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I~ozwif1znnia

1wds.vlać 11alcży \V

lrnpcr-

lacl1 adresnwan.rcli do „J(urjcra Lódzikicgo" pod „Dział "Szarad i rozrY'wek umy.
słowych".

Nagrody przyz1ua11c zn.stallą w drodze
loso vvania i odchrać je ht;tlzic można w .re·
lL1,kcji „Kurjcra J:Jidzkicg1J" za uprzcd:nicm
wyll·.1::ity1mnwa11ic111 sic;.
1

N~1zwi.s.ka
ły

tóDZ, dnia 2 maja 1926 roku.

Rok III.

Nr. 18.

osc'>h, kt<'>rc d·nhrze rozwi_l\Zil·
i \V.\·losowal.v .lla).!;rncly po-

krzyżf.iw,kc

da111r w N-rze l ~; ,J.l1tlzi \\' Ilustracji".

ROZWIĄZANI(: KRZYŻÓWKI
Nr..J<J.

„Błękitny P~ak".

Wyrazy \\' z:1li;i11iu krzy;;ykowcn1 11r ..i
były

nasitc;pujqce:

Poziomo:
l\wara11b11a. l:.L'\l'l.'l"L'l!d:t. Mila. ł''kk. fo.
Agf;i. < ln. :~i<t. C.z;1 '1;111. I L11t1:1k. \Vice. !mia.
Leu.11. Za. Atu. Kr;1n. Tra\1.~1. Il\\ o. Lir. Kair

I
;//

01ia.

131"1.!\\'. Poraj.

Pionowo:
Krolm:l1wi.la. '.:-~ak. Urnl . .f il\\'ll. Wio. Ar.
\\\~Jon .. /.aim('k. 1\1 "· Nil'm:1. Mm·. lfac<i.

Arfi.t. ,l.c11. Fin. AgL·11t. Adka. Na. ( Jni •.l\i1iza11 trop. Ka t:u·.

NAGRODY PADtY NA NASTEPll
JĄCE OSOBY:
J. Kalinowski.
Z. M:1ddewkz.
W. Zalewska.
l. Torc.zyi'1ski.

re

Z niżej podanych u.kreśleń .nailcży s1t;woszer.cg wyrazów uiożo:nych ;poziomo ·
Pi_·o.nowo. w poh1 cl1 jasnych .krzyżówki według oznaczeń Hczbowych.
rzyć

ZNACZENIE WYRAZÓW.
PoŻiÓmo:

Pionowo:
1) Choroba 1wnvchv. 7·) Zwi<1z0k dwmi-

czny.

13) Inaczej kij. 17)· lmic; tmeckic.·
Okrycie głowy, .. 19) .Jrnit; . ~c(1skic
(wspak). 20) Ząawca sztuki wojen11c:f: 2l'l
l11aczej · kogut. 22.) Szladwtny uwtaL 23)

18)

T\\·órca mowy wiąz1anej.

24). Miara.

łfi)

1) Nazwa. jednej z a,jcncyj prasowych.
2) Twierdzenie warunkowe. 3) Nazwa miastu. 4) Zabawa ( ws:pak). 5) Gniew w obcym. 6) Przyrzqd do krajania ( wspa1k).- 7)
Zwierzę ss4ce { ws.p.ak).' · 8) .Rodzaj gfosu.
9) Wójt we Francji.· 10) Wyrażeriie Iudo\ve.
11) Ulica w obcym. 12) Zabawa (\vsipak).
ł.3) Krzewicnfe idei.· 14) Zacią~ wojska. 1sY
Choroba włosów. 16) Naczynfo (wspak).
ao) Części ,kościoła.· .31) Grupa religijna

dobre rnzw·iązanie .zadania krzyży.
kowegu nr. 37. 11adesla11e do 24 kwiet. 192G
kowego m. 36 nade1sfa111e do 10 kwicit. 1926
~oku. redakcja .„Łodzi w Hustra.cji'.' prze-

(wspak).

znacz;a jako

Redaktor: Klemens Orcbułskł.

Skorusii'1~ka.

Naz\va mandaryna ·(wspak). 26) Przystr"i.
wek. 27) Zalotnik. 28) Prz:nlonwk nazwi-

ska ·znanej osohistości w Polsce. 29) Komplet. map.

f er)l„ ,~,Błękitny Ptak." Maeterlincka, wystawionej dz pietyzmem
olbrzymim na kł ad em Pracy 1. kosz.tó.w w. Teatrze Mi.ej.skim. w Ło zL

Zbiorowa scena z baśni -

Za

Pierścień z ze·
gar1dem i pfo„
czątką z XVIII w,

j

na 1grodę:

·Odbito w drukarni: „Kuriera Łódzkiego".

______.......,..·1:======~~======:::1

··--- -.......

mJ.eczarnię (rw

Teatralj~„
„Agne". -

Czeska premiera. - Powodzenie „Róży", - Charakterystyczna wymiana.
Niezły kawał •.
Teatr !Narodowy wy•sta wi1 w tych dniach

odznac.zoną na ~rnnikur..sie teatrów miejskicl1
'W Warszawie sztukę młodego autora, p. Eryka .Er.tena, p. t. ,,Agne". Jest fo draniat
·W 5-ciu otdsloITTaich, za·czer.pnięty z itraged1i
w.ciąż jeszcze ak~ualnych, •trngedyj - po-

wrotu. IPo siedmioletniej rozhrce 'wraca .z
niewoli .r.osyds1kiej - .mąż pani Agne, ongi
obie1cujący mf.ody architekt, dzi•ś starnec
niemal, cierpieillie1111 i niew.o'lą ,prz·edwcześnie
zfama.ny. Przeidealizowany wyobraźnią .p.
AJgne moment ipo wmtu i ,porwrotu te.go bohater wYJg;lą1dają w rzeczywistości cal kiem j1naczej. Tu ,fkwi węzeł dramatu. Z Andrzejem, mężem Agne przybywa kolega leiw. o·bieży;świat Jacek, k•tóry ma wszelkie
szanse stać się trzecia. figurQ. odwj.e.cz.nej
historii. Rozhisteryzowana i naładowana
e.Jektry;cznoiś'Cią ,uczuć A,gne nie ule·gnie jednak ibez oiporu kusicielowi - Jackowi. Przejdzie 111awet poprzednio brutalną awan. turę ~miłosną z p.rzy.g.odinym .towarzys.zem
przejaż;dżki konnej jakimś tęgim oficerem, a
po teii .pr.zeja.żdice doiPiero uświadomi soMe,
zidraidzila wtaści1wie już nie męża, .Je•cz Jacka. Wszys.tko 1o gmatwa się· nieco i plą
cze, 1wkońcu .zaś ·b. architekt, jak to w taIdć:h dra.matach być po!\vi.nno, pa!Ji sobie w
telb.
Trzeba rzec bez ogródek, że sz-tuka ·P·
Erbena, sztuka pod każdym wz;ględem staba, wą.tta, 1Pełna reminiscency~ lub - naiw1101ścl, zrolbila je1neralną klapę. Słabe przehtyski talentu, ·iwiidniejące tu i owd,zi.e, nic
mo.gly oca'li.ć .dramatu, który jest raczej :próbą olś.mioklasisty (jak się ktoś z krytyków
wyraził), niż d.Źielem · dojr.zalego trwórcy.
Natura1lnie, .. że to niepowodzenie !\V niczem
nie 1przesąldza .przyszłości, inarazi,e jed.nak
przyikro jest trochę, że padła sztuk_a polska
i to i!llb. ·.mtgro.d.zona na poważnym konkmsie.
Duży .11atoimias1t sukces zyslkata sobie w
teatrze Małym świeżo wysta1wi.ona sztuka
cwskiego poety i dramatuni:a Pr. Langera,
p, t. „Łatwiej · 'prze 1j:ść l\Vie.Jlblądo·wi"... Pomijając życzHwe dla Czechów nastroae, wywołane ostatnio podróżą IP· rpremjera do. Pm
gi, koimedia :P,. La.ngera o uibo g'iej · dziewczynie i bogatym mlodzi€f1cu - .świeżością
sw~ją i niewete.nsjonaih1ym humorem zasłu
guje ishotmie .na gb·rące wy·różnienie. Bardzo· ciencaiwie ·z.budowana jest postać bohater.ki ko.medji, cÓriki żebraków -:- Zużi, 'która ene,nruą i .pośwdęceniem 1POtrafi ipr.zewJ·ec
..,na wet ,,rwioe lbla;da .prże.z ucho i.gie1ne'\ it. j,
do:prnwadzić do małżeństwa swe,go z ukochaa1ym •niedora'.idą Alikiem, synem ho1gate15W przemysiowca. Aby dojść do .te~o celu
Zuzia nie za,walrn się prz·ed niczemr .zostaje
kochanką .A1iika, .gra - i to i rpowOidzeniem
na głeldzie, ·za wyg.rane 1Pi~:niądze .zakłada

Czechach przemysl mleczarski kwitnie„ .. ) etc„ etc. OgÓ'lni.e ·biorąc 1P.
Langer bajeczkę swoją opowiedzial z Jmrnor·e:m, pogodą i .zajmuią·co, to też pomimo
niewymyś'1nej treści i braiku ·nadzwy.czajności., „Wielbłąd" po1dlbil sobie ja 1 koś odraztl
sympatie publiczno:ści. Bardzo kuPtuazydnie znalazło się pose1stiwo czeskie, które
wszystkim paniom, występującym 1w sztuce,
o.fiarowalo na premje·rze kosze 1kwiat.fiw.

Otwarcie Kina

Sloweim wszy scy byH .zadowofoni, nawe,t
M. 1S. :Z. A powodzeniem aiktorskiern dzielili się 1po.międ zy sobą grający· bez zar.zutu pip. 1Cza1plińs!lrn, 1Modzele·wska, Samborski,
Gawlikowski, Węgierko.
Notatkę o „WiC'lhłą1dzie" uzupełni.my uwagą,, że w Warszawie prze.cl niedawnym
~zasen1 w jednym
z mniejszych 'teatrów
•gra.na była również sztuka Langera (napisana wcześniej) p. t. „.Peryferie". Sztuka

Oświatowego

_________ ____________

1

__..:.

w Pabjankach.

·-~·

Z zawodów szermierczych w Łodzi.

1

1

Gmach kino-teatru, uroczyście etwartego w obecności
wojewódzkiC!h i komunalnych.

=================

ta jedina:k ,pr.zeszta jakoś bez wrażenia, a to
zapewne z po1wodu bezlitosnego jej ok.mienia, niezby,t udałe.go 1wys:tawienia, a :PO czę
śd - :być: muże - i ze względu na „fascynujący" tytuł jeij
nadany: „.Mor•derca z.

władz

-·-···
<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---

prze.dmie.ścfa".

Zanotować

wypada z prawdzi\vą sat.vogromny sukces „.R.óży" w Teatrze
im. 1Bogusia ws1kiego. Acz,kolwiek ilość s pektalklów idobie1gla już 1Pót setki przy stale
11iernal za.pefnionei widow1ni, bi·lety na ,1Różę" są zwykle . r.oze:hwy,tywane, a ,w .an·
świąteczne i przedświąteczne kasa zamyka
się na ,kilka godzin
pr.zed rozpoczę:::iern
widowiska. .laik dotychczas, „Róża" jesit
najwybH.niejszą atrakcją teatralną te.gorncznego sezonu stolicy. Piękny .zaiste lloM
sktada Wariszawa Cie,i1iom Wielkiego Pisarza!. ...
P. kornisar.z Łunaczarski~, !który interesuje się żywo za,ga,dnie.niami teatru i nawet
sam prÓ'bowal .IJisać sztuki (wprawdzie nieudo1lnie), ·udzielił inie.dawno wy;wiadu w spra
wie „reformy tea1ru" w Rosji· Sowiecki-ed.
1(.eformy ,p. Łu.naczersk>ija mniej SD, ,jeszcze
interesujące od je1g·o arcydziel, ciekawy jest
natomiast ujawniony ,przy tej oka.zji projekt wzajemneij wymiany ar.tyst,ó1w niemieckich i sowie;ckich tea:trów. W związku z
ukońc.zo,nemi już 1w tetl ma1terji pertrakta.c.ia-:
.mi teatr „\biomechaniczny" MayerhoJ.da ma
wyjechać latem ido Niemiec, z Niemiec Zaś
-przy:będzle do Bolszewdi teatr słynnego Maxa Reinhandta. Na ws.zys.tkich polach idr.uImwie i brac.ia ...
J alk oipowiadają ,pisma amerykańs 1kie Bernar·d Shaw, .bawiąc ,p.r.zed .niedawnym
czasem w Amery:ce, obecny byl m. in. w
je·dnym z teatrów now·oJorskich na 1Premjerze swojej „Świętej Joanny". Po drugim
akcie zerwata się burza owacyj, a rozentuzjazmowana ;puhUcz:naiść, w'ie:cl..ŻiJ.c ·O obecnoiści Shawa w łeaitrze; :domagała się ie1go
wyjścia na 'scenę. Gdy to ~e.dnakże nie nastąpHo, a o:wacje trwały w. ·da.Iszyu:n ·ciągu,
dyrektor teatru oznajmił .z ,pewnem zawstydzeniem p. t. puhliczności, że z.nakomHy ,pisarz ta.k mocno zasn{\t w ·swe.j J.oży, że ni·e
wypaldalo iw.pros·t ite·go :bfogiego snu mu
sfakc.ją

1

1

1

1

Grupa .s,,dziów i zawodników szermierzy, kt · rzy brali udział w walkach o mistrzostwo
X dyw1z11, Pośrodku siedzących pułk, Arciszewski, X superas szabli polskiej,
:-:

P. wojewoda Darcrwsld przed symbolicznym momentem
przecięcia taśmy.

1

1

1

Zwycięscy turnieju porucznik Kuźnicki i sierżant Szor

-

2 "'-"'.

w starciu.

••

· Grup.a uczestników· pierwszej ·wycieczki kolarskiej T. S. „Union" przed wylazdem.

e

przerywać. Se non
vero... Nie 1tr.zeba się
dziwić, ze sympaty·czny staruszek z.a.sną! Ul.a

w t .a s n e j ·sztuce, skoro tyJe .razy .zdarza

-3

się

nam

wszyst\kim

drzemać

na

cu-

d,z y c h..•

Pelta.

t I

I

II

I

i

I

. Sekcja rowerzystów Ł. K. S.;.u u wyiśeia z katedry przed wyśćigami kolarzy

R0BOTA „NA URZAD".

Kry:tyJc ·,muzyc.zny .do slyrnnego piani~
sty:
- ,Qra .p·an., jak król Driwiid na lmrfi.e, ale

-:-:- ·o! pan majs.ter 1P·orwi1edzfat, że bę1dzie man w riich choid.zit ze dwa lata! A tu,
\Pf.Os.zę pa1na,· 1rnchuneczek.

I

~ Dolbr.ze ! · Ale· ja :pfacę za buty ·dopiero ·po ich zdarciu ..
- To w ,ta.kim razie w1padnę za jaki tydzień, ·pr.oszę 1Pana!
.

•

•

I

Ili

I

•

I I

•••

K:RóH(O I WĘZŁOWATO.
I

- Przyniosłeś chf oipcze 1trzewi:ki oid majstra i A ·6z.y a1by mo,cne?

w dniu. 18 ub, m.

l

I

trnchę gorzej.

Pianista:
- A pai1 ·mówi, Jak .król Sa,lonmn, ·ale

1 trochę

mniej mądrze.

MAŁŻEŃSTW.O A LOTEIUA.
- Małżeństwo, :t.o .loterja ..
- GorzeJ, mój .droigi I Nn loterjf masz
ihoidaj jedną 'szarn;ę. w·y:grat1ej.

KOT I MYSZ.
Artystka filmowa, ,której rnla wy.maga
,nieibezipiecznego :sam-na-saim z :potężnwn
lwem, okazuje ·lęk pr.zed sce.ną. Reżyser
· ·· uspakaja ją, mówiąc:
1

.,

DOWCIPNY.

.:.:. . . Niech się 'ipani' nte: 1Jfoł, mr.zeciez lew,
.to ty1lko
· -

!duży

Talk -

:·- Rekrut! Co to· jest ndwrót?
- Ofenzywa w odwrntnym ki,e.rnnku,

kot!

od:poiwia.cta a.r1tystka, -

,g.o pa1n przekona,

że

ja nie jestem

ale Jak
.my-

Painie 1POrncznikt1 !

dużą

U.ro.· cza. tancerka gr.ecka1 która
.

szą?

-4-

•

wstępnym· b?jemtńzdóobyk~ iy~~:=~~ość Paryła dzięki nieporównanemu
wykonaniu a c w

-

.5 -

a

.

1

•

Oo:ściowi podaje klucz .zawsze właściwy
i zawsze z uśmiechem. Gdyby 1Przypa,d•
kiern .za,pomnial o tern, to oczy je1go 1padnq
na tablicę ·umies.zczoną we1w.ną•trz ka.ntorku,
gdzie jest :ria1pisanę przez administrację: „J eśli g;ość nasz odejdzie •s,tą~d 1nie,zadowo.Jo- .
nym, to 11astępnym razem .pó'j;dzie ,gdzi·e indziej. My stracimy zaroibek - a wy miej-

- Nie
1Rzncili
mgni.eniu,

:powinienem ... ?
na siebie. A.Je Loitka w oik:adrapiąc ich i kąsa1jąc rozdzieliła
powaśniony·ch bra.ci.
- Dajcie spokój - wolała ,z palającemi oczami - je;ś'1:i macie bić się, .ucielkam
i zos.taniecie sami!
Groź•ba poskutkowała. Bla.cizi, ze zwichrzonemi czu,prynami, pokriwa wieni, wście
kli i wstydu pełni stali na p.rzeciwko siebie.
Byla 1to ·ich 1pierwsza !bójka.
Patrzyli nrn mała dziewczynkę, co zaktó'."
cita id1 harmonię !braterską.
- Siadajcie! - mzikazala.
UshtcihaH. Ich har:dość młodzieńcza byta •pierwszy rnz złamaną.
Btysr,cza,ce oczy Lotki blądzity .PO :ich
tv1arzyczkach.
-- Ba.wmy się w co! W mHoiść! Umiecie!

~I

sce;'.

Wieol'ka praca, 1wielka sumiew1rnść, wielwytrwało:ść, wiel1IG1 znajomość
naturv
lll'dzkie.i, wielka svstematyczność -- pr.z~'
wie·likle.i i rozumlleij reklamie pozwolila Ameryce na stworzen ie ·tych istotnie „11iajwiększrch rzeczy na świecie", które stanowi<\ jej chlubę i są przeclmiotem naszego
1

ka

1 się

1

1

1

podziw11.

Gdy chłopcy jednocześnie za1pr.zeczy1i -

wy1lmchnęta

szydercz ym ,śmiechem.
- Nah1racr,nie ! Jesiteście obaj tacy naiwni! Gdybyście wiedzie'li, czego ja już nie
widziałam!
·
·
Chlnpcy ·zesztyw niali i patrzy.li w 11it1,
jak 'W toczę. Była w ki chwiJ:i u.de.r.zaląco
podobna do matki!
- .A cli! ja cyście nudni! Więc ha wm.v
się w co i1nne·go, bo inaczej.:. tlowid.zenial
- Ty·lko nic dowiidzc11ia!:. -··· pros.it :Jost
sldadai<\C ręce htagailt1:ie.
Fritz zmarszc zy! brwi.
-- Zabawm y się. w ci>gief1! - zawofafa
Luibka i COIŚ ja:k o,g;ic1'1 b!ysto w jej oczach.
-- Nie! Nie wolno! To jest surowo
wzbronione!
- rnaczego·?
-- Dlatego, ie to zaha wa niebez,picczna.

Nawet Rzym "Wieczn e Miasto", nie waha się wystawić olbrzymiego
„drapacz a chmur".

GEORG HIRSZFELD.

Igraszka z... ogniem.
Dwaj cbfopcy Kossetqw by.li sami
mu z córeczką nauczycle'1a.

·w do-

W .Oross-Damerowie miała miejsce urocz.ys to1ść P·oświęcenia nowego kościoła i
mieszkańcy Klein-ifJamerowa. ni·e chcqc omin::\ć okazji uczfowan ia rus.zyJi ławą na festyn. Pozoisfali starzy •ty lko„ chorzy, garstk~ os11:at~1 c.zeladzi, co wolała przes.pać s:ię
1

110 1 dz1ec·w.rnia..

W pok·oju za tem Kosse!tciW. sie.dzialo tro
Je dzieci. Lotka, 12-letnia c6r.ka :nauczyciela, w szc,zeJgólny S!POS-ólb spozierała. na
chtoipc6w. Byla bardzo ,podobna ;do swe.go
ojca, jej Piwne oczy gorzały i od czasu do
isn, ni stąd ni zowąd, bez przyczyn y w:r1

·Lotka miała .z so.bą ja:blko i sie1dz4c naprzeci'Wko 1p1:zyjacióI, przerzuca>la rumiany
?~rągly owoc z ręki ido ręki jalk :pilkę. BłQ
mtne ·OCZY chło1pców Me.dzily jej zwiitme ruchy.
·
- Chciałabym wiedzieć, .który z was
dwóch ~ies•t .mądrzejszy? A może z was o. bu ... gJu,pta·ski1?
- Ni·e możemy sami wy·dawać sądu __
zwo·lna. m6wil Jost z :przymuszonym uśmie
chem.
-- Ty sic masz za bardzo m<idrego ! __
poidahwycil Fr.itz podrażni·o.ny.
- Mnie się zdaje, że Jos1t jest d<ileiko

sprytniejszy.

. Frltz iblyS'kawicu1em s.pojr,zeni:em o1lmmc1l mt·od:szego brata. Drobna, dziecinna
twarzycz ka Jo::;ta oblata się szkarla.te111 huahała iśmiechem, ukaz;i1jąc ·drnbne ·i .białe
podcz~s, gdy wzrok, utkwiony w brata ~.da
zą·bki.
wat sfę ·bta,gać o 1prze:baczenie.
Fritz i J;ost, jelj rówieśnicy, o ścią,głyc.h '
- Jos1t jest także odważ,nie,j·szy O·d, cietwarzycz kach i plowyd1 ·c.zu:p:ryna.ch, 1pabie, Fritz!
trzyli 'Wówczas na nią os·l·u;piałym i it11iei1fż te.mi s·fowy Lo,tka po:dr,zucHa ia'b1ko
n~im wuokiem , na co dZ'iewczyinka odp·owysoko i z.ręcznie Je żtowiJa.
w1adała nowym aitakiem ,śmiechu.
Chlopcy wzdryg:nęli się ..
- WJa.ściwie dlac:ze·go nie 1pojechaliśC'ie
- Nie1pra wda - sz.epnąl J osrt
Fr:itz
do . G;o.ss„Damerowa? Chciell:Mcie ze mną Je1
st daleko si11niejszy .ode mnie.
zostac!
1

- A ;ty dlacze·g.oże:ś nie .pojechala?
- Bo wofalam być z wami I
Ch1o1P·CY milczeli, unikając· .wzajemnie
swego w,zroc~ku.

- Nie

0

1

t.o cihoidzi!

-:--- P.ri1tz .·tlilnie 1uż wyfoić krowę.

- łl1m, ,Jedną was,zą kr·oiwinę! Jeste·ście

golce„ ..

-

A ·twój oJciec ipitie I Lud.zile mówią,
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,że niedługo

straci posa·c.lę urnuczyciela Prit.z.
--· Mój njciec'r Oli s,toi w.v·żej o.d wszY·
S!bkic11. Om na sikrzy:pcacll, rna dużo ksią
żek, o których wasz .ojciec nie .ma poję~
cia.
' S.poJrn1nc dotychcz as OCZY Pritza zanJlY~
sty zfo·wrogo:
-·- Obcy je•steście ! Nic z naszego 1luajnl
~- wyszept at prze,z zaciś.nięte zęby.
--- A WY nieba we111 p(ijdziecic żebrać!
Ty niedtug;o zapukasz do 11aszvcll un:wi kiedy was z chaty wyrzucq.. Wasz dorn
ijest w dhNrnch, ani jcdc,11 lrnmie!i jl!'i d.o was
nie nal e:ży !
- ·1~woja mait:J.;;:a nie mieszka z wa1111i - ·
1to złodziejka!

Lotika zerwafa si:ę ze stołka. Już, już
·miała rzucić ja;blko Fri,tzowi w twarz, ale
rozmy·śliwsZy się nagle wetknęła je ze iśmie
chem w ręikę osłup:ialemu Jost·owi.
- Ty mi się p.odoibasz ! Fritz jest ws~ret

ny!

.

Br.a'Cia sipo1rze:!i po sobie.
- Oddaj mi 1abłko! - zawołał FrH1z

groźni(;.

Oczy Josta rozszerzyły s.ię i znierucho-

miały.

-:-- LOitka mn:ie j.e . odda'1a.
- Ona je wzięła bez 1p.ozwole11ia.„ Ona
!kradnie jak ma,tka.
.
- Wstyldź się I - hzyknąt J ost - nie
P0 1winieine1ś tak mów.ićl

- Jesteście 1pr.zeci'eż ubez:piecz.en:i!
-.,... Ja nie wicm. Ale obok stoi stodoła
Reimana pelna zboża i słomy.
- 1Ach, .gdy!by się to za·1mlilo. Pomyślcie ty:Jko, co za widok!
- Zaipew1ne, szkoła da.Jeko! Wam nic
nic groZii !
.Musimy się zabawić w ogiefi. Jeśli si<;
nie z1godzicie, toiście obaj :tchórze.
·
-'- Q.jciec i ma•tika specja'1nie .upominali
na wy1ezdnem l
- To ·gtrnpstwo! Będziemy ostroi.ni!
- :Babunia śpi na górze! .
- A cóii, ma innego do roboty! Oto stara skrzynia ,z papierern, sto.mą i gałganami,
tu jest wiadro i ko,newka, abyśmy mieli
czem gasić. A teraz zapalki! IKto jest odważny? Temu, k.tóry pierwszy ,przyniesie
zapaJki, dam bilziaka !
I roześmi.afa się na glos, widząc, ż~ Fritz
i Jos:t o·baj rzucHi się na 1Poszukiwan1e zapafek.
Catf\ trójkę s.zał na1gile ogarnął. Za chwilę długi, czerwon y język ognisty wz;rJ'iiósł
się pona,d s:krzynią.
.
- Brawo, ·brawo, ~. wo!ala Lotka~
. -::;--: Ostwżnie ! „ Twój w.arkocz ·za;pa1i się!
. - Bagatela ! - zaśmiafa się grzebiąc pa
!tykiem w .PłónąĆyd{ rup:iedach i ro.zrzucając po ,podtodze palące się szmaty.
- Oa1śmy jnt?:, gaś.myl -- zawalała r1agle
1

1

fritz

mankom i 'W okamgnieniu pędzili, co koit
wyskocz y na ratune1k swego uo'bytku.
Ale za.późno! - Zastali już tylko z.).(liszcza i ze stoickim 5.pokojem jęli obliczać asekurac yjne polisy.
Kosset i jego żona wpadli do s\vych rumowisk. Na schodach leżała martwa babunia. a dzieci nigdzie ani ~Jadu.
-- Fritz! Jos•t!
woła! ojciec, dławiąc
się dymem.
.A chlo,pcy .tymczasem w szalonym pościgu pcdzili przez pola.
.Pr.zed nimi biegła z zadartrm ogo11em
wysitraszona krowa, ró\vnole~le z nlą mała
postać dziewczęca w roZ\vianed ~.pódniczr
nie i grubym osmalonym warkocz em na plecach.
Na,g-le chtopc.r stanęli jak wu·:~i. ~pnjrzeli sobie w oczy. Po c,hwili .Tost 1wdh;e~:!
dn Lotki, szarpnął ją za warkocz i 01bali! nu
ziemię, Ale dziewczy na \V okamgnieniu
zerwała się i stanęła w obronnej ·pozycji,
mierząc
chlopc.a
pa·ląc~m
spojrze;niem
swych czarnych oczu.
Fritz zaś do.pędzi! kro\vę. zawrócH j(1 z
drogi i sp"<Jkojnym, miarnwr m krokiem podq:żat z 1ii•1 po ~cit:.:rniskn ku s.palo11enm domostwu.
Tlum. Jot. Saw.

Cafy dum może s.plonąć.

zaperzył się

krzylrnąt

. Ohlopcy .pobiegli do studni po wodę, ale
nim wrócili, .ogień ogarnął firanki.
- Jezus Marja ! Matka Boska się .pałi!
1R.zeczywlście. Obraz Najświętszej Marji
Panny był w ogniu. Dzieci straciły gło\vę.
fritz zacząl ·ściągać UJfOon[\ce firanki, J ost
s.zaimotał się tZe skrzynią, a Lotka oatworzJrla okno na rorścież, krzycn1c i śmieia,c się
n:ieprzyitomnie:
W ·Okienku na .poddaszu ukazała się babunia. :Będąc kaleką, wiedziała, że jest zgu
biona, iktó.ż:by ją bowiem mógt wyratować!
Wolafa tY'llk·o w nieborglosy:
- ll(rawa t Krowa!
Ale i o krowie nie bylo komu ']Jomyś1eć.
Aż doiPiero, gdy dach stanął w płomieniach
i skry zaczęly padać na stodołę Reimana,
wie1ś się spostrzegta.
:Rozległ się dzwon na wieżyczce iJrnściel
nej, Kto żyl we wsi ,podążył z drabi.nami i
kubłami wody, sikawka bowiem zepsuta od
lata, bJrfa nieczynfią.
:Daremne jednak wysiłki! Nadomiar nieszczęścia, rozhula.ny po rżyskach wicher.
dąć za.cząt w stronę wioski i pnżoga objęła
wszystkie chaty.
Krwawą hmę dojrzano wreszcie \V karczmie Gross-Damerowa. UcztujD.~Y od biesiadnych stolów rzucili się ku :;\•:ym fm-

1

I

·~

z

pr.zera:żeniem.

.M1ło$ć macierzyńska.

-
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Wacław Szymali.owski

i

wek umyslo

ych~

(POD REDAKCJĄ VERNICUSA).
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Nagrody przyzina:ne z.o.staną w drodze
losowania i odebrać je będzie mo,ż.na w redakcji „Kurjera Łódzkiego" za uprzedniem
wyle,gitymowan.iem się.
Nazwiska osób, k1tóre dobrze ro.związa
ły krzyżów;kę 'i wylosowały .nagrody ;podamy w N-rze 19 „Łodzi w Hustracji''.

38.

DODATEK NIEDZIELNY DO „KURJERA LóDZKlEOO".

ROZWIAZANił: KRZYŻÓWKI
nr. 37.
\Vyrazy w zadaniu krzyżykoiwem nr. 37

Rok III.

tODŻ, dniiil

9 maja 1926 roku.

Nr, 19.

były nas.tępujące:

Poziomo:

Pa:t. Ale. Rio. Bal. Ira. Nóż. Sak. Alt.
Mer. Tko. Rue. Gra. Propaganda. Autorament. il(ołtu.n. Wazka. Nawa. Sekta.
Pionowo:
Paraliż. Kamfora. Palka. AIL. Teorban.
:Ela. Strateg. Kur. Złoto. Poeta. Ar. Wu. Na.
Amant. Kaden. Atlas.

NAGRODY PADŁY NA NASTĘPU 00

JACE OSOBY:

Opera „Żabi Król"

Pabianicach„

J. Koziarski.
B. Gałkiewicz.
z. Ligocka.
K. Ja.nowska.
J. Szymczaik.
Z niiej podanych o.kreśleń należy stwoszereg wyrazów ułożonych poziomo ·
pionowo \V polaclI jasnych krzyżówki wedtug oznaczeń Hczbo\vych.
rzyć

ZNACZENIE WYRAZÓW.
Poziomo:
1. 1Miara. 2, Określelli·e strony, ;3, Wykrzyknik. 4. Prz:vc->łówck miejsca. 5. Gniew
1.v obcym. 6. .Picr·wszc d'\vie sylab~, trzechsylabowcgo imic111ia żerisikiego. 7. Statek.
B. Biuro :kolejowe. 9..Zalda. IO. Odwłok.
11. Inaczej belka. 12. 1Palja (wspaik). 13. Star
cie. 14. ·Rodzai materji. 1.::;. 1Posfać religijna. 16. I<ouza;j mowy (wspak).
Pionowo:
7. Niewielka bitwa. 13. Ofiary. 17. Napt'.1j (1ws1pak). 18. Ołtarz ·w obcy;n. 19 Wy-

go" pod „Dział szarad
slo wych".

i rozrywek

umy- - - - ( ) - - · ----'-

.MISTRZYNI w 1ENNlSIE.

krzyknik (ws.pak). 20. Tak w obcvm
(wspa.k). 21. Termin sportowy. 22. TorJia.
23. 1Zbrojow11ia. 24 :Podwładny ekonoma.
25. Ono1111ato,pcja hvspak). 26 Płyn do zę
bów. 27. Sz.nur. 28. Tea·tr świetlny. 29. Uczeń szk61 \volsk()l\vyd1 (\vspak 5 kratek).
30. Choroba plnc. 31. Spis.
Za dobre rozwiązanie zadania krzyży~
łiowcgo nr. 38 nadesłane do 8 mada 19Z6
roku redakcja „Łodzi w Hustra·cji" przeznacza jako nagrodę:

Dnia 20 k'N ietąia Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Pabjanicach wystawiło z powodzeniem

własnemi siłami fantastyczną operę „,Zabi I(ról".

Fot. nasza przedstawia· sceną zbiorową aktu I~go,

5 TOMÓW OSTATNICH NOWO·
ŚCI BELETRYSTYCZNYCH.
Rozwi:ąza.nia nadsyłać należy w ko:pertach adresowanych do ,,.kurje·ra Ł6d~kie-

Redaktor: Klemens Orcbulski.

Helena Wiils, która „przybyła. zobaczyła"
lecz.„ nie awyciętyła.

Por, Ogarek, mistrz na szable M. S, Wojsk.
w roku 1925,

Odbito w drukarni: „KurJera Lódzklego".
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