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Odnalazł się "Złoty Róg" 

By zrozumieć ,.Wesele", trzeba przede \vszvstkim zaznajomić 
się z epoką i miejscem, które wplyn ęly na życie i twórczość Stani
sława Wyspiańskiego, autora tej przedziwnej sztuki scenicznej. -
Sta,ry Kraków, 1kulturah1e ognisko kraju ,na początku XX ·wieku, 
byt ośrodkiem poezji i malarstwa, t. zw. Młodej Polski. W kawiar
niach i salonach prywatnych gromadzili się artyści, .poeci, malarze 
i muzycy ówczesnego Krakowa. T am przy kieliszku, wśród li t rac
kich snobów i ml-odzieży, impmwizowali, tworzyli lub omawia li 
tematy swych prac artystycznych. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Przybyszewski, Kasprowicz, Rydel , Boy-Żeleński, Wyspiański. To 
„l'art pour I'art" - szfoka dla -ztuki - nie mogto wystarcnć 
wszystkim. ·w śród ·Oparów alkoholu i naśladowców francuskiego 
impresjonizmu Stanislavv Wyspiański nie czul się dobrze. Ten 
poeta-społecznik stanął do walki o nowe jutro Ojczyzny, rozdartej 
i ujarzmionej przez zaborców. Chciał pobudzić do czynu i buntu 
o wyzwolenie, o zespolenie inteligenta, robotnika i chlo1pa na drodze 
do nowej Polski. W spa.niale płótna historyczne Jana Matejki pobu
dzały fantazję Wyspiańskieg,o, który sam zresztą byl uczniem \viel
kiego malarza, zarówno do.brze \\ ladal pędzlem jak i piórem. 
,.Bi1twa pod Grnnwaldem", „,Racławice", „Stańczyk'', ,.Rejtan". 
„Wernyhora", ·te naj1pięlkniejsze obrazy Ma,tejki nie tylko przemie
nily się w wizje poetyckie w „Weselu", ale także pobudziły autora 
.. Szopki Krakowskie.i" do rewizji h istorycznej szlacheckiej tradycji. 
Gorący paitriota. myśliciel i artystd nie mógl pogodzić się z ponu
rą rzeczywistością niewoli Narodu, ·którą zgotowały mu straszliwe 
błędy magnackiej swawoli i poniewierką chlo1pa po1s'kiego. 

Tymczasem współcześni mu poeci pisali wierszyki o sadach 
i maju, o wiośnie i jesieni. bardzo piękne i nastrojowe. ale usypia
jące i leniwe. W poszukiwaniu wrażeń „młodo-polscy" 1poeci i ma
larze, znudzeni !kawiarnianym opilstw m dekadenci i snoby Me
rackie, zapragnęli świeżego powie trza i nowych tematów. Znaleźli 
je w bajecznie kolmowej krakow:kiej wsi. Piękne sfroje ludowe, 
tężyzna chłopa polskiego, krajob ra zy pól i lasów miały w sobi 
tyle uroku i mag:netycznej sity, ż niektórzy z poetów i malarzy 
pożeni-Ii się z chłopkami z poblis:k i h wsi. Wesele Lucjana Rydla, 
które odbywało się w chłopskiej chacie, dalo vVys.piańskiemu 
pomyst do napisania sztuki. Ale Wyspiański zdawał sobie sprawę, 
że to zbratanie inteHgencji z ludem bylo tylko powierzchowne. Nie 
mogło być zresztą inaczej. Obciążona tradycjami szl ach2tczyzny 
i mieszczańskiego dekadentyzmu in telig;eincja ówczesna nie umiata 
znaleźć prawdziwej drogi do ser ·a chłopa. Czepiec, wspanialy 

przedstawiciel siły i trzeźwości chłopa polskiego, mówi z pasją do 
pana młodego: 

„Poezyje, wirse, ksiąźki, 
Podobają ci się ws,tąźki, 
Stroisz sie w te kierezyje, 
A jak trza sie mirzać z czeg.o 
To pan w sobie wsyćko byje". 

To znów do dziennikarza: 
„Pon sie boją we wsi ruchu, 
Pon nos obśmiwajom ·w duchu 
A jak my, to my sie rwiemy 
Ino do jakiej bijacki. 
Z takich, jak my, byl Glowacki". 

Bronisław Dąbrowski, dyr. teatru 

Postać Bartosza Glowackiego, bohatera-chlopa z epoki kościu
szkowskiej, to pierwowzór Czepca. 

Wyspiańs!ki rozumiał, że prawdziwego wyzwoJe.nia Polski może 
dokonać tylko lud, a inteligencja powinna mu w tym dopomóc 
przez zespolenie istotne i czyn zbiorowy, a nie poprzez powierz
chovme i sentymentalne zachwyty i lubowanie się w 1nastroJach 
malarskich i poetyckich wsi polskiej. Ale nie :tylko rewizja stosun
ku do chłopa jest myślą przewodnią „Szopki krakowskiej". Poeta 
idzie dalej. Zagłębia się w refleksje historyczne i wymierza ostry 
cios w fałszywie pojętą tradycję dziejową Polski. W1prowadza 
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szereg postaci-widm. Przez scenę prz - uwają się na pozór fan ta
styczne cienie: Stańc zyka, Ry erza, W ojewo dy i W rny hory. Są 
to właściwie personifikac · c myś l i osób realn ych. Dia logi Dz ienni
karza, Poety, Pana Młodego i Gospod a rza z wi dmami to druzgo
cąca samokrytyka sl aboś i w wncfrzuej i ro zda rci a p y hiczneg 
inteligencji polski ej. Intel igenc ji ówcze ncj, obarczo n'" j t r:..1g icz rn~ 
spuścizną przesztośc i i wszystki ch \Yad naro dowych poko len ia , z ro 
dzonego w nievvoli. Odbyvva siG „ ruin ald zkie du: howe star ·ie : 

Leq pió ra or! pawie , gęsi ... ". 
Stańczyk, bła z e n król ski - który jakby zs tnpi l z obn.w 

Matejki - wy tyka dzi ennikarza \ i s ł abość i b az~rLtwo jc g rz e
mios!a. Zawi sza Cza rny , ry erz s d Grunwaldu, j st 'Uosobie
niem mocy plemienia Slov ian, k tóre -k ru zyło potęgę i py h , 
krzyżacką. W zy wa Poetę do Czynu, do W alki. 

Hetman Branicki - to ·obraz magn ata, ł o tra i sp rze daw z ka, 
obraz straszliwej samowoli i bezgran i 'Zn j py In sz lach ... ck ic j. 
Ścigają go diabły i przekleństwa spon i ew i era li~ ch nędzarzy. 

,Jietmanikś ty, hetmanie, 
chodaż byłeś lotr ! 
I sam kr , 1 byl tob ie kmotr. 
A my teral w psi ej niew li 
nie hetman , strz ę1 , łachm ' n · ... " 

Tymi slowami Pan Młody przeklina wiz jQ his·to ryczną, która 
mu zatruta jego ,,dzieil miłości ' . 

Ukrair1~ki lirnik Wernyhora j st wprowadzony do „Wes la" 
.iako legendarny wyobrazi" I id ei zm· rtwych\vs ta nia P ol ki przez 
lud, 1tej idei, którą w historii rnpre zentowal Koś iu 'Zko. (Leon 
Płaszowski - komentarz do ,,Wesela"). - Dah\c \V roc Gospo
darzowi zloty róg i ro zkaz pov stania, pozostaj ..., · uż do ko ilca sztu
ki, jako idea przymierza naro dó w stowiaf1skich, zas1d11i zym moty
wem dalszej akcji dramatu. 

Gospodarz oddaje ten symbol czynu w rę mło d go chłopaka 
wiejskiego, Jaśka, który ma zwalać chłopów prz d św it m. Ale 
słomiane sitraszydlo1 Chochot, u J 1pia len i ą melod i ą bezwla du cale 
kolisko weselne, a Ja iek próżno na wo tuje do cz nu. Zgubił bo
wiem róg ztoty „bez tom wieche z pawi h piór" . Go spodarz nie 
potrafi! przekazać mu roz kazu i dopomóc w cz. inie. S8m u nąt 
i wplótł się w somnambuli w e kol isko uśpionych pory \ , w. Trium
fu.je Chochoł, sl.omiany wi echeć, któ r m na zimę okryw :.tią zwię te 
róże. 

Tragiczne jes t zakoilczenie „Wesela". Ale U kim był obraz 
spolecze ós twa w zach W spi'lńsk i e g o . Poet pra ną l w t n spo-
sób wstrząsnąć sumieniem narodowym - pobud z i ć do czynu 
i ofia1ry. 

Dziś na ,,Wesele" patrz ymy innym i oczyma. To dl a nas drama t 
history zny. Bud zi si ę do ż cia nowa Po lsk a. Majdanki, T rebl inki 
i Oświęc ·m nie zlamaly vvoli N·nodu, nie 'kruszy ły ż laznej t żyz
·ny ludu. Bez,povvrotnie mi1n ę ty zasy dekad ntyzmu i ,,nagi j 

duszy''. Stoją przed nami zburzo ne miasta i spalone wsi. Ch/.op 
polski nie st ro i ~- ię j uż w kolorowe w - tę gi. Ale LO nic. Ręce sięgają 
po młoty i p ług i . B<.;dzi cmy bullnwać n::i nowo. Ziemia czeka na 
iew. Inte ligent, eh 10 ro l5cn1ik już sit.;' rozumieją i wiedzą. co 
ma j ą robić . 

D zi ś gram r „W Je" 1w znak rad ości , że od ra dza się wolność 
myśl i , kultu ry i pr, , ' · 

Tere a Suchecka 

Gramy ,,Wesele··. by słowa ,poety zabrzmial:v jak syg.nał złotegu 
rogu, któ r ' s i ę odnalaz ł'. Trz ma go w rękacl1 czlmviek prosty. 
ten czt.owiek, k tó rego już nic zas ra sz ą widma przeszłości - który 
łam ie i kru zy resztki terruru i krwawej pychy teutońskie.i. Nowy 
Gr:unwa'ld zgotu\· a ły zabor..::om twarde miecze słowiańskich 
r ycerz~. 

Nadcho dzi znów jesień. - Owi,niemy róże w chochoły a prze
trwają do wiosny. ,.Bo .ie~li kto 1:na zapach róż. temu rne prze
szk odzą ani jesie nne słoty, am najgorsze zimowe mrozy„. 

Bronisfaw Dąbrowski. 

Śląsko-Dąbrowskie Z)ednoczenie Przemysłu Spożywczego I 
Hanka'' Fabryka Czekolady i Cukró~ 

'' SIEMIANOWICE, Dworcowa 2 
poleca najwyższej jakości: 

I ~~,~~~.,.,.Karmelki Pomadki Drażetki Ma~.~.~~~.~! 
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WESELE 
Stanisława Wyspiaóskiego - drc mat w 3-ch aktach. 

Kiedy się z koócem XIX wieku przeżył w Ji.teraturze polskiej 

t. zw. 1pozytywizm, krępujący swobodny lot indywipualnej myśli 

twórczej, kiedy przebrzmiały hasta trzeźweg.o podejścia do życia 

i jego ·realistycznego ujmowa nia, przy szła reakcja sttumionego 

romantyzmu i przejawiła się bądź fo w absolutnym kulcie czystego 

piękna , w niezależności od .potrzeb narodowo-społecznych, czyli \V 

t. zw. sztuce dla sztuki, bądź to w typowo romantycznej walce 

z ·otaczającą rzeczywistością. Owa walka, będąca zasadniczym 

motywem poezji neoroma.ntyzmu op i erała się w dużej mierze 

o dwa, również po romantyźmie odziedziczone hasła: o ·wiarę 

w lud i w wyzwolenie Polski. 

W szeregu poetów zbuntowanych, walczących o nowe życie, 

stanął Wyspiaóski, syn Krakowa, w którego dostojnych murach 

zakotłowało się od wichury nowej poezji. vV owe mury ciche, uko

łys~oman·ty1ką trzech polskich wieszczów lub urocŻystym fra
zesem sitronnictwa konserwatystów, w owe mury, które oglądały 

obchody narodowe z chłopami od parady, uderzyło dnia 16 marca 

1901 mocne, żywe, pełne poezj i, głębok i ej, choć cil;te i często go,ry

czy pełne - słowo „Wesela". 

Impuls twórczy bezpośredni, ostateczny, jakkolwiek przypadko

wy, dato Wyspiańskiemu wesele współczesnego poety Lucjana 

Rydla i chłopk i z Bronowic. Marzycie.J.owi mogło się to weselisko 

wy.dawać znakiem zbrntania inteligencji z ludem. 

Akcja dramatyczna utworu rozgrywa s i ę w Bronowicach, w do

mu inteligenta-gospndarza, ożenionego przed dziesięcm laty rów

nież z chłopką, siostrą dzisiejszej ·panny młodej. Gosp.odarz wielbi 

silę ludu polskiego i marzy o zbrataniu chłopa z i'ntehgencją, 

obarczoną jeszcze resztkami dawnej szlaclrntczyzny. Obok gospo

darza występują na weselu przedstawiciele inteligencji z miasta, 

wszyscy dekadenci , znudzeni, nie widzący przed sobą konkretnych 

celów życiowych. I ta,1k: dziennikarz stronnictwa konserwatywnego, 

który wie, jak wielki jest rozdźwięk między jego stowem a ideo

logią dawnego polskiego blazna Stańczyka, pairo.na krakowskich 

konserwatystów; to znów poeta-dekadent, któremu się marzy pol

ski rycerz z pogromu Niemców pod Grunwaldem; albo pan mlody, 

----------------------------·------------------------------------
który poprzesfaje na matże{1stwie z piękną chłopką, nie chcąc 

w tej chwili p a trzeć dalej. Jak ż e inaczej wygląda w zestawieniu 

z nimi wszystkimi chłop Czepiec, uświadomiony rwący się 

do czynu! 

Pierwszy akt dramatu - to szopka, w 'kt6rej rozd źwięk między 

ludem a inteligenckimi dekadentami zaznacza się aż nadto wyraź
nie, skoro nawet przebrany w strój krakowski pan mtody i jego 

„bajecznie kolorowa" żona nie umieją się poroz umieć wspólnym 

językiem. Trzeba by wytworzyć jakiś sprzyjaj ący nastrój, który 

by ogarnął weselników i pobudził do myśli społecznej czy też do 

spotecznego czynu. Nawi ązaniu a'kcji dramatycznej przychodzi 

w pomoc egzaltowa,na żydówka Rachela, która w rozmowie 

z wrażliwym poetą uderza w struny jego fantazji i prowokuje do 

zaproszenia na wesele słomianego chochola, otulającego krzak 
róży pod oknem. 

W akcie drugim rozgrywa się dramat właściwy, drama t widm. 

Zwalane przez chochola w tę noc list 1padową, przychodzą ucie

leśni one marz enia -duchy do tych, którzy najmocniej czują. Chłopce 

Marysi jawi s i ę duch jej zmarłego narzeczone·g-o-inteligenta; dzien
nikarzowi, ·żyjącemu w klam stwie 1prasy konserwa tyvvnej - widmo 

btazna, który pragnąt dla Polski życia w czysto.ści i prawdzie; 

poecie-de1kadentowi, marzącemu o wi elkości i sile - duch ryce

rza spod Grunwaldu; panu młodemu - stras zne widmo magnata

sprzedawczyka, Branickiego. Gospodarza nawiedza lirnik ukraiń

ski Wernyh ora i daje mu Złoty Róg, a1by jego dźwiękiem os obiście 

powoht chlo.pów i inteligencję. Rano mają być gotowi wszyscy 

i czekać Wernyhory, aby z nim na czele dokonać wyzwolenia na

rodu. Za czyna się Sprawa . Ale w tej chwil i zaczyna się i tragedia tej 

Sprawy. Inteligent nie dorósł do wysokości za dania. Leniwy, oszo

łomi ony wizją oddaje róg chłopakow i wiejskiemu. jemu każąc wy

pełnić rozka z vVernyhory. Sam zdo:będzie się tylko na st.owa 

gorzkiej prawdy, które rzuca w twarz zebranym inteligentom. I nic 
więcej. 

(Ci~g dalszy str. 10) 

I
Kursy kiero:ów samoc~;;;~~SŁA W STUDENCKI 

W' KATOWICE, ULICA STAWOWA 5 
TELEFON NR 348-70 - 348-72 

I Wyszkoliły tysiące kierowców w czasie 15 letniego istnienia na Sląsku 
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I N A u G u R A c J A s E z o N u 1 9 4 ó R. 

STANISŁAW 4 YSPIAŃSKI 

w E s 
l 

E L E 
DRAMAT W TR ZECH AKTACH 

o s o B V: 

Gos.pod an Alfrd Szymański Kasia Danuta Ku eka 
Gospodyni Stefania Michnowska Staszek Krystyna fel:irnan 
Pa:n Mł'ody Tadeusz Surowa Kuba WłJJz.irnierz Hiolski 
Panna Młoda T mes.a Suchecka Is i a * 
Marysia Zdzi,słaiwa życzko1wska żyj Kazimierz Lewicki 
Wojtek Bronisław Brońs.ki Rachel lrena Toma'Szewska 
Ojciec Mar,ian Biele.ck i Ksi~dz Je:rzy Kondowski 
Dziad Ma·riian Lech Muzykaint Zygmunt Wilcz:kaiwski 
Jasiek Broni·sław D~brow s;ki Wi1dmo Aleksander Badirti 
Kaspe·r Eustachy fitio 

Stańczyk Piotr Połoński 
Czepiec Włady1sław Brochwicz 

Hetman B0ijanows1ki Romuald 
Czepco1wa Maria Sieniawska 

Ryrnrz Czarny Edwar.d żytecki 
Poeta Tadeus1z Woźnia:k Aleiksainder świętnicki 
Dziennikarz Roim<JJn Hierows1ki 
Nos Tadeusz Kon,drat 

Wernyhora Maria.n Bielecki 

Radczyni Eugenii a Kwiatkiewiczowa Chochoł Zbisław Pelc 

Maryna Ludwika Castori Diabeł I. Ireneusz Rudek 

Zosia Lofia Patryn Diabeł II. Tadeusz Rogowski 

Haneczka Zofia Więcławówna Diabeł III. Eugeniusz Lofar 

K1imi:na Zofia Wierzej.ska Diabeł IV. * * 
Dekoracje: Stanisław Cegielski Inscenizacja i reżyseria: Bronisław Dąbrowski 

zedstawienia wstęp na widownię bezwględnie wzbroniony! Początek o godzinie 19-tej. Z chwil'} rozpoczęcia 
Kasa Teatru czynna od godziny 10 do 13 od 15 do 19,30. - Telefon kasy 310-60. 

-
MICHAŁ KOWALSKI KSIĘGARNIA I WYDAWNICTWO 

HURTOWA EKSPEDYCJA KSIĄŻEK 

Telefony: Dyrekcja 333-24 Ekspedycja 315-78 

KATOWICE 
UL. PIERACKIEGO 4 
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Akt 1rzeLi prz:v11o~i kata-.trofę ~.pr;_1wy . Na uczestników wesela. 
przed chwila podnieconych zja wamt. dziata nie idea, al2 nastrój 
nocy nieprzespanej i - alkol1ul. Zasypia ten, który miał być ini
cjatorem: Gospodarz. Reszta inteligentóvv chodzi jak we śnie, nu
rzając się "" oparach poezji. T.vlko chlopi czuwają. Oni wiedzą, że 
coś się miało stać wie !kiego. 

Zadzierzysty Czepiec stawia na nogi gromadę z kosam i i gro7:
bą czynu chlupskiego budzi gospodarza , który pomału i z trudem 
przypomina sobie Spra wt;: Vv provvadLając wszy -tkich w nastrój 
;,zalonego oczekiwania. T ęrem koni a przynosi tragedię. vVraca 
nie Wernyhora. ale Jasiek bez złotego rogu, który 
zgubił w dradze. Brak pocz ucia odpow i ed z i alności gospodarza 
spowodowat tragedi~ Sprawy. Czekający na cud wese lnicy nie 

Rachel - Irena Tomaszeivska. Poeta - Tadeusz Woźniak. 

reagują na wej~cie Jaśka. zamarli w o ze.kiwaniu. Kto ich 
odczaruJe ·~ Oto Vvtacza się do izby chochol stomia1w, te·n sam 
śmieszny chochoł. co <,:iągnąl na wesele widma, i muzyką usypia
jącą wprawia wszystkich w nowy czar - bezmyślnego tańca, 

w którym utonie :::.pr<Jwa zbratania Llltopa z intelige.ntem. W czar 
fałszywego patriotyzmu. usymbolizowanego w mdodii chocholich 
-.:k rzype·k. 

Na scenie ~nuja sic; martwym korowodem tanecznicy; jedy
nym. którego nie wci2\gnąl chui..:hoł w ó-vv taniec przeklęty, jest 
mlody cli tup. Ja~iek - w t ra .giunej poniewierce. 

Dr. M. Karnicki. 

WYTWÓRNIA WYROBÓW MIĘSNYCH 

STEFAN KOSMOWSKI • KATOWICE, 3-go Maja 14 
Telefon 364-80 

poleca swoje specjalne wyroby wędliniarskie 

„, Jłestawiacja 1Jwo.'tCOWa" 
KATOWICE, vis- a vis Dworca 

* poleca do6cą ~ud'inię · cenCJ p't2qstępne 

ksiqzk i z wszystki ch dziedzin • nowości wydawnicze 

przybory kan ce laryjne techniczne i szkolne 

KATOWICE 
PIERACKIEGOB 

PERFUMERIA 
GALANTERIA SKÓRZANA 

TELEFON 

303-72 
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SIKILIEI~ 
'ir@WAIRłÓW 

wa@~ u~ INI INID<ell w <elMI 

KATOWICE 
ulica Pierackiego nr. 3 
(Dawniej MOLENDA) 

Po 1 e ca: solidne ma1erialy męskie, ubra
niowe i płaszczowe, oraz dodatki krawieckie 

Kupno - Sprzedaż 

Il\ A\ \\V li A\ li< ~ li A\ 
·~~I <O~ <O IP<O [~ 
KATOWICE, DYREKCYJNA 3 

====== 
WŁ. WŁ. CEBULA 

Poleca: smaczne śniadania. obiady, kolacje 
pierwszorzędne ciastka i trunki 

Lokal towarzyskich spotkań 

DOBOROWA 

ORKIESTRA 

I 

R Y B Y 

PRZETWORY 

» GID> YINI llA « 

S:tefan Ettmayer 

Katowice 
ul. 3- go Maja 32 

Telefon 332-20 

dla szkół powszechnych 

i gimnazjów oraz 

PRZYBORY SZKOLNE 
kupisz najlepiej w 

.1<.sięq,ami św. Jac~a 
Katowice, ul. 3-go Mcja 18 

Bytom, i;I . C2erwony· Katowicka 

Zabrze, pl Dworcowy 8 
Opole , Koraszewskiego 18 

Świętochłowice, 
ul. Armii Czerwonej 2 

oraz 

w :l<sięg,a'tKi 2J2ied'Zictw.o. 
6fo.q. Jana .Sa'tkandca 
Cieszy n, plac św . Krzyża 1 

l!-----~-------11~------
r 
1111 J!,iekarnia i CuAiecnia 

:/Jwau;owa 
WACŁAW DERBA 

p o 1 e c a 

KATOWICE 
ulica Warszawska 9 
Te 1 e f o n Nr 34-702 

codziennie pieczywo 
oraz pierwszorzędne 
ciastka i ciasta 

Przyjmuje zamówienia na wesela i śluby Ili 

IL _j 
13 



" R . e,\etn es1il 
~ //~ 

~~ tj~· 
'b ~ 
~ KATOWICE ~ 
~ ul. Dworcowa 7 Telefon Nr 325-08 ...-\ 

Wykwintna kuchnia warszawska 

Wyborowe Ciasta • Napoje • Herbata 

COIDllllEINllNllllE IDAINIClllNIG od godz. 16-tej 

Wincenty Wiśniewski 

KATOWICE 
Dyrekcyjna 10 1 1111~111 1 • Dyrekcyjna 10 

14 

~ --

PALARNI.LĄ KAWY 

m '' ,, a'tatµJ-
llC AT o w 1 c E 

UL. DYREKCYJNA 4 I. p. TELEFON 308-10 

Zawiadamia P.T. Odbior

ców o otwarciu dnia 1-go 

października 1945 roku 

palarni kawy 

Polecamy codziennie świeżo 
paloną specjalnq mieszankę 

»MARAGO« 

Sprzedaż hurt o w a i detaliczna 

Ceny najniższe -
Przyjmujemy kawę do palenia 

15 
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Wydawnictwo Michał Kowalski 
w Katowicach, ulica Pierackiego nr 4 

Telefon 333-24, 315-78 

* 
POLECAMY NOWE BARWNE KSIĄŻECZKI: 

Bajeczki. - Zbiór bajeczek dla dzieci w nowoczesnej 
szacie wydawniczej. 
Bajka o Królewiczu leniu. - Zabawna historia 
o leniuszku. 
Baśń o siedmiu krukach. - Na w0tkach baśni ludowej. 
Baśnie i podania. - Zbiór baśni ludowych, opracowa
nych dla dzieci. 
Chłopcy z Psocinka. - Wtsołe przygody pią.tki urwisów. 
Liskowe wierszyki. - Zabawne wiers:zyki dla małych 
dzieci. 
Pocieszne obrazki. - Wesołe wierszyki z życia z1wierzą.t. 

Robinson Kruzoe. - Znane przygody, opracowane spe
cjalnie dla dzieci. 
Wesołe rachunki. - Ksią.żeczka rachunkowa dla naj
młodszych. 

Wierszowane abecadło. - Książeczka dla najmłodszych 
do nauki czytania. 

Zgaduj, Zgadula„. - Wesołe zagadki obrazkowe. 

DO NABYCIA W KAŻDEJ KSIĘGARNI 

5tzctzeqófowe ~atafo.qi w1.1s1.1fam1.1 Getzplatnie 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE WYJDĄ Z DRUKU: 

Mickiewicz Adam - Pan Tadeusz, z ilustracjami - Andriollego I 

Szemplińska E. - Warszawa w ogniu - powieść z okfesu oku
pacji memieckiej. 

Brzoza ]. - Dzieci - powieść, wydanie III. 

Koszałki- Opałki - ksią.żeczka dla dzieci z kolor. ilustr. 

Najnowsza taryfa pnczfowa telefon.-telegraficz. 

li 

I 

~I A\ IP A\ 
A\ lU I() ~I() IB li IL ()"VA\ 

ŚLĄSKA 
SIĘGAJĄCA OKOŁO &O KM · NA ZACHÓD OD WROCŁAWIA 

Ukazała się już w sprzedaży 
NAKŁADEM DELEGATURY ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI WYDA VvNICZEJ „CZYTELNIK" 

CENA ZŁOTYCH 30.-

Do nabycia we wszystkich .ekspozyturach 
„CZYTELNIKA" oraz większych księgarniach 
śląskich - Przyległe odcinki w opracowaniu 

Ukażq się niebawem 

~~HWIUKI JAn i U~UK KAllMlf H 
Katowice, ul. Pierackiego s· 

Monulo~turo-Golunterio 
Specjalność: 

Kupony męskie - Wełny damskie 



. ! 

Druk: Księgarnia i Drukarnia Katolicka w Katowicach, ul. W arszawska 58 

R 51 29 


