za 125 frank6w O·d osoby, dzięki
bileitom książeczkowym „Towarzystwa ,podróży Delaroute". W1szak zna.sz, maleń1ka
moja Gizelo, slodka Gizel.o, podróże „Delar.oute"?

<lniową,
1

Jan Fardot czytał „Porwanie" zes.p.o.lowi aktorskiemu, .gdy przybiegła zdyszana
Mary i s·ze·pte1JTI opowiedziala:
- Delarnute :prosi!, by go autor przytoczył, a wynik ·okaże się p6źniej. Natomiast
Bleyel odmówM. Mówion.o mi, że może
Agrard. Bicignę spróbować.
Far<lot zwróci.I się do aritystów.
- Zatrzymaliśmy się na •sc·enic VI-ej.
Pr.zed przy·stą•pie.niem do VII-ej ipragnąfbyrn
wiprowadzić ma.tą zmianę. Sprawdfoie, pro
szę, na waszych irolach: „S.iedziała.ś 1przy
p:ia.nine, przy twojem piani.nie iBleycla". Wszaik tak macie? Otóż zdaje się, wiedzą
wszyscy, że Bleyclowskie pfanina są niewiele warte. Napisałem tę firmę .odruchowo. iP01pra w1111y w1ięc na pi·M1ino.„ no, naprzykład Ayra.rda.
Cóż stało się potem? Czy .fardot dowiedział się, .że i pianina Ayrarda nie •są .dobre, czy nie podoba·f·o mu się brzmienie
tego st.owa, dość, że nazajutrz poledf zmien:ić w ir.ola·ch Ayrard na .Pord. Sprawiedliwość w ocenie firmy leżala mu snać bardzo na sercu, bo zmieniaJ jeszcze fr·zykrotnie nazwę fabryk, aż wrcszdc zdccydowar się na K:riecikelsteina.
W :przededniu premjery fardot zostat
wezwany do dyrektora. ,P.oszedl z hkiem
se1rca. A nuż dyrektor uważa, że sztuka
jest zbyt długa i zechce skrcśl:ić te wfaśnie
repliki, które mają przynieść tyle rado.~ci
fardot'o.wi, a zwłaszcza Mary?
- :Mói drogi, zawsze uważałem, że komedja ~woja jest .arcydziełem - oświad
czy! mu .dyrektor. -- Choialby1m, aibyś nie
doz·nat zawo·du, i szczę.śliwy jestem, że mogę ci da~ zapewnienie wiel.kieg.o sukcesu.
- iDyrektor·zc t Moja wdzięczność„.
· - Wyobraź sobie, że ndalo mi sio nakfon.ić słynnego 1Layrimarcl do ·podpisania
twej sztuki. Możesz •sobie :powinszować
Pmvodzcnie za,pewnione, a na twoje dziesięć ·procent zysku Layrimard z~o<lzil sic;brać tylko osiem.
„Porwa11ieH

doz1rnto

- iPmszę pana, przy.nieśli tPianino z fir.Kriickelstein !
- !Pianino?
- Tak, 1pr,oszę ·pana.
La~rimard wyszedl, dość dlugo za ba wit,
a gdy ukazał się we drzwiach, kończył z
uśmiechem, zwrócony do przedpokoju:
- Prnszę podziękować ·donrn.wi Krickelstein. Oczywiście w tych warunkach g;o-

Aieksa

er

ka Iski

my

dzę s:ię chętnie.

A

smakując

na nowo

pierś indyc;r,ą,

łował dać goś'ciom parę wyjaśnief1.
przerwała

DODATEK NIEDZIELNY DO •• KUR.JERA ŁóDZK1EOO".

usiŻona

mu ostro:

ŁÓDŹ, dnia 4 lipca 1926 roku.

Rok IIL

Nie tłumacz się, Julku! To szczy1t roztargnienia. ·Zamawiasz 1pi.anino u Krlckelsteina, -i po dwudziestu czterech godzinach
zapominasz o tern„.
szepnę- Państwo nabyli pianiiw?
ła M.ary zmieszana, i chcąc sobie dodać rezonu, westchnęła - Ja tak lubię muzykę„.
Ale Janek nic może ·pozwolić sobie na ten
wydatek.
Layrimard z glębokim t11uuucm oswiad-

Nr. 27.
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Z

czyf:

Państwo

ego Seminarjum Ochroniarek„

- Zechce drnga pani korzystać z naszeg.o :pianina -- w dqgu 30 dn.i jest ono
calkowide do 1pani dyspozycji, Jmpitcm hoM
wiem clz·i·ś nrno dw:a ihilety {)kólnc w Towarzystwie Delaroutc i jad<.; ,z rnojq iolH\
zw.iedzić S.zwajcarjo„„
Ttum. Ir.
--·Q--

W roli

ksi~cia

Icd.yj w obruic

uWieczna Mł1uto•t:"

Szaliapin w garkuchni

entuzjastycznego

przyjęcia.

Nazajubr·z po premierze sly.nny Layrimard zapwsil Far.dot z zoną na obiad. O
szfoce mówiono niewiele, bo Layrima1rd nie
znał jej prawie wcale. Mfal on ;zresztą w
tym samynn cz.asie pięć .innych wystawianyd1 komedyj. Z grzecznym uśmieisz·kiem
powiedział ty•lko autorowi:
- 1Cieszę s~ię; że poznałem pana. Wcale nLezla jest nasza sztuczka.„
Przy nad~iew.anym indy.ku służąca podeszła· do mistrza Lay.r,imard · i wywołała
.go, mówiąc:

Dnia 21-go b. m. w Państwowem Seminarjum dla Ochroniarek w ł...pdzi odbyła się uroczystość
~"poŚw.ięcenia sztandaru i zakończenia roku szkolnego. Obecni pp. kurator J. Owiński, dyr. seminarjum
M, J. Łabęcka) pułk. M. Polkowski, ks. St. Wilk, członkowie Opiekl Szk. i grono nauczycielskie
wraz z abiturjentkami.
Światowej sławy bas ;oayjski, Szalfapin. bawiąc oJ>ecn.ie w N1J.wHYorku,
wadza stuidfa n.ad .tyciem ~ędzarzy amerykańskfoJ., Na fohigufjl nauef
go w garkuchnt Bowery, w towarzystwie jednego z gośel,

rn roM

!tct211:ny

to=r==:=;K~le::::::m=e=n=s=::O:=r=c=:::h=ul:==sk~i:::;;:::.==============·;:;;;„.„„:.:=:··-·:„~·--::::;;::::;::.::::·.~::„::::::::·.,„;;.:::::::;=:~::;~:~::·.::::::·:..::::·:·::.::::·.::::.·„::. · .:··.· ...::::c .•=~ 2
R~ed~a~k7

-----===·~~·~·==========::;::[!]-·---~.~...,__.----------~·~~·
.
'

'"'.

Odbito w drukarni: „l(urjera lódzkłe10'\

wej p,oJifonji. Trudna i staranna instrumentacja, piękno ni,e]dórych moty wów, stylizacja na barwność - sktadaią s 1 ię na dzido
wyso,ce interesujące zwlaszcz.a dla wy1ksztatconego muzycznie ucha. Laicy za,ś
,zachwycać się może będ4 raczej wspaniatością dekora.cy.i i kostjumów ora,z bogactwem zasoihó'W wokalnych g;t(rw.nych wykonawców, w oso.bach pp.: noibosza, Mossakowskieg;o, Korwin-Szymauowskiej i Janowsikicgo. ·Operę prowadził ZllltkomidL:
dyr_ Młynarski polwnywuj:1c zwycięsko pię
trz4ce się prze,d zes1p{Jlc1JTI trudności „Króla
Ro,gera",W gmachu Z'bankrutowauej operetki
„Nowości"' organi.zuje się już sprężyście
pod 1kierownidwem p. Andrzeja Marka nowy zespól ,dramatyczny pod ,finrn1 „Teatr
Niezakż•ny"_ ćDnrnna ta nazwa wskazuje
na nowatorskie i rdormatorskic tendL:nc.iL:
Teatru. Mino tirch zamicrzer1, Teatr Niezależny ośmiela się il'd11ak li.czyć na pnpa1rcic szerszych sfer 1pubkcz11ości. dla kti'irych magnesem ma hyć
taniość. micjsl.:.
Na inaugurację Teatr Niezakżny wystawia
sztukę St. J_ iW.itkiewicza JJ. t. .1Bzik tronikalny". P.uwodzenic teg;o --- ·najnrygina1Jniejszcgo wśród autonhv dra11natycznych
po\skilch --- 'pisar,za i niedawne s1tkccsy w
Tcatrnc Małym -- robi<\, jak witlzirny, swoje. Jeszcze troel1ę
a teatry warszawskie ,zacz1H\ wydzierać sobie sztuki iWiLkicw!cza„ ..
vV tydi dniach odb.vt się w :Paryż11 111it;<lzynarodowy kongres a 11 turów dra ma tycznych,na kUH"ym iPolskG rciprcze,ntowali: pp.
St. Kr.zywos,zcwski, L. tł. 1-InrsU11 i Z. l<h:szczyyftski. :Delegacja polska r:~f0sit:1 dwa
przyjęte jednomyślnie wniosld: w sprawie
wzajcmno.ści 1przcdstawieiclstwa w każLivm
kraju oraz w sprawie wzajemności pr~c
klaMiw i obrony autnd>w przed nit.::pownfanymi tliumaczami Pozatcm zja,zd 11d1walil :powołać d·o życ1ia micdzynarD<low<1 I< on1

Teatral)&
Z teatrów warszawskich. - Międzynaro
dowy ziazd autorów dramatycznych. - Z
Polskiego Instytutu Teatralogicznego. „Ania und Est her".
Nie wiedzie się doprawdy jakoś w tym
sezonie Tea'trowi iNarndowemu. O.d 11ieuda1mgo „f.austa" :p,ocząwszy, w szybJdem
tempie postępuje ,degryillgolada, której szczy
towy.m punktem jest niewątpliwie wystawienie „Burzy" Szekspira .
.Dziwne jakieś lkho wyprawia harce w
zakamarkach teatm, kt6ry mial i powinien
być - pierwszą s,ceną :polską. Teatr Narodowy jest wszak benjanninkicm ,ojców siolky; posiada ogromny zes'pĆJt, wśród którego jaśnieją cate 1konstelacje gwiazd pierwszej wielkości; kie1„ownik literacki Tcaatru, p. :St. 1Mitaszews1ki, w 1pocz<:\tkach
swej dz.iałalności ,i;tożyl niejeden dowód
prawdziwie artystycznej troski ,o poziom
i rn,zw,ój powierzonej mu sceny. A jednak
coś się taim popsuło na ,dobre, cze~o wyrazem właśnie owa „Bur.za", która wywołała
,prawdziwą hurzę w prasie warsza'Wskiei.
Glosy bar,dz·o .ostrej, lecz zasln;i;oncj kry
tyki wielce niefortunnego widowiska pięk
nej btiśni szeksp'irows.kiej brzmią w zadziwiahwo zgodnem, jak na .nasze stosm1ki, unisono. OdmóW'iono inscenizacji „Burzy"
niemal wszelkich w<ntości artystycznych,
nazywając ją „skandafom", czem.ś „nieslyd1anie ponurem 'i przy.krem", „rewclacjq
zt ego smaku" 'itd. Nie ,po.mogla ani reży
seria Jaracza, a11i dekoracje Drabika, tym
razem wyjątlHJWD zresztl1 nie ibudz4,ce ~Jo
dziwu. iPr.wdsta wielliie nie klcito sic; i r,ozpadalo, realistyczne ,ujęcie rzeczy s,paczyro zupelni.e sens i ton rnitt!i i poetycznej
bajki, .zaś nierówny i nie stojący •na w.vsok«Tści ,za,dania przekład 'P· .Bar1hary Zan(>wn.v s:prawial wykonawcom takie trudności,
że nawet bardzo wytrawni i rutynowani
aktorzy z<vpominali dosłownie jQzyka •w ustach. Słowem - klapa na calcj !·inii. Wprawd,z'ie po piierwszcm 1przedsta wieniu poprawiono to i owo, wygładzono, co si'<; dato, ale wrażenie premjery było tak niczatarde przy.he, że TJiewiele tu siQ już odrobić. datn.
Wedtug; powszechnego mnicmunia w·ina teg;o wśzystkiev;o leży po stronic
kierownictwa literackiego teatru, które potraktowało Szeks·pira z dziwnem Jekcewa1

1

że,niern

i

foderację

zwinzków autorów dramatycznych z siedzihq w Paryżu. :Przcwodnic,zn- ,
cym [(onfodcrncji ohra110 Lle I'lcrsa. Porusz,onn tc,ż na zjt.;ź,Jzic sprawę projektu „Teatru Mi<;dzynarodoweg,o", którego propaga'torem
o cze111 już pisaliS;my -- jest dyrektor paryskiego ,..Odeonu" p. fi]'lmi11 Gemier. ·P. (iemicr ma w najbliższej przyszłości przybyć. dn 'vVarsza wy, w celu ,1rnrnznrnienia si~· z wlaściwemi czrn11i kami 00
do swych !Hlijekt<'nv „111iedZ,\'narnd1hvki teailraltwj". Ustalono wr,eszcie, że zjazd przysztorocz,n:v odb<;dzie się w h'.zymic.
I<ada Polskicgn !11stytnt11 Teatrologicznego postanowita przyst<wi6 ,d() oprac.owania •hi1bljoteki mo11ogra,f.ii „ludzi teatru", powol'll.it\c w tym l.:elt1 specjalny .!rnmikt w
skl:idzie dyr. Brunwrn, dyr. Kolarhii'1skicg(), prof. 1·.e111piL:kil•go, prof. l ',iejskiegll i IJ,
f. Siedleckiego. 1Pkrwsz;\ z C,\':klu !łlllllO·
'.-':rafii bt:dzic dziel11 p. F, Sicdleckk'..;o n rlell211•ic 1M11drzejewslde,i. Nast1:p11i0 prnjektowaue jest npr:11.:owa11ie ,11H11w~rafji Bognslawskie'.J:o, Żc"1!k11wskiL'~,'.11, Kri'ililrnwskic)-!;o,
,l(yel1tera i !~apad:iego.
!:-\.\'il z11;111cl.!;n pisar1a J1iv111itekiegn Tomasza Ma1111a, Kl'~llls .~Lt1111
z:idt:hiutował
nkdawnn, ,iako a u tor, szt11k:1 p. L „Ania 1111Ll
Lstl11:r" Ila scl:tlk .,rL:•,volueyj11cj'' lwrlii1skki ,„llltl'.<~l' lk1!11m:". ~zluka ta oparta
,iest na konflikdc pr1111i1;dz,r .~wiakm ckhego prz:vtntku dla tlzicd 'llk~lnl111rt..:h, a świa
tem zewnt;trz11y111
'W os1il1iv zdrowego,
brutalnie hL'zwzidi,:tlll1.'~»t• 111ł1tdZil'1ka. .1\1.lnd,\' autor posoli! sw:i -;ztnh.~,- lh'Wlltl dnzq
n'1;i,11n:łl pr1.t:\vr11tnośl.'l sl~k..;11,il11,1.1.:ll. 1.:0 zn:sz1<1 nk obroni hynainrnki „AnH und l'.·
stller" przed zarzl!tem ~-.bhin1r i lkznrch
1

1

1

lianalnoś1:i.

I

i~dyhy

;it1!11!'

nit' h\'I

·jak

w~1rn11111il:li~m:v
"\ 11,·111 l;ima-.1a Manna,
W:(tpli\vc h:1l'llz:1, 1..'.ZY „L,di,t -.zt111.:zka znalazlahy si~· \\' prH~~r;1111iv 11:.im~~v,11 z p1Jl'ankc'1w ,11icdzidny1.·lt „.lu!lic~t· Bm·hm)".

Delta.

Konf~r2ncja· kcmisJi ws~ystkich. p~ńiatw Europy, odbirta z ia,icjat.,.wy Ligi Narodów 21 ozrerwca· w W ar·
szaw1e 1) Pr,ezes p<>L*1ef komtsf_1 prof: Lutosła~ki, 2~ J. Luchaire dyr. Instytutu. 3) Prot WadescoM
(FmlamdJa) - przewo,dn1c1ząc.y konferencji.
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fragment rynku w Łodzi.

Pożegnanie zasłużonego dowódcy O. K. IV.

••••••
•

•

pośpiechem.

W Operze --- premjem ,poJska „J(r()J Roger" - Karola Szyma nowskiego. Uberto
n~pis,lt .Jarosław Iwaszkiewicz, <)braztth\c
w symb.Ólicznei .opowieśći walkę pogańskie.:
go piękna antyku .z bizantyjską skostniałością; zwycięża radosny Djo1ni:z'Cis, ni-ewoląc czarem swej słonec,zności iKróla Rogera, królowę Roksanę ,j cały dwór monars,zy.
Draimatycznośd
operowej w ·najnowszem dzieJ,e Szymanowskiego jest jednak
niew.iele. Pomimo baridzo :pięJrnyd1 'i ciekawych muzycznie ·poszczegbilt1ych .partyj, opera }est raczej ipoernatem symfonicznym,
w ktorym ,działania 1i kontury bohaterów
zacierają się :i zlewają w mor.zu orkiestro-

Ze zjazdu komisyj współpracy intelektualnej„

1

••••••
Dnia 20
ł.odzi
ustęub I m.
•

!J'rec..,,ś
' ż e,.,nanv by1"' imuz repnze1111h.nt6w wnyttkicb der
·;1 crn
pu ą,cy z za,mowaneto dotychcza1 atanowiaka. i wyfl•idnf~ey dow6dca O. K. lV., p ge11, dyw. Ju~.
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Łódzcy dozorcy, zaopa trują,cy się w miotły aa lielonym Ryaku.

Ze świata.

Amerykański cud techniki

Giga1ntycz·ny most na rzece Hudson.

-

-

"

Dr. Besrcdk i Płnlz wyn:ilaicrśrodlamunizacyfnego przeciw „fusowi.

Niezwykłej wielkości

·-
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maszyna papiernicza., wyproduko wana w Niemczech.
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He»kules kanadyjsW, L·owa. Cyt.

0

-4-

Populal'ny gr-acz P.c;,lonii warsz.awskiief kpt, Ste.fan Lo;th, obchodził na meczu Polonia - Wisła
rzadki Jubileusz 200-itio meczu w bar.YAacla kłubu,

Peukiem Ok.u" w Warszawie.

-·· 5. -

Ze sportu.

Or!fabizatora:y R. N. W. F. i Przysp.o·
aobienia W oj. 'Z1 gen, Bukackim, w.icemin, lepus:zt'lilińs·lcim dr" Kopczyńskim
i dr. Zawadz:kó.co.

Polskie rekordzistki p. Wovnarowska, Jabłczv_ ńska i Gerlo.ff aa zawodach.

Dr. M, Orłowicz "zumek R. N. W F.
i P. W.
. ~~Er1mański (Warta) mistrz WQgi 6.rednief 1926 r.
1----:-----------------------·-··--·~-·--·---·

Ppułk.

W

lJaimuu!Qi czło:nk

R. N. W. F, i P, W.

Zwycięzcy w skokacih. Fedorowicz i Maciaszczyk obaj z AZS Warszawa

We Francji

•W

programie wychowaaia fizycznego pań --· ginuuuityka. rytmiczu xnajdujt
na fednem :z: pierwszych miejsc.
·
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Finlandczyk Niitymaa
rekordzista olimpijski w rzucie dyskiem

dę

~

l\UCHAŁ

ASANKA-JAPOŁŁ.

w oczach, za tę cnergję żyda, że
winien sir; upoić, nasycić, jako własnością
prnwincjonafaem nie zginął, ale
duszy tego czfow1ieka. Wtem 1przerwal
1był tym samyllTI czł0 owieikiem z•aipału, jak za
mikzenie:
- Czy,ś •widziat moją żonę? - - W glębi wielkiej sali barnikowej 1pro- lat PO!bytu w stoli.cy, wówczas uczeń Akademii Sztuk :Pięknych ...
Czutem, że .zawsty.dził się swojeg·o pytania„.
wincjona~ncj kawi.arni siedział ukryty, jakNi-e zraził mie WY~dąd Czerskiego, choć
Doda·ł: - ho wiesz, ·ona„. - -- - lecz, nie
by stroni! dzisfaj .oid ludzi, .Czerski, artystado.kof1czyt, jakby glos jeg.o by! strnną, któmai!arz. Nie zwrncat nwagi ·na uldoo:ny, nie . mo~l każdego strwożyć, ale jak zawsze
serdecznie 1przystąpilcm, aby 1mu prz.erwać ra, wydawszy ton ostatni, 1pękla.„
czytał gazet, jak zwykle ulubionych, zwlasz
cza miesięczników z k-arykatur.ami., ·przy- melancłJ.01Jję, z którą mu niie .byto d·o twarzy,
W.iedz'iałem,
że na takie 1pyta·nva,
czy
czem śmiał się udcsznic.„ Dumał tym ra- zwiaszczn w atmo·sfene kawiarnianej„.
pytanie, nie daje się odpowiedzi. .WY.rwazem nad nkdopiitą czarną kawą, .za 1palając
- Witajcie! - - -· gruchn~lem serdene z. chaosu 1myśli, muszą . wrócić, .jak fale
pokroć razy •niellopałek ;p.Rpierosa, a przy
czni.e, a lubo zmnizit mię wyra.z jeg·o
odptyiwu i w.zy:plywu morza tych myśli natej czynności mechanicznej, coś mamrotał twarzy, przenmgtem lęk, by się usnueszy!ch. Ale ·O·dpowi 0 edz1ieć na1leżalo: - Wr a
do siebie„. Trzęsły mu się wargi, o.czy, dmąć i roz:prószyć smętek z 01b]icza ,przYcam z wystawy, a że po drodze kawiarnia,
wpatr.zone w chram wlasnej duszy, iilekroć .jaciela.
. więc w na·dziei, że ciebie s:p.otkam, czeg.oś
spoglądnęly 1JJOza ·nim na obcy mu dz'isi.aj
- Siad.aj! - - -- -0dr.zekf głucho, ja:księ dowiem, wpaodłeim ! . ~ -:- Ale, co.ś
św.ioat sali, by!y wyrazem
bólu, uawpół
b.v echem dzwonu, a noie serca„.
smutny mój artysta.„ Siedzi., iak1by g.o są
obląkanego czlowi·e.ka„.
Spcfni1fe1111 roztkaz, ale tr·ocl1ę zaklopotaA pr.zecież kiedy
dz'O,no„. - ni.e dokończyłem, 1bo Czersfui,
iil1dziej śmialy się te same ·oczy radością ii ny, cz.v nie 1postęp11ję bruta1ni•e, wyrywając
wtia1śnie d 0 zhHżają.ceg·o się slużąceg.o,
g.o z myśH, czy tam marzeń, jakiemi Czerski
szczę'ściem.„
Kochal·em go za tę rafość
rzucii! .z.onkazują.c.o.: - Dwa koniaki !i dw.ie

Ona„.

szczerą

•w

rnleście

1

1

0

0

Fra(o1ment biegu na 110 m. z

płotkami pedc..ra1 meczu lerlx'n -

Amster4a'Ol -

Budapeezt -

--„~--·---·--

Rz.ym -
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czarne kawy! - -- B.vlo to odipowiedzh1 na moje st owa!
C.zulem, że chce się z dzieoięcą ,chęcią
w.v•wnętrzyć,
ż•e nic imaże ukryć przede
mną my;śli, które - jako u :plastyka, byty
z1byt ,o,lm:tzami, aby się je dato zniweczyć,
jak proste dźwiGki mowy codziennej ...
Ocr,y mu jaśniały blask<icm, jakby je palita
~nrąc.z1ka, czy ten hóL który 111icraz
nas
nwczy, ·d1lawi, a oczami mówi„. :Piliśmy
zdrowie i milczenie przerywali tq czy n1

1wfoią ttumkniia

za wszelką cenę.„
Wszedł ·Chfopak z różami, a zbliżyws.zy
się do nas, wrQczyl i jemu ·pętk,
aby .,go

k·upil. IPęik
cych róż...
newie, gdy

świeżych,

tak wprost czaruj<\mu, jak w Gesiedziałem w tmvarzystwic ja1\'icjś 1damy, za ostutnic trz.v franki, k11.pitem
pęk kwJatów dla niej, a ona... Tu nie dał
mi skol1czyć, lecz dodał:
- Tak!
a mia W.\' śmi a fa sit; że
spotkal.a
głupca.
ale .powien1
ci, że
ty nim byles chwilowo w 1Gc11ewic, a ja tak~\ damę 01hsy1pu,il; r(iżmni, a ona.„ ll1Y'ślis7..
że śmi,cj<e się chociaż lmdaj zato do mnie,
.()pmviedziałcrn

lt1b podziękuje, aHrn 11ściśnie

dtn(t

moh1,

która tak pracuje„. Nie! mvaż.a mię tylko
za dostarczyc.icla pieniqdzy, za par<.l wan,
aby na ·prowincji, 1m(Jwi.ono. że ... mąż mój,
artysta ... że kocha mię, a .„ ona„.
Zaśmiał się, ale str-asznie, a wkoi1cu dodał:
- Wi·esz„. kochanka przyJ11mjc ! „ •.•
- -- - Coś mu zn(Jw urwało słru1nę gtos11
i t·ej skali, aby nic km'iczyć, ahy racze.i
skorkzyć z tą nmzyki1 !
Pr6hnwałcm ro.zwiać tę szan\, nlnwia11ą clrnmrc;. sf,one,cz11y111 WY!"'azcm, ha odwa;i;yfcm sic; na frnes: -- .() ilt: sh'szę,
wszyscy was tut.aj za wzt'>r stawiają!„.

- 1Wiesz co --- uag;k krzyknąf - 1pójdzicmy teraz do .do1n!Ll, tam hGdzic ona.„
Spieszył szybko, tak że nic mogtern mu
1nadą;i;yć. Nag-Je zwolnH kruku i poc,Z<\l mówić w oderwanyd1 zchrniacli:
- Czekajmy, ni,cch sic; vVoy•11owi.cz nią
nasyci. .. niech ją przy świadkacll, moich n,brazach ·obejnmjc„. \i'v'icsz! ona zasla1iia
mój portret... Boi sic; !'icz 11a ....autoportrcoic mcża„. Trwożn je, a mnie \Vo.:v11owi,cz·u„. A jednak ona go kocha ... ona ....
- Us:pokcij siG, Woynowi.cza •lllO'Żcsz us 1rnąć spokojnie a Ż{lll<; przekona (·„„ Cllodź
nw le.piej gdzieś -- 111p. do „Imperialu" nu
llt:rhatc;„. M11zyka !
Pr6howatcm
wys.iłkic111 panować nad svtunch1.
1

--- Nic! dzisiaj Hic, n111szc; sko(1czyl: ...
omt.„ - aż mic; ·ciarki przeszły, jak te sło
wa .padały :,!;W•1ttow11k, hczwzglc;Linie! Jcszcz\:!m myślał, że 1pntrafic; )!;n 11akto11il: du
z'vnicclia•nia zarniar()w, jakie rnimowoli WYcznwa!cm w nic.dalekiej przysztr)ści. b.:z
nic nic pnnw:.,>;!o !
---· Ty1ś silniejszy
pr1ihowalcJ11
jako artysta ztf.ofasz to (l(lkrn1~1d ..
--·- Slrn1h:zo raz ...
Mies.zJrnt daleko za miastelll. /..;t par,kiem, przez który szliśmy W()l11ie,i. Im llll111~„ ltLdzi trzcha bJ1 ln omi.ial:, zaś wielll wajomych; chr1ćb.v ·przelot 11 ie witać ...
Czerski jak ubłqk:llly, prawie, i.t: 11k p11z11awat nikogo, <I już wydal mi sil;. j:1khr
w .l.!;.orączce t:l{ofa, nic p;t1111jqc,\· nad s()hq.„
1

Był

maty woclntrrsk, a tam d11kolu ~~.a
w11y kwiat<'iw w zieleni i rndncj śwk~/.11ści
żyda„.

--- Le,picj, abyś sit; przyp~1t rzyl i nallla,, Jowaf, a rwhdbyś uto.pić: chwilowe .zdcncr- 1Kta111stwo ! - •przerwał gwałtownie
wowanic„.
w ten s•1rnsóh silitem się ll~l
1>arę bab i może tych Jafok upudrowanyd1
rozpr.ciszenic ier:o myśli.
w to wierzy, plecie ghrpstwa, a1e wiem, że
„.~ Nie, jui ją zo1haczysz ! ona„.
między
sobą gacl~1,ią

zet:v sc11sac.ic; lub pstrokacizn~~ ti..:matów ciekawycll, lcclicąL~Ycl1. ..
Jef,!;O i.:ierJ)ie11ie 11skrz.\ d[alo c1L1cha, ale
sta·czato ·CZ!llW'il'l\a w 11a.is1 rasznicjsze odlll<;ty. Trntl110 pa11owa,l: nad snh~1. Przcpracnw:111v .it1;~ Hic znal gra11ic, wz.l.!;lt:dnic
11ic Jllrid zlliL~ś~ 11pmlk11ia,„
\Vsiparl.v na n1uj1:1n ra111it:11itt, rn1hvil cicho, '[Hzcz. ty:
Tam 1111a !
,{ ciei1 kobil't~· s111d sil; z puza iira11ek tajcumicq dw1'iciJ Ż.\ ( l11tlzkid, L'ic(1 straszny,
,iakh~r na 1p11sty11i. ~tlzie lt'-'.,(() dhi:.~ośl: straszy, przeraża... I l11knla cisza.
TaJll 1111')i 111')] maja..:z.\·, a szl11ha sic
patrzy na In,„. w.\·t rzl'.szi:za 11i.:zr.
Nie 1111·1wil. ;ile tall mi sil; zdawalll, ze
podohłlL' slnwa sLnz1;!
A u11 sil,'~'.ll:\! dri k k'•Zelłi...
. J:.iże ! Cz1:rski, czrżh.i.· lirak 'Woli, jak
was k1)cl!a111. nie ·~;i1'tcie dl:i nii:.i!...
\V.rrwa! sk 1)dvm11it: i l1· 1 1~·~·i:tl iak s1.a-
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straży rzemiosła.

11wtk:t cl111r;1.
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\\'.\ •,1,edlem d11 drnp,it·;~11 piil\oi11, ahy z „11asn·,i pn1\\i1~..:ii" 11d1.·..::yi.10: T11tej.
szv m:tlarz. z;1'..;t·1\\''it:\ '" '•Wl'.i pr:11.:nw11i ż11.
Jl\,' \\'J':tZ z p;tlll:lll \\'(11\l!ll\I, l\..'./t:lllL dat tło
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na ten temat inaczej, a
Śmieszyć mię to zaczc;lo, ale ostakeznfiarn, kto.„. ja, ia, •a nic ona ...
Znn'Wu piliiśmy. A dymy i 1milczeinic u- nic tkwiła w tem prawd~t. wii;•..: i ht'I! istotpiDrne nas dręczyro i stnicafo w 'odmęt u ny, hezmicrny, ah.v ~o odraz11 :t.niszcz.vć
slowcm !nb chęci<1 111etamorfnzy. ,\Vidzia~
rnnie dom.vsfów, u niego szaJ.ci1stwa„.
tern, że Czerski b.vł jak l:l\va wulkanll. n:l~
Wtem 011 dat poczHtc:k ·przerwanej kan- ,znos,z•ica
tamy, a tdmąca zniszczt:nicm
wie 111~ 1 śli i sMw -- jego olll"azowi:
wszystkie?;o !
-- Morski! tyś dohry czf,rJwiek foa en
Trzymatcm .l!;D .za rękq, gdy wtem do11111 skinąłem, boć sumienie mi pozwalało!)
chodziliśm~' do jer:o willi, wtaśdwie micsz~
ty to rozumiesz: wszak ona winna mi 1hyć
kani.a, jakie wraz z pracow11it1 zajmował.
wdzięczną.
Wywiodfem ja z bagna. ·Woniemal na pi1;trze cutcrn.
zifc.m ją po świecie, a11y obudzić w niej uO§wictlona rz<;siścic pracownia. Z potajone pras;·nienia wyższe, pi.ęlrna, aby .ze
mną wspófpra.wwala„..
A ona tylko: „t.v za firnnck rnuślinowyl.'.:h .dwil.! sylwetki cieni mi.1.rn!Y, rzucah1c k:mtury w ruchach rMmasz dtuii i nic więcej!"„.. Dz.isiaj i tego
nej
'PO.Z!.\' .„.
mi 11'ie zarmci, boć pracą zdo!atcm •wszyMimowoli przyszło rni ua n1rśl: co r.a
sfko 'WY'równać, {Jkryfcm ią slawą, boć ..z
biedny tc11 artysta na tle takiego :i.ycia.
częstych wystaw mówią o kim, ·O ;portrnoie
„Tu miłość jcgn szalona, tam za firank:1:
clż.bkty Czerskiej„.„
Ale sukcesy jei nie
ona, ona, ona„."
sycą: jedynie się spyta, czy sprze<lateś o·lnaci hrabiny S.„ ·ha, ha, Im„ .. potr.zebuje na
Skojarzy Io to pojQcia w tej pra wdzic.
suiknię, aby s·ię wydać piękno. temu gachoie życie artysty czc;sto trngccJjq, ztla sit;
wi... ... ,znasz go! ten smarkacz! ,A .ona„. ona!
mieszać w najczystszym krysztale z napoT'l.t już zdaf sio jęknąć iinstrunlC'nt, któreg,o
jem upnjei1 truciz•ni;„. A w dodatku na tej
strzaskane szczątki dn,;ęly 1po raz .ostatni :prowi:J1cji, gdzie .Judzie zuali tylko :plotki i
tym głosem zahkia w echach smutku„„
· radość 1pust4 z cudzego nicszczc;ścia, jak ga-

Prof.. Antoni Adamus,
I,

1

Redaktor: Klemens Orchulskl.

dyrektor aespołu orkie.sfral·
nego WarszawskitJ Ra.djosta"
cji nadawczej, upisd ilm1tra„
cię muivczną do tztuki Wac·

ława GrubińrkieJlo

W dniu. 29 ub. m. uroczysc1e obchodził jubileusz 75 lecia swego istnienia Cech Starszych .
Tokarzy, w Łodzi. Obchód uświęcili swą obecnością przedstawicie le zawodów pokrewnych ze
sztandarami cechowemi.
-'

„Księtni·

o.zka bydowaka".
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