DODATEK ILUITROVAIY

HASŁO ŁÓDZKIE
Nr. 7

Niedziela, dnia 16-go lutego 1930 r.

Gwiazdy wytwórni „Fox'a"

Znakomita ósemka czołowych artystów
srebrnego ekranu.

Rok IV

Str. 2

„JIMZ.O la&* rr.

Nr. 7

POGRZEB EMMY DESTIN.

PogTzeb śpi ewaazki wszechświatowej sławy Emmy Dest1n odbył się niezwylde
okazale w Pradze. \V kondukcie pogrzebowym niesiono transparenty z napisami
ról, w których wielka śpiewaczka występowała.

Stairożytny relikwiarz ze skarbca Gwel
został zakupiony przez konsorcjum
handla~y
,__
-sta.roiy:toością--.-w.-Ameryce.
----- - -

fów

_________

..llA&O LODZXIE''.

Nr. 7

Str. 3

KONCERT W SANSSONCI.

Obraz niemieckiego malarza Adolfa vo11 Menzels,

zmarłego

przed 25-ciu

laty.

PREZYDENT MEKSYKU WRAZ Z RODZINĄ.

··~
I

- - - Jak

„Hasło" na prezydenta Meksyku dokonano zamachu.
stracji wid.zimy go w otoczeniu najbliższej rodziny.
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Egzotyoona scena

Ostatnie przygo
na ekrar

tańca murzyńskiego.

Pełna napięcia

scena

decydującej

Murzyn ze szczepu kanibalów .
Scena ratowania. .Tarzan ka
z topieliska.

Frank Merril i

Str. 5

Nr. 7

małpy-goryla

~rotka Rievier.

z c.Uowiekiem.

Dorotka

zbierająca

banany.

Tresow~ słoń

ja.ko partner
.T&r7.8.Ilka .•

Nr.- 7

Str 6

Ostatnie przygody Tarzana w

dżungli,

n-a-ekranie w ,,Czarach"--=-

. --·-- ----

Cien'lny charakter z filmu
PTzygody w dżungli".

Przyjaciel Tarzanka
„Tan.tor".
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arcyfilmie „Za grzechy ojców"
wkrótce na ekranie „Capitolu".

w filmie „za- grzećl).y ojców" wkrótce
w „Gapitolu".
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wszystko co najświętsze - że
· -irocnany ! Zńa~sz ty w n'<itur'że ·1
jedna strofka
Skończyła, się
nigdy nie zobaczymy się, że stopieśni. -:----malarzem. Obsersunek nasz - to stosunek dwu
- życia ...
wowałeś, nieraz tę chwilę, kiedy
to w międzyplanetarnej
dusz.„
Stef!
Zmęczony jesteś to słońce zaczyna · się chylić i o„ich
spotkanie
przestrzeni
.
Odpoczn,i_jrny.
świat,
fjoletem
ple"Yać _pl\rpurą ~
dwojga".„ Spotkaliśmy się.. . 1. . •
!1atur:;t,_wte9y jakby skam~eni~ła .....
. »rembardziej, że Zfl sobą - mażycie .. .
przeżyliśmy my znowu gorący, upalny dzie.ą ...
z_dętwiała, zmęczona upałem 1)0Choć ono tylko dwa lata trwazłud.
-" łuc.lnia, zdaje się nie widzieć, że
naszego
Siądźmy na przyźbie
ale dla naszej miłości była
ło -- -hen, wdali, majaczy szary cień
„domu"- i pogwarzymy o tern ... co
to cała wieczność , bo zaczęła si~
nocy i zapomnienia„.
i.. . sko'ńczyła„ ..
było.
· T-rwa zmę_czona upojoną chwilą
Skończyła, Stef!
Pamiętasz ?
całun
południa, żaru i gorących
nic do
Już nie mamy sobie Mało znani - sobie :_ wymieków słońca.
nas
co
Wszystko,
powiedZ'enia.„
konwencjonialiśmy z początku
Ona żyje ]uż ..w~pomnieniami,
skończyło się.„
łąc;zyło wyZ
...
znajomych
...
listy
nalne
nie wiedz_ąc o tern - b<? y.r niej _
I wiesz dlaczego?
pełno jesticze żaru południla ::. ~ pE!ł- · ~ mianą myśli, zdań, wrażeń, odkryBo my, Stef, ludzie z krwi i
· · '" waliśmy rąbek za rąbkiem - du·
no słońca...
tęsBo my ludzie z żaru i
później.„ gdy
kości. a
...
nasze
sze
zyciu
zmierzch w
Znasz
żyć
chcielibyśmy
odnalazły się
serc
pragnie.ń
naszych
knoty
dwojga ludzi? Pełni szalonych
aniołowie ... tęsknotą.„ duszy
.
..
jak
poleciały w b.ezkresne kr-ai
chwil szczęscia i miłości ... tego c.o
iny marzeń i rojet1, zaperliła się
do duszy.„
było - jest jeszcze w niCh 'ż_ai·, co
Dusz naszych starczyło
serc
tęsknotę
za
...
krew
żarem
' · ..
,.potem''' pozostał... _ , - tylko na dwa lata.„
poszła tęsknota... krwi.
„Potern"„. - choćhy ... „to"' było ··
Dwa lata trwała nasza miłość
· Pamiętasz? W marzeniach przy
mirażem... złudą... choćby było
i choć ani
chodziłeś do mnie w przestrzeni ...
nie było? ...
chwilą, której wszystkiem.„ Dziś
Dziś po
razu ręce nasze nie złączyły się
. Stef - zna-sz Ty go_<:lzi,ny,, któco mówić sobi e
mamy
nie
ilic
już
„
prai
szaleństwem
usta
ni
_·
.
rych nie było?
tylko paść somoglibyśmy
dziś
do·
myśli
nasze
biegły
gnieniem,
Stef! - Wiesz ;-- przyszła ,.mi
bie w objęcia ... ·ale tego nie zrosiebie:
Zbier.,z.emy te }woje i _1110-,
myśl. .. _
bimy ...
1 byfabym Twoja - i tyś rnój.
je listy - i wydamy je - te na_- .
Bo przysięgliśmy? Czy przysię
·
nasze
dłonie
nigdy
Choć
··
·
..
sze listy...
sięga nas trzyma, Stef? Czy tylko
połączyły i choć oczy nie spojnie
których
Tytuł? OL )_,Chwile,
przysięga?
rzały w oczy ...
nie było".„
Nie. Nietylko przysięga... ale
urnowa,
brzmiał.?. nasza
Tak
Moje listy są-- ładrie · :...:_ 'Twoje'·
ta świadomość ... że już się w nas
przysięga .. _
raczej
-·
cudne...
wszystko skończyło - i już dziś
Pamiętasz?
Rzućmy na żer ludzforp, krytyzapóźno, łączyć ... krew.„ gdy duna
sobie
Przysięgaliśmy
ce, kurzom księgarskjm, , językom
sze odeszły na zawsze.
no ... potomności ... Stef... "potomWiesz, coby z tego było
ności ...
DWA PODARUNKI.
gdy by choć raz usta nasze sil?
,,··Taki' ·krzyk · ludzkich·.. . · czy
złączyły?
serc? ·. ·
Pan Fonsio, będąc raz w stolicy,
Wiesz?
A .. maże tylko _ .fantazję.? ,
W zachwytach szczeryc_b . t_r.acił f!łowę,
Ohyda - wstręt - brud.
„Panta rei" pamiętasz Stef
~ objęciac,h . 111łodej b1detnicy
A - tak.. . czyści jesteśmy
to zdanie starego Mizantropa z
śnił sny, l\[Qc.ze, sny .~~crzowe
Stef, - czyści odejdziemy - od
Efezu - „wszystk płynie ... i wieI ofiarował „cud-dziewicy"
- czyste będą nasze wspprn
siebię
1
le rzeczy jest tylko: ..-·.-złtidzenietf1'! • t
P~1·te·no11hei1r ·1111,1dne brylariio,1 " ·.
·
nienia.:.
.'
·J
..
„
.
~~
„
Ale złudzenie to ·.__._._: daje sz<tzęś
Więc bądź zdrów i zapomnij„.
cie ludziom.
Ler.z miał zasady s11rawierlliwf',
Zapomnij, że istnieje, fantazja„
==-~-- r my łudziliśmy się Stef, i my ...
Dlatciii; ,ćh2daż stracił głowę, _
. „ i miłość ludzi, którzy
przestrzeń
że
...
ale złuda ta była tak cudna
Zwalczył S\1 e zmysły niegodziw e
sobie nigdy nie spojrzeli w oczy .
.h_odajby , - .wię-cej nję . p,rzychod:z;jła , . , K_u _ żonie w progi biegł domowi·
Miłość, która wypełnia chwil e
rzeciy:w·istoś1;\, 1 -, ·
Przyn6s ząc długie i cnotliwf'
życie, bo ludźmi jesteśmy
anie
____ Ale właśnie, że ona przyjść
OesBo.us.·.„ r. ;, unłwk,i _ bmichanow(:j.
kości . „ i„ . jako ludzie żyć
i
krwi
z
,
-musiała ....,:i.,
' .
· M. i\1/.<:;l':;ycl.-a.
musimy!
__ _1 _prz_yszła.
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--· DZIAŁ

Nr.

UMYSŁOWYCH

ROZRYW EK

'7H1

--

pod kierunkiem j. Sokołowskiego.

z 0-odatku llustro· - - - - Nagrody wylosowali'.:
wanego Nr. 6.
2 książki - T. Trąbczyński ul. Rzgowska

Rozwiązanie . zadań

45.
4.
Nowaka
Matuczyńsk.i
Zdzisław
„Pałace"
do
bilety
2
ARYTMOGRYFY. 1. Oczyszczenie N. M. P., 2. Karna12.
Przejazd
ul.
Jaroszyńska
1 książkę Jadwiga
wał. ** SZARADY. 1. Bu-ra-ki 2. Ka-ra-wa-na. ** ZAGAD!{A: - Sok - Kos.
2 bilety do „Czarów" Wł. Niemiirowska ul. Zielona 43.

ZADANI A

DO
I

UKLADANKA.

NAGROD Y
KRYPTOGRAMY .

· '
· tawiae,
tak poprze&
tach 1·t·
.... eh b·1
· · · ~„
W ruzeJ
uł. . T. . Trąbczyńsk.i.
l ery
l .e
yv,.„„uy:
. 1
.
. •
•. .
.
właścicieli.
ich
zamieszkania
miejsce
utworeyły
aby
obok
2,
Po
wyJąć
Z każdego nazeJ wym1eruonego muona
siebie znajdujące się litery, następnie półączyć je w ko- - - - - -

Sara Mojasar
Tonia Cymelan
Lina Bullskop
lejnym porządku - a utworzy znane przysłowie.
PetronSylwester,
Mikołaj,
Nikodem, Albin, Petronela,
jusz, Kajetan, Siemian, Witold, wsp., Faraon, Czesław,
Rita Tylujan
Wanda Glabegaj
Baiucis., Dezydery, Miłość, Celestyn, Ludmiła wsp., Kala, ........:.,;..:... _ _ _
santy Kinga, Modesta, Zenon, Stanisław.
„~

SZARAD.A.

ł.AMIGLóWKA.

,ul, T.

+

(uł. Chwiałko„.)

Tr4bczyński).

=

pierwaza,
Koń, po łące, druga Wśród radości i uciechy.

zaprawa
głos
1. Litera fon.
samoa-. = altana
bramka fon.
Hrabia
(ukryta W i'lłSZCZU.
boiek piorunów
3. Saimogł. podziałka
[schody ruchome
::: drukarz.
hrabia
samogł.
• · Cecha
sp6łgł. =
dążenie
6. Spóła-ł. fon. wsp.
ż.

+

+
+
+

+

+

Trzecia - pierwsza jest ważniejsza,
-To ludzie, z różnemi cechy.
to obszar jest pustynny,
Całość W którym niema wcale ludzi,
-Tylko huragan niegościnny
Strach do głębi w tobie wzbudzi.

=

+

[pedał · u · samochodu.

ARYTMOGRYF.
E.· Cichecki).

(uł.

1,
5,
10,
12,
10,

2, 3, 4, 3, masz na . śwaadectwie.
6, 7, 8, 9, 1, jest używane w szewctwie.
3, 11, humanista polSki znany.
13, 14, jest do gadów zaliczany.- ,
15, 16, 17, 4, to kamień bardzo drogi.
SZARADA.

11, 3, 18, 3, 19, ma silrne, rosochate rogi.
6, 20, 11, 13, 2, to <:hyże bardzo zwierzę.
10, 15; 21, 20, 22 w galopie, przeszkody bi-el'!z.e.
Byś 20, 10, 7, 23, 21, 1, 24, 10, 7, 25, 7.gadnąć mó~ł.
.
Powiem, że łatwy, zgadnij już.

I

~~~~~~~

(uł. Chwiałko„.)
część drugiej i cała

trzecia,
Pierwsza,
To znana kolonja angielska;
Zaś druga, to afrykańska rzeka,
Którą różne zamieszkują delska.
Trzecia - pierwsza, to jest znana
[wyspa,
W Archipelagu położona.
-Całość - .niezbędna dla nais przyprawa
Pochodząca z trzeciej - pierwS1Zej

SZARADA.
(ul. Chwiałko ... )

Pierwsza i trzecia,

mówią

na ramiona, ,

A druga - trzecia, to żelazne drogi,
Po których kolej chodzi rozpędzona
I wydające ciągle łoskot srogi.
Trzecia. i pierwsza to żyjątko wodne,
Które spostrzeżesz zawsze w dni pogodne.
CałośC - z historji jest władcą znanym,

;1 a

Król polski, co me

[łona.

chciał by~

malowanym.

ZAG"ADKA.
(uł. Ohwiałko••• )

Wprol!lt to ogr6d, błogi i
Wspak porosłe krzakiem

Nagrody

szczęśliwy;
trzęsawisko,

-Z niego człowiek nie wyjdzie iywy;
11 Bo śmierć przy nim stoi już za bliakó.

Za rozwiązanie wszystkIĆh zadań, redakcja
przeznacza bilety do kin i ksił!łd.

są

do odebrania we wtorek
od 4-6 wiecz.

naleiy do środy,
wiecz. włącznie.
6-ej
godziny
do
19-go
dnia
Rozwiązanie nadsyła~.

Wydawca: Tow. R.zem. nRtl\UU"

Red. odpowiedzialny:

A~

i _u.czkfewlU.

