Ods.zcdt, 1pozostawi.aj~1c ich sam.vch soibie; drżącc1111i z k:kka n;1lrnmi po1Ll!niósl rnoty1kę i ·ryde.1, udat. sic; ua 11n:tęjs1c;e,,1sik<l'd 1mia-.
'lo Wj~bry·s1nąć źródło i .zaibrnl się .rączo do
roi]? o.ty.
iBirat •i siostra, stojąc :w 111•1i1lczcniu twar,zą
iw twarz :pakzyli sc!bie "wzajem 1w blade,
~mieni.one oiblicza. Nie rnie:l:i sl6w dla prze„
,paSit:nej głęibi s1wyiel1 uczuć.
l~o!biili wraże.nie ·dwóch :wi.dm z ,za ś1wia
tów, bielą swy.ch bwarzy świiecąc ·w slof1cu.
Ter:aźniedswść zniik!a im z 01c.~u. Oboje
1m~ślą i .uczude1111 ,zaitonęli 1w 01kmtnej wze·sztości.

Pomi,ędzy •nimi stała dc;rodna 1vositać niicbos Z1c·zy1ka „„
1Morder.c!Zy czy.n Olafa, który zib:urzyt id1
żyda star ·się cienieim i m.roz-il serca ja,k
~rnźiny sz,um 1p-oiblis'k•ie:~rn wodo1spadu.
Bra.t zwle:kaj~,„c i :n:ieś:rnia.to pocl1njóst rę,kę.
.
:Siostra, ruch k:n tlostirzcgis,zy, idrg;nęta.
Przed ocza:mi ujrz~u!a 1krwa we ,p:lamy. -

B\·l je.i ri'1w11ie n!licr1rn dalekim iak w1hvczas„ ..
Milicze:Ji.
Ręka Olafa o;padfa 1powoH, tak,. jaik się
byta podniosla.
Odsunęli się od siebie.
Na•g;.Jc.„ W ,pamięci ,;im s;tanę.j.o dzieciń
s;t:wo ich, zaiba:wy i trosiki la1t .naj1mlods·zy1ch.
1Kcdące cie:płem uczucie zaHLl·o się w 'iich ·sercadt .j jasnem światle.m ndihilo iw z11nącQiI1ym
wzr.oku.
Z seride,ciznych nici d1zieicięce,go wieku, z
1c1uszy do .duszy w'i,ć się :po,ozęly 1mi1sty·czine
wiązadła imo.s.tu 1poje1dnania ..
Godzdna. cll!du naitleszJa.
Nie byto •iuż grzesz.rmgo 1Prze:stc;1pcy ·i nie·
1

s:z.częś!ilwef

·Ofia:ry.

.Jeden ból 1ws1pó'1ny clbojgu L wy1rasitają1ca
z.eń„. nadzieja.
!Nie~ wiedz'ieli, :kto p-ienwszy wy.ciągnąf
ra1111ic·na„„ ..
W 1CiZY·id1 ·oc:za1ch nmJpie,r:w sita.nęły 'lzy„.
Czy.ja .Pi·\.!.rś wy1buchla ipie1rw1szcm lka:nicm„„.

Plas.tyka i. Rytmtka.

iKiic-dy 1pM11iej n.fJ.r,zyt.n.rnnicli. r:v1dcl oi}ca
wd<\Ż

jes,zczc 1dz1won:i1ł we:sohi.
Zro1fril' z11a[c, ·alh}i t'ieilm1i.' ,f.,fad1yHł się
imo•cno 1i 1potę:ż1ne1rn ude:r.zein:ieim ·wbii rycteii ·w
1

1

zknnię.

Wie1!1ki .kamień 1po toczyt się w .dót. Us.ty:s,zeli 1pJ,usk wody.„.
Grells ·odrzuc.iwis1zy ry·de1l :w s1troillę, wy·prnstowal z,gar1bioną postać :i .z i11śmiiechem
w Jasnyd1 acz.ach 1i .na :rn21promie11io•1iej. 1tiwa-·
rzy, -pirzy,g;arną'f ·dzieci do sie1Me.
Slup perlącej si1ę w !blaskach słoń.ca'
1wo1dy strzelił ·O.d s1tó p stanca :ku niebu.
Piemws·zy ,pot.alk woidy, .n:ieiCO imę.t,ny od
gJi,ny .i 1pfas1ku u swe1g'l1' źródta, 1dailej. już ply•nąf 1p1r.ze1zroczy:sty11TI ·i 1pó1ysrkującyim w slO.ń
cu strumieniem .
Ojdec d dz'ieci 1s1t.a1J:i we ·tiroje., t.11zy.mając
się za ręce 'W .nfoimyilll 1podzfwi.e. Ze: wz1ro1kfom •pr,ze,d ol:śniewają,ceim sf ońce1m· schyrlo:nyrn, pa1trzy1li l"Oznnarzeni na 1btęlki1tną. taflę
:W'iją,cej sdę 1w oddali rzelki, za :kiłó:rą· J'e 1ż'afa.
:drn,µ;a, pmwa1dząca do kh ojcow·i,zny i ws.p(ll
•ne.go pr.zys1zte,go życia.
Tt-am. ,Jotsaw.
1

1

1

trosce o

1

naimłodszych.

w t.odzi.
W roiku. f910. licze1H:·ca iDalcro1ze'q, o w"51~~·
sok:iej, :k1ul1tmze mt!'zy.cz;neJ· i' .d<ucho·wef p„ ·
li och s·tworzyta w .Łodzi pie~wsze·· · k·om:.
1plety .gimnastyki rybmiic.znej, spotykając;
się z ..o~g6lri·eim uzna.niem~ „ Le1kcje rytmi1ki
·Oidby1wa;ly Siię W OOCCi!1eim' ,J{.011se:r1w:atorjll!ril,. ·
a 1podówc1ws jes.zcze· sz1ko:le muzyc.znej.· p:
rL Kiieńs1kiej, i do1piero w 2 fa.ta' 1p6ź.nieJp.
lioch' 'CJ',bwo·rzylit własną sz1kotę giirnirnsty>
,k:i: ryit'iniczne;i.
W rnku. 1918 1p.
Pasz'kówna. !Zalożyt·a. 1 wlas11ą1, szko.h; g'.imnastv.:. .
k!i · ry.tmi·czner Dos,kona'la piaiiist.ka,, uibsolwe111t:ka iko111se,rwa,tor}um w P·ra1dze czeskiej
kladla ,gł6wną wa,gę ma stro1nę · 1uimuzy1k1al- ·
ma11ącą. .Ja1ko .dos:ko:naly 1peda,gog, zdrnbyła so1bde syimpa1tję 1w:śr6d dzlcd.
· W :pi1ęć ;lat iPÓŹnie.j wyjeieha.ła jedna;k !ku
wielkiemu .zmartwieniu swyd1 ucz·e.nk do
\Va-rszawy, by taim kontynuować siwą pra1cę. Szkolą lódzlką ,zajęła się mfodsza jej
s.i.os:tra ,p. Stefan.ja Pa·s1z.kówna.
W międzyczasie ip. Zcno1bja .Janc·zewska
założyła •W nas.zem mieś.cie 1s·zilmlc 1Plastyki i tańeiów rytmiiczin.yd1. Jako a.rtys,tka
drnmaityczna, ·1dówmą •wagę :ldadzi:c na stro-

tt:.

1

Scena plastyczmi, wykonana na lekcji przez Jczenice kursu trzeciego Szkoły Plastyki'
i Rytmiki p,, Paszkówny w Ł,odz.i.

•••
I

1nę taneczną.
spaikajają
s,j,ę

Diwie więc już sz:koły .zn-

1coraz

większe

za.initeiresowanie

1'odziane1k.

1

Obe·crna„kiernwniczka s.zlkoty p. fo.Ja:k.o- ·
·wei - iP. St. Paszkóiwna 1roizsze1rza 1nidylko loika'l, aJe i pmgra:m, ido·dając 1d·O zwy!ldyah Je1kcyj jeszcze sol.feig1gio 1i zaisa.dy imu1zykii, k:tóre t·o 1p.r1z,eidimioty 1po.zos1ta.ją obowiązk,oiwe ityJ1ko ·cliła .dzie.ci 1i dla .a1bsol we11,tek szikoly. W.ielika. . prnyje.mnolŚCtią dla u·czenic jest. chór silrn'l1ny !POid bat•utą :P· dr.
KiuryJ.uk01wej. P. St. P.as,zkóiwna, saima do.,.
.sikona1e wyićwkzona 1techni1cznie 1i tam:cz1nie, !kilaidzie ,główną ·wa·gę na 1te·chni1kę cia1

la,

Najzdolniejsze uczenice

Szk. p. PasiZkówny

. na sali szkiolnej.

Red-.ldor: Klemens

OrebułskL

,p'1asty!kę ;i .itJ:llipirowizację fa11.1ec.zną.

T.A.N.
Odbito w dL;,ukarni: ~utjera f,.ódzldego'".

··· ·
·
. ,, - dz"t w dniach 4 ·i 5 b m kiiemnas.z w safad1 Gra.'nd..:Kina dla zas:ileniat·ś·wycl:r ·;fUin~ ·
E,uchl.iwe zawsze T-wo „J(r.opla Mleka .. urzą i ·o· . . , . , . . . . .azfonkin1iaimi Zarządu T·oiw. i kupującą !PUihli:c+;no'Ś·ciią,. i1.uduszów. Jeden z Jcios:k6w .tej. ,vnamom1c1e .zysikiovmeJ ampirezy wraiz .z . .
.
.
.
'

.

strui·e nasze zdięc1e .

Teatralja„
Premjery warszawskie. - „Reduta" w Wilnie. - Z teatrów węgierskich. - Tristan
Bernard i nouveau-riche.

Tea:tr P·oJskJ wystaw,i•l w ,tyd1 dnia,ch
„Cara P.awl.a" Me1reż1lmwskiego, dając Zinowu wJdo.wisJm w,zorowo .zmollltoiwane i wyreżysernwane, je1cLno :z irzę,diu ty1
ch, na których fundowaina Jest zasfożgna reputacja
p.ieTwszej 1sce•ny dr. Szytfmaina. Autor szeregu .cLrnma1tó1w historycznych i d.os,!m1naly
rzna wca krnni·k sta1r.ej 1RotSjii, Dymitr Mereż
k1owskid 'W ,jCarze !Pawle". jaik ,zresiztą i w
~nnych swyd1 utworach, 1
nie za1puszcza bynaj.mniej autorskiej so·ndy w :psy·cho1logiocz,ne
czy historjo1z·ofic;zne gtębie rosyjskiej przesz
.fo;ści. Daje nabomiast rnczed dramatyczny
szemat, czy pr.ze:krój ·pewny:c.h ep01k canrizmu, 'traktując swe zada1nJa panoirami.c:cnde,
widowi.siko.wo" utrzymując charakte,rysty.czną żyiw·oiść .i :ko.loryt sceniczny.eh e1pizo1dów.
TragicZille dzieje cara iPawla I, ginącego
j.alko of.iara spfaku swy:ch najblitŻszych, qplą
ta•na w s1ieci .initry.g •i zaw.i,ści .dy1na1sty.czny;ch,
któryim 1przerwodzi stynmy ihr. !PahJe1n - uję
te 1.Zosta.ty w 9 •01ds,Ion. ip,r,zy.sfowio1wa s·tarnnnotść i bo·gate ,zasoby i1nsceniza.cyjne Tea.bru P·o~s,~ie·g.o - pozwolHy wy:dolbyć z ,;Ca
ra iPawta" de·go styl wla1ś·ciwy1 szereg efoktowny.ch scen, r,zuco111y.ch ;na tło· lbarwne,go
życia 1dworrskie.go i woj1
s:ko.wego, w ujęciu
reżysersiki.em K. Borowskiego, tworzy ·caJ.o:ść scenoicz·ną 1bard.z·o i1nter·esują.cą, us pra1

wfo.dJ.iwiają.cą

w

.zupetno1ści g01rące 1przyję:

·Die,, ,z jakiem 1po1ws.zechni·e .pr,zyjęta 1zos1tala
p,remj.era.
Pomimo 1braku :i•wylfolej, uudz:kiej t'feści,
na kitóry wo.bee swej szkiicow:o1śoi, ·cierpią

1Postade Mereż1kowskiego, .cz.oilo,we 1S1iły Olbsady „Cara Paw!a" z 1P. Jun.oszą-Stęipow
sikim na ,cz·elc w roil1i tytulowej, ipoitrarny
wyg-orać z 1ponmej .me1J.odJji idrnmatu, wszystko co siQ wygrać z 1niei dalo, do1sko11ale maski i hiisto1ryczina w.i•emo•ść 1Jrnstjumów pnzyczy,niły się rów1nież w ·niemałym ·sto1pniu,. do
uplastycz•nlcnfa głównych figur dramatu.

.z fats·órwe.g·ó glttpst.ewika r.zecz ido wyfr,zyma·nia.
Wileńska „Reduta" r01ZiP0>częla w tych
,dniach 1ka1mpa·nję 1zii.lnową„ ,i1naugurują.c sezon - po ,dlug.i.ch J mo.zol,nych 1przy,g.otowaniach - „Mazepą". 'Przedstawienie stojące
na wyjąitk01wym 1P0tziomie ar,tysty.cznym inosUo bairdzo soknny ·charnk<ter, dzięki obecności 1prz·eds.tawikiie,l,i wladz i spo!ecżeństwa
wileńskiego. NajbJiższą .preimie1rą „R:ediuty"
będzie „,Złote Runo" 'Pr1zy1byszewsikie.go, uśw:iet'll'i.01ne wstępną 1prelekcją auto.i-a, jednego z 1naj.po.ważniejszych dz·iś, dak wJadomo,
kandydatów do. ,pań·stwowej inagmdy .J!it·ernckded.
Wśró:d najśwJ!e:żs,zyd1 111owo1ści teatrów
buda1pes121teahkkh, &poro sądów ·i 01p:inij wywoJa.la 3-akibowa sz1tuika lk:o1biecego ·pióra:
„P odedy1ne:k milo.sny", L. Jfatvany. Oto do!ŚĆ ITT!ie1pr,ze·oiętna osno.wa t·e·go „pojedynik:Ju". On .i :om - dwoje do1śwliadcwnych
,j .po.d ka·ż.dym ·w:zg;lędem wysoko UJkszfalconych ludzi - zlbJ,i.żyJi s:ię ido sieibie1, ·zawierają.c jerdnalk w :poaz.uciu .g.rOŻE:\ICego „1nie.bez1

1fa rsowa sce:ruka „Cw.i.kJlińsik1iej i ,f erfoera" ,z energją walczy o swe 1prawo· -istniienia, a chcąc utrzy1mać się ina p.01wierzdmi
możliwie częsfo oidświeża :re1pe.r.tua,r 1i 1n0iwe
sztuki wprnwadza na a1f,i·sz. 1Wystaw1iona
ostat1n'io ,:tirnncuska ifairsa Verneuil'a 'i Berra
nosi dość orygiina.lny tytu.l „Mecenas Bolbec i jego mąż". Ory,gina.J.ny zres.ztą tyil1m
na pierwsze wejrizeinie, ·gdy boiw1iem ws,pomnimy o 1bieg:11ących btys1rn ;;-;icz·nym 1p~de1m
prądach eimancy;pacH, zrozumieimy niechybnie, że mecenasem jes·t - kobieta, no - a
.mężem jej - jej mąż, któremu dwniec fairsy hodaj ~a,zdroiś.ciić :pozwala. Sprawa bowJem poi!ega .na teim, że .pani adwoika.t1ka !Bol
1be.c, mimo .poiwo1dzeni.e, roz,gfos ,i wsz·elikie
uśmi.echy swego zawodu, zatęskinHa ikoniec
końców do ro.zilwszy swe,go najglęibs1zego,
koihiecego .powofa.nia. „Das ewdg .wej1bldche" zatrluimfowalo nad a.rnbi:cjami samod.zieil·naiśC'i, 1pani IB01l'bec •P01wraca do naj,bliż
s,zych i naj,prosts.zyoh obow:iązków t. (?)W.
kaptank1i domowego ogmiiska. farsa 1pp. Verneuil'a L Ber.ra o tak przy1klad:ne.m .zaikończe
nht i wzoirnwym 1moira1e, jest' ·sohie siztucz:ką
pr1zeoiętnie 1niez·lą, ·chocfaż dow:oi:p Jej ni·e
posiaida cedi pierws.zo.r:ęd1nej marki, a 1pi1kanter!ja staje się 1niejedno:kimt·nie ikarkoJ0im,nfo ryzyko,wmą. Dobry .zespól z 1p, ćwiikldń
ską. na cze.Je w roiJ.i adwo'katki -'--- s.ztu1kuje
niedo.statiki i ibraiki aut·rnrs1kiej S1P ótki, czy,niąc
1

1

1

1

pie0c.zeństwa" twardą umo1wę.

mifo,ś.ci.

Uważadąc,

ż·e

poidda:ni1e s·ię poziomym
namię,t1no1śdom ozna•czaloby dla obojga u1po1karzającą 1i usfa1tec.zną 1klęs1kę, .nieizwyik1!:i
ipa:r.tnerzy sz·ukają :ratuniku w ·ro.zej,ściu się,
w ucie.cz.ce Old siebie. •W kzecirm akcie jednak widzimy sytuacj.ę - poj.ednainia, które.g·o motywem ipsycho:logi·cw1ym ma być

ziwlerząt

1pepsipe!ktywa d.Ziiecka. Takie ro1zw,iązanie
sztuiki, ·o.parte na do1ść kruchy·ch 1pr1zesfankach i kłócące się nastroijem z dwoma aktami poip.rnedza1a,cemi, ·stwmzone zositalo
ini·ew~11t1pliwd.e ad usum czy ad ,gaudium sze;,,
· rokiei publiicznnś·oi, inie 1przynoszą.c sztuce
O•CiZYWliście P·Ożytku.

W caile .zgrabna jest ikoimedja A. Schopflina, p. t. „Dama w ·cze·riwonej s·ukni", na1pisana z tale111t·em i Jmmmem. Pewna nieznana
przejezdna dama ·odkrywa w ·skromnym,
prow:in·cionaJ.nym nauczycielu rysunków
wielki talent malarsk!i. Nauc.zycie'1 sądz·i oczywiśCtie, że re we1atorika jego ta.lentu jes t
wta·śnie tą kobietą, 1Móira da mu wiarę w
mifo.ść, wiarę w żyd·e. Ale :nieznajoma .pragnie być dla malar.za czeimś więcej, ·cihoe
J:Jyć jego muzą, 1nde 1kochainiką. .Dlate,go też
godz.i artystę ·.,z ŻOiTii:\, nrnstę,pni·e zaś poma·ga
mu wy,z 1 wo1liić się .z więzów ,prowi1ncio1nalnego 1środowis:ka i· 1}J'odążyć drngą do stawy.
iPodczas ·oistatniego poiby1tu z,naneg.o autom francmskie1go Tr·isfana Bernarda w Wie
dniu, lais zetkinął go 1pr.zy ~aa,drmś bainkietowy.m sitole iz pewnym :nouveain-1riichem. Chcą·c się ;poipis.~ć, ulbo·gi duchem do1ro1bkdewicz wdał się 1w dyskusję .na te.mat iródeł
i istoty Jnte1l'iigencj:i. Bernard slucha·l 1z an:elską de:r1pliwrnśeiią wyg.lasza nych brndni
aż do chwili, gdy nasz ·nouveau-rkhe odezwal sJ.ę .z e1rnfa1zą: „I w mo1im .z.awodz'ie,
któr·ego .celem jest 01s 1ią,gni·ęoie „1pr.zyww0Hego" 1J.o.ga.ctwa, ·111iede·dnokwbniie r.ówm:ież ·n!iezbędna jesit - i1nteiJigencJa"„. „iCo 1
Pan powie? - odrizeikl z catym spotkodem Bernard - i cóż 1pan c,zyni w tak1ich wlaś·riie
wy,padikach?„„"
Delta.
1

1

~

1

1
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Ratlery IP· W!. Dąbrowsk1iego z Wejherowa, nagrodzone zlotym medalem na Wystawie Wszechpolskiej W· Warszawie,
medalem sre!brnym w Łod~i w r. 1925 i ·dy;plomem na medal
zloty na wystaw1.e olbecnej. Na fo1t. ·P· Dąbrowsika ze swymi
· pupiilami.

1

===================::::::....:
W:vstaw1a ptactwa i

iP0111!ieważ O·

boje 1wiiedzą, że :poza 1pfo:mie1niieim 1na.mięta10ści ·czai s:ię 1zaws1ze z,ty du·ch 1p,rzesytu i ·rDiZczar-o.wania, 1pa.rtinerzy ipostano:w:Hi1 co.fnąć
się w porę, roz·eg.rać 1poimiędzy SO!bą ,p·ouedy1neik oamru ·i wytrw.a1nia. ·Ta walka jednak
wywofoje drnp,iern ·naprawdę w.ilka tZ lasu u
.p1rowacLzi „pr.z·eciwni:k6w" ido 1Prawdz.iwej

r

~·-:·=---:-:~-___ ::-:=:-:::::.
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d·omo1wy,ch w Helenowie.

~~~~~~~~~~twd~~
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K'1ait'krr z wo·is:ko·wemi g·o.fę.hi.~mi ,poc:zitoweimi DOK. IV, . o.dznacwnemi zt.otym medale1m.

Ws·pa,niala

piątka prŻ·edstalWik,ieU

rodu ,ps,ieg.o nagr.odzona . kiHka:kirnt·ni,e zlotym medalem. .
„Setka", najmłodsza zdobywczyni nagrody. z s.tynnej ~uż w.śr6d ·hodowców zwierząt
piątki ratlerów p. Dąbrowskiego

-. 2 -

Klatki z przepysznemi okazami rasowych kur. i . ko~).ttó]V.'" ()lbr~ymów,
nych pq;ez· jedirą z fir'm pomorskich.
·

.wYcł.lodowa-

le lwłata.

I•

Prace archeolog.iczne, prowadzone w Luksorze ściągają do tej pięknej .miejscowości
afrykańskiej wielu turystów. Ku ich wygodzie wybudowano ostatnio wielki hotel, godzien stanąć w:· stolicy europejskiej. Na ilustracj.i widzimy wspaniały ogród palmowy
tego hotelu.

Dekre'ty i rozporządzenia Kemala Paszy,
zmierzające do zeuropeizowania Turcji osi~~
g::iia n::1leżyty skutek, zwłaszcza wśr6d kobiet. Turczynka.czuje się już tak dalece wolną, że bez obawy udaje się sama na dluższe
wycieczki konne.

12-letni mówca moskiewskiego t-wa antyreligijneg·o przemawia przeciw ko·ściotowi.

Przyjemności

turystyki.

Z okolic. Luksoru.

W tych dniach przybił do Kilonii pierwszy po WOJ.nie ok ręt amerykański ;,Memphis".

W Rimini (Wf1ochY ) z.osta·l odrestaurowa':lY
Łuk Augusta..

Prowizoryczny kierat wodny w wiosce. tubylczej pod Luksorem.

-5-

J edny·m z .najniebezpieczniejszych sportów j:.:!~1
turystyka. Znakomici taternicy i al,piniś~i
niejednokrotnie odbywają wędrówki, w których jeden nieostrożny ruch spowodować mo"
że śmierć kilku osób.
·

Ze sportu.

je~ włosów

LEON fRAPlE.
iLucile de iMrtrJel byila uroczą dwudiziiestopięaioletnią ko1bietą, :bladą, ·czarnowłosą,
.0 regular1nych lago·dinych rysach i tajemni-

lf·Ok

roczinie zawody na ipr1zela~ w dzień św. fl.uberta.
podczas takie.go bie.gu.

.czyim, ·intrygują,cym uś.mi·echu, Z'01szczącym
l}Jr.aiwie :zawsze na jej ·dzi1 eaięco 1za.kwjonych
us,tach.
·Wyiks.z.takona, J,n;teiliige,ntna, kpiła ·z :przesa·c1nyd1 haseł fomtniiZmu, a mimo 1to by,ta
lubiana 1pr1zez wszy1stlkie tk.obie1ty. Umi:ata
ży,ć .ze ·wszystkiemi, :i inie tracą:c nic ze swej
wyinLosiośoi, traktowiala jaik1by równe so1hie
najimieriniejsze kireatury.
Każ.dy jej .rll'ch ;i ikażdy uczy.neik peilen
,był wdzię:ku i koikiete,r}i, a ·na •P:ierwszy
1wut .Ó1ka 1p.ozna.ć w niej trzeba lbyl,o kobietę
:z charakterem.
Uwo1niws·zY Siię idro.gą se1parncj1i od ziego i .popędliw.e·go .ma1żonka, ipoipnzysięgra
sohie po,zos.tać n:ieczułą ·na wszelkie, ·choćby
petne szacuirnku i sz,Jaclieitinej intencji hotdy,
jakiie .Qldbierala dz1ięi~i swej urndz,ie, czarnwi .i 1111ąd:rości.
p.o.stanowie1nie to ·zrnn.Ho dumę wtasną
jej przyjaciól i wiclhieiielH"; 1któ1;1z:Y '1.llZ1!1a1i; 1łż
„ godzi .to w i·ch s'ilę męską· ,t WY'.POW:i·edz:ielii
Ludle wa:l1kę, 1P01le,gającą ina teim, ż.e wo~:no

na-

1

'białe1

Gra.

. Zwolennicy jazdy kon1n_ej _urządzają
s,zej

d .czar ny,ch Qirwi do alarbastrowo

ce1ry.
- Ko.b.teta ta .olbdarzo1na jest bystrym u.myslem, a wy:k1sztalcenie .i oczytanie podniosły wrodzo,ną inteJig·encję.

Takie ii tym 1podo!hne syipa·lY s·ię ·zdania
o ulubienicy zebrainia .
Wrnszcie Ra,ndioux wyikr.zy;knąl:
- Ależ na mi,ty Bóg! Was.za iLucile jesit
jak najba·r,diz.iej llmbie.cą z koOJhiet i musi też
być łatwą do z<dobyaia, gdy w grę wejd:zie
uczucie.
Żartowniś s1pytal wtedy:
1

- Czy ibyłby 1pad zdolny dowieść czynem swe go twie1rdzenia?
- Z catą pewino1ścią, gdyż nie chodzł tu
o wywa rcie dzia.la111ia ifizy,czmeg,o, a tylko o
uderzenie w is.frunę wraż~iiwości ikoibie.cej.
To 1też ·g·dyby ktoś mó.gt mnie tei da1111i·e
przeds1ta1wić.„ ..
- Obróć s,ię ,pa•n .i ukłoń, jesteś ,pnzedstawfony.
H.aind:ioux oslupiat - ize,brani dali folgę
swej wesolośai. Lucile 1ś.mia!a s 1ię, ·chcąc
.tern do reszty onieśmielić swe.g,o :Pr·zecirw1

1

nilka.

Z Miefskiei · Galed Sz~ulci.

im będziie sta1rać ·się •o je1 w.z,glęidy ii usiło

roześmia 1n~ 1eźdzaec

wać prze.taimać

01pór.
1prnzwafam wam na wszy
stko, pr1ócz 1prz,e.mocy f1izyczinej - ·01śiwiad
czy.la 1swobodinie !Luc.ile. - 1Chcę być 1ncwym ty:pem ikoibiecym - nie.zdoibytą. Życie
i romanse tak już do 1zinudzenia 1pr.zeds.tawiają nam lk!rnhi·eitę, ja:ko wra:żliiwą :i ,przeczuloną isitotę„ że ,nę.ci ml1lie doiw1iedzein:ie
wam, Iż nie .ule.gnę 11'i1koimn .pod wpływem ·uczucia milo1śc1, tkJl&wo:ści czy macierzvf1stwa.
,W r.z.eczy samej, w aiąs;u „dwóch ·ctlugt,ch
lat w aieikawej g)rze Lucile ,pozostala mie-

,AJe.ż ,chętnie

zwycięż.oną.

!Pewnego dnia powie1ściopisar,z Oeorges
Ra·ndMNtx ,został w1prowadz·o111y 1Podazas zebrrainia ·tnwa.r·zysikie,go do ate~ie:r. stynuego
malar.za, 1Randi·o1nx nie ,znal nikogo 1prawie
z o·be.cny.ch. Gospodarz wy,miem'il jego ·nazwisko i na tern ipo1przesta110.
iPewie1n ża1r.to1wniś, ius·lys.zaws,zy Z:nane
nazw1isko, za wo1ta·I:

, Żebracy przy wejściu do ściany płaczu", o-braz M. Hanemana, ar,tysty-malarza z grupy podhafańs:kiiej.

1

Sprdnterzy ·ndemiecey. uważają ćwii·cze.niia .na,go na "~n.r'e,g 11 za
·do cefo 1łirening.

naj,prędzej

pwwa1dzący

1

1

jakże lbyildbyśmy
s12czę,śHwi po1zinać 01pinję tak wyitraw.nego

.....:. 1Ach, dro1gi ipa•ni·e,

. li

li.

li

Iii

psychoiloga o p.ewned 1kohiecie, 1mlodej 1i ,godnej 1po1siadania, ,pani iLucHe .de 1Miltriiel, któ-:
ra 1mieni 1się być nLeczulą ina ws1ze1ik.Je holdy pfai br.zyid:l_riej.
Zaciekawi·ony R,aindiióux spyfat o dokła
dniejsze dane. Żart stawa.I się cora:z weselszy. I<:rnślon.o ·po:rtret o:be cnej iLudie, !każ
dy dor.zuca1l sJ6w:ko a 1nawet ·ro·zibaw:iona
Lu>CDle brata udz.i:al w oigól.nej mZJmowie.
- iPięlk:no.ś,ć tej 1ki0ibiety ląiczy w so•bie;
co:ś :bosikiiego ,z ozysto .zii·emsfoi·e.m.
-:. iP,Lę:k1ne 1kisiZtałity .uwydatniają si·ę w
WYkWiint,nych sukniach, Móreimi uimie pod1

1
,

Re.prezentacyjna druży,n~··Łod:zd w. pMtkę siatkową odniosla .
· t
b
·
za wodach z reipreze:ntaq.·ą iw.arśzaiwy w .stosrnnk·u 30 :20· zTwyt c1tęs w?. w Ur • ames. ina
. .
..
'
•' . . es o 1p1erwsze wię:ksze
;ZWyienęstwo Ło&ur w !Zawodach mię<lzymi1astow:vieb.

nie1ść ·swą umdę.

- Łagodne ·wejrzenie ]ej ocz.tt i sifinbowy uśimiech stanowia 1przejś1 cie ód klruc.zy.ch

,.Opary w nocy".

_,_

Z.

Sta·nkiewkzówna~

Ale Ra'111d:ioux iszyb'k!o opainował się.
By.! to wytwo·nny mężc.zyLZ>na trzyidziestoikilkołet·ni, nie !Pii~~ny, .aile ·o de:karwej Jakby ~ęaz:a:nej ·ciier1pieui·em i ży;c.i·ent •twa·rzy. ·
Aby złagodzić sz01rsiilmść iz.akladu, izwriócit się z ujmującym uśmie·chem do Lu.die:
- Twiierdzę, taslkawa 1pani, ż.e otrzymam
od pani 1prze.d u:pływem dwóoh miesięcy calusa, wywołane.go wrażHwością 1ko1hie.cą.
Od tej .po•ry .gra sdę zaczęła, IPO<lsy.caina
•w1izyitami, .s:pacer.ami, Ustami„ .•
PiWlllego ipopoludn1ia, .gdy Luc.ile ,zja wlla
Silf :na pr.zyjacie·lslką .pogawędkę u iR.aillidio1ux,
,powieiściio.pisairz izaimlmą.ł driiwi salonu ina
kluaz, iklucz schoiwat, i 1poka·zują,c ,zegarek,
•rzekl:
- Jeśli :zechoiała1by 1pain:i wyjść stąd
··Przed uiplywem .god~iny, musi .mnie 1pan.I JJOcalować.

.Z ,te.mi sil.owy usadowi! się w fotelu zwiróoonym ty,ł·eim do o.twarte.g.o okna, a oto.czyt stię ikólikami dymu 1z :papiemsa.
Lu!Cill·e ·szydziila 1z jego za:po•wiedx.i.
- Sądzii J;Jan, że .ponieważ 111ie ibytaim tu
.nigdy dlużej, 111iż kwadr.ainsilk, .zinuidzi mnie
ta wizyta talk otk.roipTIJie, że dzięki mei nieC'ie:r,pHwo.śct .uzy.sika pan po,calunek? iO, nie,
mój pan.ie I Oz:is1ia j jes.zcze nie wY&ira parn
zaikla·c1u l
[(r.zątala s:ię ,po jego 1poko.ju, 1prze.gląda
jąc książki, 1prizestawiająic rf1igur:ki 1i waz.o.niki
pe-lne kwiatów t
Nagle z 1podiwóma dat się s.ty.s:zeć śmte.ch
clz1eeika. Lucile 1P0tdhie gta ido oikna.
-- Painie 1RaJdJoux - za wołala .gwaMown1i·e - · córeczka •pań·sJdch sa.siiadów jest
Sa!Jla w ,p.o,kodu, pr.zy otwa:r,teim oik111ie i i.Zabawia się 1naisitawiianiem szyby falk, aiby odbi
jalo sloń,ce. Przy oikn:ic stoi stołe:k. DzJe.c- .
ko mó•że s.i·ę wdrapać ii ·W}~paść! Ndech iJ)a:n
S1Poj:rzyl
- IDmga 1pa·ni, ani my·śolę .01p111śdć wygodny fotel. Pani .za,pomina, że p.rowadzę

Ra1ncliioux, który 1pr1zyszedt za nią, WY.buchnął śmioeohem i wrócił do,soie1bJe.

:Ludle zdumI0111a :r·oze1r.za.t.a' słę wokofo i
spotrze,gła de·rnką J,e,az mocną siabkę blę;ldt
nego 1ko1oiru, ro.z.oiąmniętą w :ok:nie ·i ~dala
rriew:idoczną.

Po,częła wy.pytywać dziie~ko d dorw1iedz1ial się, że Randioiux na1uczY,ł dz,i·ewcizynkę scemki .pr.zy oknie :i :k1i1ikakrot1nie 01dtbywa·J
z nią 1próby.
Oburzoina stanęła w salon1ie 1Ra1nd.iioux.
- Niezbyt udana ue·st ipam. sztuczka! A
w każdym :razlie •nie wygrał pan .za:kladu, ho
to tby.Io oszukaństwo. Okazał się ·,pan ·nielojahly! Zrywam ·z ipa111em i nie :zo:baczę już
,pana nig,dy!
A wite.dy 1Ra1ndi.oiux w1zrus.z.ony ·i ro1ze1ntuzja.zmowainy, wyjkrzytkna.l:
- Ależ WYgrafom. M'·faśnie wygraf.eim !
Zdo:by!e.m 1pocaluinek 1dz!ię:k1i pani 1kobiecej
wraż·l1i·wo1śai. A wrażliwość ta itak pa-nią oślepila,. że nie zauważylaiś 1nawet mego •podstępu. Bo jaildż mo,glem mieć po wiód, .zamydrnja,.c .drzwi? T.aik, 1drnga •Pan.i, dow1io·dlem, że jest :pani 1p,rawdzdwą 1i ,godną podziwu koibiieta.. .Jeślii pocaf.u1nek data 1pa:ni
1

1

1

12a cm~ -

teim •więcej .poidikre,śla to ,pa1ni konie ,p.r1zyz.naje 1pani; że iiaiktad wygra.tern - jeszcz·e to jeden :rys 1kohieco,ści! rMam 11iie .zo1baczyć 1Pani w1ię.ce1?
T.o ·tr11id:no. Ale mialeim to, co 1}est ·nai1PiQlk::niejsze w pani - rnj.es1krępowa.ny nic,z.em
k·rzyik .duszy. Ach, .jakiż jestem .sz·częśi!iwy,
żem wiidziiał .01
drnch do1bmci foo1bie·cej, 1do.brod ujawnio;nej wlhrew ·wolii i be,z świado
.mo.ści !
Randfoux 1triumfowat, .a imiat 1przytem lizy
11-.0,z.czulenia w oczach. Lucile, •POdrażniiona
do najwyżs.zego s.topnia, skoczyła .ku ..niemu
i 1za.częta ze złośai bić ·go 1p1iąst:kami, krzy.
bie·cość.

fośH

1

cząc:

Randio.ux chda·f 1po.zosta6 .biernym, lecz
gdy uderz·en.ia ·oikaza,fy s·ię ·zlbyt szczere •i
dotkHwe, chwyail 1malie 1Pia.stil~i. i pr.zytr.zy':'

Dzieła sztuki podhalańskiei

w Łodzi.

.mat, a widząc, że Luci.Je ini·e 1usHowala stawiiać 01porn, lecz Pt0·chylUa się iku 1nieimu he·zwo:I,nie, wy;czer1pa1na. wrażeniwmi - Ra'll.diioux .doda.f ser·de·czny uścisik do wymusiione.go ,pocatuiruku, skoro i taik ża.Hta się na
niego LucHe.
1

Tłum.

Ir.

---o---

1

1

u

„grę".

- A.Jeż
na.prawdę

tu. nie.ma ża.rtów ! _[)iz·iewc,zymka
wesz·la na s·bole.k. Jeśl·i s.ię odrobinę .pochyJ:i, wyipadJ11Jie! Kluc.z! Daj :p.ltl
:Id•ucz ! iPohiegnę do in.Ich, ho 1eśli stad zawalam, iprz.era.zii się 1i 1sitirad ri6w:norwa•gę !
Prędko, k!l.uaz!
- Z wszystlkie·go 1foo1r,zysta się 1przy girze.
Be·z ,J!J·O·catunku nie WYi.dz.ie stąd 1pw111i 12a1nim
mi·nie goidiziina.
·
Luciile pr.zes.zla ·do ,pró:śb ..
- :Al·eż :z.rozum, d:rngi 1p.r,zyjadeliu, że tu
chodzi .o rat·orwaniie 1dz.ie.c!ka ! Spójrz, 1Przechyfa się l Pr.zez Uto 1ść po12wól mi WYiść.
- Po 1całunek !
-· Afoż 1pan jest 11ędwikiie.m! lPotwoteml
Zbroidniarz-e.m! Nie ·ustą1pi rpa,n? A wiięc do
bll'ize, 1po1catuję pa!na, ale zrów;nem ipaiwodz·ea:uiem .mo.głiaibyan ugryźć. To się 111Ie lliczy, t·o
jest :kradzioq,1e ! Otwór:z ipan te,rnz!
Luaile ipo.śpJeszyla do sąsfadów. Na
szczęście dirzwJ były otwair~e. Wpadła ido
pokoju, jednym susem była iiuż 1pr.zy <lz:iewczynce, 1pochwycila ją w rami·oina ;i- ,zdjęta z
o'lma.
.
1
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,,Legenda", ze zbiorowej wystawy prac Zoiji Stankiewd·czówny (1g~uipa podhalańska).

Odbito w drukarni: „Kuriera Łódzkiego•'.
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• · e ·. r2 ·ęde i o.d tygo1dinia des:z.y 'się 11>owodZe1TiiMI wysitawa

W Miejskiej Oaleir11 Sz:tiu!k.i .z.na adziha 1 gńol~~n Ja ~~·ę.Cti.U . K01Pan.ie zLeanniaików" Rafała Malczew.skiego .
.airtystów-malar,zY. ,griupy po· alla 51 ieJ.
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