz.ną .poważnem ogni wern
w łańcuclm naszej Todzimcj Jrnltur.Y. Próc:i:
tego cechą wybit1114 jego tale1ntu jest ta ogromua zdolność odczucia cJrnral\ile.r.vsty.ki
odtwa rzanyc h pos.taci, granicz::i.ca ~ uimiarkowan ym ·Jia turaJi.zmem.
Mimo kfasrczne~ stylizacji Szynm nowski 1po1d wielu wzg~lę.chuni zbliża sic; w sw:vclt
kreacj ach artyst.v·cznyd1 ·do ml'jbanJzj.cj moc.lc.rnistycz1nyiel1 plasty1kó w sztuki 1nowoczesnej. Jego dzieło „Pochóc.l .króló w ,11a Wawel" stużyć może za wspan ia'ly :pr.zyklad
·i·ozwiązania :niezwy,klych \Viprost ;]Jtr.obkmów artyst yczny ch w lqczeniu architc 1lhmy
z rze~bą fiiguralną„„
'l'aikiemn ito -ar.tyśC'ie o niez wy.klycl1 możliwościach artyst yczny ch za wdzięc,zać bę
dziemy już w 11ied1:dekiej 1przy1szkiści pows·taillie w ·bronzie pom11ika CJ10ipi11a -- w
Warsz a wic. 1Dzieto .to znajdu~e się .ohec11ie
w Pary,żn, oddaue tam jako model 1gi,psowy
do Hdlania 'W ,Jmmzil: 11ajwic;ksz·ej fiinnie paryskiej, znanej po:d uaz wą „Ba·rbe1Lii·ennc",

lacyjn e pmlięte. .Ta;k .przystało 1w wiel.kn
idoni·ostość spraw y co do wz11icsiu11ia pom-

.nika gcnja:lnego artyst y - nMtzyka w stolic.\'
,P.o,lski - 1Clwpin stanie wśróicl zieleni dr,zcw
i kwiatc'nv ,powodzi w ,park11 t.azic1nlrnwski111
- na miejscu lwnorowcm po111i<:dz:v og rouern hotanic,z11y111 a 13cl w1:iclcre ni. .Pr1.ytcn1, zgodnie z 111ajnowsze111i pla11~11111i, ·dn
midsiea tego .prowadzić bęcli\ ws.rrnniafc hra111~,r wzam hw dzisie,jszycl1 s1krcm111yc!J furt.
Naj.p6źniej l\Vięc, jak w ,poczqtkacl1 jcsicn i .ziemi 1polskiej pr z.\!11ę,d.zie ·dz i eł o. ·l\t 1"1 re
:-;,(a.nic sit; cllln lir1 •11aszc~o 11~1 rnd11.

M. P.

Wilma wychodzi

1

Kodia ny Erneśde !
Nie bier.z .bardz o tyd1 kilku wierszy do
serca! Rozum ny ·z .ciebie ·chto:picc i :t·rzcź
wo rny1ś·h1cy ! Widz1isz, ·1nusimY z sob n zerwać. Zresz,h\, wtaściwie .nk poważ.n.ego
między nami .nie ,zaszło. 1Pocafo,wałcś mic;
kilka 1ra.zv w ·rękę -- oto ws zys1tko ! Nie ko
cha.ni cię. Wyznaio ci to S'ZC<Zerne i bez oi.;rćidki. Ch wal1ile1ś się za w1sze, że znasz
na
wyfot dusze ko!biecc, wię.c ten 1pożc.gna.ln:v
list inie 1z1rohi n1a ciebie w1rażenia. Nic czekaj na mrnie 1w ·czwartek 1pnzy tca·trze, <.!:dYż
nic ,p.rizyjidę. Odjeżdżam ju·tro :na 1wieś. Jcżeliby,ś cwent.ualn ie c.11ciat mi odpisać:. adres·uj do mają;t,ku moicl1 rmlziców.
Wilma.
Paa !

1

z.

1

Żahick i.

1

1

, _ Nrnvv wice krOI lndji,
b.w;u d F. Lindl,;y Wood,
oll.:J!n ujc to stanowisko po
Earlu of Reading

1

1

i11a

catą

u.

,Europe;.

tPomnilk Chopi1na - to s.zczyt artyzm u
wyrażonego w martw ej bryle
two.rzy1wa

Koclrniiia Wilmo!
Niema co! Toś mit: wystrychrn;ta mt
dudka ! Tak dt1ugo Na ciebie 1przed lteaitrcm
czelrnl:em! Ale mniejsza już o to. N~d·go
rze'i iJ11ię to ho1li., .żeś wy.jec1hala z Buda pcszt11. Nie kodia sz rnic;? Ale ja .zaln kocha m
cię :bardzo i na zawsz e. Lalo ,pr1zctrwam
jako tako, a iesie1niq wszakże ·wrćiC'is.z. vVówczais sm1ć sit; b~'.dę ,za toh~1, jak cień. Niepotrze bnie ir.011i.z11.iesz na .temat mej z11'.ljn1no~~d dnsz ·kobiecych. Rzeczy1wiście n;c
mylę .s·ię .n·igdy co do psychiki kobiet. Napr()ż,1w twie1rdizisz, że lllll ie ·nic kochasz.
Pr,zyjJ,zie czas, że się z11r'iw do mnie nś111ic
clmiesz stoukim. wabi<\CY'lll uśmiechem.
Ta.k, .W.ili1110, •tak!„.
Całuję rączfld

rzeźbiarskiego.

Artysta prze.dsta wił nam nieśmier,telnego mis1t1rxa .tonów w pozycji sie 1dzące·j :pod
rozs.z.ttmia1 tą, :płaczącą .wier.z1bą. Cl101pi.
n w
dziele Szyma11mwskiego zdaje 1się 1być zahY1pnoty.zowanyim .cza·rem ;po'lsikiej 1przyródy,
którą w rzeźbie symbo'lizuje •wierzba lamolistna.
W zachwyieie -- natchnieniu 1POstać muzyk a pr.z·echyla się mieco w tyl
z
g;tową ,pelną ·cUJdownych wizyj, zamyśtlcf1,
hóló w, ~akie mah1ją się na s:kupionei twarzy artyst y. Odrnchowo wyciąga je,d.ną z
rąk wspar,tych na kułanach, jakgd yby 1do·pomagając sobie ,pakami 1rc;ki 1podniesi.one
j
w szukaniu odpow iednie go wy.razu muzycz11eiw idla naplywajqcy,cl1 ,do iduszy arty1st
.\' muzyk a wiecznie 1nowych 1dź·więków, br.zmień ·zewnętrznego świata. .O item
nam
mówią i ·ręce Cho1pi11a w plastycz.nem .przed
sitawienin tychże 1przez artystę - rz·eźhiar,za ..
Drgnienia mus1Jrnl rąk i ,glowy, ruch ramio111,
wyirażaijqce funkciję duszy natchni«).ne.g.
o mist·rza to1nów, czynią całą rzeźbę, 1pel-ną tak
sHny,ch i ·głęboki~h akcentó1w 1psych kznyc h,
wysoc e .interesującą i ze względu na harmo1nijne ·zestrojeni1e s.z·czegó'fów ,z ·catą .~da się - ŻY;Wą po1s!ŁaC'ią Cho.pina.
Oto najistotniejsze walor y dJruta Szymn..nows1kie1go w je.go ,pomniku ,Chopina.
Miejsce pod ·Powyższy pomnik ·zos.tało
już osta.tec~nie zdecydo wane, a prace
ni·we1

Ernest.

rn.

.W1i1lma ,:;Ęniewnic ffloszarpata list w kawafki.
-- Bezczelny.„..
- tPo<le1szta LI.o .iit'\vartc:.i;o n.Ima i przccli.v:liła się l[J i·z.cz aJarapct.
- Zashrżył 11a hruta_h1<1 od1powh.: 1 dźl
\M1:rus zyla ra mio.irn1mL
--·· Zres.ztą„.
1

1

1

Uśmiechnęła się.

·- Odyh y 1wiedziaL.
· Tak. Gdyb y Ernest wiedział. d1l~rnzcgo

z nim ze1rwala?

.prr.ywnht.h\1C na pamięć szczę,śliwc 1porpo!1uid.nie. 1kicdY po raz
.pie1rwszy spotkała tego dr:ugie go, ·który zawla1d11<\'ł jej sercem nicpud zielnie i dfa które;go ,ze rwata s1tanowczo ,z rudym po111ocnikie1m a1ptekar.za.
Jak ito był·o?
Siedzia.la w ·cukie.rni .przy .porcj.i lodów
i niecie1np1liwie s1pM;ilqdafa na izegar. Przy·szła .o 10 1111i11m1t za wcze 1 śn·ie .i 1111udz.iła się te1

1

raiz.
Wtem ;ja1ki<ś pan, siedzący przy sąsiednim

st{)Jiku 1pods,zedl d.o niej z ·uśmiechem, móCzłonkowie wvpra wy archeC"'logic:zne1· prClf.
Samu ela Huhb':lrda u ~tóp wodos par!u

na

~

10-

Hava~Supai.

zmieszana odrwrócila i:dowę.
Cóż to, Gretchen, nie :poznajesz •mię?
I spoJrn::il ·na nią 1w sposób tak ujmując~'·
·la·k budzący zaufa.nie, że nie mO•!<!:la 1się gniewać,, a tylko odpowied·ziala 1nieśmialo:
- Pan 1111ię 1bierze za kogo innego.„. ja
nie nazywam się Oreitchen ....
- PrzepraS:zam, 1to niemożliwe.„
- iDari1je pan„ .. a1e ja go nic z-nam„.
Nic,z.najomy skłonił sic; 1przecl nią uprzejmie:
Erine~t Kass::ii. ...
- fanest ? ...
--·· Tak jest. 1Dziwi to ,paniq?
-· Broń Boże. Przr·ponmialarn t.v1lkn sobie.„.
Tak. Pr zy1pomniala sobie, że .przyszła na
rendez-vom z ·rudowłosym .E:rncstem, 1porówna ta obu imiennilków i .nabirala przckn
na.nia, ie fos się omyli!, staiwiając ina jej <lrndze po1111ocnika .aptekar.za, a teraz widocznie
.za.mie1rza 1hląd swój napraw,ić i ona 11ie powinna się !losowi swem u przeciwstawiać.
Wtem spojrzała na ·ze.gar. Miala jeszcze
picć m+1mt ozas•11. Nerwo1wym ;r.uohcm z.wr(i
d!a głowę k11 drzwiom wejściowym.
--- Pani Cl'czekuje ko )!;O!Ś '~ •...
·-- Przer::i·wnie. Chce; j11i. odejść ...
·- \V ta·kim ,razie, jeiśli :pa.ni :Pozwoli....
Za chwiilc znaiJe:W się na .ulicy i 1wsiedli
Jo anta. \V1ilmc1 1w.vjl"za ta przez okno.
Po drugiej stronic ulic.\' En1es:t spokoi·
ny.m, 111i:.wowy1m krokic1rn zmie·rzal ku cu·
kicrni.
-- iBieidaczysko ....
Natyc hmias t jcdnalk przeszła nad nim dn
.po1r1zi.1dku dziefl.nego:
-~ Rzec·zywi:śde. mam te.i 1kogo żatować! Jakli 1pcw11Y si·ebic. ·µw1kbt1al11y co ·do
scikundy! Dobrz e mu tak! \Veidlc zaslu-

-··

1

~i!

Auto tymczasem i:.uszylo,
IV.
i[lroga Wilmo!
O.tirzymatem twói list i ,tysiqczne llzit:·ki
za ser1deczne słowa. Przep rasz;n n za krMką i po!ŚjJicsiz1ną ndpowiedź, a.Je •i,dę .na ipróbo
koncer:towa i nk 111mm ani chwi:J.i c-zasu.
Jesit to mój ostatn i konce rt 1w le:t:nim sczcn1ie: poczem będę •wol:ny. Nie mog:ę si(,'
doc;zekać chwiH• .kiedy clo zmowu u}rzę. Za
<lwa tygodnie przyjadę i o·świaiclc·zę się o
twoją ·rękę. Naszego pierwsze1go s1pottt<:ania
w cukierni i s,paceru 1p.opotudnirnwe.go póki
życia nie zapomnę ....
.Zalą1cz, proszę, s:wym 1rodz-icom ukłony
ode mnie, iakkol1wie;k nie mam jeszcze ·ptzyjemności ich ,znać.
Twói Ernest.
V.
1

Przymk•nęla oczy,

,

·BZ Q)~:J;)jZpB.!piZ' ai.s )[tq o13;:rnr:O[l1U-Z::>
!ll SOfB
kradł jej 1w serce, ż·e ,zamiast się .oburzyć,

1

1

1

gf.ośnej

zamąż.

I.

Wilma .za:rumieni1a się ipo same uszy. Wprawdzie idttżo sly1szala o zuchwalej nata1mzywo.ści mę,iczyzn, ale .pieszc:zotliw
Y

wiiąc:

-· Jak się masz, Gretchen!
Agnes ?

Co poira!bia

1

Or.ud1111ęła :po \VSi wieść, że genjalny
skrzypek E-rncst Kassai żeni się z ·Wilmą.
c6r·kq aptekarza. W.Hma 'była w:nielbowzię
ta. Lecz a·old~icom nie po1dobat s-ię wybó r
cóir,ki.

-

11 -

- Gdyb y mia! .inny .zawód! Ze skrZJ'iJJkwmi u szyi daleUw nie zaied,zie !
IPewne?;·o dnia z.nów przyszedł list z ·pocztty. Drżącei111i ,rękami \Vilrna rozdarła kopertę, ,prze.biegła \V1zrokicm ·PO kilrku H11i ikac'h i zbladla. Krótk i liścik 1hrzmi al:
.,Kochana ·\Vi1lmo ! 1piszQ w ~orączce po.ś
piccl1u, ,za kwadr nns bowie m móJ pociD,g odchodzi. Nim pismo moje ot·rzy.niasz, bcdę
iuż w Pan·ż'LL Zaangażowa1110 mię na
zagraniczne tourn6e. Kontrakrt 3-letni... Londyn ... Amsterda1J11 ... Neapol... New- Jork .. Z
każdego z tych i11iasit będę ci przesy lal pocztówki.
Bądź zdmw a
Ernes t.
Ody Wilma prz;,rszla ·do siebie, ,podarlszy list na strzę1P.\'. ·usiadła prz}' hinrikti.
D:r,zwi się oitworz:vls' i 1matka weszła.
- Otrzymałaś list?
- Talk. ...
- I co?
Witlma podniosła 1:;.i;towc i przywoławszy
uśmiech na usta:
- Przyje.cizie w nicdziclG.
-·Cz y .PO to, aby się o ciebie oświaJ1

1

1

czyć?

- Nat.uralnie.
- rMuszc; ci ot1warde ·powied.zieć, ~ rzekła 11wt1ka, siardainc w fo:te.lu - że ~l'lli ojciec
ani ja 11ie jesteśmy tw:,•iTn przyszl:\'111 narnccz.onym zachwyceni. Gdylby mial ja.kiś prz.v
zwoity, pewny za wćid ....
- Mamo - przerw ala \Vifona z pnnuo'm blrski ern w oczach . - Ernes t wpra·w
.dzic ~ra bard.zn 1pięknic na skrzypcach, ale
iJie jest prnwdziW:V'111 aTtys:tą... Nie utrz:vml!jc się z tego... Jest ,pumoc·11ikiem ::wtekarz.a„.
1Ma.tka zerwa ta sic z fote:la:
- Co? Jcs,t a·ptek arzcm ? A.leż to św:ic
tnic ! Ojciec ·bqd.zie mćigI oddać mu a1Jtekc
w 1pr.zyszloś·ci ! \Vifano , czy ty rnówis'Z prawdę?

-- T.ak .... --

jąc

.nislko

szepnęła \:Vłlma, spuszc za-

ig;}mvę.

us,zczęśliwiona matka pośpieszyła do aJJ:tciki z radosną nowin;.i,.
,\V,ihha tymcz asem, wziqws.z:v :wkusik lis.towe1go papieru, s;kreślita stów kil.ka:
..Kocha ny :Erneście!
,Masz sfusz:ność. Znasz dohr.ze duszr; kobiel:i'· Teraz . kiedy jestem ?.Jdafa ·od ciebie,
ezuję czem byt eś dla mnie! Czekam cię w
niedzi·elG w pol 11dnie na cliworc.u kolejowvnn.
Zabierz ze sl1'ln1 skrzy.pcc, .naopo wiadata n.
tu bowie m dużo o twej pięknej grze.
1

1

Do widzenia zatem
Wilma ".
.JP.S. Tylko z nazwis1kieim twojem nic
mOigę się ,pog:o:dzić! Kr.u·piczck! Gzy nie
móglbY.ś się nazywać z 1węgkrsika ... Kassai
11a1przyklad„.. En1est Kassai... jak ,to pię
knie brzmi... To nazwi sko ... h::lil·dzo mi się
podoba.„."
Łzy jej stanęły w oczach. iKmcz ścisnąt
p;a.rdfo i wśród łkań powtc'irzyla:
„Ba~rdzo, bardz o .mi się vodo·ba .... "
Tłutn.

-o..---

J. Saw.

"'

~

(POD REDAKCJA VERNI1CUSA).
·--·-·-··-··--·-

-
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5 T01'1()W OSTATNICH NOWO.
śCI BELf:TRYSTYCZNYCtt
I~ozwif1znnia

1wds.vlać 11alcży \V

lrnpcr-

lacl1 adresnwan.rcli do „J(urjcra Lódzikicgo" pod „Dział "Szarad i rozrY'wek umy.
słowych".

Nagrody przyz1ua11c zn.stallą w drodze
loso vvania i odchrać je ht;tlzic można w .re·
lL1,kcji „Kurjcra J:Jidzkicg1J" za uprzcd:nicm
wyll·.1::ity1mnwa11ic111 sic;.
1

N~1zwi.s.ka
ły

tóDZ, dnia 2 maja 1926 roku.

Rok III.

Nr. 18.

osc'>h, kt<'>rc d·nhrze rozwi_l\Zil·
i \V.\·losowal.v .lla).!;rncly po-

krzyżf.iw,kc

da111r w N-rze l ~; ,J.l1tlzi \\' Ilustracji".

ROZWIĄZANI(: KRZYŻÓWKI
Nr..J<J.

„Błękitny P~ak".

Wyrazy \\' z:1li;i11iu krzy;;ykowcn1 11r ..i
były

nasitc;pujqce:

Poziomo:
l\wara11b11a. l:.L'\l'l.'l"L'l!d:t. Mila. ł''kk. fo.
Agf;i. < ln. :~i<t. C.z;1 '1;111. I L11t1:1k. \Vice. !mia.
Leu.11. Za. Atu. Kr;1n. Tra\1.~1. Il\\ o. Lir. Kair

I
;//

01ia.

131"1.!\\'. Poraj.

Pionowo:
Krolm:l1wi.la. '.:-~ak. Urnl . .f il\\'ll. Wio. Ar.
\\\~Jon .. /.aim('k. 1\1 "· Nil'm:1. Mm·. lfac<i.

Arfi.t. ,l.c11. Fin. AgL·11t. Adka. Na. ( Jni •.l\i1iza11 trop. Ka t:u·.

NAGRODY PADtY NA NASTEPll
JĄCE OSOBY:
J. Kalinowski.
Z. M:1ddewkz.
W. Zalewska.
l. Torc.zyi'1ski.

re

Z niżej podanych u.kreśleń .nailcży s1t;woszer.cg wyrazów uiożo:nych ;poziomo ·
Pi_·o.nowo. w poh1 cl1 jasnych .krzyżówki według oznaczeń Hczbowych.
rzyć

ZNACZENIE WYRAZÓW.
PoŻiÓmo:

Pionowo:
1) Choroba 1wnvchv. 7·) Zwi<1z0k dwmi-

czny.

13) Inaczej kij. 17)· lmic; tmeckic.·
Okrycie głowy, .. 19) .Jrnit; . ~c(1skic
(wspak). 20) Ząawca sztuki wojen11c:f: 2l'l
l11aczej · kogut. 22.) Szladwtny uwtaL 23)

18)

T\\·órca mowy wiąz1anej.

24). Miara.

łfi)

1) Nazwa. jednej z a,jcncyj prasowych.
2) Twierdzenie warunkowe. 3) Nazwa miastu. 4) Zabawa ( ws:pak). 5) Gniew w obcym. 6) Przyrzqd do krajania ( wspa1k).- 7)
Zwierzę ss4ce { ws.p.ak).' · 8) .Rodzaj gfosu.
9) Wójt we Francji.· 10) Wyrażeriie Iudo\ve.
11) Ulica w obcym. 12) Zabawa (\vsipak).
ł.3) Krzewicnfe idei.· 14) Zacią~ wojska. 1sY
Choroba włosów. 16) Naczynfo (wspak).
ao) Części ,kościoła.· .31) Grupa religijna

dobre rnzw·iązanie .zadania krzyży.
kowegu nr. 37. 11adesla11e do 24 kwiet. 192G
kowego m. 36 nade1sfa111e do 10 kwicit. 1926
~oku. redakcja .„Łodzi w Hustra.cji'.' prze-

(wspak).

znacz;a jako

Redaktor: Klemens Orcbułskł.

Skorusii'1~ka.

Naz\va mandaryna ·(wspak). 26) Przystr"i.
wek. 27) Zalotnik. 28) Prz:nlonwk nazwi-

ska ·znanej osohistości w Polsce. 29) Komplet. map.

f er)l„ ,~,Błękitny Ptak." Maeterlincka, wystawionej dz pietyzmem
olbrzymim na kł ad em Pracy 1. kosz.tó.w w. Teatrze Mi.ej.skim. w Ło zL

Zbiorowa scena z baśni -

Za

Pierścień z ze·
gar1dem i pfo„
czątką z XVIII w,

j

na 1grodę:

·Odbito w drukarni: „Kuriera Łódzkiego".
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