Prze.d banikoiem wital x·o :por·tjer, w salad1 wstawali urzędnicy, a Wonderlie z miną triumfatora znikał w swym gabinecie,
s1kąd wnet rozle.galy się krzyki i nagany.

EDWIN PUGH.

Objawienie~

,Miste:r Ste,phen W,onderlie był głęboko
Maly, krępy doktór O'Cally zapewni!
przek{)lnany że osobistość jego jest wyhi.t, że może go wyleczy6 1
Wonderlie'eg,o
kowa i ,nie1przeciętna. Wiadomo, iż jest to
·
·
pięćdziew
zwtaszcza
uczucie,
mile
ielce
W
duchoty. !Kurację .przeprow.ait1Z'l w w1.11;11
miesiąca w swem sanatorjum. Wonderlic.
siątym roku iycia - najlepszym okresie
zapragnąt żywiofowo od.zyskać słuch i w
prac-o.witego przemysłowca.
zupełnej tajemnicy udał się do 'doktora
w.onderlie by! silnie i elastycznie zbuO'Cally.
dowanym mężczyzną, zdrowym, ,despotyp 0 ipi.ęcht tygodniach .powrócit do Loncznym i nieugiętym. Ożeni·ony z kobietą
uzdrowiony.„.
dynu
stabego charakteru, stal się dla niej ·czcr.;owydawało się Stcplienow·
1Wszygtko
przeusiJ.ował.a
tę
cześć
i
pólbogiem,.
nym
Wonderlie miękniejszem i żywszem, każdLlać w troje ·dorosłych inż dzieci. Jednakdrzewo mówił·o mu wic;cej szelestem J.istże najst.ars.zy syn o.żenił się samo.walnie z
niż bujną zielcniq.
ków,
opui
dziewczyną
siebi.e
p'l'.zez
ukochaną
Pop;odni.e usposobiio.t1y wsiudt do auta
ścil dom rodzicielski, ·zarabiając na utrzyi kazał sic pn:edewsz.vsbkicm za wieźć do
manie pisaniem romansów.
barnkn. 1Rzii1cił szoferowi ,wplatę, a do •po~
niC:.lw
Mlo.dszy syn, ikale'ka, i córka żyli
w ul<f.nnic, uśmiechnit;tegn radochylonego.
gniewybuchami
,przed
trwodze
us·tannei
śnie ;p.ortiera, rzekł przyjaźnie:
. wu .ojca, nie maia.·c nic z mtodo1ści swojej.
- Jak się masz, Sim111onsic'r'
Wonderlie lbyl właścicielem wieJk,iego
banku i członkiem licznych towarzystw.~~ - ;Więc_ już wr.6~iteś •. s~ary drai.1'.n '. · ··
Jednego ty.Jko niedostawało despotyczne- ·. odpad portier, ktan1aJ<\C się Jeszcze 111zcJ. --O, dni11 po trzy1kroć przeklc;ły !
mu mężczyźnie - ibył głuchy. OgJuch! w
usłyszał
Wonderlie st<w<\l j::Lk wryty,
na
środków
mlodości, gdy nie miał jeszcze
szofera:
id-os
p.ozostagłuchota
i
kosztowne leczenie
-- Czy nic dosta11ę napiwku?
ta już na zawsz·e. W ·ciągu czter·dziestu
zaśmiat s·iQ Pnrtjcr.
-- Napiwku?...
blisko lat ·O·swon się z tem zupełnie i zdaAleż chyba n;i; wiecie, że o.dwidl.iście uujwato się, że ·nie uczuwał braku zasadniczeSk11picc
większego skner.G w ,Lomhrnic.
go zmysłu.
-ten ma jedno szczcście - · i:duch.ntc;, ktcira
nie ,pozwal:i nrn słyszeć, co m6wi<\ o nim.
Codziennie o ósmej budziła żona StepPortier dotk11<\ł rarnieuia Wonderlic i
hena Wonderlie i 1podawata mu filiżankę
·ręl(;1 nich liczenia picni<;·dz:v, wskazrobii
własnoręcznie naparz,onej herbaty i leciutszoifcra. Wnn<lt:rlil! wręczył mu
na
;r,ujqc
kie biszkopciki.
~1uty napiwek.
W·onderlie stale narzeikal na bezsenna
:krzykm1ł
·-·(~)-""·-Hdjeżdżajcic szyhko
noc, krzywi! się przy herbacie, a gdy 110wyzvskiwacz
ten
jeszcze.
bo
----Simmons
kotarą
za
niiknę!a
chyfo,na ·postać żony
wstawał z łóżka z uśmies;zkiem za•dowo1o- ·namyśli się' i ;zażn·da r·eszty.
iDrżąc na całcrn ciele, ws l<; J}ll\Va t Wm1nej zlo·śliwości.
na schody. Tfumacz.vt so!hic <lzi~nc
dęrlie
dość
nie
że
służbę,
następnie
Zwymyślał
sprawnie .pomaga mu w ubieraniu i nie do 1ść zachowanie •portiera na<lmiernem użydcm
a.Jkoholu. Wszedt do hiura. Urz<;dnic~'
szybko przynosi cieprą wodę --- wreszcie
porwali ~+iG z miejsc i :pochylili .głowy.
go
oczekiwa!a
gdzie
z.ia wiał się w jadalni,
jęktu\l jakiś głos.
· -- Szatan· powr6cit!
już przy śniadaniu rodzina. Przewa.żnie nie
ta bcstja !
zacznie
mc;czyć
nas
Z116w
-mówiono nic, jeśli zaś zahukana trójka odprzeklęty!
Oo.r.ohkiewicz
--·
Wonpytał
parę,
sl·ów
ważyła się zamienić
--- 'I\r d.iablc wciekrn~', kic.dyż 01rn:-ki;;z
derlie z sarkazmem:
na wic:ki ;..._ sypały sic; zewsząd wynas
- Cóź, u djaska, myślicie, że to miKasjer, prokurenci, buchalterz~r
stole?
krz:vkniiki.
wlasnym
:przy
j,gnorowany
. to być
i mali gmicy przeklinali go z uśmiechem
Gdy zaś dzied ~ub żona .odzywały się
.
.
na twarzy.
· do niego i wyraźnie akcentowały slowa a1by
·i
µ:ahinetu
swcµ;o
dl>
,wl1iegł
Wondcrlie
nie
aby
zakUnat,
je zrozumiał Wonderlie
cic:ż.foo o.pad! na fotel.
N1:bili tak glu1pich min i nic otwierali trnt
. Ody o pół tl<1 .pierwszej Hdat sit; do rcszeroiko niczem ·diiikusy.
uracji, w kt6rej zwykle jadał lundt. kelsla
Pn ś11iadani11 W·onderlie uda wat sic; ·na
ustug11iący mu, spytat 1miżenit::
ner,
je
willa
d wo.i-.zec i podmiejską 1kolejką, gdyż
Czem panu dziś. służy(: ·Pallie Wnn--dzielnicy,
ogrodowej
w
się
zn.ajdowala
g.<.l
Arszeni.kiem w pcm1idon:e, cz~·
derlio?
ud.awal się do Londynu. 1P.o drodze uważ
ze szrnkt\. Gadaj, stary
;poh1s11
ciankicm
nie pafrzył, czy wymijający go 1przechodłotrze!
nie, bez wyjątku prawic znajomi, dość unis<isie<lniej.\'o stolika, zaJ(,'tel.!;o
Za.ś oc.l
·
żenle mu się kłaniają.
znaj.ornych, dohicglo go zdagrono
przez
się
Na dworcu służba kolejowa starała
nie:
zadowoJ,ni.ć go we wszystkiem i :Wonderlie
-- Ten stary Wonclcrlie z111hv ~rasuje!
żatowat tylk·o„ że nie mógt słyszeć tych
że można. lnówić na niego wszyDobrze,
jawszystkich •pozdrowi'eń i ser·decznoścl,
sf:vszy. Ileż obraz by powstało,
nie
i
stkc
zgiQkornie
be.zwątpienia
ll:O
dę.rzyli
kiemi
gdyby stysz.at tyJ,kn prawdę o sobie.
ci w ukto,nach tragarze i kondtiktorzy.
1

1

1

1

\Vmtderlie w.zit\I pai.to. kapelusz i opunatychmiast restaurac]G.
Ody zatlzwo11ił Lill drzwi swe.i willi
poikoj('iwka, cly~ah\t.: ).!.'rzet.:wie, krzylrnc;ta:
--· Hej, tam, uważa(:, stare hyJJę wr61.:it·o i znów nas za1..:z11k .pilil\Val:. Schowajcie mleko, 1ho skwaśnieje, ~dv 011 na nic
s,pojrzy.
W halht spntkal \Vo11clcrlic syna - kalckc;, kt<'>r~", wydn~a.i<1c do nie).!.'o z uśmic
dwm rc;kc;, rzekł:

ści!

Vvr6ciłcś

j11ż

na nas.ze nieszczęście,

wyro·dny ojcze! l ), l.'.ZL~lllllŻ nic jestem
zdrowr i silny. Poszedłbym, ~dzie mnie ·
oczy ponios~\. i nic z11nsilh:v111 dłużej twej
tyra11.ii.
C<'irka 1pndała mu czoło dn 11cal11wania,

s;i;e{)Ci\C:
.„.• Pmvinnam si(: L'il'szyć. ojae, że :i:nthv
cit; wid.z<:, a martwi~· -.it;. że radnści tc,i ntlc:,,u(: jam 11iezdul11a. TH mi ;atrnt dni mej

l.ÓDŻ, dmi~ 13 czerwca 1926 ro.ku.
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lll!Pdości!

\V.imdcrlit:: hez s!nwa pośpit:szyl 11a gt'iZ otwarterni ralllinn,\· czckata ~ona.
Vv'nml1.:rlic spojrzał, i zdawało 11111 si<:, że
widzi .hl po rat. pierwszy. Blalla, pomarszl'.zolla tw:1rz, nknlona hyla pasmallli siwych wlos1hv, w.v·hlakk od kz OL'ZY ]latrzyly z trwni.liwcm oddanil•Jll, a cala 1111~
z1m:cw11a jci.;o trrai't·
stać slaniala sii,;,
stwem i wyhuchallli wśt:lcldosd. ktiin: 11a·
i.de 11zm.vsł11wił sohk z przcra~lhq doklad·
rt;.

U

Pańskich ołtarzy „

llOŚCii\.
.kstuś 11arcs;i;d1.~.

szc.pll!,'·
kncllank
pakami :..:;b,t.„:t.t ·.!;•i p.
Zatt..•skn'l.till .!Il:~ z,1
·1mlicz•kud1 i g;lnwic.
toht\„.
,f)zki.:i ukazały si<; we dl'?v;i~·dt.
Wornlerlic padł przt~d żoll•\ na 1u:an11
pokrni,·a.i:H.: poi;alunlrnml jej w;-'.:::u•lto,~ tHo·
nic .:r.as:-:lnd1ał:
Przebacz mi, m:h, 11rz.:ha.::'. ...
Cała trc'1jlrn zamieniła zdm11inm! -.pojrzc·
ttia.
CM: to znaczyło'(
Czyżby m6~t sh·szc~. i:ośmr m1'nvispytat dclmtko 'Yll.
. Ir?
· .fakże h;vm i:lti:kd nii~dy nie słyszeć
jt:knąr
tc~n! Nigdy tc.140 nit: u;;łys:i:et:!
\Vnmlcrlh:. Jlnćhyla,1;1c ~łowi; do ntlg fony.

ta Zc111a i

drż;wcmi

Bll!dsza it:s:r.czc. nii zazwvcz;d, Jlcln.vm
l-!łnsem ouc;nvafa ~i<: !lani \Vnndcrlic,
dadz<~c Pil!s1.c:wtliwym rud1cm 'wtosy mąłez

i.a:
ŻL~

Najdrnżs:r.y, jc~li

to istotnie prawda,

sf.rszysz; z;mni..1 n. 11icd1aj te hędt\ pierW!iZC

słowa moje: km:ham di;, m()j jedyny, kocl1am nud\,lwszy~tko. Nic tuy,o cztnw·icka w

tc1hie k11d1a111 iakit•iw z:na.ia inni, ale ciebie,
mojc).,':o nfoia.
ktt'ir.vś hy! i jesteś
Tłum

Ir.

Uroczyste modły wnoszone przez J. E. Ks. biskupa .Tymienieckiego wraz z tysięcznym tłumem
wiernych'.. podczas procesji święta „ Bożego Ciała". u jednego z ołtarzy- przy ul. Piotrkowsk iej.
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Odbito w drukarni: 1,Kudera Lódzkiego".

Teatralja.

,,Arcydzieła"

pracy

młodzieży

szkolnej.

„Wróg

ludu". - Poznmi - Kraków
Lwów. - Co nowego zagranicą?

Teatr Narodowy wysta:wil w tyd1 dniach
odda wna niegrany w P·olscc .dramat lbse11a „vVróg ludu"; Trzeba ·przyz.nać, że
dzieło· wiel:ld:ego dramaturga północy, budzące niegdyś wiry s prz.ecznyd1 prądów i
opinij, wywołujące namiętne SPOTY .i najdalej id<{cc zachwyty, zbladt,o nieco i zszarzalo w perspckty·wie czasu. Ide·ologja bchatera -· Stockma.na i jeg·o słynne powiedzenie: „najsilniejszy jest czl'owieik, kitóry
sfoi sam", 1pomirno ni.ewąt,pliwe.i prawdy.
teoretycznej, dźwięczy jednak nieco .pusto
w 1ptaszczy2nie życia codziemH:go. :Epoka
S·Olidaryzmu i przemian socjalnych, które.i
jesteśmy na1ocz.nymi świ.ad.kumi, wskazuje
ra.czcj na potc;gę .zoiri;anizowanej gromady,
jako na motor •postępu i Nlzwoju wartości
spotecznych. Niewątpliwie - na szczyitach
myśli Judzkiej i wpatrzony.eh w ·Przyszf.ość
czynów stoją owi wielcy i dumni samo·tnicy, pndol:rni Stoc'kmntt.ow.L Bez · pornoc~r
wsza,kże żywych sil otaczahiccj społeczno
ści ci ibsenowscy samotnicy ihyliby
d.ziś
tylko symbofom abstrakcyjnej woli, nieuzbrojonej w możność twórczej reaHzacji.
Jak chcą niektórzy, ibsenowska .przenośnia -„- W:alki dr. Stnckm~ll!~t z „zanicczyszcz.cnicm w6d" nie Jest dość szczęśliwie
skmrntrutiwana, stanowiąc zbyt wątłą ml1

slrncz11i~

dla

śmiatvcll

.pon:wów

„Wroga

lt:du". Być może. faktem jest. że dramat
Ibsena nic znalazł szersze,:;·o po)l;losu w za;•.bsorbowanej dzi!~ .polit:vk1 stolicy i przeszedł iaikoś bez większego wrażenia. Nie
można się tu powstrzymać od uwap;i, że
kilka ostatnich premjer Narodowei:;o należy ·zaliczyć do ·przedsiQwzięć pod wieloma
wz.ględami

nieudanych.
Teatr Polski w Poznaniu .z.a.pre;wntnwnl

nie·dawno dramat nie.znanego autora, .p. Bolesla wa Kor.eywy, p, ł. „Grzech". Sztuka,
pozbawiona pr.a;wie zu,pełnie akcji .i nasiqkła

mlekiem „przy,by,~zcwszczyzny" z nai.pierwszego ,.jej okresu, zrohila zupełne fotsco, p.oimimo nacler starannego .przygotowania jej pr.zez reżysera Szpakiewkz.ai. Po~
znański Teatr Nowy ·gra z ·clużem powodzeniem. milą krotochwilę I~a·packicgo „:Papa się żclni", znaną naszym czytelni.kom z.e
zlo·żonego ·o ni·ei 'w swo,i.m czasie s·prnwózdania
Najśw:ieższą ';premiera. Teatru im. Sło
wackfog.o w !K:raikowie jest ·dramat ·R-omain
Ro.Ua:nda „Ora życJ.a i śmierci". Jest -to
.naJpotęi11iejs.zy; najmocniejszy bo.daj . cz!on
znanej tryJ.o.gji rcwolucyJncj. W dramacie

Romain · Rollanda odniósf wielki. su:kccs w
roli :Courvo.isier.a .p. Brydziński, występują
cy g.o.śdnnie in.any a.rtys·ta scen warszawskf:ch.
Lwów po.zostaje wciąż jeszcze .pod wrażeni.em mistr.zowskiej gry Solskiego, · które~o ws panial·e kreacje, ·zwłaszcza w szekspirowskim „Wieczorze Tr.zech Króli", ora.z·
w dramacie Mereżkowskieg.o „Car PaweI .I", 1p0iz·o·st.aną bo·da.j .nazawsze w pamięd pubHczno.ści lwowskiej. Z pozosta!ej
1

1

Precesfa „Bożego Ciała" w Łodzi w tm:iczyslym pochodzie przez ulice miasta.

obsady wspomn.ianych sztuk 1mlcży wyobok rnistrza So.!skiegn, .p. l(asil1skq (Viola) oraz Bnrwirlsk<t (,Anna (.iagarimi:enić,

IHYWa).

A teraz wyjrzyjmy nieco· .pt>za rodzime
np lotki i( paszport zagranicżnv r.bvtei::zn.v !)
i zobaczmy, co sfyclia~ w tea-trach stolic:
euro.pejskicl1.
W Rzymie
grnpa artystów teatru if'iran·dclla w.vst.a wita niella wun sztukę st:vnne·g;o twórcy t. zw. futuryzmu (dzi.~ to Już
jest hoidaj, że passcizm)
Marinetti'eg;o p.
tyt. „Wulkan". Dziwne tn widowisko, z
ośmiu obrazów :do·żone, wyworato swn dt.!straorclynaryjnościq gorqcc protesty •Jnthliczności. .Prtiba ,,pac:rfikacji", podjęta przez
ant ora, :uistala bezowocna. 1Przetlstawicnie
musiano ·Przcrwuć, a „\Vulkan" 1rnz0Btawlw.szy troch~ dymu ·i swędu, z~as! rrn scenie niesfawnie. Prawdę powiedziawszy, tn
te futurystyczne szopki mat.o jui kogo dzisiaj zająć mogą.
O innym c1kspcrymencic donoSZ<l z11.{i\v
z Berlina. Pis:.vwano 1dotą<l szh1ki dwu lub
trzy·oiSohow.e, że wymienimy „.Prawdziwą
.mHoiść" -- Bracca, „~wit, dzieri i noc"
Nicodemi'ego, ,;Dja.blicę" -- Sc.Mnllcrra.
A oto autor niemiecki Arnold Brotmen (pisaliśmy już o nim w naszych zapiskach)
stworzył dramat z.g.ota - jednoo:-;o.fwwy p.
t. „Qstip.plzug". Jest t.o wtaściwic monolo~
wspomagany jedynie efektami świetlnemi i
gfosami za sceną. Pomimo gry. znaJwmitcw
go akotora niemieckieg.o Ketnera w t:vm
J)st.polZil'gn" efekt sztu.ki Bronncna wypadł dość miernie, chociaż to autor niewąt
pliwie z lwim pazurem.
1
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Jedno z czas11pism tea!r•dn.n.:l! podaje
szcreJ,; dek;rw.vi.:lt szcz~·gr"1!i'1w n t. zw. Ti.:atrze di Villa f·\·rrnri 'IV Rzrmk, ·ktciry powstil1 w r. t<J2.1 dzit:ki wicllwp:uhkicj iuil:jatywic ksia:i.<1t Ferr:iridi w kh wtasnej
willi. Jen to teatr dlit t:!ltr. teatr, ktt'Hy
:H;d:ic ohn.it:tny na j;1kk:lw!wick s11łi 1.:cs.v
JHi·~.owe, lila za swi'1j i.:1.'1 j1:d,r11y \vykazanie istotni.~j wartoś..;i d:dda sztuki. \Vid1rn 11ii; tci:;o „dwnrskie~o·· 11khhn teatru
w.rpd11ia ddmn1c knlo litcl"al.'ko ~ artr-.;tyl.'1.11e, d1i<:ki i.:zernu
atmosfera tla\vskruś
lrnlt11ralna poz\vala na żywe i hczi11h!resownc ;:upl.!h1ie obcowanie '/. dallL'lll dzickm

F ragment d z1a
• ł u k raw1ec
• k'tego z wys t awy p·ra"„ uczn1'ów 1' uczenie szkół zawodowych w Łodzi, otwartej w budynku .Miejskiej Galerfi
·
Sztuki przy ul. Sienkiewicza. .

1

Piękno Łodzi.

.·

S\.'l!lli(;Ztl<.!111.

Naczelm\ wyt;v\.'r.11:1 ornaoizacji artyst.vtcll:o ur.nd11alnc,1.:n teatru jest ścisfc
zad!nwanic jednośd repcrtuarn. W scr.onie r. 192.r:i w:rstawionn sztuki Yi:asta. Rosso di San S.ccon<la, StriudhcrKa. Vildraca,
Mmiani'ci;n i in. Na scznn najhliiszy zaJHnvicd:r.kino: „Od poranka dn p(1lnocy" ·--·
J. Kaisera, „Maszync <lo dawa11ia 11
• Ricc'a, .,Ż<1dzi:"
<>'Neill'a,
11Księi11iczkc
Turantlot"
Oo·z::d'ei.w i t. d .
Dusz<\ tej imprczr teatralticj jcs·t. obok
dy.rektora ks. Marin ferrmi. źona jego,
ksl<;żna Olga ferrari, ktt'iru sama kreuje
liczne rnlc c.Irnmatyc;mc w w.vsta wianych
1.'t.llcj

'"

I

I

sztukacłt.

Bodaj to hyc wf oskim ksiccicm, posia-

dać dużo rpkui~'"tlr.y, własny patai.:. a

w lllm
na tak wyso1kim .poziomie postawirn1y teatr
dla w.vbrnnych! A K<l.v·h.v tak wśr6cl ary~
s·tokr.acji ,polskiej znahlzf siq szczc;śliwy naśhi.'dowca. „

Delta.

·:

J. '

,\

11 ,]

li'

'. •·Ilf.~
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At.

Kościuszki w

promien'iaoh cz.erwcowiego

afańca.

„rtad ~mnem".
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Grodno.

Most koleJc;>wy.

Z okolic Druskienik.

Druskieniki

Widok od strony .Memna.

Grodno.

Widok z Niemn 1

Stdek na Niem

Kanał

Niemen pod

Augustowski.

. •. ,Ni~.m.en pod Balwierzyl!'.zkami.

-·Kalwarf a.

Olitą.

Widok od· strony Kirsny.

Niemen pod Pranami.

Kanał AuguatoWtli
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Z NADSCENKI.

SCENY Z 11 DZJECIĘCIA FRANCJI",

·------------
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Powrót znakomitego uczonego polskiego z „Czarnego

olbrzymiego dramatu, osnutego na tle Wie.lkoiel Rewolucji f·ra111cuskief a wyświetki.nego obecnie
na ekranie kino•teatr.u „Casino" w Łodzi.

S8KCESY „VARSOVU'' W

humorysta polski p, Henr.yk
swemi piosnkami stałych
iywalców "Teatr-alnej 11 ,

ŁODZI.

Lądu".

P. d-rowil F1·;1n'<r>wslca, śpiewaczka
opcrown wysł~puf\: z powodzeni.\:m w rcstaurucji" Tcatn1lneJ".

Powitanie prof. Ossendowskiego na dworcu w Wamzawie po powrocie z wyprawy naukowej w dtungłe e•frykańskie.

Doskó'nały

Domański bawi

Ambitna cf.rutyna Jekkoa.tletyczna. warszawAkie,t?<l klubu „ VARSOVIA 11
odniosła zasłużony

11ukces na zawodach urządzonych w dniu 6 b. m.
przez L K, S,

Wtem - cóż to? Ypsylon rnię,dzy dwoma zlomami gcir.sh::i,emi? Czy nic sfamtątl
pochodzi o.clziedzicz·ona przeze mnie akcja?

f. M ii! Ie r.

AKCJA
Ze spa,dku po ciotce mojej 'Karolini>e
mi w udziale ·jedna akcja.

przypadła

Jedna akcja

'f.o warzystwia

AKcyjnego

„Iks" wyrobu pit w Ypsylonie!

Zacząf,em .gmączkowo szperać

nej teczce z pa·pierami,

w

błękit

zatytułowanej

,.Dkt

·W chwili.. ostatni'C!1 przygoto·wań ido wyjazdu nadeszla ·odpowiedź:
„Z ·przyjemnością - ogólne zebranie
12 maja ~ zgłoszenia w ·banku Zed.

pan1ięci".

Z poważaniem „.Iks'':

Tam bo,wiem

schowałem mo·ją

„Iks" ak-

cję.

1Mocno zaintrygowany, umooo·walem ,ple
cak, wsko czylem na r.owe.r i... w drogę.
1

Naturalnie, że to nie imponuje. Akcjonarjusz o jednej akcji? Któż.by się się z
nim liczył? Jes.t .zerem. śmiesz11em nic!
A jednak„.

dz.ięiki

owej je.dynej akcji bylem ,przez jeden dzień des·potycznym wlacą.

Ten ni>ewiar,o,godny fakt

miał

miejsce

przy niżej skreślonych ·oikolicznośC'iach.
Ukła.dalem

pJan J1wch. letnich _wycieczek._
po górach, ·dolinach i jez.iornch, Iubują,c się zawczasu cudami .przyrody. Jednocześnie mój wskazujący palec
przesuwał się po leżącej przedemną na stole mapie .ge,ografi'cznej.
Bfą:dziłem my;ślą

M~f.iPołskii :W ~ekaie "p; Ertmiiłisk1 -

zwycięską r.ę«ą wyszedł z walk o mi··
sh'zostwo Polski w ubiegłą niedzielę

• na ringu w Helenowie.

Nowezorganizowana s-ekcla rugby przy t, K. S-ie.

Jest.
iotików i

Leży między

listem

·O

jakąć c.zystą ćwiartką·

·zapa.clm fipaipieru.

Przyjrzałem się

wyraźniej

jej. 1Rzeczywiście. Najwidnieje nazwa „Ypsylon".

Po·d wpływem natchnienia skreśliłem na
tychrniast list następującej treści:

„Do· Dyrekcji P:ahryki· -iPil .T,o:warzysitw.a Aikcyjnego „Iks" w Ypsylonie".

.

1

„Jako akcjonariusz .mam zasżcz"yt niniejszem zapytać, czy mógtbym, mając
z·amia·r niebawem być w .okoUcach Ypsylonu, zwie·dzi 1ć ;po <lrodzę fabrykę?
Z

7-

po 1w.ażaniem"

'

.

Gosp·odar.z hoteli1ku „Pnd
wichrem" zbudz.it mi'ę wtasnoręcznie .gwattowneim stnkanien1 ·do drzwi z niespokojneg.o snu. śniło mi się Ogólne Zebranie czl•on
ków T,o,w. ,,,Iks". Bilans, zysiKi, straty, akcje, dłu~riicy, w.i;e.rzyciele; dy•rekt.or,• sekretarz, z1arząod, .afocjonarjusze; l"O'b.otnfc.y ·___: cala arma tura prze·dsięib,i.o.rstwa w po.sfaci wizyd ttpiornycli osaczyfa "mię zewsząd,· tark;
ż.e otworzylem oc.zy zlany potem.
W 1okna z.aglądal ·przeczysty 1błękit niebi.os, ,obojętny na wszelkie ·O·gólne •zebra11i:a
i akcje.
Ypsylon 12. 5,

1

w.czoraj jeszcze puszysty ś.nie.g sy1pal,
g.dym z 1plecakiem na ramionach .i laską 1PDdróżną w ręku 1piąt się długą serpentyną ku
Ypsylon owl.
- .Czy pój,dę w góry? - pyt,al go.spoda.rz.
- Nie ·- ·O·dpartem - jako . akcjonarjus.z i-tlę na Walne Zebranie do fab.ryki
-·~

„Iks".

- Tak? \Na Walne Zebranie? - powtórzyl gospo,darz z szacunkiem, a w myśli dorzuci! ! markę do hotelowego .rachunku.
- Gdzie jest droga do g-machu dyre·kcji '?
- ·1Pmst·o, a ·potem na ·Pm wo, jaśnie panie - od.powiedział go·spodarz z gfęb?1ldm
ukłonem.

Zadzwonitem do biura. iNikt nie ·otwiera. Co za skandal! Niie stać Towarzystwo
na ,portiera? Pchrndcm dr.zwi. .Roztworzyły się na roścież.
Przeszedłem przez 1pusty 1pok(Jj i ujrzatcrn w następnym przysadzistego jegomościa zmieniającego marynarkę z grubego i
wysza.rzanego sukna na długi cz.urny sm1

dut.

- A czego tam? - .za w.olał do mn.ic.
- Jestem„„
- Wiem, wil!m, oferta smar6w 0Jej11yd1
Benzi gera i Go. Nie potrz.eba. Mamy zapas na siedem lat. Nn, i. dowidzeni.a, i<lc;
na ogólne zebranie. Hozmniesz .pan? 0g;ól-nc ze~bra~nie !
1

Idę

-

z panem dyrektorem.

1

~ iPan?
_j

iPan pozwoli,

że się

prze<lstawic;: .ak-

cjonabusz Mi.lllcr.
-i Tak„. tak. .. tak.„ dlaczcg.o 1pan zaraz
ni<e P'.owiedział, .panie„. panie.„ 1pa11ie akcj.onarjusztiT.
Uścisnął

mi rękę,· spojrzał na zegarek,
oznaj.mit, że za 10 minut zebranie sic; r·llzppczyna, a trz.ej gf.ówni .aikcjonarjuszu, którzy 1przyjeżdżali co roku telegrafowali, że
wskutek śnieżnej .zamieci utknęli w dnHlze
i wobec fego ja jestem d.0 tychczas jeclynym
1

akcjonariuszem.
- Ile

wJaściwie

akcyj pan posiia1da?
odparfem !}Okazując karto
wy1borczą, wy.daną mi 'Przez bank Zed.
~ Jedną? :--:- ździwit się, zm1•ema1ąc
znowu. ton - .a• wie ·pan - cią.o;nąl dale i .ile mają akcyj ci. panowie, ·W ugrzęźli w
-Jedn:ą

-

śni.egu? „

Dwa tysiące osiemset 0 si emdziesiąt sześć, wzumie pan?
Nie l111bię ordynarnych ludzi. Najeżytem
się

1

1

więc,

jak s.zczecina. Błyskaw:icznie
przyszł.o mi na myśl 1parę .pan.grafów prawa handliowego, które stu.dio·walen1 1ednego

z ostatnich .dż,dżyŚtych dni.

.Redaktor: Klemens Orchulski.

- Wszystko mi jedno - nclch\km sic:
za lekceważące obeiśdc - wszystko- mi jl.!dno -- powtórzyJem - ja jestem, rozumie
pan? A para.l!;raf sześć tysiQ·C.\' siedemset
osJemclzicsi<ltY dziewinty prawa handlowego gfosi, że zwyczajne .ogólne zebrani•B uchwala niezależnie c.d ilości posi.adanyclI
akcyj„.
Sekretarz dyrc,kcji, kt6ry st.an<\! we
drzwiach, skiną wszy mi g:fowq, potwiicr-

dzit:
-

Tak, tak, pan akcjonarjusz ma stu-

szność.

- lim, w takim r.aziu chod:i.m:v
zgodzi! się .dyrekUH i uc.lali.śmy siQ dl} sali JH1s]1)dz.c.)11.
W przcdpolmiu wisiat cvlinJer
t11
cztonck RH<.ly Nadz.orczej, miejscmvy burmistrz przybyl 11a posiedzeni<:. Powksikm .o.bc~k 1w1dr<'iż11ą •..:z<wkc; i 1 odtlaws:ą lrnchalterowi moi<\ 1kaPtQ wyborczq th1 :wreg:e'.;trow,a nia, wszedlcn1
iw salt;. Przedstawiono miQ 1p, burmistrzowi, '1lr1czcm z
wyniosłym gcstcrn zah1tcm miejsce, zało
lYWSZ.\'

niedbale 110).!;G Ila !JO)!;<;.

w.śr6d

urcczystej i.:iszy, pr.zcrywancj jcdynic monotonnym warkotem maszyn w
warsztatach, prz<:wodnicz:v::y otworzy! posicdzenic.
-·- Czy sz<1trnw11i panuw:c .a1k .:jt1narjusze
życzn sobie wyslw;liae sprawozd:1t1ia n·cznego? - zapyta! nastc;p11;c.
- Tak -· odparłem krMko.
Od sitolu prez.wljalncgo doszedł mię i.:ichy pomruk 11iczu,iJownlet1i.a, lecz sekretarz
postuszn:c z.aczql czytać sprmvmdariic.
Przy .p(}zycji „różne", ·przcrwutem mu:
- .Pr.os ze; o gtos !
Pr.zy stole 1pr·cz.rdjul11y.m poruszc11ic.
- Czy ta pozycja obejmuje smary olejne?
Szybkie przerzm;anic struli w ksi<;g"ai.::lt.
-:.. Tak -- odparł w korku dyrcktm.
-- Dobrze. Stawiam wninsek, ahy nie
ro1hi6 na przyszłość zapasu na siedem lat.
K.onjunktnra w tym przcmj·śle jest nicllhliczalna, moi .panowie.
Dyrektor nsilowat lllrtl'..!;lH\Ć ·do 111nic, ale
utktlcm, że tc,1.w nic widzc:.
'Wreszde przewodnicz<\ CY pusta wił Wllio
sek o .•przyjecie hilamm i h11<lżct11 na rok
przys·zty. mos jego przyfom dr:i.at ukcn.
1

-- Proszo o g;los ! - odezwa tern się.
Oblicza .prczydjum zasty~ły w naprc:żc
niu.
1Lubowałcm sir: 1przcz chwilę t.rm klllminacyjnym punktem mej dyktatur~.„ p1,:czcm
.zwolna wycedzitem:
- Nic mam nic przciwko bilansowi
preliminarzowi ,budżetu -

Na twarzach prez.vd.iurn 1ii.lpn;że11ic.
·-·· ale -Znowu napr1,·ż1ina atnwskra przy stole
prl.!Z.\'djalnym.
ale WllOSZ\,~
/C wz:~.ll;dtt
!l·OWllY wzrost ,tJywidemlr:
PO
1

Ila

j)O-

pierwsze:
Nadzori..:zej n

pndnicsienic tarrtkrny I~ady
trzy .procent
13f.ogi wyra.z 11prnm:l:11il ( lllkzc burmistrza.
pn drugie: p11llnit:sit:rti1.: lto1111r;1rj11nr
dyrektora o l!Hllł mard;
Na twarzy drrcktnra !\tdoslle osh1ph.:11ie.
- pn trzecie: ;.:rat:dik111:,i\' \V wysoko~ci
ltJO marek dla kai:dc:;:n llt'lt;dnik;i

Sukcesy warszawianki na scenie

B!ldialt<.:r prz.r slolilrn 11 wi:j~;cia d11 sali

1,erwat si1; rni11111w11ll z mil'.]si.::a.
.a

łódzkiej.

w wys1d\oś1.·i .lll mk. L!l;1 każuc~o

~.~

rnlrnlnika naszej ial1r.vkL
,\Vśród

JHHillln.'.nlli:l.':u lll!s!rn.\u przewntl-

llicZ<\L:Y zabrał

:dos.

·---~--

J< to z upra \Vlliolł.n:lt do ~d11sow;111ia
akci1111u.iu-;zy .h:s! z;1 !t•111i w11io..,karni
11iei.::li p::dnksic n·k1,; do ~;1·1n
1'1:<lnioslcm ~zlyw11<1 rd·«:.
Klo .prii;1.'.lW w11i11,k1n\: ':'
( J1)11śdlcm n:k1,·.
::-;d.n:tarz q1..kzst;d pw:k1 pr•1!•il\1ilt1 n ,icd111 m.rśl111:111 przvj~'.1.·i11 W">.qs1k'.d1 wuiu·
sk(1w.
1'11

r;;1mkllli;ciu pu,kd.~t'!lhl w:„t;ikm pc~

leli ;.!1n.lnn:=.i..:i, :•kl1111ik111 ,,il,' ,,/!:l.Wliłl, W\'~
s;.:cJlcm /. sali, wl„f\ km ~l;1p},1;. mim1łc111
sz.vblrn warsztat,\, ~•WMt: 1;1 11k~;rn1i śd~a
h1·.:t' mi1; z nkh:n l~1.:)J;~1 pit,;\ .1 '•!>Hirt.t•nia i

~--""-~'"~·-

epitet.V uiar1.111;1•1t\:l.!;q pr.~t·.~1.: mnie 11;1 ~odzi
llt: ll:l'Clllit1111 tlf;!.<i111iv,· 11r1~:i.ls:1;hinr'\t\Va ak~

I

i,:yj11cgn „Iks" i d11p;1dl'-l\' i.In t1·.;;11„. rzttd·
tt:m sit; w mii;kka tr;rn 1:. z;1111p,1.,1i.: >iit: ntl

•ll11i.{n th1mi11111.:;.';11

śmkchu.

\VSZl.'ChwLitlna 1ml1;~:;1,
I lupicr11 11.11.ajutrz 11ra11a 11 hrz':~~l! nmp
1 1knhmt~i :-t1·1.clht1:111i ska·
drt:i tafli .iczii
!ami o ~nici.n.\ch tmh;rn;n.:h. i;:dy nat!arcrn~
11li.: 11sll11w;d1.~lll ztow
'-l'dHz.n.!•t r.r!~ki; na
prz.rnt;tt: /. wc ~tHahzcj \.'.Zt'.I' \1t 1il!t!J kartki
w.vhon.:1.cj, picrid1!
IH•\Vaż1tr filmrnfit.iz·
nr u;1stnH i ~wiź1H.1~ Wl'.•,uf;1 piu„cnk~ po"
w1,·drowa!cm w
w swicżcl po~
rannej rnsil.! stnl\i ~1ir-;kic .
Tlum.

J,

l1

Saw.

~..

P • .Mila Kamióska, urocza artystka teatrów warazawskich, święciła trfomfy w ubiegłym tygodni.u na scenie
Teatru Miejskiego w perlącej się cizampańskim humorem komedii p. Kiedrzydskiego P• t. "Kobieta, wino, daacing".
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