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LUDOMIR RÓŻYCKI 
-KRÓTKI ŻYCIORYS-

Urodził się w Warszawie 6 listopada 1884 r. Zamiłowanie i talent 
odziedziczył po ojcu Aleksandrze znanym ipedao-ogu. Po kilku latach po
CZ\!tkowych studiów muzycznych u Zawirskiego, Roguskiego i B.iernackiego, 
rozpoczyna naukę kompozycji u Zygmunta Noskowskiego. Dzięki zawarciu 
znajomości z przebywaj\ICJil11 chwilowo w Warszawie, słynnym kompozy
torem niemieckim Humperdinckiem, ·W r. 1904 wyjeżdża Różycki do Be.rlina 
i wstępuj_e do tzw. Szkoły Mistrzowskiej w Królewskiej Akademii Mu
zycznej. Tam też, dzi~ki pQParciu wielkiego Ryszarda Straussa nawil!-Zuje 
kontakty z wydawcami, którzy wkrótce zaczn\I ogłaszać jego utwory dru
kiem. W okresie poprzedzaj\lcym studia berlińskie, tworzy młodociany kom
pozytor szereg dzieł. Na wyróżnienie zasługuj\! przede wszystkirm : utwór 
symfoniczny pt. „Stańczyk", oraz „Ballada" na fortepia·n i orkiestrę. Po
na<lto wymienić należy jeszcze cykl miniatur fortepianowych . W Berlinie 

-powstajil dwa poematy symfoniczne, a to „Bolesław śmiały'' i „Pan Twar
dowski". Oba te utwory możemy nazwać zapowiedzi\! późniejszych dzieł 
scenicznych pod tyrmi samymi tytułami - opery i baletu. W tym też czasie 
Różycki wydaje kilka zbiorów pieśni i pierwszy swój utwor kameralny : 
„Sonatę" na wiolonczelę i fortepian. Na skutek powołania Różyckiego przez 
dyrekcję Opery we Lwowie na stanowisko dyrycrenta, oraz .przez dyrekcję 
konserwatorium lwowskiego na stanowisko profesora klasy fortepianowe] 
- pobyt za ~ranie\! ulega .przerwaniu. We Lwowie powstajl! nowe dzieła 
symfoniczne, 1ak prelud „Warszawianka" oraz poemat „Anhelli", zaś z po
CZ\!tkiem roku 1909 odbywa się premiera pierwszego polskiego dramatu 
muzycznego pt. „Bolesław śmiały''. W trzy lata później wars.za.wska opera 
wystawi drugi! operę Różyckiego pt. „Meduza", równiez naJpisanlJ we Lwo
wie. (Dzieło to niestety zaginęło). Majilc w dornbku jeszcze jeden utwór 
symfoniczny, a mia.nowicie poemat „Monna Liza", wyrusza teraz Różycki 
po nowe sukcesy za granicę. Podróż przez Niemcy, Szwajcarię, Francję i 
Włochy, wywiera dodatni wpływ na twórczość kompozytora. Powstajil szki
ce <lo dwóch oper: Casanovy i Beatrix Cenci. Powstaje poemat symfoniczny 
„Król Kofetua". Wybuch pierwszej wojny światowej zastaje Różyckiego 
pracujilcego nad partyturil opery „Eros i Psyche". Opera ta zdobędz.ie roz
głos swemu twórcy, świeqic triumfy na scenach Wrocławia, Stuttgardu, 
Poznania (ipodówczas •pod zaborem niemieckim), zaś w marcu 1918 zostanie 
odegrana w Warszawie. Różycki nie ustaje w pracy twórczej. Pisze „Kon
cert fortepia·nowy", „Tańce polskie" i nowy cykl utworów fortepianowych. 
Komponuje wreszcie balet pt. „Pain Twardowski", a powróciwszy do War
szawy, o.gl11da prapremierę tego dzieła. 9 maja 1921. Rok 1923 przyniesie 
nam now11 premierę opery „Casanova". Potem znów caly szereg utworów 
fortepianowych, pieśni, oraz dos•konaly kwartet smyczkowy. Szóste dzieło 
sceniczne Różyckiego nosi tytuł: „Beatrix Cenci". Premiera tej opery odbyła 
się w roku 1927 na scenie warszawskiej. Nie ustajl!C w pracy twórczej, 
Różycki bierze żywy udział w życiu społecznym, rnzwijaj11c również szero
k11 działalność .publicy.styczn11. Jego kompozytorsk11 tekę i:amkn11 wreszcie 
dwa nowe tytuły: „Młyn diabelski" (opera) i „Apollo i Muzy" (balet). Oku
pację niemieck11 w okresie drugiej wojny światowej, oraz powstanie •war
szawskie przechodzi w stolicy. Po wyzwoleniu przybywa do Katowic, po
wołany na stanowisko profesora Panstw. Wyższej Szkoły Muzycznej. Tu 
zamieszkuje do dnia dzisiejszego. 

2 

Ludomir Różycki jest reprezentantem gru.py kompozytorskiej „Mloda 
Polska". Grupę tę stworzyli ob:lk wymienionego - Karłow1cz,Szymanowski, 
Grzegorz Fitelberg i Szeluto. Poz,walamy sobie zacytować niesłychanie traf
ny ustęp z dziełka biograiicznego Adama Wieniawskiego: „Na tle twórczo
ici skrajnych odłamów epoki dzisiejszej, rozgor11czkowanej i neurastenicznie 

LUDOMIR RóżYCKI 
Portret p~dzla Adama Bałabunyóskiego 

podnieconej ci11głym nerwowym uganianiem się za sensacj11 nie oczekiwa
nych zwrotów, za brzmieniem rzeczy nieznanych, niesłyszanych, epoki, w któ
rej większość najbardz.iej utalentowanych twórców trad w pogoni za nowo
śc111 oddech kompozytorski do tego stopnia, iż inwencja zazwyczaj starcza 
zaJed,wie na okres k~lku taktów, a czasem nawet tylko i kilku nut - na 
tle epoki takiej osobistość twórcza Różyckiego, samorodna, wybujała i cał
kiem uniezależniona od panuj11cych pr11dów i haseł, tak jędrna, silna, tak 
krzepka i rzewna zarazem musiała się z dziwni! zarysować wyrazistości11". 
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Krytyka scharakteryzowała tył twórczy Różyckiego jako dramatycz
no-pro~ramowy. Dzięki tym cechom. muzyka jego iest zrązumiałą dla wszyst
kich. Dzieła stworzone silą jego talentu, przemawiają nam wprost do uczu
cia - gdyż z uczucia się wywodzą. Muzyka ta powo:lowana natchnieniem 
twórczym płynie prosto ze szczerej duszy, jest bezpośrednia i daleka od 
jakiegokolwiek konstruktywizmu. Nosząc w sobie ponadto wybitne cechy 
naro:lowe polskie, stawia swego twórcę w szeregu in:lywidualności nieco
dziennych, godnie zasługujących na miano nieprzeciętnych wielkości . 

• 
Balet fantastyczny (jak go nazwał kompozytor) pl. „Pan Twardowski", 

to jedna z najpiękniejszych kart w historii polskiego teatru. Nad przygoto
waniem warszawskiej premiery (1921) pracowali tak wybitni artyśQ1, jak: 
dyr. Emil Młynarski (kier. muz.) baletmistrz Piotr Zajlich (inscenizacja) 
i art.-malarz Wincenty Drablk (dekoracje). 

Nic też dziwnego, że osiągnięty sukces przeszedł wszelkie oczekiwania. 
Doczekawszy się cyiry 500-nego przedstawienia, miarą powodzenia, pośród 
polskich dzieł muzyczno-scenicznych, może się równać jedynie z Moniusz
kowsk\l „Haik\!"· „Twardowski" wyJany drukiem przez kopenhaskiego na
kładce Hansena, wkrótce doczeka! się wystawienia na scenie O.pery Kró
lewskiej w Kopenhadze, w Naro:.lnym Divadle w Pradze i farnych scenach 
slowiailskich. W Polsce poza Warszaw\!. wystawiono balet ten w Pozna
niu w inscenizacji baletmistrza M. Statkiewicza, w oprawie scenicznej St. 
Jarockiego, pod batut11 dyr. Wojciechowskiego. 

Treść „Pana Twardowskiego" osnuta jest na tle powieści Ignacego 
Kraszewskiego. 

„ Turecka" 
KAWIARNIA I CUKIERNIA 
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KATOWICE, RYNEK 2 
TELEFON NR 301-84 

* 

Koncertują znakomite zespoły 

STANISŁAW MISZCZYK 
choreograi 
Kierownik Baletu Op. SI. 

PAN TWAR O OWSKI 

Akt I 

Obraz I - „Pracownia Mistrza" 

Późno w noc uczony alchemik Twardowski siedzi w towarzystwie 
wiernego. sługi Maćka, w swej pracowni. 0:1 wielu lat daremnie głowi się, 
by zgłębić tajemnicę powstawania złota. Kosztowne doświadczenia dopro
w~dziły go do ruiny. Jest zadłużony po uszy. Wierzyciele nie dają mu spo
~OJU, a sceny jakie mu urządza polowica, doprowadzają go do rozpaczy. 
Zrezy,gnowany Twardowski docho:lzi do wniosku, że .lepiej czartu duszę 
zaprzedać, niźli żyć dłużej z taka diablica. Na uczynione przez mistrza za
klęcie, zjawia się diabeł oiiaruj~c Twardows·kiemu mlodość, wiedzę i bo
gactw? - Y" za~ia!I za c:Luszę. Mistrzowi jednak nie wystarczają obietnice, 
pragnie wpierw u1rzeć na własne oczy, co go czeka. Szatan zgadza się i obaj 
po chwili wylatując z komnaty kominem, udają się w diabelską podróż. 

5 



/ 
Obraz li - „Dachy Krakowa" 

Niedlugo zacznie świtać. Blade promienie księżyca srebrz\! dachy sta
rego Krakowa. W gromad~ harcuj;!cych po nocy kotów, sów i nietoperzy, 
wpada Twardowski podrózuji!CY na kogucie, w. towarzystwie diabla; nie
bawem .poleci! dalej. 

Obraz III - „Olkusz" 

Według kqt·Żi!Cej między ludem legendy, królestwo Lucy.pera znajduje 
się w podziemiach olkuskie] kopalni srebra, kolo Kra·kowa. Tu sprowadza 
diabeł swego iościa. Przed oczami Twardowskiecro przesuwaj;! się ianta
styczne postacie nimf, wodnic-wiślanek i faunów. 'bszołomiony urodi! Kró
lowej Podziemi, mistrz pragnie ii! .pokochać - dostępu do niej jednak broni 
Król Podziemi, który przybrawszy postać straszliwego smoka strzeże za
zdrośnie wszystkich skarbów kopalni. Na odgłos kroków id1icych do pracy 
górników nasi podróżni odchodz{l udaj;!C się w dalsz;! drogę. 

Obraz IV - „Krzemionki" 

Piękne i kusz1ice obrazy, roztaczane przed oczami Twardowskiego, wy
wieraj;! na nim coraz większe wrażenie. Wabiuny wdziękiem pięknych dia
blic i czarownic mistrz ulega pokusie. Zgadza się podpisać cyrograf, pod 
jednym jednakże warunkiem: Duszę SW;! odda tylko w Rzymie. Diabeł 
przyjmuje warunek, zaś Twardowski składa uroczyście swój podpis na ol
brzymie] wołowej skórze. W ceremonii odmlo::lzenia mistrza bierze udział 
cale piekło. Twardowski, wrzucony do buchaj{lcego płomieniami kolia, 
zjawi się za chwilę jako <lorodny mlodzieniec, aby rozpOCZi!Ć życie od nowa. 

Akt li. 

Obraz V - „Rynek krakowski" 
Malowniczy i tętni{lcy życiem jest rynek krakowski, pełen przekupek, 

kramarzy i wieśniaków. Pojawienie się Pani Twardowskiej między stra~a
nami, zawsze pa~hnie awanturk{I, oraz daje halabardnikom okazję do uzy
cia władzy. „Konik Zwierzyniecki" jest jak zwykle przez wszystkich radoś
nie witany. Nadejście Tawrdowskiego budzi również zrozumiał;! sensację. 
Sława jego czarodziejstw szybko rozeszła się po świecie, toteż tlum przy 
sposobności pragnie ujrzeć jego cudowne praktyki. Powszechni! radość bu
dzi scena, jaka rozgrywa się między mistrzem a jego magnifik;!, w której ta 
ostatnia ponosi sromotną poraiikę. 

Twardowski dokonu1e czarów, ,porywaj1.1c caly tłum w wir szalonego 
tańca. 

Obraz VI, Odsłona 1 - „Wiz.ja Wawelska" 

Taneczny korowód, suni!CY w takt tragicznego poloneza - to smutne 
wspomnienie króla Zygmunta Augusta - wspomnienie szczęśliwych dni 
przeżytych ze zmarli! małżonki! Barbar{l. na zamku Wawelskim. Wizja zni
ka, przed nami wyłania się wnętrze królewskiej komnaty. 

Odsłona 2 - „Komnata królewska" 

Tęsknota owdowiałego króla nie ma granic. Wzywa on · więc mistrza 
Twardowskiego i prosi, by mu ukazal ducha zmarłej Barbary. Twardowskt 
czyni zaklęcia - przed o::zami króla, z błękitnych dymów wyłania się duch 
iego ukochanej. Zygmunt Aug-u t pragnie uchwycić widmo najdroższej 
Barbary w ramiona, lecz zjawa znika a on sam pada zemdlony. 
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STANISŁAW JAROCKI 
dekorator 

JERZY SILLICH 
kapelmistrz 

Obraz VII - „Wschód" 

Diabeł uprowadza mistrza 'W bajeczni! krainę wschodu. Nad brzegiem 
lazurowego morza, w przepysznym egzotycznym pałacu, mieszka cudnej 
urody Królowa Wschodu, otoczona licznym dworem. Jakże beztrosko pędzi 
Twardowski szczęśliwe dni w gościnie u królowej. Tylko diabeł daremnie 
głowi się na<l tym, jak tu zwabić mistrza do Rzymu, aby nareszcie zawła
dn{lć jego dusz\!. 

Akt Ili. 

Obraz VIII - Karczma „Rzym" 

Nadeszła chwila kiedy mis trz Twardowski ipadł ofiar{l szatańskiego 
podstępu. Daje się zaprowadzić do karczmy, która nosi nazwę: „Rzym". 
W czasie wesela, odbyiwaj{lcego się właśnie w karczmie, wpada w sidła za
stawione .przez piękn{l Krasawicę, będ{lq w zmowie z diabłem. Gdy mistrz 
chce wraz z nil! skryć się w karczmie, złe duchy biori! go w sw1.1 moc. 
Wśród huku grzmotów i blasku błyskawic, ilagle karczma zapada się pod 
ziemię. 

Obraz IX - „Apoteoza" 

Noc. Za chwilę piekło pochłonie SW;! ofiarę. Twar<lowski jakby robięc 
rachunek sumienia, powraca myśli! do lat swego niewinnego dzieciństwa. 
Z dala odz)""!a się pełna słodyczy pieśń. To dzieci śpiewaj;! godzinki do 
Najświętsze1 Panienki. Diabłu opa<laj{l ręce. Dźwięki nabożnej pieśni roz
wiewaj1.1 świat czarów. Złe duchy znikaj{I, zaś mistrz Twardowski zawisa 
między niebem a ziemi;! w aureoli gwiazd - na księżycu. 
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c?.ł~n 
Llwaedowuki 

Polski balet w 3 aktach i 9 obrazach 

Muzyka Ludomira Różyckiego 

Inscenizacja choreograf. St. Miszczyka 

Dekoracje i kostiumy Stan. Jarockiego 

Kierownictwo muzycz. J~rzego Sillicha 

OLGA GLINKóWNA 
primabalerina 

Obraz I - Pracownia Twardowskiego: 

Os oby: Mistrz Twardowski - Koziarski E·u~~niusz. Pani Twardowska 
Mikuszewska Maria. Diabeł - Borkowski witold (pierws.zy tancerz). 
Wierzyciele - Snieżyński Andrzei, Maksymczuk Witaki, Kopecki Marian, 
Harmak Henryk. 

Obraz II - „Dachy Krakowa": 

Os oby: Mistrz Twardowski - Koziarski Eugeniusz, Diabeł - Borkow
ski Witold (pierwszy tancerz). ietoperze: Pi11tek, Slotówna A„ Sapiń
ska B„ Dolińska Cz„ Mańka M. Sowy - Szczepanek E„ Tomanek J„ 
Widerek G., flakówna, Kulmann M„ Kupka, Szajówna j. Kotka biała, 
solo - Sotomska Lucyna. Kotki czarne - W11sowicz D., Pokrowska Z., 

BORKOWSKI WITOLD 
pierwszy tancerz 

Bartosiewicz, Basiuk J., Kowcewicz H„ Jędruś S. Kotki szare - uczen
nice szkoły baletowej. 

Obraz III - „Olkusz": 
Os oby: Mistrz Twardowski - Koziarski Eu~eniusz. Diabeł ~Bork<>wski 

Wit<>ld (pierwszy tancerz). Królowa podziemia - Glinkówna Olga, pri
mabalerina, Wiś!anka, solo - Sotom ka Lucyna. Wiślanki - Cesarska, 
Kowcewicz H„ Paltówna, Szajówna, Szczepanek. Ję::lruś. Nimfy, - W11-
sowicz D., Basiuk, Ku.pke. - Sotomska H„ Waszkiewicz A„ Tkoczówna, 
Gajdzianka I., Górecka, Goldman. Satyry, solo - Burke T„ Klapiński. 
Satyrki - Maksymczuk, Kopecki. Wodnicy - Snieżyński A., Muszalik. 
Diabły - Zen,ger, Procner oraz Orszak Królowej Podziemi - corp des 
ballet, smok, górnicy. 

(Cięg Jalszy na stronie 12) 
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Lucyna &i.tomska Danuta Wąsowicz Janina Gajdzianka Teresa Szajówna 

Urszula Tkoczówna Halina S<>t<>mska Alicja Waszkiewicz Maria Mikuszewska 
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Obraz IV - Krzemio·nki koł-0 Krako•wa: 

Os oby: Mistrz Twardows1<i - Koziarski Eugeniusz. Diabeł - Bork-0w
ski Witołd (pierwszy tancerz), Uwodzicielka - Głinkówna Olga, prima
balerina. Uwo:lzicielki - Sotomska L., Tkoczówna. Wa~zkiewicz A .. Gaj
dzianka f., Paltówna, Gol:lman. Cerberzy - Burke T., Snieżyński A., 
Klapa, Muszalik. Diabły - Zenger, Prooner, Mak3ymczuk, Kopecki. Zie 
duchy - Cesarska, Kowcewicz, Szajówna, Basiuk. Górecka, Szcze:ponek. 
Czarownice - Tomanek. P iiltek D., Slotówna, Mańka, Pokrowska, ję:lru s . 
Kuternoga - Harmak Henryk. 

Obraz V - „Rynek Krakowski": 

O s oby: Mistrz Twardowski - Koziarski Eugeniusz. Diabeł - Borkow
ski Witold (pierwszy tancerz). Pani Twardowska - Mikuszewska Ma
ria. Lajkonik - Nysar Eugeniusz. 

Ta f1 ce: Krakowiak - uczennice szkoły baletowej Opery SłilSkiei. Czar
dasz, solo - Wilsowicz Danuta, Burke Ta-Jeusz. Cyganie - Waszkie
wicz A., Tkoczówna, Gaj:lzianka J., Basiuk, Klapiński, Snieżyński A., 
Maksymczuk, Zenger oraz przekupki, wieśniaczki, kramarki , halabardnicy. 

Obraz VI - „K-0mnata Królewska": 

Os oby: Król Zygmunt Aug-ust - Szczęścikiewicz A. Pan Twardowski -
Koziarski Eugeniusz. Diab~ł - Borkowski Witołd (pierwszy tancerz). 
Dworzanie - Begziak T., Dolinka W. 

· Obraz VII - „Wschód": 

Os oby: Mistrz T1wardowski - Koziarsk•i Eugeniusz. Diabeł - &rkowski 
Witołd (pierwszy tancerz). Królowa Wscho:lu - Olga Glinkówna, prima
baleri.na. 

Tańce: O::Iali ski - Pokrowska, Cesarska, Piiltek. Szajówna. Kowcewicz, 
Bas iuk, Slotó.wna. Szczeponek. Kapłanki Wscho::łu - Waszkiewicz A., 
Gajdzianka J., WilSowicz D., Tkoczówna, Pał !ówna, Szajówna. 
Taniec w~·ró::I mieczów. Bachantka. solo - Sotomska Lucyna. Niewolnik, 
solo - Snieżyński An::lrzej. Niewolnicy - Procner. Zenger, Kopecki. Mu
szalik oraz służebnice, niewolnice. - Partie wokalne wykonaj il: Maria 
Kunińska, Wacław Domieniecki. 

Obraz VIII - Karczma „Rzym": 

Os oby: Mistrz Twardowski - E. Koziarski. Diabeł - Borkowski Witold 
(pierwszy lancer.z), Krasawica - Olga Glinkówna (primabalerina). 

Tańce: Solo - Sotomska H., Burke, dziewczęta i chłopcy - Waszkiewicz, 
Gajdziank.a, Szajówna, Górecka, Snieżyński, Procner, Zenger, Nysar. -
Mazurek, solo - Sotomska L., Basiuk, Klapa. Dziewoje - Pokrowska, 
Kowcewicz, Paltówna, Szczepanek. Koza'< - Gl"nkówna Olga (prima
balerina). Ukrail1cy - Ma·ksymczuk, Kopecki. Panna mlo::Ia - Tko
czówna, druchny, drużby, goście, karczmarz, karczmarka, kapela. 

Obraz IX - „Apoteoza": 

Os oby: Mistrz Twardowski na księżycu. Diabeł - Borkowski Witold 
(pierwszy tancerz). 

Tańce: Gwiazda. solo - Sotomska Lucyna. Błędny og-nik, solo - Wasz
kiewicz Alicja. Mgiełka, solo - Tkoczówna Janina. Gwiazdy - corp des 
ballet. - Partie wokalne wykonajil: Maria Kunińska, Wacław Domieniec
ki oraz chór Opery Sł;iskiej. 
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Irena Basiuk Halina Kowcewicz 

Anna Słotówna Celina Cesarska 
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Andrzej ś'nieżyński Eugeniusz Koziarski 
Bolesław Klapióski Ewald Zenger 

Witold Maksymczuk Tadeusz Burke Bolesław Procner 
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Obuwie 

luksusowe, 

Kapce, 

Ranne 

pantofle 

w w i elk l m Wyborze poleca 

F I R M A 

KATOWICE 

u lica 3-go Ma1a 18 • tel. 341-41 

RESTAURACJA- KAWIARNIA 

>>HUNGARIA<' 
Katowice, Mariacka 27, telefon 335-63 

Codziennie dancing od godz. 18.30 
Wykwintna kuchnia Doborowe trunki 

[~ntralny lcflij~ ~ońitw. ~n~mYiłu K~nI~rwow~~o 
DYREKCJA HANDLOWA - ODDZIAŁ W BYTOMIU 
ulica Chrzanowskiego nr I b Telefon nr 22-77, 24-66 
oraz SKŁADY HURTOWE : KATOWICE, ul ica Pleb iscytowa 20 

BYTOM, Browarn iana I 
SPRZED Aj Ą w hurcie i delalu : konserwy m ięsn e, szynkowe, pasztety, 

salcesony, cynaderki i gęsi w puszkach, wędli ny i tł uszcze, kon
serwy rybne marmolady, dżemy, soki owocowe, owoce i jarzyny 
suszone, kompoty, musztardę, grzyby, budynie, proszki do piecze
ni a, zap rawy do wódek, ogórki kiszone i konserwowe, kapustę 
ki szon~. - UW AGA! W sezonie zimowym - owoce mrozonel 

R 20658 Ksi~i,rarnia 1 Drnkaruia Katolicka, Katowice. ul. Warszawska 5<- 554 
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MAŁA SCENA 
Katowice. Pleracklego m 4 
Telefon 322-49 

Rendez-vous Publiczności Katowic 

p OLE CA: WYSMIENITĄ KA WĘ, WYBOROWE CIASTKA 

Lokal czynny do godziny 11-tej 

DANCING-BAR 

>> B ·A G A T E L A<< 
KATOWICE. ULICA PLEBISCYTOWA 3 • TEL. 333-03 - 301-08 

Lokal otwarty od 22.00 do godz. 
S rano. Pocz,tek programu o go
dzinie 24.00. W niedziele i święta 
PODWIECZORKI TANECZNE od 
godz. 17.00 do godz. 19.00 z peł
nym programem artystycznym. 

•• 
Nowocześnie urządzony 

„COCKT All-BAR" 

Sensacyjny program Bagateli 
na miesiąc kwiecień 1948 

Znakomita ipara taneczna 
JEANETTE ET ANDRf. 

Walc fantazyjny 

Znakomity tancerz węgierski 
TIBOR SPALTER 

Taniec - melancholika 

JEANETTE ET ANDRf. - Czardasz 

TI BOR SP ALTER 
Ilustracja wojny 1939---45 

• 
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