Adiutant rzuciws·zy

wyr:w.a l mu
iJnof1 1z rękii. Skrępow.a1no ~o a11atyiehmi1ast
pomtmo slilnego opom. Giam·eHo 1l1e,żąc na
·z.iemi 12wiąza1nv jak ,pęk ch:róistu zwródl
gJ1oiWę w s'br101J1q zbliżająieeg10 siię d.oń .Poirtunato.
- iPodJy ... ! - wycedzi:ł, inie.tyle iz gni'i:!wem, 100 z pop;ardą.
Dzi·ecko rzwjl·o mu .S!rnbri11y .pie1111iądz, 1aile
jeni•e.c jak gdyby nie 1widząc tego, zwrócił
się id.o adjutanta.
- Kochany Gamba, 1nde .mo1gę ·iść.
- Zr.o\b.iany n.osz.e .z :ga,Ję1 z1i :i ·t.wej foap10ty, a 1111a f.ennlie Cresp1oili ieLo,s1:aniemy konie.
- Dobrze. K1aż położyć a1d1eoo s1.orny na
1wierzch.
iPodcz as gdy ż.oiln.ierz,e s,zyilmiw.aH nos·ze,
l\foteio ·F.alco1ne z ż.oną 1zja wH się migle ma
ś Cli eiicie.
- .Iiola ! mój stary - z.a,wioJal :adiutant
- :to ,ja, Gamb.a, twc'ii krewITTi1ak. SchwY'liaH:śmy OiameHo Sa'llpierw !
- Dz·ię.ki !Bogu - z.awo1lala stara Faloone - w zcs·z!ym tygodnli·lt 1UJkr:aidl nam d,o1ną
stię nań,

1

1

- T~ój syn -,- s:zepnęia wip11Jauąc weń
swe czarne .oczy z miemem pyta~rniem.
- Zosta:w - .odp1anl \Mateo - .ojcem mu
jestem.
Ma1tka uśdsnąwszy s:{n:a za'Wr·~cd1la szlochając ku ieha:cie, gdzie padłszy ,przed rMatką
Boską w żarliwe i tz.a,t0inęJa 1~ „odHtw:ie.
·Przes1zedlszy st 0 kro:kr', w Mateo ;zatrzynrn,t s·ię w wą wozk
- fortuna to, sta11 p1 zy tym ka1nic.niit1, U··
klękndj :i .zmów paoier7.
- .Qjc·ze mój, ojc te, nie zabijaj mn.iie !
- Mów pade:rz ! -- p.owtfo·,zy.t Maiteo
stms·znym głosem.
Dz'ieciko łkaJąc odmawktć p.oc·zęfo „1Pa·te,r", „Cred·o", „Ave Mair1i1a". 1'iitm1ję di0 .M:at.kii Bos:ldej, .a w k1 iń·ou uciidut.o.
- S:kończyle.ś1'
1

1

1

- Ocll, mój 0Jc:ze, przebacz mi, iJHie .zabi... ...
-· Niech ci Bóg prz.e1ba 1czy -- odparł Mateo,, dając ·ognia.
f.o.r;t11111iafo pa.clił trupem.
Nic 1p.atrząc na .zwl.oki 1M:at·e·o sldewwal
s.ię ,km dotmowri po t.n!patę by swe.go lSYina po1

g:rzebać.

Na s1po1t:lmnie h:egfa ju;i, żm1;:i zaalarmowa1na wys'trzałem:
- Goś ty ,z.r·obil? - krzyknę!ta.
- P1oir,z ;ądek.
Kolbieta zachwiała się.
~ Od.zie dzi1cC:ko·':'
- ·W wąwiOrzte. .Pochcrwarllly g0. Urna.rt
p.o chrześdjańsku. 1Zafoupię ·Ms·zę S1 w1iętą 'Za
jego duszę .
num. Jotsaw.
1

ŁÓDŹ, dnia 3 października 1926 roku.
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„Warszawianka" w Sofji.

„

lrnzę!

rcydzieło

- J3rundil ·się jak lew - .opmviradal Garn·
ba - a później ·ukiry1l ·Się tak dioihrze, że bez
pmnocy mes~o kuzynka Fortunato, nigdybym go niie hyJ imla~L
- f ortuniato ! - zaiwo1lal Mate o pr.zeria-

Zeromskleg na scenie .łódzkiej.

żi01ny.

- Tak. Oia:nett.o zary:l się w tein stół!:
sfaina:, ale kuzynek ,g.o wyda1l z s·ekre:tiu. P10w1i.em wójtowi. Prnyszle mu na:pew1no .p·ięk
ny podairuniek, :a ·nM:.w:isko wasze :podam d·o

rapoirtu.
-

s.ze:pnąl

P.s·i1a kre.w ! -

1Mate.o ,p.onu-

rn.
rna111ettio

na no1s,zach, 'U}rza1ws zy 1zblii··
1Ma1teo w fowa1rzystwie Gamw 1s·t·rrnnę dr,zwi .chaty mów1ią.c z
j'1tŻ

1

żające~o się

lby spł1unąf

dzi'w1nym uśmiechem ina usta.ch:
- Dom zdrajcy!
Zimny port wystąpiif nrn zbil:adtte .czot.o
1

M-ateo1.
Ws1party n:a swej istrzclbiie Mate.o .ponurem s.pojrze11Iem mierzy1l .syna„ 1który :z 1rniepo!lwue1m :na twany prze1nosH wz.mk 1z 0J ca

Drużyna

w:.uszawskiego klubu

pilkarskie~o

0

Warszawianka", która

ostatnio w stolicy Bulgarji.

bawiła

1

n1a

matkę.

~ Dolbr,ze z:aczyna·sz ;pnzemów:il ojciec wres1zoie sp1oko~nym d 01sem, s·trns·znym
iednark ·od Humi1on:ego gnd·,ewu.
- Qj,cize ! - ~zawo1la1t :ehlo1pii!e,c ze J.mmi
w io.cz:ach p.oidcho·dząc do Mateo, który krzy1

kną,!:

- Pre.c,z odenmie!
Dz'ie cko sfa.nę,to· wylbJUchają·c lka1rniean.
- Kto ci dal z·eigareik? - s py.t1ala matka
suirow10 s;p.os~rz.e,gl.sz:v ila·ńcus·z,ek ·z,w:i:s,ający
,z ·po.d kios.zuli chłopca.
1

1

- Mój kuzy.n aidJutaint.
- ·Matko ·- .zwródl srię do iio111y - to
dz~ie.c:ko .jest P''.erwszym ;zdrajcą w naszym

Na inaugurację sezonu zimowego w Teatrze Miejskim w Łodzi zostało z olbrzymim 'nakładem '~ił
wystawione arcydzieło dramatyczne Żeromskiego „Róża 11 • Na zdjęciu scena ż balu.. : sprawa ·v1:

1

rodzie!
Paiczeim ·Zia-r.zudl strzelibę :na ramię 1i ·zawrócit n.a drogę wio1dącą do Jasu, kr 1ZYiknąw
s1zy ma syna, by sz1edt rza in:ian.

Dz·iie,ck.o 111s1lucharo.
Kobiieita 1P.o-dbdegła do s;wegio
1

męża:

Redaktor: Klemens Orchulski.

Zwycięska

8 A Z. ·s. Warszawa, mistrz stolicy w

wio.ślarstwie

na rok 1926.'

Odbito w drukami: „Kuriera Łódzkiego".

----'""""·•

..............................._.............._...__________d .............................._..

Te.tllftr~mja.
Premjery i inauguracje. - Z Krakowa. - Z
obcej literatury dramatycznej. - Antyczny
teatr w Ost.ii.
W ślad ,za w.ie1Jki.erni i cwl,c11wcmi ·tc.atra1rni poi]sk·ie.mi ruszają ż.vwo w ;p.r:zysz!.ość se:zonu 1926/27 i -tea,bry m1niejsze, ;pef-ne ochoty
i wiary w spodz.iewane s1ukce,sy. Uc.ziba
tych m11·'.ejszyd1 tea:trów stoI,ecznyd1 powję
·kszyt<L ,s,ię ostailnio o 1syimp.aty,cz,ny :pr:zy1bytek 1lżeijs.zej muzy, po·d „wys,aibrn" pat;ronatem p.;p. OwikHńskie,i i f·er:b!rnra otwa.rty.
Z.a:inaugurnwano sc1z'(Jl1 w itadnic odnowionej
sali ,daw:11ego rkina „Roccooo" -- .z1iainą komedj4 K.a,zi.nJJierza ZaUewski1ego „O~ mężczy
źni, rnężc:zyzni!" która dwić liczy sobie
wicku lait ofoo!o ;30 -- mHe je.st .jedna1k w.i:ta111a zawsze na sce'!1a.c.h p,o·lskich. Pnzy,pomnimy tiu, że w ubie.?.;lym .se:zonie '1mme:d 1ję Zalewskde,go wy1stawil m. in. !óid:zki Teat.r Pop,ula rrny.
Zespól Ćwi,klińsk,iej i fe,ritnera s·kla·dia się
z przymusowych se.cesjainiistów z Teafru Letnie1go, dila któ.rych, wo1be·c reidu1kcyjno - oS'z.czędno.ściowy·cl1· •pn1,dów, zabraUo miej,s,ca
w 0.12;r·0idziie Saski'111. .,Us:z.v ,do góry"! powfodzieli soibie c.i :zreduk·owi.w:i, no i :s·tworzy:li \v!:asny tea1trzyk, gdzie rnzrbr.zmiewać
będzie śmiech bez1tiJ·.o,ski 1 wesoły. Obok
·wy.mieni 0inych, już mafa,dorów, hoj.owy zastę,p nowej :p·Jaieówk,i S·CClflkz:neij hvmzą tak
utaJenafowan·c .i dzielne 1siiły a1kforskie, jak
p.p. Kościes:zain;ka, Chaveau, Gella., J1u.stdan,
Grab01wski, fPawlo wski, ·WaHer ,j irnn:i. Nowy 1eatr dal oidra.z,u :do1wód ii11we1nC1.ii :i ·dobrng10 smaku, wysfa'Wiają.c iinaugurncyjna
lrn~nedję Załewskie.go w 01p.raw1ie stY'liiz.aci'i,
.pr.zez c·o truc.hę bfa!Jrn i mdła jak 'Ila .dzisiejsze gusta i1ntryg.a iko.me.dji :naihrala .fo1teresu'.iącyd1 p0izor,ów perspekitywi·az.nego od1r!a:leniia. !Niebywale przy.gody ;po1czdw:w::h li:reczko1sie;jów, za·znane w wa;r1s1z:awsld1m BabiJ,01nie 'Z wzed ilat ki1Jk:u:d1zi,es.ięc;iu, sitalv s·ię
ni~ma.J k).as:11 czne :i ,roz.c,z.uilające w s,c:e1nicz1nej
a:t1po:sfenze Numiur .i rajtroc:z1ków. · Szczc:Śliwa: 1re,ży;s,erja 'P. iPa·wl1ows:kie g·o· 1i 1udiz.iaJ ~
prem~eirze oibojga „:poit;rnnów" no:wo-1upiecz.o,ne:ga teailru ~;.twmzyły widowisko 100 się
zowie żywe i mi'łc, rokujące na1dzieję df:ug;iieig.o :na af.is~zu żywota.
INie uażając ·się idotychcwsaiwermi przechy.110iś.ctami I.os.u, r·oz•poc,zaJ .również ,sez·on
Teaitr im. fr·edry (p1r;zy ul. Ś·ni,a,dcddch), WY·
staiwfa,.iąc na ·p.a,c1z1\1t el<: „Pia,na Ge'1.dhab.a". Go.dny· uzna:nia ii piopwrieia Teait.r ·im. f'reidry
Ju~ 0d kJllm 'la1t usHuje ·mzibudzić życie teatrail1ne w swodej idzidnky. Nie 1j1est t.o 1bynajmniej za1da:111iem tatwe:m, wohe,c 1ohouęt1nośd .s1ze:rs1zyd1 1sfe.r na sprawy .ady.sty,c·z:ne,
no - i ciężkid1, ,powszechnie 01dceuwa11ych
c.zasów. Mimo to - t·eafriiy:k ulie .chce 1kapiitwlo1wać, Wiąż·e, 1C1hO·Ć iZ 1triuidem, fJm1nie,c z
korkem, a itakiemi p.nwdst.aiwieni1a.mi, jak
w.fa1śin.ie „!Pan Geilidha1b" s1ldada doiwody, że
o;ffa.rn ej drużynie inie ·Obce ,są bynajmniej
wyżs 1ze .cefo i aspkaoje s.ce111licz1ne. 1Rula tytulo1wa z.o.stal.a .ugęta p1r.zez p. Ros11.aina. w
sposó1b, .pirzy11i01szący 1pr.awdtziwy za1sz,c,zyt
talentowi i :inteligemcJj.i teg:o :a1rty:s1ty. Dziel·nie sekundował mu ró 1w.nleż p. Pf.o:nka - f'isz·er w .ro.Li majora.

i tam ·Ila ·O.dlucJziu pod na1zwi·skicrn Fedora
Teafr ,k;rakmvski im. Sł·owacikiego wzpoKużimiicza, jaiko św1i<\tohliw.v s·tarzcc, pokuc1ząt sez.on „Księóem N:icz!mnnyrn". Sz·ozę
!o·\v.ać za swoje grzechy.
'l'c!ll k> wtaś1nj.e
ś,l:i·wą ·rękę imiaf, dopr.aw,dy, dyr. Osterwa.
temat w'.v·zys,kal clramaty,ciznic Czyżews,Jdj,
Za j.e1g;ll bowiem przylda1dem, 1jedc.11 -teatr po
stwa1rzając, jalk fama Hi·csic, 1clrzido ,o nk~po
1drngim wy;Staw.ia ·a-rcy.dzie1!,o Ca1J.der.qmt ws:zc1dniej wartości ·y,cc1nkrncj ~i ·Jiter.addcu.
Sto1wackie.go. Nowy 1cly.re'ldor >tc.at,riu kraKo1rzy·stah1c z ·11ic.0iµ;r~1·nic'zoncj, cho0 baTJwwskiego, p. Zy1gmu:nt Nowaikowsiki, przc,d,zo jeidi110istro1111c .i .;woJ,tl'il ści" so wicc1k i ej, i cprnwa1clzi! .m. ·in ..po-ważną 1reoirg.a111i1za.oję .perielna z :rno,skiewskicli Hrm naktadowyc!J wyL;ona.1ii1ą, angażując sze.re.g sH wybiiitny,ch, a
c!ai!a ·osta·tn!f1, zalhrciniorni ongi·ś przc.z ccinzuwśró.d 111ikh p:p. S.o:s·no:w.s:kieg•o, Sfarkę i łia
rę .car·ską s~1.tyrę scci11k;:rn4 Lco111iiclasa A:nl::tcińs1ką-Gawlikows1ką. 25-ta n1c.z1nk:a śmicr
.Jr.ejewa ,p. iL ,,:1(011 w scna cic". Czy satyra
ci Batuokicgo, u·:::zcz,ona ;z,os.t.a1nie ,spec1Jalnem
jt1:bileus1zawem wysitarwi·ei111ie!l11
,,Gr·uby,ch ta clost;wi 1zas.z.cz:d111 'W.\Ntawie1nia ina ikt6reJś
,z,e sce·n rn:syjs,kk:h, o km naraizic nic nie
Ryb". IPozateim tea~r krakowski ma w p:Jaw;iadomo.
nie ·z.jmowe1j ilrnmpa1nj1i szereg dz.id s'c.enkz·
Przy odg;rzehy\va·niu rni11 .s·tarrHlaw1ne.go
ny.cit wyso1kiej wartości, cz~ś„::::iowo drJity.chport11 rzymskie . ~·o ---· Ost.ii. odkopa,110 szereg
c1zas w iP.o~lscc nie wystawianych,
.nieźle ~zachowa'n:1 1 cl1 1:;mad1t'Jw ii h11dowli moW jed1ny1111 .z mo,s1Jdewskkh 1teatrów (danu1mcnta'1n.vch, m. i·11. za.ś 'r'l11zlcµ;ly i wspaniawniej Kairsza) wystawiony !będz:k wkrókc
fy .ob6z WOU'S.kOW.\'. zacl1·owarny w ca!em
lWW\' dramat his1to:ry,c Z'l1Y iDy:miitra Czyżew
swcm orygJ11afa1crn piqlrnie i .-;ur.owej rmwaskiego p. t. „Aleksander I - fedur Kuź
dze. iObóz 1te1n, !IW .pew 1H:.i J"es t ~r11 racji przy
micz". Jak wia,domo, wśród hldu ro1syjs~<Je
go 1utnzymywala się ·przez d1łuż.szy ·c:zas le- ·udziale znakomi1t:vd1 facl1nwd>w i ar.cilcol·Dgenda, po1pfornna ,nawe-t ,przez niektórych hig.(Jw, ,prze:lmdnw:l'!lY hc;:dzic ·im a111(,\'cz,11e tcstory,ków, we.df1ng które.i 1do1ść fa 1jein11icza
atr,11111 •O :k1i.Jki11 .[~·si<\cach miej.se. Na tej stazres,.ztą 1śmierć Aleksaindira T w Tag.anrn,.1~.u - .roiytncj soc11i·e grane hc;d;1 wytącz,nic szt111ki
uwafan.a by.fa tylko ·.za imi;st.vf.i:kacjc;, zaś A- autDrów ikihtsyc:Żn,rch, ,z: $c11ck<1 i Pfo11tem n.1
leksander mial jako1by 1udać siG 'na Syhc,r Jo
czc,Je,
Delta.
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W dnm 18-19 b. rn. odbyl się w Łodzi Zjazd Delegatów Młodzieży Katoliektej, djecezj1 łódzkiej przy IIcznym udziale prowin~ji,
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Plt:fkna grupa ta~~c.zna n~,jmlodszych slużebnic. Terpsyrhor9
ze szkol)' plastyki t rytm1fu1 p. Janczewskiej z.e swą mistrzynią.
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Uczestnicy zjazdu skladajfi wleńce: na plycre Nieznanego;Żol·nierza ..
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Uczemce szkol9 tanecznej p.
·we wspaniałym

Tycjann~

teatrów warszaws~.:h:

Chmieliński,

K. Kami, ski 1 Ludwik $ol1sk1 w bajecznej scenie gry w wista w 1-:Ym aKcie

„Safanduły".

Wysookiej w Warszawie
·
.

tańctt klasycznym~

WarszawR

w

Wioślarstwie ~trzowska 8 A. Z S.

Znakomity lekkoatleta polski, Cejzik w rekordowym rzucie mlotem.

-ł-

Z Akademickiego Koła Łodzian.

JlJLES BOIS.

Dług wdzięczności.
Mieliśmy

•Sht!r·ego \VOźn·i·cę, kt<Jry od .czasów mego .dzied1istwa stale. u n::ts ,sh1ży 1 l.
Był moiim naizaufańszym porwiernikicm i
cl:c;tnie mi pożycza! pieniędzy, gdy nie1zbyt
hojne :kieszonkowe otrzymywane od ojca,
nic W.Y"starC'zalo na me ml·odzicńcze wybry..
ki.
Stary dużo pnzeiyl ·i \\Tii1dzfa:l w swem Ż:V
du i jak prawdziwy filozof orjc,ntowal sic

w sy1tuacji.
Pewnego raZLI opnwie.dzial mi

cer>· w pic;knrm paT<kn w·zdluż dd1e~n jcziura o 1zic.1onej ta.fli '\l/odnej. po mik:qo.;ych
rozłożys·temi drzewami n.'::icninJJyeh ali:]ai.::ll.
Cora.z częściej Gtr:zymywakm roikaz j:uzdy
do wiilli bwrnna na .tajemnicze n:denz-v.nus.
Okazane mi pr·zez

hraiMnę

.za ufanie na-

pełniało mię dumą i głębokim smutkiem zarazem. Nie 111nglem jej polt:;pić jednakże.„
byla tak nk.szczd1i'wą.„ i... uratowat,1 mi
dz·iedrn!
Na tę myś'I w ucz,11ciu widkiiej wdzi~·:zno
ści i 1uwie'lbienia po,przysiąi::;tem ·sobie '\V duchu st·rzcc jeij tajemnicy, ja1k oka w g-towie.

~ie lanka

nie.cierpliwości,

a mnie ,dziwny niepokój i.J·
.1.:;a rn~1t. <Przywy:kkm bowiem do pl'.dantycznej pnnkrnal1wści ·Od trzech miesięcy!
\V.reszc·ic zjawiła sic;„. '/, twar.ze1 zbladł1
i za,pła1kanemi, wylękkmi oczami... Spojrza
la na mnie bła~a}nie„. (),mail z ko.zła 11le
spa,dlcm. Za ;lli<l hrabia z gruinym wyra·
zem hvarz.r. btyszcz<wym wzrokiem, zaC'iś
niętemi

wanwmi.

11as1tęp.ują-

zdanzenic.
„Bylem wówczas młodym c,zło'W'iekiicm,
miałem dohn\ żonę i pię.ciofo1 tniego 1sy111ka,
bll;kibno - okiego urwisa, ,któreg;o ·do 1niemożfrwyd1 gira·nic rozp,i.e:s1z.czalem.
Siłużylem w charakterze woźniicy u pewnego hrabie•g.o. Opięty w 1liberję k/.l.ż:dego
po,pohtidnia stawat·em 1z :pairą .piękny;ch kasztanów wprzęgniętych w hralbioiws,ką karetc pr.zed bramą pa.la.en c.ze·ka 1jąc na rozkazy jaś.ni•e państwa.
Nad1c1zęściej w;iiozlem na s,pa.cer ido Bois
panią hrabinę, niezwykJ.e piękną i wytwoirną idamę. 1Mu·szę się .pirzyiz:nać, ·że rioslern
w dumę wożąc ją 1po ,par,ktt. Z szcze.,gólną
przyjeimnośdą 1zwalniałem .t·empo ja1zidy w
rn1ijha1r.dziej uc1zęsz.czanych .aleja.eh, ażeby
chwyta:ć s.tl:umione :szepty 1zawisb1y.ch kohiet
i zachwy.cone 1s,pojr zenia mężczyzm.
\Vówczas zwracałem niera1z uwa•gę, .jakie
.silne wrażenie •na moją ,panią, k<tó.ra była
bczdzj.etną, wywieraly dzic.cii. Na kh widok
oczy jej poważne 1zwytk le i smutne 1naibieraly
zaws;ze żywszego b'lasku. 1Mego cht<opaka
bardzo· Jubita i .nic1jedni0ikrntni·e po.Je.cala mi
przy.prowadzać g.o .do pa'łacu, gdzie othsypując jef~o rumiane ,poJ.:,c1r..ki pocalunkami wypeł·niala je:dno.cześnie · .kiesz·o:nk•i bluz.ki
11~1jrozmJib1zemi takocia:mt.
Wspólciz1ułem je1 ser.decz:nie, że była przy
·kll tą na .ca te życFe ido .n!1e·poikaźneR1 0 fiz.v.cznie ii ,p.rzeciętneg;o 1umyslnvv·o mat.żc:nka.
1Pewnej ;z!imy :make ieięż,ko zacho'fOwat
W ci'ągu kH;ku godzin 1z1nie·nil 1się ,do ·niiepoz.nanJa. Ob:oje z żoną zrn:zpaiczeni staMśmy
przy łóż•e.czk:u dizk.c,ka :naszego, wak1zącego
ze śmier.cią.
Wtem do cha1t:v wesz.fa hrah!ińa. iPo.cl1y1iwszy swą sto.d,ką twa.11z ,m1d mdiim chłopc:zy
ną w ·o.kamg11ieniu wy.pros·towała sit; ·i posłała do miasita PG •s.pccja.Jfs.tę.
\Vów.czas stal 1sio cucl. :Pinzybyly lekarz
zrobił zas·tr:zyk, polo:żyt ·komp.res na szyjce i zapisał :miksturę. W cią.g:u ·g.odziitiy
lernperntura s1Padl.a, odde,ch się wy.równał hrabina uratowała mi idzfeicko! za.chwyt
mój nad nią odtąd granilczyl iz bo1S:kiem nie1r:nal uwielbieniiem. ;Frag111ąlem jej .droibne
st.opy .cal,ować, na koilainach kcin1e sktadać
Cl!

Siedmiolecie Państwowej Szk. Włókienniczej w Łodzi.
(Dokończenie).

r

1

.

.

Unia 2s b. m. odb::rta się zabawa taneczna A. K. Ł. w lokalu 11 Lutni'.' w Łodzi. któret .dochód przeznaczono na niezamożnych
kolegów studentów. Na zdjęciu g1 upa pań gospodyń i uczestnic:Y zabawy.

Na Podkarpaciu.

I

•

I

P. Janczewska,

przełożona

szkoły plastyki 1 rytmiki nie
pdastyki na wywczasach letnich,

-G-

żapomina

o uprawjaniu

trwab trzy rniesi<\CC.

Pt.:wlle)!;u dnia nd '.-!:Od.ziny już stalcm z
merni .kaszta1i;1111i pr;zed br~tm<\. a hrabin.\
a•i11i w: 1 Jać! Konie ·dc;ha niemal st~nvaly z

1

1

LaboratorJum techniczne.

dzięki!

Ozy odga<lywata moje ślepe oddanie?
!Prawdo pod oibni:e.
Kobi•eity z·nają się na tern! „.
Nadsze,dt c:zaiS 1kie1dy hic.dna hrabina ·z,n,użrma swym 1brzyid:kirrn ·i nudnym malżo 1nkicm
zafoo.chata się w pe'WnYm baronie.
Sikoń·czyty się wówczas cotdz.ien:ne spa-

Kotłownia.

-7-

\Vc,pchnqt Żi',l1Q dn k~1rdr i wślad za 11i[I
wsiadtszy, ,krzyfo11t1t ,Ju mnie:
.,Jazua tam, <l.okqd corlzfounie pai11 i<\ hirahinG W01ZiS:Z !"
Dnzwicz1ki sio zatrza.~nęty i :konie wnet
rns,zyfy z ko pyt'1. ..
1

1

Ofiarom

obowiązku.

DODATEK NIEDZIELNY DO ••KUR.JERA ŁÓDZKIEGO".
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Gość

Łodzi.

Fragment sali fa1 biarskiej.
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Tabltca pamiątkowa z nazwiskami zmarłych
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tl~mtema pożarów;

afon.du-

wana przez Ł. S. O. O w dmu 50-letmego
jubileuszu 1s t111 en i a.

Do licha! Zna ty dohrne 1 drngę ,j illie dbao roizg;rywający .się dramat, :pędziły na
O•śl e1p dio c·eJu !
Sieidziatem na koźle zmar•twiaty .. NV ,gl9~
wie .i w uszach szumiał:o, skronie p,ulsowaly. W mó1zgu św1idmwala ·my,ś,J~ .
- Moja pani w niebezpieczeńist1 wie !... Co
robić?„. Jak ją wy.rafować?„.
Ko1nie ciągJ,e pę.dzHy Jdusa. P!r.ze,d memi
,oazami domy, chodniki mfgaJy 1jaik w kalejdos1lmpie„ ..
Otóż i wilfa barona. Z 'Pew;rnością niecie.rpliwie 01czeku>}e swej itkochanej, która
mu po ra:z pierwszy s.późi11!iła się lila 1„enide:zMaszyny wyko.ncz.ahi1cze.
vous.
Zadąłem baita. Ko·nie •sta1nęly dęba., .poczem 1poslusz.ne .rus.zyly dailetl.
Bo.ie, dokąd je•chać? Muszę, .muszę ją
ttmbi:na wcho.dzi ,pr:ze:z ni•sikie .dJrzw± do
,; 1 Ćhodźmy· już, 1chodź,my!"„„
urn t·ować ! - ·wimwaqio mi w g,t.ow:i:e.
lokalu... Gromaida, dzi e•oia,ków bawi s.ię we1Wsfadajc\ do ka•r1ety, Ó111a· z. wy;w:IZiem· ul·Wtem W1zrok mój ·pa•d! ·na w.z·no1s•zący •się solo
,picrws zed sa:li.„ .Rozweseij•o•ne .twagi„. :i... fronji1 n:a twarzy, ·,on .zły jes.z,cze, ·alt:
w głębi ś.Je1pej ulicy stary itl w1upiętrowy
rzyczki o. blond i demnyd1 gJów:kad1 ·ota- jiuż.:. naw·póf rozb1„ojo1ny~„
·
·
gmad1 z qdrapa111emi ści.ama1mi„. INa:prs na
eizaaą wy;twio.nną damę woilwfo.„
. 1me <lzięko 1wata
uig;dy„.;'.'
s1zy,J1dzie nfowyrafoy.„ zatarty.„ Na.gle.„
Hrabia. 'idzie wślad' za foną... Za1wstyr: 1po C·O?
.
.
przypominam· scbie: przytuleik dfa 1Sta•rców dzo.ny ;pa:trzy na• ·dziatwę.„ uśimie.c11a isię ...
Su~.hę, :J;Jąmalne .wyrazy tbyfy1by .u:pdkioc:zy ,te:ż. ·.O·chrionka ?~ ..
się.ga do kiesze11i.„ 1s.vp·ią isJę zJ.ote, s:rehrme i
.r.ze•n.iem uedy'.11iie: dtJ.a nas . obojga. Zresiztą
. Zzia.ja1ne ka:sz'tainy ~wa·lniaią kroku{ jaik- mie,diziane .mo1nety na glówki ii rąciiki drofZ·ią.tem swoją na.g.mdę -· .SP!ła.c.i1fe1m id.Lug
gdybv wnikafy
mOl}e ,.tnyśli.
biazg;u ...
w.dzi.ę ci~n?~ci. . .
.
.
.
Staję przed owym ·gma chem ... Drzwic1z.
Kiedy pr.zef oiio.na ·z1ja wia się ·z dob.rotyzyż
;nie
1urafo1wafa
mi
dz
iie,c:ka?
:ki karety otwieraj<\ się.„ Kr,zy,kl ·i śmkch
liwym 0u1śmieche.m 11a .usfaic:h, J.uahitna dą1g
jąc

1

1

1

w

1

mi

1

w

1

1

dizia·twi"1:nzTiiTą··,w-illhcy:::-

- · -- ·· ··· · ·· ·-···- · · · ·· 11ąc ·maH.Oinika za ,ramię, ;s1ze:p,cze: · ·

Redaktor: Klemens Orchulski.

nu:m. 'Jotsaw.
Odbito w drukarni: „Kurjera ·Łód7ikiego".

w dniu 2 .

b. m, w celu poświęcenia gmachu Seminarjum .Du~ho·w~ego; przybył°do ·Łodzi f. Em~ ·ks.·
kardynał Kakowski. _ zdjęcie nasze przedstawia Jego .EmmenC)ę. w ~partamentach prywatnych
J. Eks. ks. biskupa Tymienieckiego w pałacu b1skup1m.

