W.prowadz.ono mo powtórnie. Audytor
przeczytal wpierw po niemiecku, a ipotem
po rusińsku wyrok śmierci, k>tórego ·oskarżony wystuchał nire zdradzając najmniejszego wzruszenia. Na zapytanie, czy zrozumia l, kiwnął ty:lko gł.ową.
- Niema pan jakiego życzenia? - zapytał przewodniczący.

- Owszem, aż dwa: chciałbym napisać
listy - do matki, żony i dzieci; pragnąłbym
również - WYS1PO•wiadać się.
Życzenia .jego s·pelni·ono. iPod.czas .gdy
audytor udal się do dowództwa k.orpusu ,po
zatwierdzenfo wyr-oku, a skażany ipisal listy - .kompanja s.ztabowa wykopał.a gróib
na uboczu i sześciu najlepszych strzelców
pod komendą swego 'Porucznika stanęło w
pogotowiu ·do wykonania wyroku. Sprowadz.ony ksiądz spędził ze s•kaz.any.m ·przeszło godzinę. Czekaliśmy przed chatą. Porucznik, który prowadził obronę - jurysta,
był moim serdecznym przyjacielem.
Gdyśmy się na chwi1lę oddalili ·od inny.eh
o~icerów, odezwał się z namysłem:
- Nie .przyznał się· do winy.
- Jestem glęhok.o przekonany, że winien.
- Naturalnie, inacze.j nie skazalbyś go.
- .Ja? iDlaczego ja? - za,pytalem przerażony.

- Nie !Merz tego doslowni·e - uspokoił
mnie - ale nie masz pojęcia, .jak ważną jest
w tych wypadkach odpowielź teg,o, którego
najpierw pyfają l
- Dlaczeg.o nie spytano najpierw pułkownika?
·
- .Zawsze w,pierw 1py.tają najniższego
rangą, aby wykluczyć możli-wość wywarda
. w.plywu przez starszy:ah. Ale wszystko jedno, zawsze jedni wpływają na drugich.
- ·I ty uwa.żasz, że ja mniej lub więcej
•Ponoszę odpowiedzialność za to, .co się tu
lada chwila ma stać? '
Af.ój towarzysz mHczal.
- iĄ gdyibym go nie byt uznal winnym?
- J eśJi.by jeden przynajmniej go nie p·otępil, co.fniętoby go w gfąb kraju, gdzie O·dpowfadalby przed sądem zwyczaH1ym.
- Nie· można tego ~mienić?
- Nie. WyMk jest zatwierdzony i musi
być wykonany.
- T,o okropne - - - - Co jest' okro pn~? - uspakajał mi-ę
znowu towarzysz - .pi;zedeż ,postąpiłeś zgo
dnie ze swem glę.hokicm przekonaniem i ja
zresztą pewien jestem jego winy.
- Tak, tak„~ zapewne ... ale, jeżeli jest
·niewinny? „. ma żonę„. ·dvieci...
- Ozi·e•lni żofoi,erze; którzy dzięki jego
zdradzi·e padli przedwczoraj, wcz.o.raj i dziś
prawdopodobnie mieH również żony ,j dzieci...
- Tak, tark, ale wiesz, ja nie ro.zumialem
go, wiem tylko to, ·CO mi prz.etluma·czono. A
tłumaczenie.„ szczególnie.j w takim wypadku„. Nietylko jes.t wa~ne .co on mówi'l, ale
•i jak mówit, zresztą gdyby mówil po niemiecku, wówcżas„ ..
- Na baczność! _:. padla Mgle komen-

da.

Redaktor: Klęmens Orchulski.

;Przed chatą staną! skazanLec z księdzem
i .żałobny ,pochód ku miejscu straceni.a sformował się. Na przedzie p.orucznik z olbnafoną s·z.padą, za nim dwaj piechurzy, dalej
ksiądz szep.czący paderze .i
trzymają.cy
krzY'ż przed oczami skazańca, który szedil
pod eskortą dwóch żolni.erzy; za skazanym
znów dwaj żołnierze aż wreszcie komisja
sądowa.

Droga nie byla daleka, więc ,też za chwiPostawiono skaza6ca
prze.d otwartym gr.obem, eskorta stanę!a ·o
pięć kmków ·Od niego, porucznik z prawej
strony. Audytor odczytał pośpiesznie wyrok śmierci, zawiązano oczy stojącemu spa.Iwinie i pewnie skazańcowi, podczas gdy
kapłan trzymał dłoń na jego ramieniu, s·ze1P·
cząc słowa pociechy.
lę stanęliśmy u celu.

Byilem w stanie ni:ewy.powiedzi.anego podniecenia. Z każdą sekundą wzrastała we
mnie trwoga na myśl, ie o.to :za chwi.lę zginie .czlowiek może noiewinny ii że za śmi,erć
jego jestem odp.owiedzialny.
Porucznik

milcząc,

Ksiądz odskoczyl.

,podniós't

szpadę

-

Ż·otnierze wziięl.i .na cel.

Chciatem krzyknąć: „Stój !" gdy komendant szpadę opuści! i sześć kul prze~ito sikazań ca.
Padt bez jęku na ziemię. Lekarz. pul1kowy skonstatował ·śmierć, zsunięto c:ial.o do
grnbu i zasypano .ziemią P·Odcz.as gdy 1ks>iądz
kreśli'! znak krzyża św,ięteg·o.
Oddany na pastwę wąt.pliwościom, nie
moglem się iUS•Pokoić.
- iByl winien, .czy .nie?
Wzro1{ mój padł na modląceg.o się ka11Jlatta. Nagle przyszło mi na my,śl, że on
wie.dzieć mus:i. Więc g.dyśmy od świeżej

Piękno

mo.gHy odeszli, przedstawilem mu się, pro.
sząc ·o krótką roz1mowę.
Opowiedziałem, ja.kkh okropnych uczuć
dozna,ję -i że od niego jednego spodziewam
się pomocy.
- Pan spełni't swój obowiązek - p0 •
cieszal mię.
- Nie o to mi chodzi, Wasza vVie!ebncść, chciałem się dowiedzieć„. niech Wa~;za Wiielehność ·powie mf, ·czy on był szpie·
giem?
- Jakże ja mogę odpowiedz.ieć na t·o?
- Tyr!ko Wasza W,iclebno,ść może 0
tern wiedzieć! Spowiadał się przecież. A
kto się spowiada, ten nic kłamie!
\Ksiądz ·coifnqt s.ię o jeden krok, zmierzył
mnie wz.rokiern od stóp do glów i spyt11 sur.c,wo:
-· Czy pan jest lrnto1ikiem?
- Tak -- odpadem.
-- .Także pan w takim razie może mi podobne pyfanie zaidawać?
- Wasza W·iclcb110iść, proszę wyrnzunuec mię, weJsc w moje położenie. Tyl.ko
Wasz.a W:ielebność może mi s,pokó.i duszy
1
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~Polskiego

budownictwa wieczna

pamiątka.

·przywrócić.

Ksiądz

wcstclH1r1wszy

i.;fębo1ko, podał

mi

rękę.

-' Niech pan sic u:~pokoi. Bóg zalbra!
go z tej z:iemi, aby przed sw('lj najwyższy
trybunał go powołać.
lV>g jeden ·bowiem
ma '])fa wo wydać sqd.
Zrozumiałem i wielkq czułem w sercu
ulgę, gdy .o z.achnclzie slof1ca wracałem na
swa placówkę. On był szpiegiem, ale dla
nas tylko. Dla swego zaś narodu .był praw.et.o.podobnie bol1atcn:.m, który odważnie
dla dobra kraj.u spojrzat śmierci w nczv!
Tłum.

Jotsaw.

choreografji.
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Uczeni~e . szkoły plastyki i r) trmki p. M eczynsk1e1 w Warszaw.e podczas .lel.cci1.

Kościół

Przemienienia Pańskiego w Strońsku pod Łaskiem. -· Doskonale za.chowany
zabytek średniowiecznej architektury polskiej.

Teatralja.
ECHA STOŁECZNE. - NOWOŚCI PARYS
KIE. - TO I OWO W ŚWIECIE KULIS.
Wypadkiem teatralnym stolicy było prp;,v
d~iwie wystawienie przez „Redutę" - \\
dniu święta żołnierskiego arcyd:ziefa Calderona - Słowackiego: „Niezłomnego Ksic:cia". Dziedziniec Szfoofy Podchorążych sri.żyf za tto oryginalnego widowiska, tturny
żołnierskie były wdzięcz.nymi

słuchaczami

Dużem powodzeniem cieszy się obócn!e
wystawiana w jednym z teatrów paryskich
komedja bliskiego sferom przemysłowym
lódzkim, p. Alfreda Savoira p. t. „Le figurant
cle la Oaite („Statysta z Gaite"). Jest to raczej zręczna krotochwila o kinemato,graficzncj niemal fakturze i perypetjach jak z bajki
XX wieku. Bohaterami komedji Savoira są:
skromny, dchy i nieśmiały statysta z Oaite,
Lauditsch, marzący o wielkiej miłości, która
przyjść musi dla niego samego i jego zalet
duchowych, oraz egzotyczna księżniczki!,
poszukująca niebywal'ych wrażeń i sens:1cyj
w stolicy świata. Ponieważ ta prawd~dwa
p.rincesse lointaine zajmuje często jeden z
foteli pierwszego rzQdu w Gaite, ergo w
niej wlaśnie upatrzył sobie fantasta i romantyk Lauditsch objekt swych tęsknot i mUosnych pragnień. ·
W urniejętnem us.cenizowaniu psycho!ogicznych przeciwieństw pomiędzy Lau.di~schem, poszukującym :prawdy miłosnej man
ny, a księżniczką, uganiającą się za efekto'v
nym i jaskrawym ,pozorem, leży głównie
wartość „Statysty z Gaite". Zasfo,sowanie
takich efektów, jak np. kilkakrotne przebieranie się Lauditscha w maskaradowe prawie stroje ~ dla zwrócenia na siebie uwagi
księżniczki - wulgaryzuje conleco PDY-iom
komedji, lecz z drugiej strony uzmysh wla
mocniej .i wyjaskrawia demonstrację nie savoir'owskiej zresztą tezy o wz:ględności i
wielopoistaciowości rzeczy doko!a nas postrzeganych.

bardzie,j utalentowanych m!odych pisarzy
niemieckich, Arnolda Brnnnena, p. t. „Ostpolzug". Jak się dowiadujemy obecnie, i!lteresująca ta nowość wchodzi już na scen~1
czeskie, w szczególności zaś teatr miejski
w Bernie Mora wski em przystępuje do '1.JY.
stawienia „Ostpolzugu" w naj:bHższej przyszf ości. Trzeba przyznać, że Czesi są bardzo
ruchliwi na niwie teatralnej. Nietylko sn.mi
produkują wiele i o pokazanie tej twór:::~oś
ci dbają, lecz równic.ż wychwytują zagtanicq z współczesnej literatury dramatycznej,
co się tylko da, a raczej, co z tych lub innych wzgrJędów może wzbudz.ić zainteresowanie.
Grupa najwybitniejszych aktorów tea~
tr6w budarPesztenskich (ttegedlis, Csortry;,
Szerem, ttorti i in.) wybiera się w dlu:~s;~e
to:urnee artystyc~ne, zamierzając odwiedzić
Wie<len, Pragę, Berlin, Paryż, Londyn, Warszawę oraz większe miasta Ameryki P6I11ccnej. Nie posiadamy jeszcze inforrn:icyj
ani co do języka projektowanych przedstawieri, ani co do ich repertuaru. Oczywiście
- gdyby przedstawienia dawane były :;irzez
mitych węgierskich gośc.i w ich języku o,jczystym (a nie np. niemleddm), tak mało dostępnym i zrozumiałym dla cudzoziemc6w,
byfoby to poważną przcszkodq dla publictności polskiej do zapoznania s.ię z działalno
ścią artystów budapeszte11sldch i ich bogatemi falentaml. Muszą się jednak, przy dobrych chęciach, znaleźć odpowiednie środki
doktadnego porozumienia.

i widzami. A obok nkh oczywiście - genc:rnlicja, prasa, świat sztuki i literatury, w!a··
dze miejskie. Chociaż podwórzec koszarowy nie był idealnem obramieniem mzgrywają.cej się tragedii', chociaż w przec:zyst~
przędzę slów [poety wplatały się nafręt11e
echa wielkomiejskiego zgiełku ,mącące integralność wrażeń, jednak wspaniałe dzielo
literatury polskiej i światowej, z wielkich
natchnień zrodzone, czyniło potężne i niezapomniane wrażenie, w c.zem zasługa zesp.Jfo
„Reduty" i kreującego tytułową wlę Osterwy.
Nieizwykłe warunki inscenizacyjne stwarzają ogromne trudności dla 0cLtwórców:
wolna przestrzeń, akustyczncmi i skup!ają
cemi ścianami nie zamknięta, odbiera trngedji niejeden akcent subtelnego, z głębi idą
cego piękna. Je1dyn~m niemal środkiem s..::e·
nicznej ekspresji, 11ie mówiąc o blasku pło·
nących pochodni i towarzyszeniu muzyki,
pozostaje - słowo, którem oper0wać ·trzeba po mistrzowsku, aby za ws1zystko inne
starczylo. W tern właśnie na wyżyny wspiął
Wspominaliśmy niedawno na tern miej.
się Osterwa, suggestywną pełnią i szfachetsou o „jednoosobowej" sztuce jednego z na.Inością swego głosu .przenosząc sfuchaczów
w oderwane krainy w.ieczystej poezji, miłości bez granic, męstwa niezłomnego i dostojnego cierpienia. Dlatego też - mimo
wszelkie mankamenty· - widowisko przez
„Redutę" z pietyzmem zgotowane było zdarzeniem dziwnie odręb11em i :niepowszedniem
na szarem tle stoteczne,j kroniki teatralnej. ··
Sprawa Teatru im. Bogusfawskie,go, którą ze zro21umialych względów podnosiliśmy
już niejednokrotnie, pozostaje wciąż pod zna
kiem zapytania. W tych dniach ukazal się 'Jficjalny komunikat warszawskich władz
miejskich, zaprzeczający kategorycznie, jakoby niiaty one z.amiar wydzierżawić gmach
Teatru na urządzenie w nim kinematografu.
fak twie.r.dzi komunikat, sprawą teatru
im. Boguslawskiego za.jmuje się dyrekcja
teatrów miejskich, ·która jes1zcze nie zdqżyla „sformułować ostatecznych wniosków'·.
Mimo to jednak - czyta.my dalej - dyr-::kcja teatrów miejskich prowadzi obecnie per.
traktacje co do dzierżawy tego teatru. Niewiele doprawdy zrozumieć moźna z tych urzędowych wynur.zeń. Ze wzgledu jednak
na fakt całkiem pozytywny,. że k wes.tją. dal
szych losów Teatru im.· Bogusła.wskieg.o zajęły się na serjo wladze riządowe, nie chcemy tracić nadziei, że ostateczne wnioski dyrekcji teatrów stofoczn:vch wypadną po mY-.
śli najszerszych kól foq,ności, warszawskiej i
będą w zgodzie ·z istotnerni potrzebami zaniedbywanej polskiej kultury tea.tralnej..
Sala v.yk~adow( na lrnrsach fgimn~azjalnych'·p Wieizbic:.iego.
pracy Samopomocy koleżeńskiej

Wieczorowe kursy gimnazjalne A„ Wierzbickiego.
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Pracownia i gabitiet fizyczny kursów.

Delta.

nia. Celem umożliwienia nauki dzieciom iO·
dziców mniej zamożnych, dla których drnga
z dniem 1 września rozpoczyna ta uczel- '~szkota średnia stata się niedostępna, za:-.~.qd
nia po przerwie wakacyjnej swą pracę nor- ' kursów uruchomil szereg rocznych klas ran·nych z programem, odpowiadającym promalną. Kursy te od 6 lat egzystujące w naszem mieście, w lokalu wlasnym przy uUcy
Piotrkowskiej 85, stal'y się największą tei;o
rodzaju instytucją nietylko w Łodzi, ale i w
IJJ:.
kraju całym, dowodem cze,go frekwencja 11- W
~
czących się, których 'liczba w ciągu cale.go czasu istnienia dosięga 6.000:
Utarło się w Polsce, iż kursy maturalne
są rodzajem zbiorÓwych korepetycyj,. udzielanych przez profesorów szkól rannych dia
zasilenia skromnych dochodów szkolnych.
Przeciwko temu stanowiskµ, wystąpiła dyrekcja z całą stanow'czoścfą; Nauczanie starl'!lzego pokolenia, zaniedbanego w nauce, na
skutek wojny niedawnej, jak rów.nież · nauczanie młodzieży, która ukończyła szkoły
powszechne i dokształca się, postawiły sobie kursy jako cel sam w sobie. Dla tycll. to
sfer po raz pierwszy w,,Polsce wybudowano
specjalny lokal, dia nich utwprzono gabinet
fizyczny i chemiczny, .nie ustępujący w ni~
ozem, a nawet przewyższający pod W:!:ględem ·wartości cały szereg. szkól średnich.
Energja, z jaką spedalnie i wyrącznie dla
kursów zaangażowany„ zespół nauczyci-31ski oddal się pracy, spotkała się z symp:ttja
i zapałem słuchaczy· (czek),: którzy masami
garną się do nauki, i znajdują tu całkowite
moralne zadośćuczynienie.i:·.
Patrząc z perspektywy\6 lat istnienia k,ur
sów, można. wskazać cały: szereg osol;iisto'.'
ści; zajmujący.eh ·wybitne stanowiska w ży
I,
ciu komunaln'em, państwowem, i wojskow.em,
a. którzy. stan'dwiska' te I zawdzięczają; ś wiadectwom za pośrednictw.em kursów uzyska-.
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od tegD sporo uwagi

.
poś wi~

ciła dyrekcja 'w~chowani~ młodego po kole·

-2-

;ramom gjmnazjów rannych.
. Szeroki rozmach ideowy i energiczna pel
na zapalu inicjatywa dyrekcji w zupełnnś2i
zas!ug1uią na haczniejs,zą uwagę spofeczel1-

'?mach kllrsów A. \Xl1r::rtbk1keg0 w Al.

Kościusz,d

<Pio11kowska :::ifi);

PAUL ROZENHAHN.

I.Jegjonista.
Uroczyste dźwięki organów zalały ci:hn
gdy rozwarto na oścież spiżem wykła
daną bramę kpścioła św. Trójcy.
W tłumie ciekawych, którny jak iywy
mur zgromadzm się po obu stronach wyto·
dywanem schodów, •rozległ sic;
żonych
szept, zaczęto• się cofać i przeć naprzód -w drzwiach stanęli go-ście weselni. Dzv\NltlY
zabrzmiały, tącząc swe donośne tony z radosnemi ,dźwiękami organów w jedną potcż
ulicę,

ną symfonję.

ukazali· się.
Kareta ślubna poidjechata.
Maria schodzita wolno ze schodów u b'•J
ku swego męża. Sto s1pojrzeń wnet utkwi!o
w postaci pięknej panny mlodej, tu i owdzie
dat się słyszeć szmer zachwytu. Kobiety
Państwo młodzi

cisnęly się.

Tylko co postawiwszy nogę na stopniu
karety MaTja nagle odwróciła głowę. Dlaczego? Nie umiala sobie te•go wyttóma.czyć.
Coś ją skłonito. Tam w głębi dwoje ocz~
wpatrywa~o się w jej postać - dwoje ciem
nych, plomienµych o·czu, które znata dobrze.
Nie - to nie on. Nie może być! Jego kości dawno już bieleją na pustynt Przed re .
kiem sama czytała doniesienie o jeroo ~mier
ci. A jednak„. te oczy... I uprzytomniia sobie
kiedy na nią patę. ostatnią gcdzinę tak samo.... temi samemi oczami,
trzał które tylko co miala przed sobą.
Kochala go.
J<:iedy pioraz pierwszy przed dwoma laty
poznała na placu tennisowym mtodego inżynJera Rolfa Eppinghofena, który ją potem
odprowadz.U do domu, miała wrażenie że się
przed nią ·otwarta wysoka żelazna brama
pt'Zez którą wyj.rzała na śmiejącą się w pro
mieniach sl1Dńca krainę.
Stnchając jego ożywionej mowy młala
przed oczami piękno świata, które on oglą
da1.
Pewnego dnia ojciec wezwat ją do swego gabinetu. Przed nim leżata podtuż!rn
ćwiartka papieru, na którą patrzał ponurym wzrokiem.
- Przeczytaj to - p1owiedzia,ł do niej.
podając jej papier.
Z dziwnie trwożnem uczuciem wzięta pa
picr qp ręki. Weksel n.a 10,000 marek.
..,..- Przeczytaj podpis.
Przeczytała nazwisko swego ojca.
Ciężkim krokiem po:dszedtszy do. kas.v,
wyjął jeszcze dwa formularze.
- Spójrz na podpisy..
Wahając się rzuciła okiem na o.ba akcepty. I te weksle opiewały na wysokb su
my .i 1JOdpisane były nazwiskiem jej ojca.
- Ra1zem 34,000 marnk - mówU ojciec
g~lllcho, - te trzy weksle w prze.ciągu czteFech tygodni• musiał'.em wykupić, gdy:i zostały wystaW.ione na moje imię. Czy wiesz.
kto mnie !Podpisał?
·- Nię - odpada bezdźwięcznym gło
sem.
- Twó1 narzeczony.
Cofnęła s.ię z przerażeniem.

~edaktsr: Klemens OrlJlulskL ·

- To . jest fał-szerz, - ciągnął ojciec da ża.iący naprzód zmęczonym krok.iem. Kiedy
lej, - pod!y, nikczemny fałszerz, który się i<> mijał, odwrócit głowę.
Spojrzat~ mu w twarz i cofnęla się z owkradł do .naszej rodziny, ażeby w ten spe~·'
sób 1zdobyć więcej środków dla swego WY- ! krzykiem. ro był Rolf Eppinghofen. Wpatrywał się \V nią, jak gdyby nawskrnś prze
stępnego życia. Oparła się bezwładnie o
nikał.

ścianę.

- Rolf! - krzyknęła i w tej,że eh wili 0 •
Maria spotkała się nazajutrz z Rolfem w
budziła się na dźwięk swe,go gfosu.
malej cichej cukierni. Tam pogrzebała do re
Złote słońce śmiało się w pokoju, a za
szty swój dziewiczy, promienny sen :?foty.
oknem ćwierkały kosy.
Zdjął maskę i ukazał swe prawdziwe obii
Tkliwy głos zapytał:
cze. Rysy egoisty bez serca, polującego je·
- Nic śpisz, Marjo?
dynie na jej posag. Zaśmiał się szyderc7.yn1
- Nie - odparła drżqcym głosem i Jęła
szatańskim śmiechem, który skaził jego pię
się szybko ubierać.
kne oblicze do niepoznania i. mówił:
- A teraz będziemy jedli śniadanie - mó
- Ośmielcie się mnie wysiedlić!, Jeśli
się nie boicie skandalu!.„ Jesteście skompro . wit mąż z pogodnym uśmiechem; - chodź,
pojedziemy na dól do kawiarni.
rnitowani.„ Róbcie, jak uważacie !.„
Podeszli do windy. Nacisnął guzik. u.
Zerwata się i wybiegła nieprzytomn:t na.
słyszeli brzęk maszynerJi i winda wolno
ulicę.
szła w górę. Krótkie stuknięci:e i windn. za
Dnia następnego Rolf Eppi111ghofen znikl
zatrtzymała się. Obie potowy drzwi otworzy
jak kamfora, jak kamień w wodzie„
W rok potem ojciec przyniósł jej z biura ty się i windziarz odkrył głowę, uprzejmie
zapraszając do wnętrza.
gazetę z następującą wzmianką:
Wtem przeraźliwy krzyk rozlegt się w
- Dziecko naszego miasta, inżynier
Rolf fppinghofen, który przed dwoma fo 1.Y całym domu. To Marja, krzyknąwszy na ca
ty głos, jak oszołomiona zatoczyla się z(;
zaciągnął •się do legji cudzoziemskiej, zgin 1!
wzrokiem, utkwionym w twarzy windziarza
w walce z Beduinami.
Przed nią, w bro.nzowym, dziwnie ')zaKilka dni chodziła z zapłakanemi oc-zami.
merowanym ,mundurze, z ciemnemi, błysz
Ale życie upomnialo się o swe prawa.
czącemi, ponuro wpatrzonemi w nią nien:Teraz była żoną innego.
chomo oczami, stal Rolf Eppinghofen, jak ży
Nie kochafa go gwałtowną milośch
Skromny towarzysz u jej boku nie spodzie- we wcieknie jej dzisiejszej unary sennej.
Mąż pochwycił mdlejącą w ramiona i pa
wat się nawet od niej silnego uczucia, wietrząc trwożnie w jej przybladłe lice pytar
dząc o jej traglcznem przeżyciu. Ale mfala
'Id pierws•zej chwili nieograniczone zaufanie z niepokojem:
- Co ci jest, Marjo? Co ci jest, najdroi
do tego .niemłodego już człowieka, oczekiwa
sza?
t;::i. ją pogodna i wygodna przyszlość. c·~uła
Uniosła powoli gfowc; i wzrok jej padł
się bezpieczną pod jego skrzydłem i sądzita, że z du.iem ślubu przeszłość zgaśnie, 7.gi znowu na windziarza.
Ale w tejże chwili stała się rzecz nie·
nie, jak gdyby nie istniala.
słychana i stnisizna. Maszynerja windy
Nagle wyprostowa.fa się.
drgnęła, zatrzeszczata z toskotem pękająca
Jakiś głos z oddali zawołał: - Jestem,
stal, winda znikła i zapadła się w glębi~.
kochanie!
Przeraźliwy łoskot strasznego zderzenia, o
W tej samej chwiH kareta stanęła.
Podczas, gdy goście ucztowali jeszcze i krzyk, trzask stali i drzewa, hr1zęk szkh Pili zd.rowie mlodej pary, nownżeńcy autem h potem śmiertelna cisza.
Wślad zatem setki dzwonków elcktryzdążali na dworzec kolejowy.
cznych rozległy się w całym .domu, pośpie- Niirnberg!
Byla to Pierwsza jej stacja w drocfae do szne kroki ludzi, bic,grn1cych po schodach i
Włoch.
korytarzach, wołanie o pomoc, zn.pytr.mia.
Auto minąwszy starą bramę wjazdtiwą,
Dyrektor szybkim krokiem zdqżat n:1 dól
skręcifo we wspókzesną ulicę Królewska.
-- Co .się stało? -- zapytał mąż Mal'ii, za
Zaraz na prawo w morzu światta to,11ąl h(,'.
trzymując biegnącego .
tel. Zarządzający przyjął podróżnych i zaodpad niecierpliwie
- Windziarz! prowadził do zamówionych zawczasu pokoi.
przerywanym gJosem -- lina pękła, win·
Tej nocy Marja miała dziwny sen. Szta dziarz zabity!
ulicami Algieru. Południowe sfońce olśniewa
Marja wyprostowała się i wpatrując się
jącem światłem zalewało ulicę, nad biatemi
weń oczyma nie z tegn świata, pytała g-fo·
domami unosiło się palące powietrze nu- sE·m drżącym:
·-de
styni. Chodziła l chodziła .po dlugiej
- Nie wie pan„. jak„. jak .. nazwisko.„
skończoność ulicy ciągle pod ognistym balwindziarza?
dachimem poludniowego· nieba. Wres,zcie do
Dyrektor s.pojrzał na nią zdumionym
my znikły - znalazła się nagle na ,pustyni.
w1zrokiem: Na co jej ta wiaidomość? Osobli
Ustyszala za sobą tupot wielu nóg lndz- we pytanie! - pomyśla! - widocznie prze
kich. Obejnala się. Oddział legjonistów · mr·, strach wytn\cif damę ż równo•wa,gl.
szerował szybkim krokiem. Blade chore ,l- Owszem - odparł uprzejmie - jakblicza zwrócone były w przestrzeń, wpó!- kolwiek .dziś runo dopiero zaangażowałem
otwarte febryczne oczy tkwiły w bezkres~ go·, dziwnym trafem zapamiętałem nazwisnej dali.
ko: niejaki fppinghofen.
Oddział zamyka! chudy legjonista, idąTłum. Jotsaw.
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Czar podmięjskich letnisk.
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Fragment.stawu w parku Stefańskiego= w Rudzie Pabjanickiej pod Łodzią.

