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NOWINKI FILMOWE.
„Śnieg" Przybyszewskiego 1będzie filmowany.

Komeidja na etforarnie w dobrem wyko:naniu ijesi: taką rz:ardlkośdą, że ży1czy6by 'S•Oibie
naszej iP'Una;Jeżalo bl·iż1sze1g10 zapo1z.11arruia
bl:i1czno ..';ci z ty111 mafo u na1s popularnym a

niezir6w1nauyim •W swoim 1ro1dzadu, ar1tyis<tl.\
f'ilmoiw:vm, :jiakirn :jest Bus1te1r Kea.t!On.
St. Ep.

Nikt 1nie maiże posądzić mn!ie o os1z1c.zersitwo, jeśli pr,zy,toczę fald, ·że ,gdy 1pe'W!ien
;mie'szkan.iec Bari1n-sur-Sa6'rue 1chcfał 1o'lkreś
lić czl1owi.eka o chaTakterZ1e •piod'lym, powie-

Sceny z filmu „Lew Mogołów", wielkiego dramatu egzotycznego
z Iwanem Mozżuchinem, demonstrowanego w "Casinie 11 •

ż,e

- ,Dość,
g1on'a.
Nikt nie

Dzieje wie'lk1iej .kurrty1za11y do1cze1kały 1się
realizaicji Wmowe·i prnez ,je.dną .z 'wYtwórni ,ri.iemie.c'kkih. Scernar!us.z, p10.tra:ktowamy
dowol!11ie, 10·dihie.ga znaiczink. od tek.situ Hiter.ack1iego, a tak1że ty:p psy;cholo1g1iczny Manoin 1Lesca1wt,, w i111Jter1pre1tacj:i rea l:izatoirów
mmu i wy1Jmnanfo Lyi de iPuW, ule:gl :peiwnym mrndy1fikaojom ..
Pdna rnieoikie1l:znamych •nami.ęt'lllOiŚioi ff :pra1wdzi!wie ·wmańskiej 1fa1ntaz ji, fourtywna iw
wie1lkim s1ty1lu, J\'lairmn LescaUlt - ukaż·e się
na filmie jako sentymen.ta1lna 1c1z1rew1czY'na :z
pól1śwfat'ka, ·zidradzająica ·z· l]Jrzyzwy.czajemia
swy.ch kochanków.
IParłilmrem w :ten S!P01sób „zge1r1mam1izowaneu" Manon Lesrcaut - je1s1t Gaj1da1rnw.

jes1t t.o ty1p w

guśc1ie

Le,drn-

mo.że

s1ię:

Dość. że

-

1

ście

1

gu~

.}est •to indywi!d11.mnn w

Ledrag;1on'a.

1

jules Ledragon,
1rnndyc1at wpublikan'Ów.
P1ieirw1szą moją my.ś1lą

byto:

Leidragon 'lumdyduie? Czyż 1to moido tego 1sto1p1nia nie zda wal so·
1biie s1pr.awy z .01pi111j.i, ja,ką deszy :się w nas,zem mieśde?
:Żiliwe., żeby

Praska 1po.Jiicja w_y1puśc.i1ła ·na e1kra·ny C'.Zeskie f.i'lm 1Pod tyt. „Ja1k należy i ·.iak 111ie '.IWleży icho1dz·ić"?

za,ś drugą myślą

by.to:

-- Ciekawe ·d101prawdy,
wia 06nitre-ka,ndy1da:tmy.

Yvette Guilbert w „Fauście".

·że

nikt nie sta-

1

Prizygo:!:·owania do rcali:zacj1i „Fa1nsta" są
w 11Jefmy1m ·b•ie·gu. Ws.z·echś.wiatowej sławy
frnnicuska artys.tka, Yvette Gui:lbert., przy.
go1trowuje 1się duż do od1twor.zea1;ia rold ·Ma·lg.o.
rzaty. W ·roili .tytufowej w.Y1stąpi z.n.wy tra~
gi.k szwe,dZiki, Go1s~a Ekman, 1zaś w 1mli Me·
fislta - 1Eimi1l Ja111illi1rJigs.
1
:skalę, buwie•lką
na
za.kiroJony
f i1m te111,
. dz1i znozumiafo za1interesowa111:ie.

Wfadomo, że :dwrnm myślom zaw·sze 1towairzy1szy fr1ze.cia. Osfat·nią moją nw1ś.lą by,io więc:

- Biegnij do ,drukar,z.a, drngi MachiinaiJ.
i zamów itysiąic 1plaka1tó1w z t1woim nazwi1Ski1em !
18 ma1riea otwmzyJenn ka:nto1rek wla.śd

ciela uczęszczanej .w Barin kawiarni, aiby
wyjąć ,potr,zeiblną mi kio.pertę, W1zwk: mój
padt ina arkus.z papieru, na iktóirym wyraźw

Alrette Marchal w Ameryce.

n.ie byl10 na1pli1sane:
-- Ogó1!.tia i.lość 1il1osują•cych - 10000.
Wid0iczni1e wła1śc.i'Ciel kaiwiami infornso·
wal się żywo ·ruchem ·poH.tyczn;wn i postanowił !być an ciourantl: wyhorrów. Z zadowoaemliem .tedy 1przeczytałeim uurntępną li-

Ur.oic:za ar.ty1sttka fra1uc usika, · ikitórą !PO'<lziwiali.s.iny w „iKró:loweJ Niewo:J1nikó1w", oidznaiczyila :się tak wy1k1o:na.11!iem podrzędnej
roJi 1w „Madame Sa111s-Geine", ż,e 1wyt.wÓirnia „Pairamount" s1p1rniwa1dza ją do Amerykii.
WyJeMż.ają1c, Arlett·e s:prn1w;Hia 1sohie w
Paryiżu 40 :tuale1t... z który1ch .zo.stał10 dej 1O,
ail1b1owieim wz.hudz!iil"y 01ne taką furorę wśród
pa,ń 'l!OiWnjor1skich, że sprytna aritysibka s•prze
da1lra 30 1Po 1piędo.k1rot111ie wyższej .cenfo.
1

Tak 1PPZY1rnajmnlej 1u.tirzyimuje
;p.airy1s.ki „Aux Ec out1es",

ni~kę:

J.l!ość gił1os1 ów zaip,ewniio~
11y1ch z góry .Afa•chqna'1owi - 5000. Lloiść
głosów za1pew,nionyich Le.drago1n01wi - O.
-

17 mar1ca.

Ledra~o1n 1posfad.al 1.uż., ·O·czywiście, w
Bar:in pokaźną ilość wmgóiw. ży,czylem
slabie ,g;ora,;co, aby ,prze1d datą wy1bo1rów 1ic·ziba n:ie11mzyja!Ciól ry1wala mc1g"o \W!Vrns'la
jak najwię;c·ei.

tygodnik

1

„Seven Cances".

Żyicze1nia

Buster Keato,n jest .czfoiwieikiiem„ k.tóry
illii;gjdy 1111ie iśanieti.e, a nosJ w so1Me 111iierwyaze11.Paine źródto ikomi:z.mu. R:ek1orid humoru
ois 1iąignąJ iw os1talt1niej swej ikreacj1i w komedji „Seve1n Cances" (&ieide1111 •siP1osoblwo!ŚiCi).

mole mia'ly

s.i·ę

ry,chlo ur.z·e1czy-

w.il!~t1nić. Na P1ia.1cu 1Ra~.us,zowym Ledrngon,
pędzą1c na rowerze, o imat.o co nie 'Przefi·e-

s.ię

czte•r1ol.e1tniego ·Chł10.pczyJm. Okrzyk
mógt,by go wytfo1maczyć iz ni·e1Zr1Q1c·t:in1ośici i 1rnieost['oiin.ościi, ale Ledrn1gon,
chair

przeraże,nii.a

-

l.Q _,

- Cóż za 101.S dla miasta, .1vosiadając ,takie1go mie1szkańca i nie móc s.ię go :p.o~być
narzeka1i jedni.
Gdyby;ż

-

1z,decy.do·wal 1się popetnić krago do Ouyany - w,z,dy

dzie.ż, ·z,eslaHbyśmy

- Kiedy.i wres~cie znajdzie.my środe 1k,
aby 1oiddalrić go 01d Barin? - za:PYh"'Wali
zgotdn:ie rwszyscy:
W ie c.z·orem po.śp.iesz.vłcm do kawiarni i
udalo mi .się rzucić okiem .na 1wykaz gos,poda.rza. iPewicm lbyłiem, że .pr.zcczr<tam:
1

1

20 marze.c.

Mac:hina1Iowi - O.

I.Jo.ść

:gio1sów 1za pewni onyd1
10000. 1lość g;fios6w za Le-

ura-i;onem

-

policji.

By,lem 'UJSz.czę§}iwj.ony. Po,dc.za:s cale.go
p0:p1olU1d!nia gromadkii 1W1plywawych obywate1ld .rn,z,prawiaty żyrwo o wYIPadku.

chaU inni.

Ludność naszeg,o miasta IPOWięks.zyra się
znaic,z111ie aid 1osta11ndich wyibiorów, i rwia:doinem bylo, że obe1cnie Ba1ri111.ma. prawo wybrać jeszcze je1dnego ,deputowanego. 15-,go
ma,rca :mury miaslta 101bfopii:one w:sfaly :Pfaich
ta mi niebieis1kiep;o 1Pap.ieru, 1 noszącem!i na pis:

1

usługach

dział:

mni1e też 1posądziić o fałsz.
jelśl.i ,przytoic'zę inny fak1t, .że gdy ktoiś w
Bar,in-sur-SaCme wyglasza'l siwe z·da~le 10 jednym .z wyrnutków s1pole1c·zeńs 1twa, streści{

„Manon Lescaut" na ekranie.

Film na

szie1zęsn1emu

Wyborcy.

1

Pisma f1rainous1Jde donosu\, że rieżyser
Ifone Sauni1er wy1blie1ra s1 ię do Polski, alby
na:kręcić f;ilm „Snie,g", ,p;rzerohioiny ze z1nane1~rn 1cl rannaitu J>1rzylbyszeiwskieg10~
Glówną wlę kobiecą wy1Jm11a p. Evc
f ra,nds, 1 na.j1 więk1sza o.bok Bmmy Ly111111, iran
cuska trngiie:zka ekranu.

wymi,erizył dwa 1P0ilk.zlki m.ie'dz,iedakow.i. Ody zro121paczo1na 1matka 'Stanęła 1w o,bron:ie :chf,o.Pczyka Ledra1gon z1wymyiśilat ją, a naidhiegając.ermu
ojieu 1za1grozit, i 1ż 1p'oda go 1d!o sądu za ibr.a:k
dozoru. Ody prnechocL11i1e usilowali •potfożyć kres zitchrwaliości meigo rywala, ośwfad
czyl ,im, że •oni :t10 z pewno,ścią 1popchnęl'i
dz1ie1ako :Pod ko'ła }e.go 1rowe1r1u.
podra1żnio11y

MAX ET ALEX FISCHER.

Zdiumienie molje nje
przeczytateim:
- 20 marzec.
Za Ledrngionem -

m:iato granic

Za Mad1inalem

29 marca. rywail mój wywofat

iPUbUczną

;:rw.amt'urę, 1o:sk~Hżają1c wynajmującą

k:rzesta
o UJsitowa.nie wręcze1nia mu fa1f.szywej mo ·
neity .d;W1.lJfra'ltkowej.
Na1prnekór 1\v1szeqkiej 1logice wieczorem
· tegio ·dnia je1szcQ:e ~ysi.ą1c wyhorcpw opuści
ło mnie na korzyść Ledrngona. ·
Nie ro1z;J1mialem z.u.peł.nie 1postę,powania
:r:ny1ch ws:pótobywateli.. Czyżby byli .zbyt
pobfażli1wi i wy!bryki iLedrago:na ,p1rzy,pi1sywali jego \z;d.ellle'rwoiwa..niu 1przedwy1bo1pczemu?
w1~;,pommień zwol,a~

łem wh~c.

Dr:o:d,zy wspófo1DY\Vałele - 'za·eiząlem
!POzwólcie · mi 1sil·óiw paitę po1w:iedzieć o
imC'i 1panu Le1dra1go11ie. \Vszyscy rn<l·zice uczU!w~ią •żatość, g,dy ich dzie~ię dohiega
c1z.iesiią1t.ego rnku ·żyd:a :i trzeba mzstać isię
z nim na .dtiu1gi·e g:odziny, lktóire 1s1pędzać bę
dz·j,e na ławie ~imrrrnizjaJnej. iPań1stiwo Le*
d1ra1go111 l!lie •mieli rtyich zmartwień. UsZlczę~

1

ana

- Nie nanny.slaij:my
na nie1go ,glois·01wać!
„Na niego"! wa?

C:zyż

się

difiużej.

Trne ba
1

to nie o mnie mo-

Niema 'twtug, k'tórych!bym nie czy1Ui1t rw
o'Staitnkh 1dnia·ch 1prze,d wyborami, alby zatrzymać 1przychy1'ność, jaką

udało

1111.i isię

wi.docz111'ie .zasikar.hić !11 '.l wie:c.u ,p1rzeieiwko
Ledra g0110wi. Każdy pir.zechodzeń, 1pirzekupka, idzie.ci., 1psy na wet rntoc,zo.ne byly
przeze mnie 1pi1 ecz1olo 1 witośdą.
1

Odym wy.maiwfal w,s,pórloibywa telmn ich
1ndipar11i z.g·od.nie:

niewid.zięczino1ść,

- Kio·chiany Marchiinal. ·.1?;1dY iarkieś rniasito
prnwincjona.}ne ,p,o!Simda tak miłego obvwaitela, Jak ty 1jeslteś, nie pr,ze1sie.clJla .go do Pale1cz e;.aJbr:zyimuje. Dlaczeg;o, 'll dija1bla,
ryż.a, 1
chda'liJJYlś; alby J3ari.n-sm-Saome pnstę;powa
fo .i11:rn,c:z·ej, 111iż Beisan1~1on, Diio11, LiUe lnb
Nantes?
1

1

-

oip·U1ści1lern esrt1rardę,

zada.km rywalo;wi dos osta1tcc.zny. Uważale1m za zbytecz1ne iść na
zwta1dY ido wl.aścidela kawiarni. T1oż zeW:S'ząd sly:szaJern is1zep(y:
że

- Leidra.gnn, repub1lilrnn'i'n, iwybrany Hlcio1111a tysiącarni .gfoJS.ów.

5000.

kh

Z 1Iekkiem •sercem
jąc inaidzie;ję,

5000

Łe1dragon

'O'dświeżeitli.a

ni,ewą~pl.irw1ie.

Mimo to, treść lde,pesz, któ:re wyhie1g!y
po drutach z naiszego :miasfo, hrzmiata:

,po bH o:krntn:ic chl10pa z 111aszcj iaźni. 1Podoib;n10 .n.ies'zczęs:ny poTe.n no·
dał mu nieiogr,zaine ,przcśderaidfo.
wy wybryk uwa.ż.:iłem za niezwy,k,J,e 'P'O·
111y1ś[ny. W bww przewidywaniom vrneko ·
nal1eun 1Się, iże kandydatura iLe1dra:gona bę
dzie po.pierana sześcioma ty;siącami ,głosów,
po,d.czas gdy l])rzy .mojej p·oz,os\talo 'tylko 4000:

iDla

Mówiłem 1dobre drwie ,godziny, ma~owa
lem .do1sa1dnie nieszczęścia, uaikie sprnwadzal !!la mhs:to Ledragon od 111 1 iesz 1 częs;11·ei
chiwrli ukończe·ni.a studiów i po1wrortu d.o
Barin, wróży;lern szereig nie1przerwa·nych no
w:1-1ch 1t1rosk, jakie nam mój ry1wal s1p.rawi

gdy

, Czyż1by gospodarz pomylil się i .no1w::i
zdo1by:cz 5000 1gtosów dopisal mojemu rywailowi, zamiaist mnlie?
25 mar,ca

1s1pokói wresz.cie za.gow kh domu, 'wYSłald siwego o:bie.cują;ce
lka a.ż ido Pa1ryża, aby jak najda1Jej
go ·sy:na1
mieć go od siehie.
śliw.ie:rri 'naidz.ieją, że

ści

1

- Jakż·e .to - wy:k:rzyknątem ·w osłu
pieniu - więc aiby 1się ,pozlbyć Leidrago,na.
wyst.a·liśdie 1.[.0 ·do iPafaciu .Burbo.ń1skiego?
Jako
łia ! Zaw1i1odą waLS iprzewidy1w.a·nia !
de1p1utowany, Letdra1go111 ipod rozmai1teimi 1Preteksfami wciąż będz•ie tu 1pr.z.vjeż.dżal...
Wykaz.aino mi mieJ1s·tołino~ć 1nw•c'h wywudóiw. Obecnrość Le,dr1agona ,na ta w.ach 1depu'towan:vd1 'vV1królt1ce stanie s 1ię .zby:t udążli
wa dla jego 1sąs'iadóiw. Po1Sitau:,atią s·ię o za01p.abrz_e.nie w tekę ani·nis1ter:j.a1lną ...
Odym ·wobec \teigo ilitowal się rnad ,losem 1pr·zyszlyich iPTczyde!lltów 11<.aidy, 'Od]Jowi e1dzia,no mi nie.zwtloicz,nie, że :przeie'iez nied!ugo ibędzie n:owy foongms iw We.rsaliu„.
Tłum.

Ir.

ział sz~urad ~

g~y,:ttvek umysfO\tvych ~

(POD REDAKCJA VERNICUSA).
go". ipod „Dziial szarad

i rozrywek

urny~

stowyah".
Nagrody pirzyzina:ne

losowania .i

O·debrać

za.staną

w drodze

je będzie mo:żna w re-

dakcji „Kurjera Ł6cl:z'ki.ego" za uprze·d:niem
wy:lc,gitymrnwaniem się.
Naz,wis,ka osób, kitóre dobrze rn.związa.
ły krzyżów;kę i wyI.aisowaty .nagrody IPO-

danny w N-rze 16

,,,Łod:z.i

Nr. 15

roku.

w Ilu,s,trncdii!'.

Ww-a.zy 1w zadani•u 1krzy;żyfoo1wem
byty nas.,tę1pujące:

---~I~--------_fil,---n,--------~~--

1111r.

35

Poziomo:

Fragment z obrazu

Paty na. Oda. Bas. Lok. Asy.
Ca:p. La. Re ze1cla. Llllca. Ry.„.

,li

ŁOD.ż, dnia 11 kwietnia 192·6

1

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Nr. 35.

,I
II I

Rok III.

1

na!.

„Bem w bit ie pod Siedmiogrodem".

1

Pionowo:
.Pa·lii,s~u1dea·.

Lazur.

Ple ;;y. Adoracja. ·EL Tuk.
A.by. Naszyw\Jrn. Da. Asyrnilac.j:L.

NA:GRODY

111111

1

PADŁY

JĄCE

NA NASTĘPU·
OSOBY:

.J. Kwar·C•Zc1wrsika,
!". Nla,Jid;:i, ·

1.i'll11'
I i

'li

'li'

Z. Żabolkiliń'>lrn.
L. Libicki,

·1

·K. Jur.ko wski.

z niżej

podanych

określeń należy

s·two-

rZ.\'Ć szereg wyrnów uloż.o:nych pozi0im·o ·
'

'

'

pionowo w pulach jasnych
dług oznaczeń liczbowych.

krzyżówki

we-

· Pionowo:
1. Lekki utwór Hteracki. 8. Ziwie.rzę
15. !Kraina 1pó.f1nocno-1w1sicl10-d:nia. 17.

s·sące.

Rwczywi·sto 1ść
ż,nky (ws,pak).

ZNACZENIE WYRAZÓW.
Poziomo:

(ws.pak). 18. ·Wy1tażenie wo.21. Moneta. 24. Naikryieie.
25. Zaii1mek 26. Odimimia wie1rzby (w1s;pak).
27. I1nacz1e1j 1biraku~e (ws.paik). 28. Wóit 1zagra111icą (1w.s pak). 29. tPas tc:r,z. 30. I1111stirume1nt :muzy,cz!ny. :n. l~1ośl 1i,na. 32. Prnedistaw:i1cie.l maimd1u. 33. Wywiado.wca (ws!l)aik).
34~ Iimię ~żeńs1kie z d;·oib111k1le. 35 !Prizystówelk
36. Zaimek (ws:pak). 37. Oidik11dek. 38. Cho1

1

iPirzymu•sowe odosolb!11ie111ie. 2. Strój
duohrnwiny.ch.
3. 10kreśle1nie przeistrze1n'i
vwsp:ak). 4. Wya-aże1J1ie ,s,zewsJfii,e. 5. Zaimeik •wS:kaz·ujący. 6. iNa zwa klis1zarni fotio)!Jrnfi'.cz1nej ~W1s1pa1k). 7. Zaimek osiobowy.
8. Be,z określenia:. 9. Oatune\k wo lu. 10.
łiwsita1w;ka. 11. Zelbirnnie paid .g1ole.m niebem.
12. Na,zwa :p,o rosy1jslh1. 13. Rośliin1a. 14 Arzystó1\vck (ws·pak). 15. T·ermi1n w :gr;ze w karty( w.spak). 16. 1Zak·oń1c1Ze1nie ruiry. 17. 1R101ślii1na (\,~sipaą\), 18. Za.ime.k ni1eiokreśJaw. 19.
J'vfo,neta wluska. ,20. Mia•sto {ws p:aik). 21. Zalime1k 101soibowy (ws,pa:k) . .22. Ozęść ·oka. 23 ..
Slta.caa kolej.owa (wsipaik).
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5 TOMÓW OSTATNICH NOWO·
śCI BELETRYSTYCZNYCH.

Obraz ten wykonany przez Jana Srykę znajduje się obecnie w Miejskiej Galerji Sztuki.
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R.·ozwi:azania na·dsyłać należy wv lrniper·

ta1ch adresowanych do „Kurje·ra

Łó1dzkie·

Skocznia narciarsk1 w Lahti.

Odbito w drukarni: „Kuriera Łódzkieg:o".
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