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Państwowa· Op eretka w Łodzi 
·--------- --------------. ... ··-----„ 

Antoni Bachliński 

Dyrektor 

O TWÓRCZOŚCI LEHARA 

No temat twórczośc i Franci szko Le
hara śc ie rały s i ę od k i lkudz i esięciu lot 
najbardziej sprzeczne poglqdy kryty
ków - zarówno zawodowych, jak i do
morosłych. Jedni ochrzci li go mionem 
„osta tniego kla sy ko ope retki", inni za
rzucal i mu wręcz , że sprowadził jq no 
manowce łatwizny, sentymentalizmu, 
za kłamania i ckliwej łezk i. 

Po śmierci kompozytora pewien mów
co żałobny zaliczył go do Panteonu 
muzyki wiedeńsk iej, p::i stowił w jednym 
rzędzie obok W A. Mozarta, Franci szko 
Schuberta i Jana Straussa. 

Przebywając we W iedniu sł yszałem 
z wielce mia rodajnych ust, że Lehar 
podb i ł sceny operetkowe św i ata jedynie 
dzięk i „chodliwym" me lodiom i wyra
finowanej instrumentacji orkiestrowe!. 

Prawda, ja k zazwycza j, leży pośrodku. 

J eś li sporo i l ość kompozycji scenicz
nych Leha ro (a stworzył ich ponad trzy
dzieści) przetrwała próbę czasu i -

mimo s łabych , bezwartościowych pod 
względem artystycznym tekstów libre t
towych - należy po dzień dzis iejszy 
do że lazn ego repertua ru każdego niemal 
tea t ru opere tkowego, to nie ulega wąt

pliwości, ż e p r:i: yc zyniła s i ę do tego ich 
urzekająco me !odyjn osć , ich niezwyk ły 
wdzięk i l e kkość, boga ctwo inwencji 
twórczej ora z zawarte w nich elementy 
drom tyczne, g raniczące mie jscami z 
muzyką op :: rową. 

Sądzę , że dzięki tym za letom imie 
i nazwisko kompozytora na leży do noj
popu lo rn iejszych w św iecie. 

Rzecz pewno: Leha r ni e nawiązuje 
do tradyc ji J. Offe nba cha , któreg ope
retki p rzybie ro ~y fo rmę parodystyczną, 
by ostrz m sa tyry t m ce ln ie j godz i ć w 
stosunk i społe czne i polityczne Francji 
ze cesa rza Napoleona 111 -go. 

Jest fa ktem nader zna miennym, że 
gdy po premierze „ Ewy" (l 9 1 ll jak iś 
dz iennikarz wyt net kompozytorowi pró
bę „poruszania tcm-:o tyki społecznej", 
mistrz z oburzeniem odrzucił t „ insy
nuac j ę" , zam i eszczo j ąc na łomach pra
sy obszerne sprostowanie, ,,Robotnicy 

Sta nisław Winiecki 

Kie r. Ar tystyczny 
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- pisał - bronią Ewę przed zokusomi 
młodego fabry kanta, któ ry chce jq u
wieść. Jest to sprawo czysto ludzko i 
nie ma nic wspólnego z socjalizmem ... " 

Nie można równ ież uważać Lehara 
za kontynua tora mieszczańskiej operet
k i, którą opromieniał swym geniuszem 
,,król walca", Jan Strauss, o której 
przyda li tyle wiedeńskiego kolorytu 
Millnecke r. Zeller, Heuberger, Ziehrer 
czy Reinha rdt, 

Francis zek Li?ho r, syn kape lmistrza 
wojskoweg,.,, / LIZ za młodu zwiedz ił 
ró żne zo ko ki monarchii ous tro-wegier
skiej, pr ze rzucany wraz z pułkiem oj
cowsk im do więks zych i mnie jszych o
środków ga rnizonowych. Toteż od lot 
dziecinnych wsłuch iwał się w pieśni 
wiciu narodów, zamieszkui0cvch ten 
zlepek państwowy w sercu Europv Da
lekie echo usłyszanych w dzieciństwie 

me lodii zabrzm ią od czasu do czasu w 
jego partyturach operetkowych , mało 

natomiost znajdziemy tom nawiązań do 
fo lk loru wiedeńskiego . 

Kompozytor powiada o sobie: „Nie
oczekiwan ie i omackiem zobłqdzilem 
w kró les two operet k i. To niewiedza u
moż l iw i ło mi jednak stworzyć swój 
własny s tyl operetkowy . . . Chciałem 
zdobyć se rca ludzi, przeniknąć do ich 



Horocy Safrin 
Konsultacjo literacko 

dusz . Setki li stów, jakie otrzymałem z 
wszystkich krańców ~wiato, d;Jwiodly m1 
ni ezbicie, że wysiłek mói nie byt da
remny! " 

Pewien znany krytyk napisał pa pre
mierze „Giuditty'' : „Obecnie, jak wia
domo, Istnieje trzy rodzaje muzvk1 dra
ma tycznej: opera , op retka i - Lehar" . 
Nie wiem, no ile miał rację. Wiem 
natomiast, że Lehar, prócz wielkiego 
talentu, niebywotej wynalazczości me
lodyjnej i mistrzowskiego opon:iwanio 
orkanów orkiestrowych, posiadał nic by
lejoką zaletę : wyczucie oktuolno.:Ci 
Zno i· swoja publiczność i umiał zd:iby
woć jej wzgl~dy. 

J uż „ Druciarz" (1902) - postać 
popu larno, zwtas;rczo no przedmieściach 
Wiedni a - cieszył się dużym powo
dzeniem I zwrócił uwagę publiczności 
na młodego kompozytora, który wbrew 
wszelkim tradycjom hojnie szafował ko
lorytem... słowackim . Ale sukces no 
miarę światowo przynosi mu dopiero 
„Wesoła wdówko" (1905}. Przyjęto 
zrazu z rezerwą przez elitę wiedeńską, 
ze wzg lędu no „zbyt prostą" muzykę 
- w ciągu trzech lot obiega wszystkfe 
miasto kuli ziemskiej, Wystarczy 

Stanisław Gerstenkorn 

chórmistrz 

wspomnieć, że w 191 O roku odbyło sie 
18 000(1) przedst w"eń tej operetki, 
pnetłumoczonc j ju ż wówczas no dz ie
sięć różnych języków kro jów europe j
skich i zamorskich . Niemniejszych la
urów przysparzają mistrzowi dwie dal 
sze świetne kompozycje: „Hrob 10 Lu k
semburg" ( 1909) i „Miłość cygańska 
Cl 9 1 Ol 

Gdy w latach dwudziest eh qw iazda 
Lehara zdaje się b l cdnać, niestru zony 
muzyk zaskakuje swych słuchaczy ope
retko „Paganini", która - jo twier
dzo fachowcy - dzięki doskono tym 
warunkom wokalnym i scenicznym od
twórcy głównej roll, Ryszardo Toubero , 
rozpoczyna z Berl ino marsz triumfo ln 
po teatrach op retkowych wszystkich 
kontynentów. Dalsze wielkie sukcesy 
zwiastuje premiery ,,Corewicro" (we
dłuq sztuki Gabrie li Zapolskie j -
1927), „Frvdervki" ( 1928), „ Krainy 
uśmiechu" (l 9291 oraz „Giud1tty" wy
stawionej w 1934 roku przez słowną 
Operę Wiedeńskq. 

Pod kon iec ki lka stów o genezi 
„Hrabiego Luksemb urga": 

„Nadworny" librecisto Lehoro, 
Mario Wi llner napisał w swoim 

tekst operetki, do której muzykę skom· 
ponowa l Jon Strauss. Dzieło, zotytuto
wone „ Bog i nią rozsqdku ', ponios ło zde
cydowane fiasko. W dz1cs1ęć lot po 
sm ierci „kró la wolca" , zapobiegl iwy i 
obrotny librecisto oddzielił tekst od 
m uzyki. Kompozycjo Straussa o trzy mo
to now i uteńkie libretto pt. „Bogate 
dziewczęta" 

„ Bogin i rozsądku" zos.tolo not miast 
prze r biono wcdlug vypróbowanego 
mode lu , ,Weso łe j wdówki" . Hulako 
hrabia Doniło zna l azł godnego następ
cę w osob ie utracjusza hrabiego Rene 
Luksemburga. Hanno Glawori przeobra
ziło się w śpiewaczkę Angele Diedier, 
zaś poseł czarnogórski w zidiociałego 
ksi ęcia Rumuneszti. 

Zrozumiałe, że do powodzenia no
we j operetki przyczyniło się w głównej 
mierze przepiękna partyturo niezrówna
nego mistrza lekkiej muzyki - Fron
cis;i:ko Lehara. 

H.S. 

• 
Hrabia Luxemburg 

PROLOG 

Rok 1909. Paryż . Boi maskowy w 
operze. „Złota" m!odzież szaleje 
wznosi owacje no cze;ć księcia Kor
nowołu - hrabiego Rcnó Luksembur
ga. Te n potomek s lochctnego rodu, 
bożyszcze kobiet z „p. r ł. iotka", by
walec wszystkich bez mało nocnych lo
ka li, poszedł za przyktod~m swego 
zacnego antenata, który 

... tak dokumentnie winko chlał 
i w korty grot tok biegle, 
że w zamku swoim sekwest r miot 
no każdej praw ie cegle •.. 

Również dobro naszego lekkomyśl
nego bohatera znajduj si pod przy
musowym zarządom. Pastora ł a się o to 
kochajqco rodzinko, stroskana o losy 
przyszłej, wielomi l10 iowej spu>Cizny. 
Ale Rene nie dba o toki drobiazg, jak 
ma jqtek . . . N ie mając pieniędzy no 
opłacani e komornego, zokwoterowot się 
czasowo u swego przyjoc:ieło, malarza 
Armondo Brissord Uczynił to tym chęt
niej, że i sam w wol·nych ad birbantki 
chwilach lubi porać się pędzlem i poletQ. 

Barbara Michiewicz-Sua jber 
os. scenografa 

Akt I 

Wprowadza nos włośnie w owo kró
lestwo sztuki na poddaszu - atelier 
Armando Malarz i jego nadobna przy
jaciółko Julio przckomorzojq sie na pót 
żartem , na p t serio. Tematem miłos
nego dialogu są kłopoty szarego dnia, 
mało u ozmaicony jadtospis kartof la 
nych posiłków, niewesołe horoskopy no 
przyszlo5ć. Ale od czegóż wyobraźn io 
dwojga kochanków, ktoro buduje zam
ki no lodzie, otacza ich przepychem, o 
darzy w śmiałych morzeniach nawet 
jachtem małolitrażowym sa mocho
dem ... 

Po chwili izbo zaludnia się ha łaś l i 
wym bractwem. Kilku zaprzyjaźn ionych 
artystów przybyło w towarzystwie swych 
bogdanek no improwizowany piknik. 
Największą atrokcJę wieczoru s tanowi 
ogromnych rozmiarów tort, który Ar
mand otrzymał ad cukiernika jako mo
del do nowego szyldu. Wino jes t wpraw
dzie dosć kiepskie, ole Julio zapewnia 
w bulwarowej piosence, że gorqcy całus 
bywa namiastką szlachetnych napojów 
wyskokowych. 

A oto zjawia się książę Karnawału 
we własnej osob ie, Z przyzwyczajenia 
chciałby rzucie garść z łoto między 
swoich poddanych i rzuca im . . . ostat
nie 1 O centlmów, opłakane resztki 
swej magnackiej fortuny. 



Jadwiga Kenda 

Wesoły nostrój p rzerywa wej śc ie trzech 
tajemniczych osobni ków, którzy proszq 
o chwilę rozmowy z l ekkomyślnym hra
biQ. Chodzi o niecodzienną transa kcję. 
Podeszły w leciech magnat, książę Ru
muneszti, zakochał si e na zabój w 
piękne j śpiewaczce Ange li Diedier. Ali 
ści Angelo jest, n iestety, mieszczań
skiego pochodzenia, a na tak i m za
lions dwór królewski przenigdy s ię nie 
zgodzi. W obec tego proponują Rene'mu, 
by za cenę pół mil iona fra nków poślu
bił penne Died ier i .. . ro zwiódł .się z 
ni q po up ływie trzech m1es1i,:cy. Wtedy 
rozw iedziona hrabina Luksem bu rg oka
że się godnq książęcego małżonka. 

Hrabio Luksemburg - rzec można, 
bez namysłu - gotów jest sprzedać 
swoje nazwisko. Ponieważ ta rg zosta ł 
ubity, o notariusz i urzędnik stanu cy
wilnego znajduj ą si ę na mie jscu, nic 
nie stoi na przeszkodz"e d robnej fo r
malności ślubu. Poro mloda , przegro
dzona szkicem obra zu ni to parawa
nem, wypowiada sa kramentalne „ta k" 
i za mienia ob rączk i. Rene przeczuwa 
wpra wdzi e zo parawanem ja ką ś ba rdzo 
sympatyczną osóbkę, nie śmie jednak 
łamać szlacheckiego słowo . In teres jest 
interesem . Opuszcza wi ęc swą kwartal
ną połowicę , zmienia no trzy miesiące 

n0L w1sko i gr z czn1e udo j.e się w po
dr6z po Europi e. 

Michał Lasowr 

Korol Koszela 

Krystyna Ny~Wronko 
Lech Redo 

Jersy Sidorowici1t Zygmunt Urbański 



Hanna Dobrowolska Stanisławo Piasecka 

Janusz Ściwiarski Lidia Grair:iadio 



Muzyka2 FR. LEHAR 

Opt!retka ar J-cA a!1~/i (z prologitm} 

Hrabia Rene: Luxemburg • { 

Angele Diedier - primadonna opery { 

Mich11I l11sowy 
Micha/ Ślilskl 

J11dwig11 l<enda 
l<rystyn11 Nyc-Wronko 

Ano toi 
Henryk mal orze 

Sydonie Jl modelki 
Korol io 

Sergiusz W.:sowlcz 
J11nusz l<unce 

Milrill B4bi/lska 
B;ubara Leleniewska 

Ksiqże Rumuneszli 

Hrabino Kokowoczt - jego narzeczona 

Armond Brissord - malarz 

Julio Vermont - jego na rzeczona 

{ 
l<llro/ Koszela 
Zygmunt Urbitt'ls/rl 

Lidla <Jraziadlo 

{
Lech Redo 
Jerzy Sidorowicz 

{ 
tfanna Dobrowolsk11 
Stilnislaw11 PiilSBCka 

o ro z: : 

Menczikoczi - rodeo poselstwo 

Powloczi - urzędnik poselstwo 

Pelegrin - notariusz 

Zorzqdzojqcy hotelu 

Piccolo · 

malarze, modelki, maseczki komowałowe, goście Angele Diedier, służbo 

BA t: ET: 

Edmund Szafrflllskl 

Eugt1nlusz R11w1/rl 

J11n11sz Śclwlarskl 

Wlodzlmlerz P11wlows/JI 

Prolog: kornowołowy korowód taneczny i łani ee hiszpański, w wykonaniu : 

tfafln11 Bogdallsk11, l<rystynll Ciesielska, tfallna Grochowsk11,I ł<rysfyn11 l<owalczyk, 811rbara Lelenlewska, &rb11r11 Ows/Jr, 
Przemyslawil Piotrowska, ł<rystyn11 Sawicka, Jadwiga Sierakowska, Tadeusz Bogucki, Zygmunt Gllloch, Wieslaw Glow11cJtl, 

Jdzef Ignaczak, Je, zy Magus, Wlodzimierz Paw/owski, Ryszilrd Stankiewicz 

Akt li : wole klasyczny (partie solowe w wykonaniu): 

Ha/Ina Bogd11llska, Barbara Lelenlewslta, &rbilril Owsik, l<rysfyna Sawicka, Tadeusz Bogucki, Zygmunt 611/och, Wieslaw Glowacld, 
Józef lgnaczctk, Ryszctrd Stankiewicz 

Prolog 

Akt I 

Rzecz dzieje się w Paryżu 

karnawałowa zabawa uliczna 

pracownia malarska Armonda Briuord'a 

Akt li 

Akt Ili 

willa Angele Diedier 

w weslybulu hotelowym 
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Przygotowanie muzyczne : lindrzej tfundzi11k 

Choreografio: Jdzef Marcmiak 

Konsultacja literacko: fforctcy S11/rln 
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Inscenizacjo i reżyseria : Micha/ ~laski 
Asystent reżysera : Jctnusz Rzeszewskl 

Dyrygują: lłndrzej tfundziak, Wladysl11w Rossa, l<azimftJrz Sklnder 

Korepetytorzy: ff a n na Hctnlsz, l<azimlerz Cles/olkiewlcz, Waldemar Synder 
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Scenografio : J11n Hawryllrlewicz 

As. sceno gro la: Barbara Michiewicz-Szr•/bt1r 

Chórmistrz : Stanis/11111 6erslBnlrorR 



Eugeniusz Ra wski 

Edmund Szafrańsk i 

January Krawczyk 

A k t li 

A le człek, jc:.k wiaciomo, strzd a , o Pon 
Bóg ku le nosi Minęły t rzy m iesiące 
i h ra bia LL ksemburg - występujqcy 
pod przybra nym nazwiskie m barona 
de Rewa l - zna lazł s i ę znów w Pary
ż u, co gorsza, w pa łacu swe j lega lne j 
małżonki Ange le Di edie r. N ie było to 
dz i ełem przypad ku. Uj rza ł j ą na scenie 
ope ry i zakochał się od pierwszego 
we jrzenia, „ja k student" . 

Z ja wia się w towa rzystwie A rmanda, 
któ ry wraz z nim zn ikną ł z Paryż a . 
Rzecz zrozum ia ła, ze wita j ąca ich w 
zastępstwie pani domu J u li a nie skopi 
ni ewiern em u kocha nkowi wie lce zto ś li
wych prz tyków. Hra biemu za · komu
ni kuj e osch le, że panna Diedie r porzuca 
scenę , aby wyjść za mqż za „wysoko 
postawioną osobi s tość" . 

Sytuacja zaognia się jeszcze bardziej 
podczas rozmowy hrabiego z Angelq. 
Za zdrosny Re ne, czyniąc a lu z j ę do blis
kiego ślubu ukochan ej, ni e może p:J
wstrzymać s i ę od ironicznej uwagi, że 
krok ten dyktu je je j żądza bogac two. 
W korku oboje wyznają , że są już 
ma tżon kam i , a le wkrótce s ię rozwo
dzą . Mogq w i ęc śmiało za tańczyć wol 
ca, 



Nazajutrz uplywa przewidzia ny w 
umowie termin, wi ęc nic dz iwnego, że 

do pałacu Ange li przybywa, hen, z 
Buka resztu spragni ony pieszczot, a cz 
ni edołężny i w ciemię bity książę Rum u
neszti . J a k iż jest wstrzą śn ię ty , gdy w 
domu swej narzeczone j zastaj e jej le 
galnego męża, hrabiego Luksemburga! 
N'ezręczna ta ktyka ksi ęcia, który za 
wszelką cenę rod by si ę pozbyć int ruza , 
utwierdza Renego w przekonaniu , że 

Angela to właśnie ta . . . żona za pa
r:::wanem . Prawda wychodz i na jaw, 
gdy książę obwieszcza swe za ręczyny 
z hrab i ną Luksemburg, zaś A rmand 
przedstawia ją gościom jako mę · at kę. 
Lecz Angela kpi z przypadkowego 
ma łżonka : 

... bo ten, c nazwisko swe wyn iósł 
no targ , 

nie godzien dotknąć panieńs kich warg ! 

J edna kowoż potomek sz lachetnego 
rodu nic bardzo przej mu je s i ę rzucaną 

mu w twarz obelgą. Przeci ż i Ange
lo li ty lko gwoli kari e ry zwi ązała się 

ślubem . .. 

Fina ł aktu przynosi widzom miłą 
r • i .:spodzian kę : panna Diedier rzuca się 
w ramiona hrabiego Luksemburga , po
n ieważ oboje „należą do s iebie" , 

Opuszczony książę pociesza się na
dzieją na słowo szlacheckie hra biego . 
Sancta simplicitas! 

A k. t Ili 

oder zawiła sprawa t ~ j „mi łosc i i 
mat.żeń stwa z przeszkodam i" w szyb
kim tempie zmi erza ku rozwia zan iu. 
Tym razem znaj du jemy się w lu ks usa
wym westybulu hote lu „Gran d". Za 
mi eszkała ta m rumLJńska hra bina Ko
kowaczi , podstarza ła ob lubi en ica księ

ci a, któ re j tenże przed laty p rzy rzekł 

ma łżeń stwo. 

Rzecz jasna , że w tym samym ho
te lu zaj mu je a partament hra bia Rene. 
Picola k wręcza mu w io śni e depeszę, a 
w te j depeszy radosną w iadomość : sek
westr jego dóbr za tot, n i s tąd ni zo
wąd, zni esiony. Ange la, k tó ra usiłowa

ła na s zapewn i ć, że w ży ciu swym nie 
kochała jeszcze prawdziwie, stawia 
obecr\ ie na ka rtę bogatego Luksem
bu rga , Ba , improwizuj e nawet ucztę 

weselną i zamawia bute l kę szampana. 
Przy winie zasię szczerze za przyjaźnia 

s i ę z narzeczoną swego ex-narzeczo
nego, hrabiną Kokowaczi. 

W rei:u ltacie - dzię ki wspaniało
myślności autorów libr tta - zwiążą 

się dozgonnie trzy dobrane pory : ksią

żę z hrabiną, Rene z Ange lą, no i Ar
mond z Julią . 

Jadwiga Kendo i Michał Ślaski 

w operetce „H rabia Luxemburg" w roku ? 

• 



Barbara Le leniewska 

Ha lina Bogdańska 

Barbara Owsik 

• 

B A L E T 

ICrystyna Sawicka 

Wiesław Głowacki 

Józef Ignaczak 

Krystyna Kowalczyk 

Ha lina Grochowska 

Zygmunt Galach 

Rysza rd Stankiewicz 



Orkiestra Państwowej Operetki w Łodzi 

Dyrygenci: ANDRZEJ HUNDZIAK, WŁADYSŁAW ROSSA 
i KAZIMIERZ SKINDER 

S kr zyp ce 

Mieczysław Cu krzyński 
- konce rtmistrz 

Flety 

Stefan Kuźmiński 

Sta nisław Możdżeń 
Stanisław Dobrowo lski 
Janusz Synder 

Krystyna Ciesielska Konstanty Wonder Ob oj 11 

Jadwiga Sierakowska 

Przemysława Piotrowska 

Włodzimierz Pawłowski 

Tadeusz Bogucki 

Antoni Chełmiński 

Danielo Sikorska 

li Skr z yp c e 

Romuald Ulatowski 
Tadeusz Berdowski 
Roman Ziółkowski 

Waldemar Radzie jewski 

Altówki 

T adeusT. Olszewski 
Edward Brożek 
Zenon Sandomierski 

Wiolonczele 

Antoni 'tnder 
Stanisław Szymański 

Kontrabasy 

S tanisław Zajqc 
Henryk Sienkiewic:r 

Fort11pion 

Waldemar Synder 
Kazimierz Ciesiołkiewicz 

Hanna Hanisz 

Franciszek N ierychło 

Bogdan Bilski 

Klarnety 

Edward Ring 
Antoni Kret 

Fa g oty 

Stan i sław Bijak 
Bo lesław Jakubiak 

V/al tarnie 

Zygmunt Matecki 
Roman Domagało 
Jon Wasilewski 

TrQbki 

Antoni Czołnik 

Mieczysław Truszkowski 

Puzon 

Wiktor Michalski 

P e r k usjo 

Włodzimierz Skowera 

Inspektor or iestry: A TON I SYNDER 



ADEPCI 

Chórmistrz: Stanisław Gerstenkorn 

Sop r a n y Te n o r y 

A 

Maria Bqbińska 

Barbaro Cype l 

Mario Kaczmarkiewicz 

Janino Koprowska 
Lucyno Krawczyk 

Bożenna Szczeblewska 

I y 

Barbaro Cy ocka 

Wando Grzelko 

Barbara Konar 

Danie la Mroczkowska 

Olgo Skotowsko 

M i ro sławo Sk rzypek 

Kazimierz Jezlorski 

Józef Kosperskl 

Władysław Kwia tkowski 

Jerzy Neiman 

H enryk Szu lc 

Wl-dzimie-rz Zygier 

B o s y 

Janusz Kunce 

Edward M cl<e 

Stanisław Michońsk i 

Sylwester Semoł i uk 

Henryk Serwe ta 

Sergiusz Wqsowlcz 

I n spektor; Józef Kasperski 

K iero wni ctwo od m.·lech ni czne 

Antoni Franc 

Kos ti urny wykonan o pod kierun kiem : 

Janiny Pietrzykowskiej i Antoniego Mozo lewskiega 

Kierowni cy pra cowni: 

Stolarsk iej: 

Mieczys ław Ciesielsk i 

Mode l ołorskiej : 

Edward Wawrzyniak 
T opicerskie j: 

Aleksander Wilczyński 

Ś l u sars ki e i: 
Henryk Jasiński 

Efe kty świet l n e: 
Jon Misztalewicz 

Brygadier sceny: 

Zygmunt Wengelewski 

M a la rs k iej: 

JerLy Mas ł owski 

Perukarski ej: 

Jan Szorkin 

Szewskiej : 

.Ą l eksa nder Sqgała 

Stro ici e l fo r tep ian ów : Tadeusz Wichlińsk i 

Typ. Nr 342-V-57 r. - 15 OOO $Zt. AS D-9 

J 



Cena zł. 3.-




