licy d·o 11as i o.d\v1ro~nie.

Teatralja„
„Cherubin z piekła". - .Tarkowska w War„Złoto".
Pomnikowe dzieło.
sza wie.

Warsza·w:-ki Teatr Letni w:;stawll w
tych ;('.liniach ory.gi:naln:\ premjerę Juliusza
Uerrn~ma p. t. „Chernhill z piekła". Niestety, j,~,k się rto czc;sto :z „o.rygirrnl111emi" sztukami zdarza - premiera ta zrobiła jenerra1rni klapę. W taki to s.po,sób :poitraU01wab
„CheruMna" zanhV!no pubUczność, jak krytyka, o,Jma\vi.ając sztuce p. Gerrnana p0 \Vażnicj:szyd1 walorów .scenicznych.
Ckliwa,
pretemisjnnalna 1pseudo-1po.etyckość, dążąca
fatal nie na najświe.żsq,ej 1twórczofoi tego autora, uc·zr 1niła z „Cherubina" wid{)1wisko
nu&ne i mieinte,resujące o charakter:z:e do zde
fiiniowania trudnyim. Coś „pośredniego" pomiędzy dramatem a krotochwilą, niezde.cydo\\ ~mego w koncepcji, a przez to w tom:e
i akcji sce•nicznel.
Jaikiś tajemniczy „pan w pfaszc.zu balo·wvm" o rmocarnem spojrzeniu sfalorwy;h
ocz,u, cha:dzi po śiwiecie ,i .tern 1sp·ojrzeniem
ujarzmia dzikie dusze rozmaityd1 ludzi z za
ulka -0 ·na-i.nikczemniejszych pożądaniach i
na~brut;rlmiejszych inr;;tynktach. Ten tajemnkzy pan, aposto:ł uszlachetniania .n.a}podleis·zy,ch okazów ludzkiego .gatunku, ,potraf:
na wet Z dusz, unurzainych W bl0icdc WYstęipku, wykrze$aĆ islcrę tęskno:ty d·o prnwdzi,wej mitości i świc.tiliStego rideah1. Ot .i cala idea „Cłrnmbina"; może inienai~or
sza w s·\\'em twór.cze1m po.częci.u, aJe dość
sztucz111ie i nie·dofęż,nie wcielo,na w ksz!tałt
scenic,znego tworu.
Zaiba.1wnym dość przyczynkiem, charakteryzującym 111ie7fo naisze :stosunki literaick:e
jest fakt, że jeden ,z ,najp.owaŻniejszy.ch re~enze:ntó1w warsza·wskkh, :z1 wiązany z mit.arem „Cherubina" węzłem długoletniej, zażyłej 1 znajomośei, ·zmuszo'!1y byt niemal cafy siwój s.prawozdaw.czy oidc·inek wy.pel,nić
--- 1rnrnini1scencj::imi biboszowskiemi ,z epoki
„Ziefonego Balonika", 1bykby tylko ja.k najmniej pisać o samej ,s:zituce ukochanego Jul·ka. Przykre, do.prawdy, ;są 1niekieidy 1obowią1zk,i 11czci1wego ikryty1ka, :któremu :zfy los
1każe ~l1uc :się pomiędzy Scyllą 1nakazu :pisa11ia pn1Jwdy, a Charyb-da„ obawy przed wyrząd1zei!l.ieim
p1rzyk mśrCi
sympa tycz·nenm
Jmmpano wI i koledze. Córż jednak robić?
Kaiżdy zawód .ma ·s:wojc ci.emie, a illaiwię·
·cej bo:da,j ma i.eh !Zawó1d tea.tralneg.o kry·tyka. Najj,żejsze .bocwiem, 11a.j11iewi.rnrriejsrz13
czasertri słówk,o do1)rowadzi·ć mo1Z.e już ;nietyl1ko ido -- ułraty .najseridecz111iej.szego p.rzy
iacieila, ale ·CO g.roźniejsze bodaj na1We:t do
- śmiertel 1nych .p.iornnów, ,ciskanych z niebielS'ld.ch c·zy t·eż ,c·z.amych {).cząt niejedJnei
wieke olbiecujące 1i a.kttorecz1kri.
1

1

Z porządku r,ze-

czy wynikato, by jedną ·z pierwszych w ity!ln
!Procesie br!a ·p. Japkmvska, której wyibirtne
zdolności i 11}mui<\CY wdzit;k niewieści nale1

żalo dać poz 1 nać \V~trs.za.wie.

P. Jar·kowsrka wystc;puje ubecnie w baruz.o miki i dobrze: -:krojm1ej kumedji Vecneullla 1P- t. „Orzet .czy re szka" (Pile ou fa1

ce) w Teat.rze Małym
a wielce pochlebne
glosy krytyki stołecz.ne,j .nasuwają 1nawet
pewne obawJ', że Be1njarni·ne•k !ód,zkiej JJU:h'.iczności rnzsmalcuje siG zbytni·o w atmosferze: wairs.za:wskiej i rll'ie zechce ·P0'\VrÓci2
1110Q:liw1ic szybko do osiero·mnej Łodzi. ,Rola ekscentry.cz·nej sht·dentki rumufrskiej, u-

wo.dzącej równo,eiześnie ojca i syna, leży,
ja1k ulal, w charakterne 1P. Jarkow:skiej, to
te.ż nic dziwnego„ że Wa.rszawa •Oklaskuje
.i<\ taik ŻY'\VO ,co wie.czór w Teatrze Maty1m.
Nasza bardzo utb.oga ;!Hemtura .tea1trolog.icrz1na wzibo·gadla się ostaitndo dziełem
1pie.rwsrnn.ędnej
wagi i 1zua1cze,n:ia. Jest
nierm clwutromowa praca dyrekitora Ossolineum, ,zrnmego hiistoryka Hteratury LUidWi··
ka Bcr:nacklcgo, p. ~. „Tearłr, dramat 1i muzy1ka :za Stanis:ława Augus.t.a". Prócz jedy1mgo .dotychczas źród'la, miarnowicie „Dziejów Te21tru Narodowego' rPiórem Wojciecha
Bogustawskie.go ·opisanych, 1pomniik:{)wa pra
1

l

•

I

•

1

1

1

1

1

1

1

zno,wuż ihmdinircza

rę!ka, ,z namowy

grze~

1sz.ne go dost.ujnika, :za,d.aje śmierteil.ny cios
:J\1.ikotajo wi.
Pomimo 1Poważne wa1dy w budowie d stv
lu, sztUJka 'P· Noury pociąga sitą i 1prostotq
zawartych w niej myśli. Dlate,g·o ~eż ,Zlolto", !POwttano pnzychyh1ie i oceniono z tą
,p('bfażiliwością, na jaką 1Praiwdziwy talcnt,
choćby nawet zmagający siię jeszcze z for111<\ i :zbaczający 111ieikiedy na manowce, zawsze zastuguje.
Delta.
1

1

1

o

o
Roziywki zimowe na stoczni w Helenowie.

1

1

Pir:zecłwdz,,c

tyreh, które

ca dyr. Bemackie,go jest nalbardz.iej wy'i srnnienll:J"Ch,
!la danych faktycz.nych qpartycl1, wiadomo~ci o ·poc.zą1tk:ach tca1tru ,po lskiego. Szereg
i111tcreslljącyd1 dokumentów, .po raz ,pierwszy ibndaj wy1d0rbytych z archiwów i podanych 1pr.zcz dy,r. Berinackiego, rnuca jasne
~wiatto na hisrto.r:ję Tea.tru Nar:odo\vego czasów strnni sla:wowsikich, jego repertuar i wamnki rozwoju.
Dzdelo dy1r. I3enn~wkiego., ·opracowa·ne z
he:nedy:kt.vńsk::i .sumienn'ości::i i obje:k'tywizmem cztawie1ka nauki, jest niez:będinym podręcz:nikiem, dla każ.dego, kto chce się zapozna1ć na1prawdę z oikresem 1pmvs.tawa:nia i
tw.or:zenia się s.ccny ·polsikriej, k:tórej kroniki
rozjaśinieć miały 1wkrót.ce blaskiem
gloś
nych iimi·O·n i :ws1panialych trady·cyj.
W kolach teatrnl·nych Paryża -duże zai1tllte.reso1wan.ie wywo·lal wyrsta,wiony w „Theake ders Poefos" .symboHczmy dramat
p. Maurycego· Noury 1p. t. „Ztoto". Jest to
rawestacja leg.endy średniowiecznej o slyn
nym alche.milku Mrkolaiu Flamel, któremu
udało się ro.cLkryć „kawień fiJozorficzny", a co ·więcej - tajemniiczy eliksir żyda·. Zawlść hrata 1flaimela, 1prafa:ta, chce zniweczyć
drz,iel10 Mikola ja. Za1wiść ta, rękoma .najęte
go zibi1ra, :zabija UJkochaną żonę arlchemika Klaudię .
W idwadzie1ścia lat ·pó:hniej Miko'laj !Zjawia się u prafa1ta i, mszcząc •się na nim
(szlachetnie?), :daje mu do w:v1picia ,prnedziw.ny ·trunek nieśmierteJnośd, P'Orczem odikn~wa swoje ,prnWidziwe arnzwisko. I tu

czerpującą s:karbnilcą 1ści:s!yd1

już

teraz od „oibiecują,cy,ch" do
catkiem rea1nemi efeiktami

Paryska tancerka kabaretowa

wzbudzająca

poszczycić się mo 1gą - muszę wspo.1n.nieć
o \vystępach ulubienicy Łodzi, ;p. Stefy Jar-

kows1kiej w Warszawie. Objęde dy.rekcji
teatru tódzk.iego pnzez dr. A. Szyfma111a una
m. ·in. i tein skutek· tCtoid:artni, ie poizwala; na
sui generis klłrl11S·fiUzję stil akito·rskkh ze st~-

Prezydfum Ł. Z. O. P. N. na obradach w sali Rady Miejskiej
w Łodzi.

-2-

-

3 --

powszechny zachwyt swym

al~gorycznym

lfrolem.

Stawe tny Moulin Ro'uge izda.ta i1uż illęc·i
przechoiCLnia. WJe'llde .sikrzyidla :wiia1t,raka,
świecąice li .cze.rwQ'lle, obra.caią się powoJi l
majesta1ty,azmle, dak gdyby pewne byty, że
zmajidą s'ię ,za.ws.ze :po:ozdwicy, g:o1t1owi zemleć zawartość swych sakierwek.
iDaleJ 0nów ·OlbrzyicUiwY ik:abairecik de
Nea.rut czarny 1aik dno Moirza Cz.a,rneg.o„ jak
na1dzieje pe1symi1sty, 'iatk se.r,ce niewidiz.ięoz111ika. tKtóżiby .z.Uczył wszystki.e te 1P.rzyibytki? Te CasJno de Pa.Yis, fio11ies-Pigal'le,
Gaite··:R. 0,chechouar,t, Ba-ta-dan, la Cigale,
Deux Anes {gidzJe ,przez ·caly c,zas Wys tawy Dekoracyj:nej grnno .pm.gram 1P. t Oe,ux
aines 1dec.or.atifs)., te baile, •jak sły1rnny Quat'z
a-rts, "w.szysbki.e ·te ,,S.rroiki śip,iewaiace", „Żerd
kii", „St1rzechy", „Młyny rp1o•sernek", „Gzerwone 1ksi,ęży.ce", ,ze sta.rym, 1po:siwia lyrn
„Czaruiyim Kotem" na cz·eile?
il(to woli teat.Y, znaj:dr:ziie tu i 1teatr, mwet
nadtea1t,r, wsza,kże tutaj tio w „de 'l'10euv.re",
wobec gr,ona ;wybrany,c,h, .pr6bo1wano prize1kła1du „Wes·ela".
Arie ;Są i wesels1ze, jak de Mo111itmar·tre,
de Paris (dawllly R.eJa1ne), Comoeidia, rdalej
s.lynmy ·ze „siwy.eh ·01kmo1pno.ści Grand Ouignol
ską1d ,c·o w.ie.czór ,p.o •prz.eidstawieniu it-r:zelba
wyino•s:ić 130 1zeimdfony,ch pan.ien i 270 Amerykaillek, .te •o>sta:tnie ,cro:p,rawida nk inie rozumiały, ale już 1istm.ie•je ,podo1bno ,proctekt,
aby IW teatr.ach 1Parysikich iws,zys1tkie szt1uki
były •girane z 1prize!ldaidem angie[sik:irn. J.e1st
tu też jeden z 111adm.ms·zy.ch teaitrów muzyczny,ch, Trian•on-Ly.r,i•c, 1cho,ć ·tam ·czasem i
oień 1Padinie .oid aktoma 111a 111a:rnaUowa111e m.ie'bo
1bo ·CÓŻ fo s;z~odz:i? lPa•ryżani.e 1są tak ,malo wymagający, tatk umi.e·ją się bawić do~
prawdy ibyle "~zem, są tak w.cLzięczną i „gorącą" ,pubUcz1no1ścią.„., a jeśJ.i ,eizaisem 1Z1deitoinuje .waltornia w 01rJ<jiestrze, fa~o1t wyje.
dz~e IThie w tl}Orę, fo.śU ite'llo.rek .:tJJie ·chwy.ci
„fis", 1wb :prima.donna. na „,ge" się 1Potik111ie,
t·o •Z!resztą Jes·teś1111y w Paryż.u, lilie. w Li,PSildim Gewandhauzie; zato humor;• werwa,
tempernme111:t ·rśde paryski. A ire,perituar
pierwszo.riZędny,
cale m1moine stuleieie:
dzwonią tu je:s :zicze cLzwony kornewilskie,
M-'lle 'NJtoiuche ciągle j·es12cze nie po.zwala
sję ·dotikinąć zębom ·czaisu, a Córka !Paa:J.i A·n~ot i 1
iej kuzy1nka, Córik.a Tambour:madma
wciąż jes.zcze Hi:ntują :z Musziktete.r.ami w
kllas12it·oirze, :nawet sam imć figarn, ieyrUJlik
SewHSiki, 1po;wtanza .t.u swoje s:taire ,i1ntry1gi.
PU1btlic21Mść _paryska łub.i .stary wyipróbowany re1pe1rfatar, jeist z,dainia, że na :szituce,
.na której dwa iP1okolenia ·dolb.rze się 1ba.wHy,
trzerde nie znuc:Lzi się naipewtllo.
Wreszcie, ~dy.by itego ibylo ma;lo„ jest
tu Jeszcze mnóstiwo resrt•auracyj, ;pelU1ych
Amery,kanów, i:o1śd z za Plireneiów, ,z za
ka.na'lu i z ·całego świata (z Nowegio Światu
też), czasem. maiż.na fam Siportkać nawet
J:;«r:a111cuz.a, mo'Ż111a tamże ,zje1ść iko'la1c:}ę. Są
tu ilrarwiar11ie, kawiare;nld, pirwfan1ie, tawernyi !knajpy, kna~pki, szy.neC2ikii d z.g,ola
.szY1!11kił.
„Dla Jra1Z1de1j Jc.ieszeni". Oza:sami
1

gra itam orkiestra, azase:m ikwarite·t jakiś,
.cza1sem .rozlbite p.iani1110 ty.Jko, lecz wo1góle
zwyikJe .c,oś gra.
Taki itio jest wieczór na Montmart1rize,
coś ja1kby piamka na szampanie, tio znów

iaik ,piana na ciężkie:m ·C01ko'l1wie1k ,piwie, nawe,t się tam nieraz w i:ej pianie Jakąś idrn:blnę kiorka, c.zy i:rnne .paskUJdztwo 1zuajidZ1ie,
ale bo.„ •C:zyż Je:sit .róża be:z koków, mitość
bez zawodu, a na,pój ibez mętów.

Cyganie~

1i:ść, 1i1ść, aiż

Dzi1ś

ramo 1pnc:Laz,a•s gidy .sekte1ta.rz 0.diczytywal 'listę s1praw, jeidine z drz.wi !boaznych
o.twa.dy się maśCiieżai i banda cyga111óiw, ill:ic.zeim s:tado bydła ma itar go1wi sku, wtargnę ta do sa.li sąd•o 1weJ. Z;aw:ahaw.s1zy się chwi1

1

1

lę, 1z.ajęl1i lawę oslcarrżo111ych.

•••i
---ilT

1

1

I,
I

I

Zj:awisiko nic ·byl10 ziw:y1kle. Smag1le oblicza i ija:skrnwe s·za1ty oidibijaly rażą,C'O od
twarzy 11msizyd1 Qrn.rwy miazg.i :pa1Pierowej
i .n:a szych je,dno1s.t1aj111yd1 1garni:turów.
Milmo po.darte l:aahima:ny 1J11 ie1d!o1sł!a1te1c:z
nie okrywające kh ,Ciieimnw dala, mtmo 1nę
dizę i ro1ba·c1tiwo, ik1tóre Iich .żarlo1, twarze cy~
ga•nóiw n.osi1ly z.n:a.mie111ne pięlbno, 101cl!blia sik,
kh ży:aia .na swoibo1dz'i·e i wo'ln10Jści.
Sima1g:ani wiiabrem, 01~01r1zal:i 01d 1po1wiehiza
i, .srof11ca uderzali pewneg,o rodzaju dL?ifoi-em
1

1

1

11

1

il: I

pięknem.

do

śmie1rd.

lPneslucha1no ws·zy1s1tkiich. Tyd1, iktóll"ZY
móv.~i1H niezwzumialyim
żargonem,
wyrrę
czal kh 1przY1Wódca.
Ody w1zy szfa [ko.Jej na bialą kobietę, 1zhliiżyla się do sędz•iów 1i mikzą,c, oh0ijęitna
:na wszystko, utl\JwHa w.zrok w krucyfik,s,
wiszący ma ści'am.ie. Była w 01dmie1nny.rn
st:an:ie. J.ed :blada :twarz o xapadlych ·p101Uczkad1 uderzala subtdnem iJ)tięknem 1i wizbudzafa .w:sipókizuC'ie.
Sta,ra jędiza - cy1ga1nka krzy1kinęla z miej
1

1

Gfośn.iej!

-

pri"Y'. ·wyborac.h nowych wfadz sportowych na zgromadzeniu Ł. Z. O. P. N. w dniu 31 stycznia r. b.
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się,

Śipieszmie idokiończyiWis1zy rt:uafotę,

przyor1szakiu. P·o dr·odze kupilem 'll'ieco kwi,eda 'i tzforżyfom 1J1a, świ1 e 1żej mo-

tączytem się do

giJe.

W 1kii'1łrn 1dini ba:n:da cyga.nów 1byl•a 1wo~ma.
ObliC'zylem, że z1 dąfając ku .g,mnky, będą
miijaH cmeilltar·z.
l\foje ·przypus,z1cze1nia 1S:t~mWidzily •s1ę. Kobiety i 1d•z,j.e,ci usardioW'i!ly się ·na :wozie, męż·
czyź.nri •obok mkh n'a .Pi·e:cho·tę - sttary ·CYga1n i mfody towa,rzysz 1nirel!Joszc:z:ki zairnyka1li m:szak.
WY1pnzedzi1wszy ka:wa1l1kaidę, rs'ta!nąkm ina
ubo1czu ,nieo1po1clal cmenlt.airza.
Jakaś kobieta 1ŚIP'iewala ma w.ozJ.e, skąid
wąSik,L shtpe:k dy.mu '})rne1z rurę wzmos'il się
ku óbf.01kom i ginął w ,pol\Vlietrzu. 1Mfoida
d.ziewc.zym1 ohok nie~j czeisala drące się w
nieho,glo1sy odz1eckio. Mężczyfoi Tozma,w.iali
hala,śliiwie i wesof.o. Ges~yJn11owa·l.i, p0<dsika
kii1WaH, •z;:mosiili s:ię od śmiechu.
- Pija1ni 1Są wolno,§cią - 1P0imyślałem,
nie mogą.c .iinaczej 1po·iąć 1y:ch wybU:chó1w ,ra1

1

·
Stairzec 'i mloidy witórowali 1Krnmadzie
bez1w.sty;dń1ie .św:Iectłc: Jede,n be1z-1zę:bnemi
s·z.czękami, .dnugi .r.zędem bi•alych jaik ikoś6
do1śc,i,.

sfoni,owa zębów
iPodrawfon y, zadawał em S·Olb ie 1py:Łal!lie:
- Czyżby Jlie .wie,dzieli o ni·aze1r11? Alei
musieili się 1Prze.cież :d101wi.~d:}riwać! . Za·trzyma.ją :się ohy;ba ina cmentar:zu, 1zanim wyrus.zą w świa1t, zanim „i1ść, iść zawsze - j1ść
a.ż do· ·ś.mielici!"
MimęH Jedina•k 1braimę ·cmentarną, m1ie obejrna1wszy się maw·et •i nie za1ni·echawsizy
śmi.ec-.hu

i

śpieiwó1w.

Ni.eb:awem .bail.ld'a bezidonmyd1
gó;w iZ!llikla .mi z o.c.zu na za1kręcie
wiio•dą,ceg·o do. grn,nicy wt'Os1lde'j.
Tłum.

1

Ł. K. S.

„Om.a idzieiC!l.rn inie modiZ'i w więzieniu. Umrze ,w wrię;zieniu".
Los chc;ia.ł, by slow.a ml·oidego cy1gana
byly .pror.o,ciie. Aff,orda ko1Meta ,wyidala na
Śiwiat wą:t!e 1chloUJię, !kt6re z.gaisfo IPO 3-·ch
dni:ach. Matka ·poszila za inie:m .rówmież w

,Pe1wne,g.o wczes111ego ira:nka, ubierając
wy}rzafom 1Przeiz o~o. UU:cą :mJzermy
kol!1idiu!kit 1pognz,e'bowy suną! po1Wo:li. Dwie
proiSk .sos:n0twe trumny: duża 1i ma[eńka.„
Ks:ta,idz :z asysitentem i rt:ra:garze. Więcej ni·
lrngo.

1

P 01czem 1pragną:c j.aik Ulaj1prę:cłzej pmbyć
si·ę isp:ra..wy zdal dwa 'PY.ta:nia:
- .Skąd je•steści-e? Doikątd d,dzie:cie?
Stary cyigarn s.podrizał ipr1zez dlmo !ku lblę:
kitnemu jezio1m •i snującym 1S1ię ,P10 nli·el!11
bira.fym żaglom g!·os·e1m ,ga1rdłiowym oznajmił wynio<Śile:
· "

nimą.

zaiśwkiity.

1

1

1

- Dz!iS, jutrn, poJutir.ze - 'lada dzień
dzieoko przyij:dzi,e m:a rśw:iat!
- MI11czeć ! - upomniał ·ią ,p.re:zes i .zwra
cając ·Siię ,d10 swych a1s,eism6w doidat wyraź
nym s1zeptem:
- Rzeczyw.iś1cii•e. Niedl:ugo lbę;dzie miafa d1z:i.eeiko.
- Jeden z sęd.ziÓ!w 1z·ri01bi1ł dd1ą uwa-

1

„Taniec Apaszów",

1

sca.:

1

„'

- liim, ·na siwoi,m wozie, itrzecie•g'o d!Jlia
pr,zy •roibo·cie, gotu1ą ~upę.
W 1myiśl ·Powyż:sze,go, sp.m.wie:dl,ilWY sę
dzia sika,za ! ibarr1idę .na 2 tygio1dnii·e iWięzieTiia2 tygo:d•nie wi1ktu .i 'WY1P0 czy111ku, poczem
wol1ni 1Póidą iprze,d sfobi·e, 1doiką1d 01C'ZY po.._
są

1

Ohudy, wy1s01ki s1tarze,c byt ich ;pia.t·rij:arD:l1ugie 1wfosy 1i gęsta bilala br1olda 1pogę:
tęgo,waly jego ma1je:s.tat.
- Le1piej 1bę.&zie pi1e1ę.mnoiwam:a w szpi,Wrodził 1po sa1H wzrnkiiem 1w!a·diczyim i
talu
iwięzieirunym, niż ma :g·oś1eiińcu.
po.cLda1ny1111: lmntaiwm.i·czYm wzg:lę.derrn ró:w.Wtem ś.niiaidy i wy:smukly chfop;iec ,ze.rny1ch .1soihie .Jrndizi, •zmzyginowanym w •st10s·umJm do 111ie:Zmoiżonego lo1su. Mi al w soibie wa·! :s.ię z ta,wy i ,sltają.c obOlk swej t'01Warzys.zlk:i w gwart01wnem •uni·esieni'll witrącil s·ię
wś :z 1bian·dyty i co1ś z imuzy1ka - kompo.zyt 0ra, kttó.regio s.zituk.i Jlie 1wiidzi.aly 1śwli'a1tla ki1n" dó roZIITló1wy sęidziów:
- D:la niej woJ1111ość ! Dla n:i1ej i Jd:l:a ma•kict6w.
leństwa w101lno1ść! Ona· d;z.j.ecka w więJzie
Dmna 'i hoJe,ść bity :z jego oihlk1za; Wzbn··
•!l'iu 111ie umd:zi! Umrze w wi.ęzie•n:iu!
:el.zał is.za:cunek, a je·dino.c:zerśnfo ilmrta O·chota
Sędzimvie uśmiechnęU s:ię. Żand1arrni
1
1wsunąć mu w rę kę .pa1rę s·ous.
01cleJP.chnęU
m:loidego 'Ohrnficę ku lawie, ,po:d.Na s~li sądoweij nie wys1zed1l 1ze :swej ,poli
iprzywóid'cy. Oboik s;ieiblie .Po1sa1dzil ilTifodą .cza1s gdy 'try.buna! nairndzal się po.śpieiszikob'ietę, hieils.z<\ 10rd ri.nny1ch o C'zamyc.h wlo- .nie:
- Da·imY .kobi,ede cws ~po 1wrócić · do
sa·ch gt.adko ma 1skwni·ad1 za1cze1sanyeh, l])az1d.roiwia.
itrzącą 1ze zmy.stoiwym 1uśmie1chem 111a mlo- Tak, pięt.na,śd ,dni.
de·g·o chlio1pca, 'śnia,de1go ·i 1wysmukle.go jak
1bo1pol1a o spojrz•eni.u oho1jębnem i !Peltnem
- Ozy 1do:syć?
1W:iiga1ricly.
Ze,zinanie proiliicja!Ilta by1f.o ·oibci·ąci.ające.
Prizy,fapal bairndę w sadizlic .na zrywani11.1 owo
ców, po,dczas gdy !Pana kiolll.i wioLnro, puszc.zmm ·skubała ichciwie 1tirawę o,poda'L Cyga,ni1e n:ie mieli żadny1ch do1kunne!ntóiw i: środ
kó.w utrzyima1nia, 111i·e 1Po1sia·da1ją1 c inie ·.po:Za
·WÓ'Z1klie11TI ·dwrnkroninyim .1 za,przęg'icm. W doda'tiku żebrząc 1po 1ws1ia:d1 1okdk.zn~ch udeka1l,i 5:ię :d>o 1pogróż·ek. Pr.zestę;pst1wo, •zatem
po1trój111e: wtó1azęgo1stwo, 1kra<lizid :i żebr:a~
mina.
P.re.ze.s, wska,zując 1na star1ca, prosi:! ~w
,grze1cz1ni.e o. zih1'i:że!l1iie s1ię ido ;prezyidóum ·„ Uslu·cha!l p.01śpies.zni,e z wy.ra.zem !Zakłi0ip1 o~ailliia
i z1uchiw.al'Ośc:i na 1:1wa.r.zy. za;pytany o ,nazwi1sko,, odipowie1dzi1al zbyt cidm.
Prezeis z1niecii,eir,pl.i1wiomy odezwał <Się
:szmstlko:
chą.

1

1

- 'MY iść, 1'ść za1wsze. Aiu:sitrja, WJoohy, fraincja .. „ my •nie mieć 103c.zyz111y. My

HENRY BORDEAUX.

Charles Paddock.-w oczach złośliwej Europy.
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w.1óczę
g·ościńie.a,

J. Saw.
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POD REDAKCJA VERNICiUSA).

Krzyżówka

rtrt 32.
~
-·"'~

Rozwiązanie krzyżowk.i

31.
Wyrazy w zadaniu

krzyżykowem

Nr. 31

były naetępulatce:

Pozfomoa
Referendarz. As. Dystrybucja, TalJa. Gaz.

Separatysta,

To. Mo.„ Egzema, Algebra.

Anterprcner,

Pionowo:
Rad. Strefa, Rampa. Esy. Atie„. Etyl. Ba.„
O.rut. RE:ja. Zraz Epigon. Plajta, Timbre.
Ramota,

Rok HL

··-----

padły na nast~„
pujące osoby:

Nagrody

K. Stawiski.
L. Kwiatkowski.

Z.

Nr. 8.

ŁÓDŹ, d:nia 21 lutego 1926 roku.

Stuczyński.

J.

Małczy1'iski'

Z. Zajelewska.

Tradycyjny „five o'clock" D. O. Km IV.

Z. ni.tej podanych okrdled naldy stwo-

rzyć

szereg wyra21ów ułoton'ych ·poziomo i · . ~IJ·ITT·~
pionowo w polach jasnych krzyżówki według oznaczed liczbowych.

Znaczenie wyrazów.
Poziom.os
1, Ptak. 2. Imię żeńskie (wspak). 3, Imię.
4. Przyprawa, 5. Inaczej niedobra. 6, Rodzaj głosu (wspak)· 7, System polityczny.
8. Towarzysfwo chrześcijańskie, 9; Ddałal-.

-

--~--

. -· ---·-·-- ..
,

notic (wspak). W. Przyrząd c;ło . otwierania,
11. Hotel małom~asteezkowy. 12. Mia.sto w
Niemezech (wspak). 13. foży,wienie (wspak)
14. Rycerz. 15. Przysłówek.

Pionowoa
1.

Okład.

zależności

4.
fryzury.

Rozłączenie,

20. Podanie,
Połączenie.

Określenie

16.

mężczyzny

Podróż (wlłpak).

w

17.

18, Po~ieszczenie. 19. Gaz.
21. Obóz średniowieczny. 22.
23. Część składowa paleniska,

24. Litera fonetycznie, 25, Ryba (wspak). 26.
Nic (wspak). 2'1. Gad. 28. Przysłówek.
Za dobre rozwia,za.nie zadania krzytykowego Nr. 32 nadesłane do d. 20 lutego 1926
roku redakcf a ..,lodzi w ilustracfi 11 przeznacza
Iako nagrodę:

6 tomów ostatnich
beletrystycznych •

nowości

Rozwi"za.nia nadayłać naldy w kopertach adresowanych do ..,Kuriera Łódzkiego•
pod „Dzlał szarad f rozrywek umysłowych"'
Nagrody prz;znane zoatan" w drodze ·
losowania i odebrać fe będzie motna w redakcfi „Kurf era ł.ódzkiego• ·za uprzedni em
wylegitymowaniem slę.
TEAT~ POL,'SKI wystawił z olbrzymim pietyzmem ,i nakladem pracy nidmiextelne arcydzieło
szek.spuowsk1e, „Otella". Rolę tytułową kreował p, Junosza Stępowski, Jeden z najzna~
Nazwiska osób, które dobrze rozwiązałJ
komthzych artystów dramatycznych doby współczesnef, świetnie sekundowany przez
krzy!ówkę i wylosowały nagrody podamy
p. Mazatekównę (Desdemona) i Samborskiego (Jago).
w N-rze 8 „Łodzi w ilustracfł",

Rediakt01r: Klemens Orcbulskl.

Odbbto w drukami: „KurJera Lódzkle10".

P. wojewoda Darowski w otoczeniu gosc1.
Od strony lewej do prawej: p. wojewoda, p. mec„ Pawłowska, p. wojewodzina Darowska, p. Rosi.eka,
p. baronowa Heintzlowa, p. mec. Stypułkowski i p. pułk. Iwanowski.

____

........

