\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
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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.

wy1chodźców, z.or1gaini:z1o:wała

ina wet :podów- 1twórczoisci teatralinej :dąży 1Co1cteau ido „wzczas specjalilie kursy ,dla a:maitorPski,ch kólek szerze1nia" zafor·e.s1u ś1 riodków s1cenkzinyd1,
.dr.amatyc·znyd1. Aikoja ta ,wy1claila o·woice s:prowadzając w !kh szere1g muzykę, panto,i znalazła żywy oc1clźw.ię:k w skiupie1niaJch mim~, tań·ce. Wy,raźne .§J.aidy tyich usilowy ch0idfozy1ch.
,wa!'i nosi i „OrfouSiz," który .jest szitrnką,
Za1chęceini :powodzeniem
.j ;przy,nagleni
.zibliiżoną ,z dincba ii formy ·d 0 imiste,rdów śre
licznemi zapr0is,zeuiarmi, p.p. 1Ma lkowscy i
dni1o:wfocznyc.Ji. Sta1rorda wny mit .grec.ki ·o
w r. lb. wyb1ie1rarją się do \f,rancji, aby w dail- Orfouszu i .Emyidyce jest ty1Jko treścią ze,szyim aiągu praco1wać w§r.ód emi1gracji na
wnętr,zmą s~tukii, is1totną :zaś :zawartość pochwalę s:vtulki polskie.j.
Tym •razem ,pm-ca
ety,aką sitanowi .idea .5mierd, wswchpotęż
,art:v:styicz,ny:ch .pioni.erów 1pójidzte .gl.ówni1e •llej :i w·szedwbemej, a upe,r,s,oni1firkowa1J1ej
w kien.1Jll1ku instruktorskim :i orbejmo,wać hę 1w spo1sób bard z.o swoisty: w poistaci ml,odzle 'itaiki.e 1zaga.d1nie1ni.a, ja'k reży:se,rja szituk, 1dej kobiiety w ,różierwy.ch szatach, imają,cej
<lo>bÓłr rre1pertuariu, urza.dize1nie s.ceny, na.uka
dwóch... chi r mgów w czerwo1ny1ch rękawicha.r1ąikteryzaicji 1i 1t. d. DJ.a ty·ch wfa,śnie ce1ozkaah ,za a.djuta.ntów.
·lów pe1da gogi1czny.ch p.1p. :Ma!k·owscy ,zahieTa ",.śmi1e·rć", ibędą1ca 1i.sitot.ną bohater.ką
,r.ają z sobą wy.bór s.ztirnk 1po1pularny1ch, wzo.s.z1tuiki, :s.pe,!.ni1a w jeJ 1korńcu swe posla:nnicry 1kio1s1tjumów, przer6.żne modele ii pomoce 1two, wyzwalając dmszę Au;ry1dyki, ja.ko biateatr.ailne. Ar<tys1tyczn.e,j wy pra.wie., idążą.cej
łego golętbia. J a,k .twi erdzi kryityum ,10rfedo z~ia.·zainia po,lslki·ego 1wy,cho,dźtwa we us:za" trzeba u}mować je.dynie z symbo·liczFr.ailllcj,i z krnjem ni,cią wspó.Jny,ch estetyic:zno-,poety.ck:iegn pium:kt;u wii1dzeni:a, gdyż inany·ch wzrrusizeń i 1uko.clrn.ń, życzyimy go1rąco 1czej szituika wy.dać się :może :s,ze,reg.ie:m mai alk 1najwięks.ze1go sukcesu!
lio zmzumi·aly·ch, 1p01zo:rniie :c:zęsto grotes:koSkor.o już mo:wa o 1fra11c;j.i,, wspoanni:my,
wyd1 scen.
że }eden z foa.trów ipa1ry1ski.ch wy.sta1Wi! oryFarsa fr.a,nauska, ta kipią.ca żydem i hugiinailną s·ztii1'kę gfo•śnego po1e ty i dramaturmare;m, a :nie1dają.ca się ipoidraibi1a1 ć ii 1na·śfado
ga Jea,na Cocteau, :p..t. „Orfeus·z". W swej wać w żad:nym irrnnym ,k,raju, 1poniosla w

Teatralja.
„Figowy liść". - Ciekawy eksperyment.
Teatr polski we Francji. - Z Paryża.

Wy.stawiona ostat11'io w T,eafrze Letillim
3-akitowa komeidja ·P:ra,c,car101li'eg·o. ipud figlarnym tytułem „figowy liść", niie jest ani
1lepsxą, aini ·go1rszą od tysią 1 c:a poidohnych
·produktów s·cenicz·nych, w który1ch oiwo·,cne
'lmsz·en.ie stairsze.go i nieico izbla,zowamego
:pana pr1zez mł10dą a uroiczą 1dz,je,wca:ynę
prowadzi niezmiennie do - O'l.tairza, jako
symbol1u koń·ca ,intrygi i 1po:czątJm - 'raiskiieh sz,częśHwości. Dobrz.e się dz,i.eje, że
,chytry autorr, wiedzący, ,gidzrie raki ,zimują, spus~z.cza zas~oinę w tym :momencie, tj.
po trrzecLm a!kiei:e. ,w pr:zec1iwtnym bo1wiem
razie - w 99 wy·pa.dka,ch na s1ti0 we.sofa
ikomeidja zamie1nifalby się .ryichfo na porn,ury
dramat, k<łóreg·o 'bohaterem '.i ·01f:ia1rą byliby
·oczy1wi,§cie ów sfarszawy, czarnrją,cy pan,
tak 1niieopa1frz111ie ,skladaJą,cy 1swe fosy w
:rą,c.z.kii imt.oidea, ,zlbyt mlo dej, wwodizidei\Jd.
Komedja Fraicca:roili'eg,o, jako tyisiąc i !Pie1rws~a z dan1e1go gatniniku, .a,glądanego ibardzo
c·zęsto ·na iróżinych ·naSiZY·Ch :s cenaieh, mJe może ·r.ze.cz pimsfa izachiwy1dć, a,n1i nawet
sz,cierrzeJ za.jąć. Po:siada .ona bowiem akurat! tyle łyil:Jrn sentyme·ntu, 1aby mogfa go
wygrać dobrze akt.o,rika, 'i tyfo - ,zmysła
we·~o ·posmaiku, :aby ina !!Jr,zeids~a.w:iein,iu nil'.
,zasnąć iprzeid je,go koń.c,em. O t·o wfa1śniie
,pc,stairafa ·się sympiartyczna para 1k•ochainków
w osoiba.ch p.p. il3ryid:zińs:kiej ,i R.6żyddego~
któr:iy fi gowym · Jiiśdeim swoJej pefneij we.rwy i.g.ry 01sl.01ni.Ii .ni,eico nu.dną i „konwencjonalną na1g·ość „fig oweg,o 1liiścia".
iNaj~upetmi.ej tnne wi:dowisk1
0 ·g 01tuje na
dni na'jbliższe Teatr Po~sfoi, 1111ia1nowiiCiie
!])rnrwdcziwą „:s~nisia1cję ar·ty$ty,czną" w ip·ostaiei" · ud,ramaky'Zowa1ny,ch „iDzie~ów Orze.chu" - Żeroms.ki1e.go. l" 1Insceniza1to1r itego
dziefa p. L. S.chiiJiler ująl je w 'barr.wmą w,stę
gę 45 01hra.zów, .co, oczywtśde, ty1lk,o w te.a trze, pio1siaidauącY1ID s 1 cenę o!brotową, jes·t
do wYŁrzymarnfa. Jaik inii-osą wieści „rpóI01fiicj,aJ1ne" z 2a kuli.s, p1r.zeróbka /P. SchHle.ra
ctokornana zostata w spoisób bar1dz·o SiZ·częś
liiwy,, lbez s·zcze1gólny ch, osfahi1ający;ch .warfo1śĆ ,.,Dziejów" sk,rótów, 1a przedw,nie - z
.za1chowa.niem alau.bar1dziei ·is t.okny ch momentów a'rtys tyie:21nyd1 ,powle1śd. Na C!zele dlu.gieg.o .af,i1s-za ,kr,o,czy1ć będą :p.p. 1Mod12efowska (Ewa), Boelke (Łuk.a,sz), Łusz,c.z.ew
sk,i! '(Szcz,e:r.bioec), Samho,rnlki {1P.ochmń), J1unois'.za - !Stęp-0.wsk.i (Pł:aza) o,raz iinrne g!ów1ne . s!Jy. Teatru iPols,kiie:m. Nie'Po:w.sze.dni
,ten, e.ks1pe.ry;menlf: s~e,ni.czny :za)powfa.da się
nader i1nt.erns1nją:oo L·już a !Pl"iOO"i od dtużtS:ze
go. :,cizasu 1je'St żywo ikrnmentow:amy w :koofa:ch
a.rty1Sty cznylC!h .Sfto.l.i1cy.
,,
Bardzo- poniyiśITillą„ .wiaict:ó'irri~o1śc ciifrzym:aliśmy z Lublina. Oto - teatir Iuibe\lsiki, który. w 01st.afr1i1ch ie·z1a.sa ch ·ws~e:dt ··twchę na·
psy ,i ,$fahs.ię°J.edny!llfZ W:i.elJdich kfiOfP·OMW
zar,ząidu mk1sta - ·odda,ny ·z.osfat w dzier- ~
żaw.ę na se~on ibieźący '}).p. Sta111:Lstawie
Wyso1akiej .i W.a:s1il,ews.ki1em:u :z Poiz,na111iia.
1\'Jpż.na. żyw1ć nie 1płonne 111adzd1eje, .że takie
k!i.e.roWll1ddfWio, gwiarain.tuje podinde:Si:einie 1i
·odrodze,rnie .podupa,dająiceJ iplaicówiki ,t,eatral-

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

:ty.eh dniach stira~ę nfopo1wert,o:waną przez
śmierć Marnry,ceg.o tHennequin'a,
,zmarłe.go
w il\fontr.eux w 63 roiku :życi:a. .tt,en.nequi1n
byt jednym z 11aiJpo1p1ula.rniieJszych .i najplod,11Jiej,s:zyieh farsoipi1sa,rzy .frainicusikidi. Dowciip i z.rę,czność a:uto1ra ,,IP.ani · iPrezesowej"
.zjednatly mu 1z.a1sl:uiiome :uzna1nie Jla is cena·ch
zagranicz1n:yich, a m. i,n, i w !Polsce. fie1ninequiu 1p isa,t ba.idź sam, bądź ·też w,ahodzH w
spólk1 1autoir:s!kie, j.aik ,np ..z gtośnym równi·eż
Pintreim Veibe,reins. AczkoJw'ie!k dbecnie teaitra.!1ny r.odza1j .farsy „,czy.siej", że :się tak
w:.vr.a1zi1my, :postaoCti, WYichodzi .pio1tir oiSze z
.mody 1i nie .zas1pa1kaiia Już wyma,g.ań 'Sprnginione1j 1nowYic'h id:r·es~c.zów 'i ·rnzmH,01Wamej w
music-1ha.ll'ad1
;pUJblk'Zno 1 ści
farso.wa
1twór1czo:ść He1nnequin'.a ost.arnie SJię ,za1pe:wne
dlugo kruszącemu zębowi czasu ii oie.s~zyć
będz·~e ,nap.rawdę zwoJennikó:w sw0ibo.dnej, wesoteij, s.wa;woilnej, ·choć 1tmchę · pusteJ, mu:zy 1s1c·e~nk.zmeJ.
Delta.
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_______. .:.___::___::__ _:_c__.::.::_===============
J. Em. ks.

kardynał Kakow~ki wygłasza 01rnl!czności~we. przem6w1enie po poświęceniu

Jubileusz 25-lecia istnienia

Łaskiej Straży

Ogniowej.

gmachu w kapltcy semtnanum.
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1
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J. Em. ks. kardynał Rakowski i J, Eks. ks. bi!';kup TymienieckL w otoczeniu
ptze:dstawlcieli władz państwowych, wojskowych, komunalnych oraz przedstaVJićieli łódzkiego społeczeństwa w sali recepcyjnej palacu-btskuptego.

1

1

1

nej, która nieiwą,f.pliwiie w krótkim czas·ie
·zajmi.e · inowu w volskii:m świede sceny
. ~"ła,ściwe miejsce.
· · :;pr.6:dną. :i· 1 cern:ną dnicja1 tywę ;podijęla jeszcz,e w ,roiku 1924 artysty;czna paira p.p.
Ma.iłikows,k:i1ch, objeżdżając 2 dohranym ·zesipio:teim aiktoir1skiim środow;iska emigrncji
1)oil,skiiej rwe' 1frr.auclj1i, celem !for,zewienia ulkocha,nia ·i ·z.w~umieni.a moi.cy sl·o'Wa poł-

-J-

skiego. Tournee to, p1odcrzas którego daino
p.rzedsfa w1Leń, nie lic.ząc s.pepJailn.e.go s·pekłaklru ;reprezenbcyJneg;o w Paryżu w tea•brze „1M1aila:klo1ff 0 , sfato s1ię bo<l:ź,c.em do .zaildadania Ucz[!y1ch kófek 1aimafo.rskikh wśró'd ll11aszej emigracj:i, u.rza.dzainii1a p,rizeid:sfawień łeat1ralny1ch i t. id.
iDzieh1.a drużyna dramatyczna, J.Lcząic się z
oibwdzonyim pr1zez ,się ,zaipaf em w 1sze1re1gach
ogółem kiilka1dzies.iąt

'Vf. .ub. miesiącu ~aska S~raż .Ogniowa święcHa uroczystość jubileuszu 25-łecia swego istnienia, na którą przybyli ptzedsta~
wtctele w:adz wo1ewódzk1ch 1 związkowych. Fo.t.: 1) Powitanie p. W!ce-wojewody Ossolińskiego; 2) Pow1tame p. dr. Grohmana;
5) Polowa msza święta:. 4) Wręczanie dypk>mów ia zasługę.
·
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Ze stolicy Turcji„
Per

Hałłstrom.

yścig.
Z.auważyleś więc,

-

wuju? - .podchw.r
ci li obaj. - P.rzes1zkadzamy s obie ! Co :riohić do Q1kha?
Poradź nam!
Usl1uchamy
1

cię!

- Mas,z s.luszność, więc.„ zgoda!
Wsiedli do sanek
Rozlegla się komenda i ,znó1w ruszy1li z
kio·pyfa:
- Hurra, IieMoir !
- Hurra, Van Houten!
Obaj za,pa§nicy zapomnieli o :zakładzie
oddani 1diuszą ,ca·lą walce o pierwszeństwo.
Rumaki mknęły obok !Siebie Jak dwie
stfiZaly, Cieni1e !ich w równ,ej ilin,j.i znaiezyly
się na śniegu w ,I~siężycowym blasku.
- Iie!ktoll' - wołał barnn Karol -

- Nk innego ty1lko jeden z wa s musi
Wyjechać do jakiej1ś .wesofoj miejs,cowośd naprzyk!1ad„.
Sza.rprnę!.i gn Lewnie wąsa.
- To mi rada do1pi.e1ro ! iK1tóryż t,o ma
wy,j.e,chać do wesote'i miejscowości, a któ-

wstydź się!

ry„ ..

wyprzedzić

1

us.tąipić.

1

1

- ,Zapewne - mmknąt :ka,pirtan - w
tern sęk. Przeprasizam was, moi i]{.o,charmi !...
iWLd:z:ide.„ imy1ś.Ia.fem o niej.„
R,o.ze1śmiaJL siię.

ps1im

obo 1wi~zkiem

Na to u Hcha,

trenuję

c1i.ę!

- Vain Ji101uten - 1upomi!llal barom Ousita w swe.g·o kasztana - nie ró1b mi ws·tydu,
c.ho,ć ina szer.o1k0iść dla.ni .wyskocz na prz6d!
1I rSP oj,rwl wzed siebie, chcąc się zorjen1towaić jak jesz,cze dale,go do 1celu.
W tem wzwk,i·em zawisł 1u o,świe:U10111y,ch
okien pafa,cyku hrabia,nikii, któ.rą oba j kochaU. W1z·nosit się .nie·opoda.! ina 1Ś'nieiinem
wzgórzu, migocąc światełkami.
- Czy mam ją stracić? - 1pomyślat 1

1Właśnie!

· 1My też o nieJ imy1śUmy!
- Tak, talk - odpad 1ka1pifan niemal pok.omie - .oba.j jesfo.śicie ·W niej zakochani,
.hie.dacy, i w rt:em 1cata tira1ged,ja! Al e -:- ,dodal ·z mę1ską stanoiw.czośdą w gfo!sie - trzeba :ra:z z tern .sk1 ończyć.
Tu •o'dszedl zamyś:Iony w gJą:b mi eszka·nia, .zbyrt taikitowny, by 11oe:zest111iiczy,ć 1w nara.dzi.e, !która w.edlug nieg,o, mus.iafa teira.z
mstą1pić. .
Kuzy.nkowiie ·POipafrzyłii sobie w 1oczy.
Bario•n Karo,! zde.cy1cfo,wanym rmchem r.zucH ,pa:p.icimsa w •śnLeg i .swpnąl:
- Ścigajmy się p1r'Zez je·z.]01r·o. Ja stawiam wszys1tko na ikar1tę. ·A ty?
Barrnn Gusta,w .sipo1j1rzal 1prze.Jotnie ina !ku.zy1na, po1czem wzrok zwró:cit na zamarznię
te, gladkiie ja!k talfla. szik'laina, 1sinawo-1blęlkit
ne 1jezi1011'10. Pomysł spodobał mu się. Ski-

Twoim

rywala!

1

1

1

1

1

J eże!J wygraim, rstracę ją; jeś.Li prze,gram ...
Pode111mi1alo mu w oczach. Vau Ho1Uten,
kuzyn, gwJaz.dy, Jezi<or-0 - zasrnuta mgła.
Je,śU ·t·era:z fosy się 111ie rozs.trzy,gną, t,rzeba .będzi 1 e 1z.nowu 'Za 1 cząć. Ale inie motŻil1a
bez końca jeździć po lodzie - w fa,kri anróz
w dodatku ...
Op.rzyfomniat.
Co si.ę sta.to?
Cień Van Iiout.ena· ·odsfa.ł na dlug.ość
konia od tt.ekłora.
Bal!'on Gustaw .drgnąl, trzasnął ,z bata I
szair1 p,nąl 1cuigle.
- Hurra, Va·n Houten, ni e daj .się - wola} na lmnia·, który z 10,pusz1czi0ne:mi smutnie
uszami iwy.ci1 ąga1t ld:nsia.
Ale byfo. ·za pó2Jnn.
Niebawem •zn.aleźlii się .po d pla1czą,cemi
wierz1bami, :gidzie ,stail ,jruż baron ·· Karoł u1

1

śimiechnięty, sziez.ęśUwy, friumfojący.

- A wiidz isz - ,woilal - co ja zarw:s·ze
m6witerm? Twój lkas:z·tan nie wart mego
Iieik:teii·a. Masz tera.z dowM. Ja wy,gralem !
1
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Lubow·rłattowa,

1

Starożytny

obelisk w Konstantynopolu.

Pawilon zwany „fontanną" na 1ednym z placów w nowej dzielnicy Stambułu.

~~~~~~~~~~

~~~~

nął gtową.

Umówi[i się o ,cel - -0d1dalone od nich
o dwa kilometry pfa,cząice wierzby - wyrównaJi sanki,, ~po1kfopa1i :ko:niie, wskoczy.l:i na
s.ied.zenia, 1czapki wcisnęli na c~ofo i odliiezyiWiszy dz,ie•s'.iątkę, po;m:Jmęlii Jak strzała.
Twa,rdy :i .gfaidki lM ·z dieha rdzwonil pod
kopyfaimi 1koni, 1SU·chy mró.z 1s.z:czyipat .twarz.e 1rywaH, powietrze świsfafo .im w 111sza,ch
a !krew w żylch grafa do itaktu.
- Gra·ciko„ liektoir - iwolał hamn Karol ido· 1swego koil11La - w:iesiZ o ieo .chodzi,
.nie da1i się wYjpr:zedzi,ć!
- V.an tlioiUJt.en - wtóroiwat mu iparon
Gustaw - cze1ść, slawa i !Szczęiśde moJe na
wieki 101d debiie zafoży - hu„ ha.„
Od 1c·zasu do czas1u ku.zy.ni ,z pod oka •srpogJądaJą na deni,e ,swy·ch ko1ni, w .rówm·ej linii z:na.czą,ce ,się na ,ś111i·e,ź1nej fafli w poświa
cLe iks.iężyica. iDz:i1eiln e :rumaki rrwaly :z kopyta, ani o ,wfos ruie wypnzedzają.c się, aż
stanę:ły r.a:zem ru 1cel1U.
Woźnke z.esko·czyH z saineik i po:kJe•pali
1

1

1

1

1

zmęc,z101ne

li

Ili

li
P.

Władysław

Mazurkiewicz,

_,_

poseł

Rze czypospolttej Polskiej w Argentynie.

Ili

•

k·omii·e.

- Niema: 100 - ode,zwał się pierwszy
bar.on Gustaw - 1Wira1cajmy ·:ha m:i.e.jsce. i.'jels·zcze ·raz ·p.ró.biujrny s:zczęś.cia.· ·
- Zg.oida - odip.auf ba.rorn · Karol :.. .,. '. a·le;
z.mienimy nie·c·o w.amnlki, foto osita t111i. sta.nie
u ·celu - wyig:ryw:a.
- Co· to :ma 1znaczyć?
- Nie 1mz1umiesz? Jedęn z nas
d.zi,e sz.c.zęśde a drugi slawę..
- Zbyt wielka emocja!
- Naj.wyżs·zy czas jednak rnzs.trzygnąć
s,pirawę.

St:Ynna rosyjska tan~erk.a, · jedna ·z· naJiepszych bal~tnic lllwiata święci triumfy

w 11 Tańcu Sfinksa" w teatrach zagranicznych.

-7-

Ze sportu.

DODATEK NffiDZJELNY DO ••KUR.rułA ŁÓDZKIEGO".
~~~~r~~~·""'-"'~~~~~..,,_._""""-"'__...,...,._~~·~·~_,,.,.....,..

ysta a Gospodarsko-Higjenh=zna
Reprezentacja lawn„tennisowa Gd57ni na zawodach z

w Sopatach.

Chluby polskiej lekk.oatletyki w biegu na 1500 m. o mistrzostwo
Witem cz,o,lio mu s,ję sc·hmur:.zylo. W,spo- ci.ę. Śpi.j ·spoikojinie. .Jutro wyj~żdżam !
minia,I zakład. Spou1r:za.t w oczy .swemu
Wsfad.t ido sanek i .ruszyf zwal.na. Za
·p.r.zeciwnillmwi. 1Do1srf:rz·egt d•e,go. zmie,sz.a:nie. chwiilę czarna Je•go sylwetka :za,rysoiwata s.ię
Pefon faktru, wyw.iuając !lla'd 1 glo1wą bi1czy- •O:Sltrn ina 1ś111ieżned 1p 01Wie1r.z1ch111 dezfo:ra,
skiie-m 1w.ziniósl ·oikr·zY1k:
Ba1mn Gusfaw ;po 1Mliku ichwHach podą
_;Ave, ·ca:.es<rr!· Ni<efortuin111y Jwnkur.ent .żyl w s;wo1ją stmnę.
po·zrdra wia wy1bra.ika ifosi.t, 'ŻYicząic mu szozę
iNa·zadutnz w polux:l:nfo lbarnn Ka1r10,J iŚP.ie
s c.1.a. Zupel1nie . .s:ż·czerize, w.ierzaj mi. Ja /SZą·c na idwoirzec k0Jej10IWY, me.dyfo1wal:
zaipiomniafom na:,smi,erć '.,o zakfaidzie .ii duszą
- Nie iChdaJbym hyć na 11nJ·eJs1c1U Glllsfacaf ą dążyle1111 do wygiranej. Ty - 111ie ! , wa. Ja skoro iS.iię zalo.żę., m:uszę wy.g,rać!
Więcej sipra.wy t!Jie 'P01ruszaj1my! Żegnam .Mniejsza o -z.a,k.la1d, byle 1yl~o mó~ Heiktoir
1

1

1
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Rok III.

Łodzi.

Łazarski,

mistrz Po1ski w kolarstwie

Połski.

byJ górą.
·Wyp·roistowal się dumnie w sa1nkach i z
tk1Lwo1śda, w,s,pomrnial o :swy1tn ukocha1nym
:rumaku, ·które.go nłe ;r1us,zyt ·ze staj.ni, 1po
wczorni's·zym forso1w1nym t.r.einin1gu.
- Wfaśc.iwie mówią,c, ihr.aib.i1anka duż.o
tr.a.cii na tern, że il1iie mn:ie mi,eć bęidizi,e :z:a.
mę,fa · -

myślaf ·z gł.ęholkiem

p1rze1k:ionaniem,

w któr.e1m .stajała ido res·ztY iża.toiść ser1ca.
Tłwrn.

Jotsaw.

Odbito w drukarni: „l(urJera Lódzkieao".

W ubiegłą niedzielę nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Gospodarsko-Higjeniczńej w „Halach
przy udziale przedstawicieli miasta i sz~rokich kół społeczeństwa. Zdjęcie
nasze ilustruje moment . przecięcia symbolicznej wstęgi przez przybyłego na otwarcie delegata
Min. Przem. i H., p. A. Siebeneichena.
Rzemieślniczych"

..
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