1W ka:bdej ,kiJa,s,ie mal,o wda;wal się w rozmowy z na11.czycie1ką, 11.afomias.t pilnie ba·
dal dzieci, które - prawem ·niezwzumiałym są ,odbiciem niajwiemieJszem nauczycielki, jej ruchów, tonów i... seirca.
.Eg,zamin1m\·at dzieci podtug programu,
le,cz star.al się prz,eniknąć do .ich umysrów.
Między :iinnemi pytaniami stawi:at }edno
wszędz.ie to samo, .zręcznie iwymyślone któremu przypisywa.l s:Hę .rnwela,cyjną:
- Wymień, daką znasz kobietę najbardziej go·dną uznania?
Gze!kal na ·odpowiedź, fascy1niując wzrokiem ·dzieci, istarając s·ię uchwydć znamienny 1wyrnz ~warzy, •zdradzieckie słowo ...
1Ale wszędzie t:war.ze ,i umysły ·ukladaly
się o.dpow.ied.nio· dla ·j:nspektora, wszędzie
odpowiedź była owocem szkolnej pracy:
- Jaia:nna ·d':Arc, Je::nme iHachette ... Czasami, orygi1nal1niej: Marja Medy;cejska, KawUna Cor·day.
Szkota w Chabo is byla ·wyją1tkowo b,ie·
dna.
Inspektor zauważy•!, że dzfatiwa zacho·wywa.la si.ę inaczej, ni'ż w i.mnych s•zkolach.
Każ·de dz.iecko myślało samodz-iel.nie, odpowiedź jednego nie wplywata na in:ne.
ifospektm przebiegł wzwk.iem klasę i
dzięiki do·świadczeniu, nabytemu dwud:ziesto1letnią pracą, po·maw.at dzied 1
0 wybitniejszym intelekde, d1Z.ieci, stanowiąc•e przyboczny orn·z.ak i odbi'cie nauczydelki.
- Pow.ied·z mi, ·dziewczynko - itak, ta
w niebiesk.ie~ st~kience - jaką znas:z ko1biciG najbardziej godm1 uz.nania? Cóż, nic nie
masz do p1ow·iedzenia?
Mala o p10 1ważnej tiwarzyc.z.ce i spoirze1niu, mów.iącem: „A ·cóż to ciehie może cie·bie obchodzić?" ·odparła spokoj.nie .i ·z prostotą:
·
- Znam, pa.n-ie insp·ektorze - mo1ą mat1

- !Nie chcesz 1odpowiedzier
- !Nie 1 chcę - skinęlo ·dz:_,drn gtóiwką.
A 1nspek•torowi wydawalo s'ię, że jasna i
smut.na .twar·zyczka dzie·cka mówi:
- Żeby :Ci 1odpow,iedzieć, .musiałabym
o·dkryć moje „ja", które należy tylko ·do
mnie, wszelkie pra•w.a .i1nspektmslde .nie mają mocy iwobec me.go „Ja" - cokolwiek ·ono
myśli 1
!ub ·czyni - 11ie maiżes.z wiedz1eć ani
1

sądz,ić.

Podcza s gdy .nauczydelka pisa.la .zadanie
na tab!.icy, inspektor. dowiadywa! się u innego dz,iecika:
- Twt0•ja ko:leża.nka, którą tera:z pytatem, fo sierofa?
- Nie ma już matki w domu, proszę .pana, ale .mimo ·to ma oina mamus:ię.
- Jakże to?
Mitkzeinie i znóiw .ten wyra·z twarzy, mó1

1

wiący:

- .Hola, panie inspektorz.e, nie chodź dalej, każde ,z nas ma ,prawo do swy,ch myśli.

Dzięki

·inspektor

temu ,.;zakawwi dowiedze:nia się"
odjechał uświadomiony.
Sierot-

ka miała matkę w szkole. Nauczyci.elka
ibyla 11ajlba.rdziej godną uz.nania kobietą .ct.la
s,ierotki. I w tej sz,Jrnle 10T·szak nauc·zydelki przeczuł .intuicyjnie, że istnieje swoje „ja"
któreg10 tykać nic 1w0;lno.
A nauczycielka nie różnif::t siQ istotnie od
ws·zy s·tkich ·i.nnyd1 nattczydielek ...
1

Pan inspektor wrócił do prefektury.
Prefekt, chcący z kole.i egzaminować spytał go żartohl.iwie:
- 11 ·Cóż? Priomocjc; Legji tr.zymam w
zawie,szeniu. Kto jest moją doskonalą nanczydeliką?

Czeg;o1ś s~ię ·dowiedział?

Pan inspektor dowiedział się wietJu r:ze~
czy podczas swego ·objazdu. NaJważniej
szą byla rniewą;tpl.iwie „soHdanmść mifozcnia", .nauc·zo.na przez matą siero 1tkę ·O poważnej twa1rzy.czce, gdyż insp.cktor przy.
br.al .tein sam wyraz 1twarzy, pogodny, a nie:zha·dany, i cicho· odparł:
- Nic mam nic <lo powiedze.nia. panie
prefekcie.
Ttum. Ir.
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kuźni

M. Flory,

zdrowia i

siły

fizycznej.

kę.„.

!Inspektor zamy.ś!M s'ię. To już c:oś, ale
chyba je:szcze nie to. Może ,„nieznajoma"
byla tutaj czas jakiś.
- Jak ·dawno uc·zy .pa.ni w tej szkole? spyta.i -nanczycielkL
- Od pó! ro1rn. Ta, która byfa przedemną ...
- .Dz.iękuię pani, ·to mnie już nie ·obcho·
dzi.
Gdy pa.n :inspektor wszedt do· s.zkoly w .
Plucteux, na,tychmfast po·czu! pewne pod.o-· .
bieńs,two nastroju :ze szikolą rw Chabok
Hzieoi były mniej 111ędzne, ale twa.rzy.czki kh1 tak jak i w IChałJoj.s, a ·nawet lb.ar<lziei ies,zcz1e, WYrażaily .indy 1widuaJ.ność ;
obecno1ść .myśH.

/Na sty1nne pytanie wiele dz'iec·i ·o,dmówifo odpowiedzi, ale widać byt.o, że inie
c.zy,nią, tego z ni·eśw.i.adomo.ści - wfo,dzą,,
tyHm 1J.11ie chcą ,powiedzieć.
1Wystucha1wszy kiiUru nieu:nikn.iony·ch , Je.a.nne ·d'Arc ins·peiktor !Zagadnął ·dzies·ięci.o1Jetnią dz·iew.c·zynkę w. żałobie: .
- rWy·mień, malutka, k1 obietę :najbardziej
godną 11.lzn.amii:a.
,
Dz.i•ewczyinka spo1jrzata na· mfog.o iw.ielkie::
mi 101czami z ledwo do·st:rnegafaiem źdiiwde
niem .i wyrzutem.
1

Ranna gimnastyka w obozie letnim Y, M. C, A. dla chłopców w Mszanie Dolnej .

1

Redaktor: Klomeas

Orehułsld.

„

·Słynna ·artystka Kumed·Ji Francuskiej 'została przez jury uznana· zfl 'pierwszą
. piękność f'.ranc!i.·, , .
1

Odbito w drukarni: „Kuriera Lltdzldqo'0•
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Teatralja„

Lesz1czy:ńskd„ Pa·~nucego - l\Vęgrzym; w rrol·i
z:aipre1zentiow:a.t s·ię pulblic1zinośd ~a.r

1F:reinkilel,

Sawę

-

lBry1dz,ińs:ld, Se.me1rnkę

Co słychać na prowin- Le1ryna
Kronika stołeczna.
cji? - Oryginalny teatr.
sza1wsiki1ei dohry nas.z ·znau10imy :ze sceny łódz
ut:a1J,ento1wany 1p. Alfred Szymańsk,i. foieJ,
w
Wiy;sta'Wi·einie ,,1Snu 1srebnllteg.o Saliome.i"
Teatrrzc iN:amdowym .je·st obecn1ie .naj.pow:aż SJ,orweim - rerwja talentów ia.ktmskikh rmd-ko iw jiednej 1szłucc s,po1tyJmn1al Słahiej m:an.i e~szyim e•we·nemem1tem żyClia teafralnego
wy,p.aidta obsada ró1l foohilecy1ch, 1ndefomi1ast
i
ch
Warszawy. .fod:ruo z na1j:pJ.omiem1iejs,zy
tyile ze w1zględu na :ńi,edost:atek k.w.al:irfikacyj
rraJpołę1żn:ie}szy.ch dz'ieł dramaty.c;z,nych 1na01gólny>Ch (o .czem n.a.wet 1mo1wy :być ip;ie .moszeg10 „Jrnięci!a p101etów" w którnm krwawa
JJ.ip.: Gromn:i1clGiej (Safoime:a) 1i Zahiors.kiej
.ż.e)
rnma:nty.bui'llą
1i
reallTho1sć ,s•pla<ta s1ię z g6nną
:(rK,s.ięż1nti.czka), i:Ie 1rnasikutek ni:ezupelnie odp.oc:·zno1śdą w prze,dzilwny węze1l .twói-c~ej f.anwied:niego kwialiftika1cyj 1t'Y;ch 1z;ast1osorwainfa.
ta.zji SI01~aick1ieg:o -:-::- j1est przy scc11ktZ11ej reW k,ażdym bądź ra·z,i·e 1oe:nn:a .p,róha rea.Ji1
dla
N:aiwet
e,bylej:aldem.
1rni
aHz·acj,t zatd:an'iem
zacji .„Sillu srehrne..g.o S:a1Iome:i" in:a sceni1e Te't1ak ~triaw.neg.01 i idoiśw.i1adazó111.eg10 reżyse.ra
j'a'k ri. Te:olfill Tr·zdińsk:li, s.zczęśliw1ie ;po1zyska- a'tru Narodioweg.o stanorw:i1ć 1będzie dużeg.o
ny 1dlai sceny w.a:rs·zawsildea. iRMnomdniość i ·znaiczenia w1kla1d do repertua:wwego ska:rboa teg.o Te:a1tru; li należy w:ie,r:zyć, że iwikł.ad
r.óżnolhair1W1no.ść nit.eik ,pio1etydde.go t1w1orzy;wa
z któirego utkany :z101st1al suMeliny 1rysunek 1ten 1n:i.e będz:ie bym1ajimll'i1ea s1p101czywał .bezozymii1e, Je,cz przeciiwn~i'e - .jak najc·zęśdej
„Snu srnbnneg·o Srulioime•i" - stw.arz.a. w pr:acy ii1nscemdiza,cyj1nej t:rud!l1iośicii 1ołbrnymie, dla sy.dć będzi 1 e pulbtJi.cz:ność ~ęcz,ow;o1śdą 1i plęk
kiMrych iusuni'ęda :Prntrzebiny lby~by zespół ruośC'ią„ wfaściiwą kleino1t1om wie,Jlde·j poezji.
śr.oidków techn:icmyreh r p1ernoualinyich 10 :iideSygnalizo:wa:ny 1prze·z n:as :nieb1iez1p·je,cw.y
alnyim TI.iema1l p.o.zi.omie.
spór dy:rekcj>i 01pe:ry wa1rnz.aws1de,j z ·zespoRzecz zrn1zum.i.a1ta, ż.e narwet 'przy w1i,do- f.em ·chórzy.stów, g;r.o,żą.cy 1na1wet ui111ieruchocz11ym 1dobr.ze a nader .sumiern1ym wy1sHku mi'err~e,m Tea,tru Wielkiego, z,o,si;ał sizczęśH
reży,sera, ini1c wszystki:e ·z tych szko1puf 6w,
w'ie, d:rnigą w,z:aijemnyieh 'll'Stępstw, wlago,,,o k:tórych wy.żej;, da.ty s'ilę omilną(; P•Oimyś.J:n:ie. ·dzo:ny. Opera 1ruszy:la z rnl1ej-;ca., sez<on s·i:Q
W :S1z1czególno1śd - iwyraź1na ibyl:a dyslmr- . _m·z.po 1 cząt. Ni.este1y, jed·nak, bmk fa.chlQlwe1mrnnja pomiędzy sy.mbołJ,e;zną fafrtastycz1no- go :a ene1r.g·i'C'Z'neg10 k.ietrowll'iictwa 1or:a1z ogrośc1ią 1pięknych, samyich w soble, .dek,orn,cyj
mnie iho.Jes:ne dlia umprezy ·01per.01weu redukiDr.aihik.a1, a p;ar ex·ceHenice :reali1stycmem p.o- ·ci1e (1np. w :oir.ki,estrize) uspois:aibliają raczej do
tra1kt101Walllfom wli'eliu scen .f moimem1tów dra- dość po111mego :zapait:ryw:a1n.iia ·s.ię ina k0tle,ie
matu. if'o 1 g1fęhi,a ·to jes•zcz1e :i wyj.aisk1rawia te bieżące.r;o sez;onu. Spr.awa oipery wa1rsz:aiwz.arwi.toM.i i :pioiety.ck!ie H1ce•nei.ie 1sameg.o dzfo- skiej 'jest w swem obe,c,nem sfadjum c:oernś
t,a, któ,re uclmdzą uw1adze ·c·zytelniika, 'P·o.g-rą 'Wiiielce pcdobnem do„. kw1adrntury .k1ota. W
~0111ego w 1wzkon.y 1chlrnnięcfa cz:a1riodz.ieiwarunk21ch aiktualnych, >har1dz.o 1 odle~ty.ch 01d
skieg10 w$ersza Słiowacfoi,ego - aile ina sce1nie po.żąda1111ego JJ01z:it0mu, trudno Hczyć ·na norwystę,pu.ją aps·o fado w ·spos·ó.b wyraźny i
ima1l11ą choć.by frekwe,nicj9; .a wi1ęc 1de1ficy.t
dosadny.
n.ieumi:lmfony. „Zliik1widowanie" Opery, 111a
iP1ter.ws•zi01r2ędina obsad1a,ról, zwf1as:z·cza .w
wzór Teabru :i.m. Bogusławs.foie.go, s1p:ria.wy
dz'Lale męsk.i1m, wy:r1ówn:a1la j zaC'iien11ita wfole .rówmlież ·n!:e mzw.ią.ż,e., .g.dyż spo:woid.01wa tousterek ~nsce!l11i12a1cyjny,ch. Do1ść wymienić, by 1rnnli,c.c·Żność WY1pfa,ce:n.i1a hairdzo wysoie Wen1ryhorę grail So1lsk:i, ;g,egiment:a:rza :ki;ch, w s·z·czególno1śd :i wiogóle, 1odipnuw ,per1

iP,oimyśi1n:Lejs0e tZ1a•to iwleśd 1l1dą z 1P:r101WiLtioji, oo dowodzii„ że .p:ra1ca sz,cze,piie111i.a kultury ite:aitr,alnej 111!ie :poizostaje h~z wy:nikó.w,
jeśli ty;l1).\jo 1prnwadzt01na .jest systematycznie
.~ wytrwale. O mgani1z.aicj;i tea1br6w wileń
skich :w se1z.ointe bieiąicyim, pioid 1ogólinem 'k:ieno1wJlli·Ci~wem dyr. Osterwy, diuż pisal>iśmy
obsze·rn:iej. Dodamy 1tu tyJfoo, ż.e 1sezo1n w
" t. zw. T1e.a1tr·ze P1olskfm, po,d ibe1z'PO'średinia.
dyrek,cją :p. F.r. Ry.chlowskieg·o, riozpocząl
s,ię już :w 1dniu 1 1b. m. ·i z:a1pmvliada się jak
rnaj>le!p:iiej. J:ak ,dobchc.zas, teatr ten ma 1COdziennie wyipe1f!lli10111ą w1i1 do:wn:ię., ,oo 1iest .na
stosuinki w]leński'e rzeozą inie1witdz·ilamą. Obintżentie ce1n .miiejsc ~ra ·z pew.n.01śdą w tern
po.ai,eszającem :zjaw.isku rolę :niepoślednią.
Po1myślni1 e rówrnj.eż :zafatwii1ono s.prnwQ teatn1 w T10.runi u., p·oiwierzaiją.c zrzesze1iiu aTtYst6w 1pwwadzen:ie teatru ,operowo - 101peretfoowe.go. W teil1 sposób kUer·ow111ictwo z:amie1rza pnzyciągnąć d'o 1tea1tru .pubJ.iczność
nie:polsiką, ·C·O ze W!zględów ,chnćby tyllw rirfa1nsowyd1 ma pow:aiinc ·zn:a1cz.e1nie. Trudrniej by.t1oby to 01s.j1ągnąć :przy :istni1e:nh1, teatrn dmmatycz'l1e.g10. A w:ięc - sui g,ener:ts
kJompr.oimis. :Pomyśl.nie ro·zpo.czą.l ouz seZIOn teatr ,pl10,cki; wystaw1iadąc zaws,z.e mile
Wii:cLzialllego ,1Pa:na Dama1zeg;.o". Ki1e:riowniki1em t·ej :pJa,oó.wkii n.ad.wj:śla,ńs:ktiej j1est .p.
Denho1ff-GoJ.01go:wsild, re.żyse:rem p. Hry1niewicz.
A teraz ma~a ekskursja aiż - ·na .drugą
P<.Hkulę. ,w 1 najbliżs,ze1j P'rzys·zfośeli roz.poczni·e w Nowym Jmku idzial:aliJJ!o1ść tea1tr wielce 1ory.gina'1ny, .tea't·r - dams.l{ii,, K!re:r1ownictwo handlow1e ii :a:rtysty.c•zn,e ·01raiz f.i111:runs.o,wa111i·e teatru sp.01czy:wają wylączm:ie w ręku foohiet. W 1zes.po.Ie jest zna~lwmifa p.r:ww.aiga
'Prze ds ta wi.ci elek •pl.ci 1p,ięk1111ej, PrzJ; wylhorze 1s:ztuk p·iierw:szeń1st;wo będą mi'.a1ly utwory mł,o,dy.ch .<rut>o1re1k d:r:a:maty.c.zny.ch. P1o:za1tem 1za1l1oży.ci.elki te!a·tru ·zamter.za.ją jiuż w
p,rzys·z!yim ·miku pr,zystąpdć do budo:wy wlias ne·~O· gmad1u„. Je;śH tylko it·e wyhitnqe ,femin.isty•czne te1ndencJe :pójdą •w pairze z pow.ażiną te,ndenicją -- .a.r•tystyczną, :wszystko
bc;tlzi1e dobrze, a „damski teatr" sfa'TI.ie się
icdnem z najdekawszych .curi1osów nowoDelta..
jorskich.

sone1oWli Ope'l'y, do1ść .J.i1czine·mu jes1z.cze, mimo ws·zelkie redukcje; ·i ta w1ięc a.Jit.e1nn.a1ty.
wa d:a'ije ,Magfatr.atorw1i· sfr:aty. T fak źl·e, i
't:ak niedobnz1e„. A naj.g,oirstZe 1t10, ie hrak
wl1a§e1nwego .czfio;~i1e,foa n:a 1wla1śc.i:wem mi:ejs.cu, kt6rylby ·imprnzę operową ,p1otirafi1l ująć
w cugJ,e .i umiejętuie wyprniw.aidz,jć ma s:ze1W:pir.aiwdzti1e :beg.oa·1oroiką, 1 równą dr.01gę...
czny budżet •teatr6w ~ars 1z:a,wsikikh 1p:rnew:iduje dla Te.aitrów Wielki1eg,o ,i Nar.oidio1wegio
2 i pól milj. :zl·oitych 1def.ilcytu, ale hairdz.o być
mciże.; że tbeozka hez d:rna„ ja:ką 1od pewne··
g.o czasu są teatry miej1skie w .Warszawie,
po>Chtonie 111ietylko ·tę po1wa1ż·11ą s·umę, ale je.
s1zcze wlięced, dalie:k<J w:ię,cej
Bo1les1ną 1 sprawą zamiknię.c.ia Tea:tru im.
iBo,gusl1awslde,g.o :z1ająl S·i1 ę, 1n.i1e.iako z urzędu

i

1

Pr led

karczmą.

J.

Chelmoński.

••••

I

1

,z.

sld:a1dając na 1rę.cc 1pp. 1mi111tistrów
1pulbl1iczne.go ·01mz praicy ;i opieki
spoileczneu jednobrzmiący me1mo1r}a1l ·z żąda
niem rew.izj1i 'ł·e•go ws1zechpo1lskiego już ,Jzisfa.j skandalu. iP:arę zdaJ'1 z teg,o 1111emorj1a·
ln wyjętych, wp.r.o1wadza ą1.as 1otdr:a1z11 i1n me·
dli,as r•es :i uzasadn.i.a glęhoką sluszno·ść wyS'tą·p:ietllia Z. A. S. P.: „ ... Łudzo111y 1oibictn'iicami wydz·ierża.wiie,nda gmadrn przyszf y k,iie·
'l"0'W'l1!i:k te.atm ... 11a1wiąz:rnt pertTaMacjc z ·w;i.czc strt0111y i·nnyd1 te·atrt'iw, .mniemuj4.c., 1iż p.o~:1;q.dą ·z.apewni101ny w:a•r.s·zfa1t .pm.cy. Uchwala
J,oma artyst'ami, fot>órzy w.obce tego -o.drizuc:ali nier:a.z b<ndzio :lw1rzyst11c .pr101po.zy.cje
,l\1agis tr.atu, mocą której Teatr /1111. IBogusfa.wsldte,go ma przejść 'P·Od z:ar1zą1d wy.Jziiaf.u
kul tury :i oś1wi1a,ty. zaprze pa.szcza calko1w1iaie ist111ienie 'PO!Pt1hvrnei 'Sceny, gdyż wyd:ziaf
ten, .nii1e ·pos1ktdając .odpo1wieclnic.1;0 budżetu,
nie będ·zi1e w staT11Le stw,orzyć żadne.i tego
rodzraju 'i111s.ty>tuc}i" ...

A. S. IP.,

oświecenia

1

1

Chcial.oihy s·ię widzieć .że ten gorący apel Z. A. S. IP. 1111ie 1po·z,o,stanie doscm wo:Ia ..
jące,g.o na pusz.czy, lee.z ·z.riaiidz,ie it11c.11dźwiięk
! zr·o1z.urn'ietni1e u ik>ieri0,w111iiczych sfc'i rządo
wych.

Wystawa ~brazów „Mistrzów Malarstwa Polskiego " w Miejskiej Oalerji Sztuki.
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Pejzaż

tyrolski.

Al. Gierymski.
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Ja wnogrzesznl ca

H. Siemiradzki.
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Śmieszka.

B. Szankowskt

Polowanie nad Bosforem.
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T. Ajdukiewicz·

io

Sz. ly

(Ciąg ~Ji.szy~„

kie

r

Sala maszyn

przędzalniczych.

'1 kalnl~tęczna.

Snowalnia.

i

I
t

Frag~ent sali maszyn napędowych.

Ms szyny tkalR mechanicznej.

Suszarnia.
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PR. M.

Zdrajca,
Z Obozu Polskiej

Pewncg,o jesii,enneig.o drnia Mia,te10 ,fafoone
WY'Szed:t w:c.ześnlie z ·domu :wr.a1z z żomą dla
slmntr10,J.oiwa.n1ia jednego ,z pa1są,cyd1 s:ię stad
w oddal101ny;m lesii•e. Maly if1or;tuna'bo ,chohl
rioidzii1oom toiwa,rizy1s:zyć, ale .odc.ie,c ll1liie wz:iąt
go z s,obą; id:r.01ga byfa horwiieim :z,byt dakka,
:zresztą mrusia1l ld,01ś w d<0mu ,po.zosita1ć.
·Wy,oi 1 ągn<1ęty n.a piiaskru wy;grzew.ail .się w
prrnn:ie1n'iach st,orie:a, pa•tr1ząc ·na toną,ce w
blęl\)itach s,zczy:ty gór·s1die !L myślą1 c ,o sm:aicz~
nym 01b.iledz.ie, k1tóry g 0 czek.all w •nd 1 eidizi1elę
u s-tryja - wójba w sąs:i1eidn1ieim .mii:a st.e.czkitL„
Wtem rmJe gly s1ię st:rzaly, a ,je.du0icześ11ie 111ia, ścieżc,e ulmzat się 1cztiarw:ilek w fa.chmanach. vVs1p,i,eira,ją,c się ma st:rzeIMe 1z rtmdem wlók1ł s1i~ę ku .ctoimoistwu.
.Teide1n zie
strz.a:Iów tr:afil go w 1nogę.
ZbH:żyws1zy s,i.ę dio ,chl,oip·ca s·pytal:
- .Jesteś iSyn1em Mmteo IP.ailcio111.e?

M. C„ A„

1

1

1

1

1

1

- Sprytmy Jesfoś,. kuzyatlm ! -- 1s1nó1ho1w.al :adjutant ,inną ·dwgą wydobyć pra;wdę z
malca. - ZaJdzde.sz d:aleikio. Ale żyj ze mną
Iepkj w zgo1dz i1e. Gdyby :111ie ·tai, że nie ·chcę
riob'ić przykrości memu ikrew111:cmu 1Ma·teo wied~i:albyim jak ciebie z.a żyć!
1

-

Bah!

-

1

1

1

1

1

1

1

JliOS'll.

Ale jah: Af.abe•o ,wróci

o:porw,i,eim

wszy,stko !f 01jciec .za •kil.aans't'wo
ci dohrz e skóir ę.

-

We w1z,rnku 1forttmaita z.a1bly slo poż~da
nie.
- Os:zuśaie ! Chdalbyś mLcć te111; e:e~a~
rek?
A zeg;a1rek tymczasem koty.sal s·ię pr1zed
jeg.a oczvima,, za:w.ad,zaiją,c 11ii'e.m:al i0 k 011nec

iPytrnni1e? !

z,oba,czysz„„ Ale słuchaj, bfidź gr:zecznym, .a inie 1p,oż·ah1Je1sz ,te·g.o.„ dam ci ·COŚ.
- Kuzy111Ie, .raidzę ci ,śp,ics1zyć się, 1bo G!lil
nettin cLoiwle•c ze :s:ię tymcz:asem do las·u,, a
tam„. ,i dzie 1 więCl!u t'f;tkiich 1?.:rncMw, j.aik ty,
:J1'i,e znajdzie g-0.
Adiiuta1nt wyjął ,z kle1s:zeni sr.ehrny zegarek nia stalowym ·la:ńcnsz1m.
-

1

Pokusa była zbyt silną.

mu

wygarbui•e

f,01rtnnafo .pod:ndósłszy lewą rękę wskaz.al po12a .siębie mi stóg sh:una, 10 który się
plecyma wspoierat.
Aduntant w mig z:r.oz-ihmiat :Puś,c1Lr fa6eiusz·ek.
Forhmit1to za,c:is111qf dł1of1, zerwail 1S•ię m.a
równe no.g:j 'i iodsko.c·zył na dzies•ięć krokórw
·od siog;u, który ż.0J11ie 1 rz·e wne.t jęI.i 1r:ozg:arrmiać. Niebawem 101cz.am kh 1nlmzai! •Sli.ę azf.owiek .01k~rw1aw1i•oily ze s1ztyletem w 1ręku z
trudem nr6bniący sta11ąć ima 11mgach.
1

)

- Ta:k.
- Ja 1na:zy wam saę Gi1anet' tl() Sa111p1ieuo.
Po1Iicja za 111111ą. Ukryj mnie, 1nii e 1mo1gę 1iść
1

1

1

dalej.
- Co ,po1wi e mój <01jde.c, je1śU
bez jego, p,ozwolenia:?
- Po;wiie, ż·e,ś d:Qlbl"Ze zwhiJ'..
1

)
(

-

Kto wlie?

-

iP:rędiko1!

d'ę

ukryje

Zbl'tżadą slię już.

-- Co mi dasz za t·O·?
Ba111idyfa ·s1ię1g,ną:ws,zy ido 1k:i.eszeni wydobyt p1ięć frauików. fmtuinat10 drwyie.i1l sr·ebrw 1st.o gu s1i'ana tuż
przy dornu ,i ;pr:zyikry l Gia:netita, który s:ię
w nią :r,zud1l taik 1z:ręcznie, ż,e nie s1po1sób by110 przypusz,czaĆi, aby s·ię iktia it:a:m uk.ry'W'ał.
Z bokiu mzgairnąl nieco s.i1ano., dają1c przystęp po1w1fet:rzu.
Pobi,eg:lszy 1na1stęip1nle do swpy ippzyn1iósl
lwtkę z ko.ciiętami !i umi1eści'l ina .wfonchu
st.o,gu.
P 0.c:zem p.oilożyl s:ię z;nowu w sloń.cu.
W .pall'ę -chw,iil p,01t.em 1srześ,CJiu łurc1z1i w

mą monetę„ zrobił dziurę

1

1

Uroczystość poświęcema chorągwi, darowanej przez,
kościotowi w Kasince Malej.

Wigwam indyjski w obozie.

obozowian w Mszanie

1

mund1um·ch z aidjufallltern ina czele stailo
przed domem. Adjufalllt był dalek~1m krewnym Mateo Fakoine.
- lak się .maiS:z, ilmzynku - ·odezwa1l się
do' ·fm1tunato - po1w:1eidz mi, w któ.rą str.onę p1oszedl Giianetrto, jego bo'W!i'1em s.zrukamy.
Jestem pew:ie.n, ż,e mijał w.aS'ze domostwo.
- Spałem.
- Niepr.a:wda., 1n:i1cpoin1iu! Stnz:a,ly dę :niapewino zbudiziity. ToW!ar1zys1ze, prze1szukajc.ie chaitę. On mu:si lbyć rtutad. iKul1al już na
ied1ną naigę ! Ło1tr rwteidzi:a1l diosko:na1
Ie, że
nii1e dorwiecze 1s:i,ę do fa.s u. A ,ciiebii,e smarkaczu tZdzielę ręikioje.śdą s:zpady 1z1e diwadz1i:eś
c:i.a '!'.aizy! Zvb.aczymy, czy nie WYŚ'P·i 1 ewa1sz
prawdy!
iChiloipi.ec pa:rsknął śmi·e,che1111 i 1odpa1rł z
emfaza.: gifa:sz.cząc ik:.01tikę.
- Mo1im Qljce:m iMate:o Falcone.
- 1Adjut.andie - sze1pnąt jede:n z ż101l1n:i'erzy, który już ;w:róc!iit :z !kró'tkJie,j r,ewi'z.Ji w
sktomnej .chaltc~ - 111.re zadz1ie1r:ajmy :z ,Ma1

1

1

1

Chtopcy polscy w obozie Y. M. C. A Czesk1eJ w Orawie.

Ogólny Widok obozu w Mszanie Duinej.

;teo!
ZbHżywszy się ,do stogt.i s:ian.a, uderzy l
Wefl bag,net,em, podciza:S .g,dy Cbf10.p.ie1C IZ :111ie1

1

'WZl'lllS'Zi011:1Yiill
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s,poikoa,em

:p:ieś·cłil ko:tkę.

"\

MIS5 f AY :cuLNiEJ:<, fenome-nalna tancerka „Ziegfeld FolHes" w Nev-JotKu
posiada niepowszednią urodę i czar mlodości swych 20.tu wiosen.

-1-

Adiutant rzuciws·zy

wyr:w.a l mu
iJnof1 1z rękii. Skrępow.a1no ~o a11atyiehmi1ast
pomtmo slilnego opom. Giam·eHo 1l1e,żąc na
·z.iemi 12wiąza1nv jak ,pęk ch:róistu zwródl
gJ1oiWę w s'br101J1q zbliżająieeg10 siię d.oń .Poirtunato.
- iPodJy ... ! - wycedzi:ł, inie.tyle iz gni'i:!wem, 100 z pop;ardą.
Dzi·ecko rzwjl·o mu .S!rnbri11y .pie1111iądz, 1aile
jeni•e.c jak gdyby nie 1widząc tego, zwrócił
się id.o adjutanta.
- Kochany Gamba, 1nde .mo1gę ·iść.
- Zr.o\b.iany n.osz.e .z :ga,Ję1 z1i :i ·t.wej foap10ty, a 1111a f.ennlie Cresp1oili ieLo,s1:aniemy konie.
- Dobrze. K1aż położyć a1d1eoo s1.orny na
1wierzch.
iPodcz as gdy ż.oiln.ierz,e s,zyilmiw.aH nos·ze,
l\foteio ·F.alco1ne z ż.oną 1zja wH się migle ma
ś Cli eiicie.
- .Iiola ! mój stary - z.a,wioJal :adiutant
- :to ,ja, Gamb.a, twc'ii krewITTi1ak. SchwY'liaH:śmy OiameHo Sa'llpierw !
- Dz·ię.ki !Bogu - z.awo1lala stara Faloone - w zcs·z!ym tygodnli·lt 1UJkr:aidl nam d,o1ną
stię nań,

1

1

- T~ój syn -,- s:zepnęia wip11Jauąc weń
swe czarne .oczy z miemem pyta~rniem.
- Zosta:w - .odp1anl \Mateo - .ojcem mu
jestem.
Ma1tka uśdsnąwszy s:{n:a za'Wr·~cd1la szlochając ku ieha:cie, gdzie padłszy ,przed rMatką
Boską w żarliwe i tz.a,t0inęJa 1~ „odHtw:ie.
·Przes1zedlszy st 0 kro:kr', w Mateo ;zatrzynrn,t s·ię w wą wozk
- fortuna to, sta11 p1 zy tym ka1nic.niit1, U··
klękndj :i .zmów paoier7.
- .Qjc·ze mój, ojc te, nie zabijaj mn.iie !
- Mów pade:rz ! -- p.owtfo·,zy.t Maiteo
stms·znym głosem.
Dz'ieciko łkaJąc odmawktć p.oc·zęfo „1Pa·te,r", „Cred·o", „Ave Mair1i1a". 1'iitm1ję di0 .M:at.kii Bos:ldej, .a w k1 iń·ou uciidut.o.
- S:kończyle.ś1'
1

1

1

- Ocll, mój 0Jc:ze, przebacz mi, iJHie .zabi... ...
-· Niech ci Bóg prz.e1ba 1czy -- odparł Mateo,, dając ·ognia.
f.o.r;t11111iafo pa.clił trupem.
Nic 1p.atrząc na .zwl.oki 1M:at·e·o sldewwal
s.ię ,km dotmowri po t.n!patę by swe.go lSYina po1

g:rzebać.

Na s1po1t:lmnie h:egfa ju;i, żm1;:i zaalarmowa1na wys'trzałem:
- Goś ty ,z.r·obil? - krzyknę!ta.
- P1oir,z ;ądek.
Kolbieta zachwiała się.
~ Od.zie dzi1cC:ko·':'
- ·W wąwiOrzte. .Pochcrwarllly g0. Urna.rt
p.o chrześdjańsku. 1Zafoupię ·Ms·zę S1 w1iętą 'Za
jego duszę .
num. Jotsaw.
1

ŁÓDŹ, dnia 3 października 1926 roku.

Rok III.

Nr. 40.

--ąl===

„Warszawianka" w Sofji.

„

lrnzę!

rcydzieło

- J3rundil ·się jak lew - .opmviradal Garn·
ba - a później ·ukiry1l ·Się tak dioihrze, że bez
pmnocy mes~o kuzynka Fortunato, nigdybym go niie hyJ imla~L
- f ortuniato ! - zaiwo1lal Mate o pr.zeria-

Zeromskleg na scenie .łódzkiej.

żi01ny.

- Tak. Oia:nett.o zary:l się w tein stół!:
sfaina:, ale kuzynek ,g.o wyda1l z s·ekre:tiu. P10w1i.em wójtowi. Prnyszle mu na:pew1no .p·ięk
ny podairuniek, :a ·nM:.w:isko wasze :podam d·o

rapoirtu.
-

s.ze:pnąl

P.s·i1a kre.w ! -

1Mate.o ,p.onu-

rn.
rna111ettio

na no1s,zach, 'U}rza1ws zy 1zblii··
1Ma1teo w fowa1rzystwie Gamw 1s·t·rrnnę dr,zwi .chaty mów1ią.c z
j'1tŻ

1

żające~o się

lby spł1unąf

dzi'w1nym uśmiechem ina usta.ch:
- Dom zdrajcy!
Zimny port wystąpiif nrn zbil:adtte .czot.o
1

M-ateo1.
Ws1party n:a swej istrzclbiie Mate.o .ponurem s.pojrze11Iem mierzy1l .syna„ 1który :z 1rniepo!lwue1m :na twany prze1nosH wz.mk 1z 0J ca

Drużyna

w:.uszawskiego klubu

pilkarskie~o

0

Warszawianka", która

ostatnio w stolicy Bulgarji.

bawiła

1

n1a

matkę.

~ Dolbr,ze z:aczyna·sz ;pnzemów:il ojciec wres1zoie sp1oko~nym d 01sem, s·trns·znym
iednark ·od Humi1on:ego gnd·,ewu.
- Qj,cize ! - ~zawo1la1t :ehlo1pii!e,c ze J.mmi
w io.cz:ach p.oidcho·dząc do Mateo, który krzy1

kną,!:

- Pre.c,z odenmie!
Dz'ie cko sfa.nę,to· wylbJUchają·c lka1rniean.
- Kto ci dal z·eigareik? - s py.t1ala matka
suirow10 s;p.os~rz.e,gl.sz:v ila·ńcus·z,ek ·z,w:i:s,ający
,z ·po.d kios.zuli chłopca.
1

1

- Mój kuzy.n aidJutaint.
- ·Matko ·- .zwródl srię do iio111y - to
dz~ie.c:ko .jest P''.erwszym ;zdrajcą w naszym

Na inaugurację sezonu zimowego w Teatrze Miejskim w Łodzi zostało z olbrzymim 'nakładem '~ił
wystawione arcydzieło dramatyczne Żeromskiego „Róża 11 • Na zdjęciu scena ż balu.. : sprawa ·v1:

1

rodzie!
Paiczeim ·Zia-r.zudl strzelibę :na ramię 1i ·zawrócit n.a drogę wio1dącą do Jasu, kr 1ZYiknąw
s1zy ma syna, by sz1edt rza in:ian.

Dz·iie,ck.o 111s1lucharo.
Kobiieita 1P.o-dbdegła do s;wegio
1

męża:

Redaktor: Klemens Orchulski.

Zwycięska

8 A Z. ·s. Warszawa, mistrz stolicy w

wio.ślarstwie

na rok 1926.'

Odbito w drukami: „Kuriera Łódzkiego".
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