postara się
samotny, tak
strasznie samot11:.-. drnciaż pełno ludzi wokolo mnie. Si.wieję już przy skroniach. Między brwiami mam głęboką zmars.zcZlkę
niepochamowanegn bólu. V/szystkiego doświadczytem. wszystko zbadałem w życiu.
Nie nęcą 11111ie już rozkosze tego świata.
kt1'ąr mi się v.:rJ::ije bezhrzeżn~1 pustynią,
gdzie kwiaty nie ,rosną. Szczerze mówiąc.
tych kwi::itów już nie szukam. Aż oto dziś, dzic;ki roztargnieniu telefonistki, da wnn uśpiona zdolność do radości zbudziła sic
\Ve mnie. I z czego się cieszę? Z pani
beztreściwych sl<'J\v, z pani glosu.„ Hallo!
Czy pani mnie słucha?
- Tak, sluchaim. Proszę mówić dalej.„
- A więc warto żrć skoro jest radość,
choćby tak drobna, taj< ~ieuchwytna„. Nie
chodzi nawet o rodzaj. o jakość szczęśli
wości, ale o sam fakt jej istnienia ...
- Tak, pan ma zupełną słuszność.„
-- A widzi .pani!... O czem ja mówilem?.„ Tak.„ nie jest wykluczone, że życie
moje weźmie inny obrćit dzięki ,tej przypadko\'.-ej rozmowie. Pani temu nie wie rzy?
O, ,pani powinna mi wierzyć. Nie jest zgoła konieczn~~ cielesna obecność przedmiotu
naszego ukochania. \Vystarczy wiedzieć o
jego egzystencji, wycrnwać calem jeste~
stwem godzinc; rannego przebudzenia i catcgo fr~rbu ż>rcia. \Vystarczy wyczekiwać
n nwaczo11ej porze przeraźliwego dzw,onka. wzywającego clo telefonu, a ,potem godzinami calcrni włóczyć się po mieście, za:;;l4dając \'/ nez~· pięknych kobiet i zgadywać„. czy to ta?„. a może tamta?.„. Hallo!
Czy pani mnie stucha?
- O, tak, z widką przyjemnością„„
-- Niewrmo\vnie się cieszę. Szanowna
P~rni wie D tem, że subtelni ludzie niety,Jko
rozumieją wr,powiedzia,nc zdanie
wecUug
ich doslownego brzmienia, ale i gfę,boko
nieraz ukrytą, whściwą jego treść. Nie-- C11d ow nic!

i'.!TlZU!11iCĆ !!lilie!

P. CHOMICZ,

prezes zarządu Zw. Straiy O!lniowef
Rzeczypospolitej Polskie! i członek
horrorowy t. S O. O.

Niech pani

Jc~tem tak

1

AUCHAl MlRONOW.

Przy telefonie.
-

I-Iallo ! Proszę 28-04!
Iiallu ! Kto mówi'?
Kto przy aparacie'?

Olga

Miko!a-

j<Jwna'~

-

Nic, tn pomylka !

-~

Banlzn być
bi agam pani<"\!
-~

może,

ale jeszcze cllwilc;,

Po co'?
Bo laS'kawa pani ma

zacllwycah1cr

;.:;Ius!

Wiem otem ....
-- Tah:'.-l Pani wie o tern? Tern lepiej!
P:rni g;Jos lin Juszr p,rzcnika. działa jak najtkliwsza pieszczota, jak echo pieśni przebrzmiałej a niezapomnianej ... Słyszy pani?
- Tak, słyszę ....
--- Widzi .pani, .ia nic pytam o jej imię,
ani swe.\;11 palli narzucam, trlko proszę, w
imit; ... w imię pani dnsu. proszę dać mi
możność od czasu lin czasu go słyszeć.
Zupclnic mi jest nhnj(;•tnc, o czcm pani bę
dzie ze rnmi n11hvila. choćby mi pani przez
telefon czytała urnvki z Go~ola czy Tur.o.:cnjewa.„. wsz.\'stiko jedno. Jeśli pani jest
osnhn inteligcntnn
w co nie wątpię pojmie nani, że tego rodzaju rozmnW\' nic
pr11wadzi sic z mtd<'Jw, czy też z 11ad;niaru
pracy. \Vszak nrnż11a hyć psychologiem na
pcwiw ndle!2;lość i.. łfallo. czy pani slnclia?
--- Tak, sh1cl1am.
·-- Dziękuk. Ale niech p:rni pnwt(1rzv
t11 zdanie. Tak je .paini pięknie wnnawia ..':.
\V pani słowach. dosie b:rzmi taka rzewna
sfodycz. taka.„ powiedziałbym, serdeczna
tklhvość.„
Niech pani powtórzy, ja 'Pro1

szę!

-- Jaki pan dziwny!
cha m.„

Redaktor: Klemens

No dobrze: ja sfu-

Orchułskl.

prawdaż?

- Tak, sama o !em myślalam ....
- Jes,tem przekonany i pani równ1ez,
spodziewam się, że ta nasza rozmowa zostata wrwolana niezwyciężoną potrzeba
1

wypowiedzenia się, przygniataiia.cym cięża~

rem mojej samotności. Czy ,pani mi wierzy„. Hallo? Hallo?
-- Tak. tak. Proszę, niech pan mówi
dalej!
-· Czy pani wierzy, że wyczuwam pani oddech, ciepło ciała, dotknięcie aksamitnych rąk, 1mię.kkich jak jedwab włosów.„
J-Iallo, dlacze,p;o się .pani nie odzywa?
- Bo słucham 1pana„. Pan.
- Proszę mówić.„ proszę mówić ....
- Pan talk subtelnie dotklląl meg.o życia, a iednocześnie tak wladczo pan się w
nie wdarł... Pan posfa.da dziwną sitę ,podbijającą i, szczcgó'1na 1r.zecz - nie,ch pan się
ze mnie nie śmieje - ale wywołał pan we
mnie bardz·o przyjemny stan 111pojenia„„ to
za,dzi w.iające„.
- Niech pani mówi, błagam„.
~- Cóż mam jeszcze dodać? Mo,ie dzieJe nie będą dla pana niespodzfanką~ · Pan z

pewnością

zna dobrze życie kobiety zamoje może ,pan sobie :Przedstawić: ciche życie
kobiety, wy.pe!nione
spokojnern uczuciem„. dla męża i gorącą
mitością dla dzieci...
- Więc ,pani jest zamężną?
-- Tak. Pan się roczarnwał?
- Bynajmniej. Takie zrównoważenie
spotyka się tylko u zamężnych kobiet.
- Jestem jeszcze mtodą.„ ladrn~, pndo,bno„„
- 1Czuię to, niepotrze,bnie ·pani mi to
mówi„.
- Jakie to dziwne„ ..
- Gto·s pani brzmi ·nieskończe·nie powabną słabością, układ zdań zdradza niemężnej, więc i

DODATEK NIEDZIELNY DO ••KURJERA ŁóDZl<IEGO".
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Rok In.

zwy1Jdy wdzięk„.
- iPan naprawdę ma zdolności psychologiczne„. jestem rzeczywiście bardzo wą
Uą i nieco leniwą z tego :powodu ...
- A widzi 'pani! Ale proszę mówić,
proszę mówić dalej .. „
- O czem?
- Co pani na myśl przyjdzie. Niech
pani opowiada mi o swojej samotności...
- Mn-ie się zdaje, a na wet ,wierzę, że
nas fos pclmąt !ku sobie, bo da również jestem. bardzo samotną i wyczuwam :nicpo-

Nr. 21.

1

trosce o zdro

ie

łodzieży.

potrzebę wypowiedzenia się„.
O,
gdyby pan wiedziat, ja1ki mam wstręt ,do
moich polrni. .. Do tych ścian za wiesz.onvch
ordy.name.mi obrazami o niegustownych. ramach„. Do tych ciężkich, dro.gich mchli„.
Ach, ten zegar.„ ja oszaleję chyba cHl jeg,o
nieustannego gtośneg:o .. tik-tak"... Jestem
jeszcze tak mloclą, a ... nic mogę mówić otwarcie„. tak malo się znamy ...
- Niech pani mówi dalej„. 1prnszę.. blagam„„
- Jestem jeszcze tak młoda, wok,oio
mnie półmrok ... p.Jeśń „ a ja chcę ży,ć, śmiać
się„. czegoś 'Pragnę„ .. Jakże wclzięczm\ jestem telefonistce, za polączenie mnie z .panem! Niech ,pan pomyśli tylko: ocl dzisiaj.
być mcYie, pojmę istotną treść żyda, a kiekona.ną

dy ....

-· liaHo ! li a li o! O, mój Boże! Hallo!
- Jaki numer .pan sobie życzy?
- Co to znaczy. jaki numer? Dlaczego
pani mię rozłączyła? To skandal! Niech
pani sobie przypomni! Proszc; mię połą
czyć z tym sarn.vn1 numerem!
-- Skądże mam wie-clziećL„
- Do djabła !.. „

I ot,o

wątek

*

*

dramatu.
Obo1iętna ręka
telefonistki 111os1ęznym
druci.kiem złączywszy cl wie szukające się
wzajem w bezmiarach wszechświata duszyczki, dzieli je 'W cl1wHi ekstaty,cznych
zwierzeń naza wsze!
Nie wybije bowiem cudu godzina! Nic
odnaida, się w wielkiej stolicy tych dwoje,
obcych sobie z wyg]ą,du i z mazwiska ,j .nic
.posiadających swych numerów ,telefonicznych.
Tłum. z niem.
1

Jot-Saw.

***

Odbito w drukarni: „Kudera Lódzklego"p

W

początkach

b. m.

odbył się

w

Łodzi

i

zjazd wojewódzki nauczycieli gimnastyki, higjenistów
lekarzy szkół średnich.

Nowości

warszawskie.

Modernizowany

Szekspir. - · Najstarsza opem

świata.

Aż trzy prcmjcry tym razeim w stlllicr.
kllirrcl1 iedna b:\'la clehiutcm nkz11:t11c;::o
d11lycltc1.as auton. dwie zaś należ;\ dn literatun· irancuskit:i.
\Yit;c przer..iL:\\ sz.1 stkiL·111 ,.(nulik S..:\\ '.Iski„ l:h.::1urn:1rci1:1'.s'gu w Tc:itrzc i11i. Ll11gus!awskicgu. wyslawiolly w k1rdzo rmh·wiJual11cj st1·Jiz:1cji Zclwcrnwkza.
Nie:':!t>
ty ·-· egzaltaci:l rc1;1·scrska uczy11il:1 z ;;t1i11eczn1.:j ;H1e::-;dot.1 liisz1n(1skic,i wido11·islrn
krzvkliwe. jaskr:rn·c ; 11ii.:nrnśnie prcte11sjoJ1al1w, o·Jhicraj~w 11111 c:tlkowicic \1·dziqoz11_1· i ś·wież,1.· kolor,1·r or.1·l;'in:J!u. T,1·m razem uwiodły chw«lt.:hne z:1sar..lnicz11 dazności d,\·rekcji sy111p:1t,1·..:.·z11c~n
teatru do
s;rnka 11ia nowrcli dr<'i:..; i spusolHiw i11scenizacyjnycli. Stwierdziła to jecln11:.dośnie
c•da krrtY'k'1 warsza wska 11spos(1bio11a zre~.zta wog1ik dla tearm1 im. !30.1.;usla wskiegr1
1

1

1

wyfatkuwo życ.zliwie.

Najsmutniejszr był iu premierze los
Bo:v'a. kt(Jry, Uumaczric znakomicie „C}·rnlika", ·poznał b~·I clokb<lnic 11ajsubtelnic.isze jego powaby; w realizacji, o kt6rej piszemy, powab>' te zhladiy i zatar!'_r sic. a
jasny, hcztr.oski duch kome<lji uleciał bez
śladu.

To też ex-medyk Boy-Żele1l.s1'i eks-

pcr~·ment

z „Cyrulikiem" uważa za kulminac,l'j11y ·pimkt chorob\' „reżyseritis acutis-

sima" i \Ynosi st<id o ·zbliżaniu się „blogo"la wionegn kryzysu", prowadzącego do ponieclwnia „;;ryliz~1crJ11:;ch" bezsensów.
[J.Jbrze i

we~oto

wrstawit zato Te;itr
f>1t!ski inn;\. wsp1'ikzesn;1 komedię francu"lq, a~;: dn krunik Merowingów i .c1dlc,g!ycll
i '1 r VI I w. :; i~ :..:ai;\c;i. „Le roi Ila ~J;ohc rt" .ie s l
1,ve fr.lllcji posL1ciq przez weseli<\ pinscnkc· bardz11 spnpubr.\ zowanq. KorneJja pod
!.\!li ivlulem. pit'ira A11dr0 Rivuire·a. korzy.;L! !'. tema tu tej pnwszeclrnic i7.t1a11cj pioscnki i snuje zc(1 Zl;'r:tbIJ<\. fi'.!;larna. 1rnsmakic111
pibnterji z;iprawna opowieść o królu Da:.:;uht.:rcie ; d\\'('ich je:J;o żonach: jed·11ej pra\vJziwL~.i. clJoć nic-faktycznej, dru'.!;iej fakt,1·crnc.i iccz 11ic-pra\vclziwcj_ (\V rzccz.nvistnści Jnhrr a wesoh·. od blaslrn ma,iesta tu
strnnic\c:1: krr11
pnsiaclril p o.d n h n n
żon aż pieć. czego 1n11 ocznviście zazdrościć nie należy). \Vcso!a bajecz.ka dla starszycli oci'..\'\Viścic Jzieci toczy się
mile i
gładko. zrc;czną ręłq w ruch puszczona:
wszystko kor'1czr sit; jak najlepiej, .prz.r pomocy kanclerza i ambasadora, których można uważać śrnialo za protoplastchv Tallcyra11d'uw i Metternichów. Doskonate wykonanie 1k,omeclji Rivoirc'a zyskafo jej odrazu powodzenie, a p.p. Stanisławski, Neubclt, Malicka, Boelke, Modrzewska zaslu;i_1·li sobie na gorące słowa uznania.
Pisaliśmy w sw.orm czasie o dokonanych
w jednym z teatn)\v londyńs1kich próbach
o~-----·---

„zmodernizowania"
„Hamleta". Obecnie
przrszla kolej na „Kupca weneckiel.!:o". Tak
więc JessyJrn paraduje po scenic w krótkiej sukience, z papierosern
w ustach, a
ksi<\że aragoński w meloniku i w rngowych
okularach. Shylock o,dróżnial się od otocz1.:nia wysokim, star.odawnym kotnierzrkiem. Podobno i w New-Jorku wys ta wio110 „Poskromienie ztośnicy"
w nowoczcs11.\'cl1 ka.Jefach balow~ 1 clL
Manja eksperymentów
nowatorstwa
ksl cl1:iś w teatrze rzecz;;1 powszeclimt --wic;c się ostatecznie temu wszystkieimu dziwić nic należy.
Ale - że Szekspir ,przewraca sic w grobie -- to jest również bar<l:zo .pra wdnpoclobne.
O znalezieniu ,.e.gzemplarza" .najstarszej
hn pnclwclzącc.i z lJ wicku po Chr. ,o,pery
donosza z 1Egiptu. \.V v1.vkopaliskach w
!3enehsa znalcziorni rnia11i0wicie mimodram
w formie operowej, pocl10dzący z czasów
r1zyinsko - greckich. Jeden z ucz,o.nych egiptologów twierdzi, że mimodram ten stanowi czę:ść opery, 1przvgotov1aną już przez
reżysera do wystawienia.
Mi1rwdram w treści swej jest szeroko
drama tern, wymagaj<\CY'l11 u-

pomyślanym

clzialu aż 17 aktor6w. A wiek tego oryginalnego libretta - bagatelka! - bo tylko
18 wieków!...
Delta.

--·-------·-------·-·-·-·-·--·-·---•••-•---- -- -

Z wystawy przyrodniczej w

w

w

---o---

Łodzi„

Demonstracja

członków

Zw. Strzeleckiego, P, O. W.

Le~lonistó w przed

koszarami 28 p Strz Kan .

•••
-

--

-

•••

Wnętrze sali eksponatów z dzied.ziny fizy,ki i chemji, na otwarte 1• w dni'u 9 h· m. wystawie przyrodniczej
Jm. Słasz1ca przy ul, N.-TargoweJ Nr. 24, ·

-2-

Demonstranci przed P, K. U, na ul. Śienkiewicza.

3-

e.

muzeun1

P. Marja

---

_ _ _,..,„_..,......__ _

Przybyłko"'Połocka

Mundur

ułaóski

\:fi. P. z czasów dawnej Polski,

dwuramienny.

Mundur ułański

Znakomita artystka teatrów stołecznych święci niebywały sukces w „Damie kameljowej" A Dumas'a (sylla), wystawianej
obecnie pr~ez Teatr Mielski w Łodzi.

-4-

•

Fra)!ment sali sztandarowef Muzeum Wojsk PoLskich,

-5-

\ll(/.

P. z czasów dawnej Polski.

r raoedi a Haz yI ego zar harn wa.
Gdy Bazyli z~1cł!arnw otwurz.vt listi:;
irancuskiL::,.:o daru nar11duwe:.o;u dl:t nrnorzcllia d!u:.;(·Jw pai1stwnw.vcll i stabilizacji w~1l11ty ,poważ1q stl!lE\

111iljo11a

frnnl·J1w

wśrt'id

grm11kk1I \\ ~'L!Z<°>\'.' \vd;dt;cz:iości i
11z11ania dla il:.t!.il 1h.\·i.1,atelskh::..:o stanowiska ruzle~al.r ~k 1v cicnin krza!u\w k\vitnqcego bzu w!'.J::kie:~o w salad1 pałacu
Bourlwntiw i z p11rni1;dzy 11ęk6w holenderskich tul:pa111'iv,r w ministcrst1.vic spr:rw zagra11icznyd1 11a Onai d' Orsay ciche drskretue pcp;zeptr o „le ccntimc du franc''.
To wt:1jcmniczcni dzidili się międr.y solni inmicrnerni uw~tgam'. że Ba;~rli Zacharow drn5!:~\ filantropiitir\ zwrac:i znikum<1
zaledwie c;:qstkę t:\·ch miljo111'.1w. ktiJre jako londyr1~ki dost;iwca bwni Riff_,Kahrlom
na Francji zarobit.
Kto tn jest B~!Z.\ li z~1cllarow? Dlaczc~o nic jeden z 11as po raz pierwszy sły
szy jego nazwisilrn? Czemu milczy o nim
Morus - ·tn w~·czerpuhice dzieło o magnatach powojennych?
Baz~'li Zacharow
jest dziś najho.t;atszym czlowiekicm 11:1 kul: zicm::kiei. .Tegn
fortuna przerasta wielkie niemieckie lrnncerny przemvslowc i wsipótzawodniczy z
miljardami dolar6w rockfellernwskiej d~·
:Jastji. Samotny ten stn rzec. który w ci<1~11 40 lat z żebraka niemal wrrr'Jsl wtasJH\
mncą
na finansowego potentata, niema
spadkobierców. \Vznosi się jako g-igantrczny ponurr nhelisk dosz~~cy zduminnemu
światu potęgę żelaznej
woli ludzkiej, a„„
zarazem granice, jakie obojętne i okrutne
fatum zakreśla na pnlennnm świata. twarde
i mocne pręty .klatki, o które krwawi się
daremnie ich bezsilna pięść.
Jak lllisscs z Itaki Bazyli Zacbarow urndził sie na it:dncJ
z WYS'P archipela~u
~reckiel!o i na 1podobieństwn dzisiejszej 11licznej mr,ndzi:::h.· greckiej wladninc ln ję
zykami z:irahial na S\Ve utrzymanie jako
przewodnik i prz;,.r):!;ndny tłumacz w Atenach.
Przyjechał w ,owym czasie
do Aten
przedstawiciel Domu Handlowego Bickersa, wszccl1świat0\vei sta\V:\' Jo11dyt'1skiegn
ma~azrnu broni.
:Polecono nm jako tłu
macza Zacharnwa. CIJiopiec przypadł do
~ust11 An~likowi i otrzymał niebywale w~'
sokie wynagrodzenie w sumie .pięciu funt6w szterliing·ów tygodniowo.
Po trzech miesiącach pobytu w Atenach i pomyślncm załatwieniu intercsc'iw -·przedstawiciel firmy Bicikersa przed opuszczeniem Grecji wręc.zywszy swemu tłumaczowi wyso.kocyfrnwy czek, ·nam6wil
gcr, for się zaopatrzył w niezbędne „trousscau" i podnżrł za nim do Londynu, obiecując mu wyrobić miejsce w wszechświat·o
we.i firmie.
W zwyktej spraw h1dzkich .kolei Bazyli
Zacharow O'biąwszv . w . firmie Bickersa
skromny urząd 1podrzędnego subjekta, dzię~
ki swej zręczmości, układności, kupieclde-

mu

zmysłowi,

doszedłby

.prawdopodobnie

Redaktor : Klemens Orchufski.

do iednegn
wyhitnicjsz,\·ch stanowisk i
t1tk1;al na niem :iż do śmierci. Aliści wszę
dubv.iski Amor wtar:..:nnl fbdarnie w iunze.nke karier.\' z~1charowa i pokrzyżował
re 11:e\~·ybrcdne pla11y mtodcl!:O Greka i je'..'.n angielskiel!;o protektora.
\Ydwieżoll\: podl11:.; ostatniej i naiw.\·kwini.niejszcj rn11d~; Zacharow wsiadł do
przedziału l-cj klas,\' parys·kie.1;0 ekspress11.
Los chciat. ahy ryrnże ekspressem i w tym
samym przedziale zdqżala do Paryża wraz
ze s w~~ dalm\ dn towar Z.\'S l\va pewna 17-to
letnia ar:rstokrnt1ka hiszpariska. ml roku żo1w ksiccia X.
Zac.harnw naturalnie zatrzyma! sic; w
Paryżu i µrzeplynnl kanał La Manche dopiero pn odjeździe ksiQżnej clo Madrydu.
Mtodej parze ndato się pom6wić bez świad1k6w. .()boje rozumieli aż nadto dobrze, że
hisz.pnrhka katolicka księżna nie może na\Vet marzyć o ro·zwodzie, a mlody Orek
111usialbr chy:ba zdobyć niewiarogodnie
wielki majątek nimb~' 11111 wolno byto się!!:
ll<\Ć p.o jej rękę.
Nie wiadomo do jakich wynurzeń doszło miedzy zakochanymi, dość, że w ty.eh
okolicznościach zdecrdowanq została bezapelacyjnie pcdróż Zacliar.owa do liisz1panji.

Przybywszy dn Londynu młody Bazyli
wydat ostatnie drachmy n'.l gndnc przedsta\vienic się dyrektorowi domu ha11dlowego Bickersa.
Odmówił przyjęcia łaskawie ofiarowanej mu 'posady, jaiko zbyt podrzędnej. \Vystapil natomiast z propo.zycją ,vydelego~
wania go za skromna prowizją_ do Madrydu dla układów o dostawę broni ,pod warunkiem ,bezzwłoczne•go otrzymania jednej z
J}nsad dyrektorsklch ll Bickersa JeżeJ.i mn
się uda w ci<\lW trzech miesięcy zawrzeć
tranzakcję na sumę jednego miliona funtów szforlingów.
Odwaga 'llieznajomego śmiałka tak za(mponowala angielskim .fabry1kantom, że
bez wahania podpisali iście fantastyczny
lrnntra1kt z Bazylim Zacharowem.

Po 2-ch miesiącach Orek wróci! do
Londymt z obstalunkiem na dwa miliony
iuntów szterlingów (księżna miała stosunki w sferach państwowych!).
Od tej chwili Bazyli Zacharnw staje się
wszechświatowym a·gentem
brO'ni. Sieć
jego obstalunków obejmnie wszystkie kraie. Dzięki swemu zdumiewającemu zmy~lowi kupieckiemu, zdoln.o3ciom dyplomatycznym ..gteibo:kiej z,najorności duszy lud.zkięj robi gigantvczne
interesy ie·den za
Jrngim.

O nim lord Beavcrbrock mówi:
„Losy narodów - to pilki siportmve w
rę,kach tego szczególnego człowieka; brzemienne w skutki 'Posunięcia rządćrw, ruchy
wielkich armij, to handlowe kombi.nacie w
µ;rze Zacharnwa. Po·przez c.11mury wojen11e ten człowiek bez serca, ten po·nury tajemniczy władca wyciąga potężne ramiona nad drgającą w konwulsjach namię 1tno
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śd f:urnpą".

Nikt w owe czasy nie wiedział, że „tajemniczy .czl·owiek bez serca", pchając narody do bratohój.czej walki dla ·zdobycia
swych olbrzymich obstalunków ,bmni, dzialat stale IJ 0 d impulsem gorącego uczucia dla swe.i hiszpańskiej bogdanki!
Na wiosnę 1924 r. księżna ,ovnlowiala.
Osiwiały Bazyli 1Zacharow mó):!;l wreszcie
swą 57-letnią ukochaną, d.Ja której w ciągu
40 letnich zmagań starnd u najwyższego
sz.czytu mo.Jnchowej potęgi, poprowadzić
do ortarza.
Należy 1pnzypuszczać,
że
nadludzkim
wysitkieim zdobyte sizczęście, sięgało nieprzeciętnych wyżyn 1em:bardziei, że trwaf,o za<ledwie 16 miesięcy.
Op.owiadają, jakoby Bazyli
Zacharow,
odprowa.dzają,c z rozwianym siwym wło
sem i błędnym wzrokiem swą żonę ·na miejsce wiecz,nego s.p{)czynku, po raz pierwszy
w. życiu .zdradizil 1przcd ttumem, że ma w
piersi zwy.lde, ludzkie, stabe serce.
Tłum. z niem.
1

„Ku Tobie

1

istrzu Cierpienia".

Jot-Saw.

*

*

"---··· ========================
Przysposobienie wojskowe

„Sokoła"

w Konstantynowie.

„Niech ostrzeżeniem będą nam te groby,
a oczys:aczeniem. te:q, ogrom żałoby'* „ :-:

J. E. k.s. biskup Gall poświęca bratnią mogiłę, poległych w krwawych walkach bratobójczych na
Warszawy.

Ćwiczenia w ostrem strzelaniu pod fachowem okiem wyższego
oficera wojsk polskich.

Odbito w drukarni: „Kariera Lódzkleso'·.
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