Niebawem nowa złota 1rybka wpad!.1 do
jej s1i1a1tiki. iPan .Wiktor v. Dilrire.n nie:zem ·O:sotbHwem s·ię 1nlie wyróżniał z pośiród gr.ona
z,nany,oh je1j mężczyzn: a.mi m.tody, ani ·Pięk
ny, nie grzeszyt również •Z1 hy1tnią .inteiligencją lub 1choć!by tyliko :t·owarzyskim dow>Ci1pem. 'Kf.óżlby jednak zwracat uw.a1gę na tatJ\lie ba;g;atel!ki wobe1c i-ego, ż·e mi.al z1nac.zny
de1po1zyt w jednym z 1pierwlSzorzędnyc!h :hauków w .pa1pierach zupeln.ie pe·wnyc.h?
S!koro 1P. ·Wiktor Dilrre.n IPO miesiącu
znajomo.śd wy;s.tąpif z formalnemi 1oświiia!d
czy1nami, 1piękna wdowa rnie ·odr.a.zn :raczyfa
wyrazić swą z·godę.
IPrzyłożyws.zy chus.teczkę do suchy1ch .o.czu 0id1parla m~lancho
.Jiijnie:

- iPro;pozycja pafls,ka, sza1nio1wny przyija
cle.lu, pochle·bia mi lbard.z·o; ale 1proszę zważyć, że rana mojego serca jeszcz.e c~ągle
krwawi, wsipomnienia mię dręczą ...
Diiirr-en mocno ,zmieszany sięgną! 1po kapelusz.
- Dirio1gi przyjacielu, zechCtiej mię zro·z;umieć - ,p1oś1pieszyfa pani Mefanga zatrzeć
wraże111ie ja z mdością jestem go1toiw:a
być twoją. Ale muszę dę !PWsić ·O wzgqąd
na moją n·iedawną s1tratę, 1Móra będzie tów,J1iież rzucala cień na nasze młode 'S:zczęście.
Ozy lbędziiesz wyiro.zumiałym ·dla twoj.ej Melan:ji?
- O, najdrnższa! Naturalnie! I dokfadać będę wszelkiich sfarań, aiby ranę twą
zabliźnić zawołał Wikt1or wnielbowzię

ty.

iW niedługim czasiie związek mi1ędzy l)}anem i :panią iDiirren został poibłoig.osfawio
ny :i mt.oda 1p.a ra wy1brala ,się w podróż poś-Iubną. iDiirren umy.ślit wycieczkę w .p:ęk
nej ·OJ.czyste ,góry, ale pa.nil Melania zaaważy1la, 'W'ZdY·Cha'jąc:
_!. ZwiedzMam naszę piękne Alpy w cza·sie med 1pierwszej .pod.róży 1p01ślubnej. Co
za biolesne ws1poimnienie ! ,Jedźimy lepiej d·o

iParyża.

Zmienj.ając

pieniądze na franki Diirren
zlorzec,zy.t w duohu „jemu", że ni1e spędzil
miodowych mie'$ięcy \V Paryżu, ale nic ma
to ·poradzić nie mógt i musfał się wy;zec
nielbo~ycznych, zieJ.o.no - śnfożnyc}J Mp
P.o lkilkuty1godnii'owej ··wę·dtówce w stolicy franc:us.kiej ml-oda :par.a ,v,o·wr·ócifa :i ·WY.nająwszy W1s1paniałe m~~s:Zka:rtie w :je,driej ::z
WY1kwin.tnj.ejs1zych · dzielnie . zabrnta się' wPr·lem .ct10 htksusownego meibilowania.
- 1P re1cz ze s:taremi slprzęt.a.mi ·--'- ,zadecy,dowal.a mioida .panł - będą mi na każ
dym kroku bo'lesnem ws·pomnienfom.
:Portr·et ·świętej .pamięc·i umieścUa jednak
ż~ na wido.cznerh miejsc11 w salo111ie. Urzą
dzenie mieszika.n.ia, 1przymierzainie ·olbstafow.anych w !Paryżu i już nad,eisztY,ch tuule.t,
·zaff ęfo pani 1Mela.niji wie'le .tygodni czasu.
iP·o·czem zac:zęf.a my~Jeć o riozrywkach.
Pewnego dnia wyra,iii.f.a ochotę udania
się ido teatr.u. NazaJutrz Di.irren aJ<rzv11i6st
dwa m~ejsca JPa:r.terowe do Opery.
Orano Lohen~ri1na. Ale rpanJ !Melanja nie
zwra1ea1ła najaru1iejszej uwagi ani na łl101ha1te1
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ra ani :je1go .Elzę. W z rok jej tik w il bez11sta~
ni·e w jednej z lóż ,pierwszeg·o !Piętra. Pioczątkowo Diinen dozna! 1prizykrego i denerwująceigo uczucia zazidrnśC!i, sk·or.o .jednak,
dziękti lornet·ce przeilmnał s.ię, że dwaj s-iedzący w :loży mężczyźni Hczą razem wzią
wszy z.e 150 lat, zazdroiść us 1tąpiJ.a miejsca
deka w.ości.
- Kto są ci dwaj ,panowie w loży ,pierwszego 1piętra, kochana Melo? - za,pytar.
- Nie znam lich - od1parl.a.
- A jednak wciąż na nich patrzysz
-- Ach, 1Przeprnszam cię! Positar.am się
teigo nie ro!Mć.
- Czy z Iożą tą związane są jakieś cieka we wsiponmieni.a?
- N:Iestety, a.le mówmy o czem Jinnt-rn.
- Nie. O miczem ·iinnem inie mówmy.
Czyż:byś miala Pirzede mną tajemnice?
- Sikoro ikoniecznie chcesz, muszę C''. po
wiedzieć. A'le niiema. w tern ni.c zfe:gio. Cóż
ja, hi·edna., na to 'P·or.a.dzę, żie .raz 1po .raz
przypomina.ją mi się dawne czasy.
Otóż
lożę tę cihciat mi święitei pamiięci 1Rnbefr
1

1

zaabo.nować.

-A ...
- Tak. INosiJ

się z tym zamiareim z·esztej zimy. [)a.wat mi wówcza.s tdo wyhoru:
auto, Jit1\b lożę. Długo się waha.tern, wreszcie wy1bratam auto. Ale n,i·esłety, nie zdą
żył mi go tku!p·i·ć.
- Bądź temu rada. Kto .ma wtasine auto, z·byt mato mchu używa„ „:On" za 1ś
skl·onny 1by,f, jak i ja do {uszy. Jeszczebyś
sob.ie późnliecr rnbifa wym6wki.
·
- !Pirzeciwnie. Wfa!śnie .dlatego, że Robert musiał dużo się ;ruszać, a ja nie mogfabym mu ~,prostać, 1pragnętam mieć 1powóz
by :móc za nim ina Prnter 1 pod.ążać, nie lulbial bowJem koahany mąż zos:ta wii.ać mnie
sarną w mieszkaniu.
- 1Moż.e to i raClia. Pomyślę na·d tern.
Pa.ni .Mefanja umiała tark. manewrować,
ż·e mąż nie sam myślał, ale razem ,z ll'ią i
wynikiem .tej ws,póJnei . !Pracy u·n1y sfowej
by!o, że Madame spotkały dwie 1n1ies1podzi.a.nki: w dni.u urodzin - a·bo·nament na
lożę, w dniu zaś imie.nin - auto.
Czas .upły.wal szybko 1pędząc·ei w aucie
pan.i 1Me'1anji, a Illieoo wolJ11iej sipa·cerującemu
Pi·eszo panu iWikforowi.
Od czasu do czasu ,pani Mefanj.a miewała równi·eż !kosztowne ŻY•czenia, któ.re dzie-1ny Wiktor wspakaj.al be.z szemran~a. Czyż
mógl 1postę,pować !inaczej? Czyż · inie byl
1

1

1

1

zmuszony tr.os,zczyć się o fo, ;by ter:a7nieasz·ość jego żony była również 1Pięikną, Jak
przeszilość JPOd ,panowaniem pierwszegio tak
hÓjneigo maJżonka?

!Mimo to zdarzyło się 1p·ewnego razu; iż
Diirren wrócliwszy do ·domu, .wstaJ wnę z
trng-icznym wyirazem .na twarzy. Przy jego
wejściu odjęla od ·oczu stereotypową chuste;czikę 1koromkową
chara1kt>erysty.cz11ym
g.estem, wyklucza.ją1cym wszelką wą!tpldwo:ść
w rze·wne fzy wfiai§cideliki.
- il\ifolu! Łzy? Co fo znaczy? Czy ci
bratk ·cze1go?
· - 'O, nie,.„ nife„ ..

-

Kryjesz

coś

,przede mną!
t 0 .li tylko dlatego,

~ Jeżeli mikzę„

1

że

chcę ,przykrości oszczędzić.

oi

- tPrzeraża'sz mnj.e ! Usilnie cię ,p.roszę,
powiedz mi, dlaczego płakałaś?
- iDolbrze, ·powiem ci, to jest dzieciń
stwo i ja ,przyznaję, że jes tem najni·ewdzqęczni-eijszą z żon. To nie do darowania
abym wśród naszego szczę:ścia miewa!a ~·e
szcze chwNe wspomnień o :Przeszlośd Ale
to 1przyipadek. Przecl1CJ1dzifam dzisiał 'k·olo
magazynu me'go dawnego jubHera i ·CO widzę w wystawowem oknie? Naszyjnik perłowy, który biedny Robert rnk .temu cbcfal
1

1

mi ikuipić.

Mówi1ą, że

1per!y o.z.naczają lży,

Los smzys'iągł się chyba na mnie, żebym
wtaśnie dziś mijała ·oki10 wy:sta w1orwe me.go
juibilera.
'
- WłaiŚnie dzi1ś? Cóż to za osoblJlvy
dz1iei1 dzisiaj?
- :No, moje ·imieniny!
- Twoje drnieniny? Wszak ',9bcho<lziliśmy j.e' .przed kilku tygodn.iami.
- Tak;· to był dzień śwjęitej Mela.nHi a
dziś mamy świętą Dorotc; - -nieiho1szczy1k
Robert ·ohcholdzH .zawsze i drugie moje' imieniny.
.
Tu ,p.iękna )pani z głc;1boikiem westch11ieniem podniosła :koronkową chnsteczkr: ·do
01czu. Diirren nk nie odpowiedział, ale IPO
kilku chwilach wyszedł z domu.
Udal się na.turnlnie do 1uibHcra •i ·niebawem dobito targu o naszyjnik :perłowy.
· W1ktadając <klejnot <1.lo 'puzderiJrn wy~.:iite
go 1bf ę:ki1tnym aksamHem. iubfler m6wił do
pana Dii.rrena:
-- Jaiśnie 1pani będz!e /bardzo szczQśli
wą, ,g,dy się raz nareszcie stanie wtaścicie!
ką ;tego ws:paniaf.ego naszyjni!ka.
- Raz.„ nare'Szde.„?
- !No, tak. Pan o ni.czem nie wie? .. W
takim razie ·n·ie wy pada mi m{iwić.
- Pa.n .mię zaciekawia. Niech pan o,powie bez skrupułu.
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Sławy

polskiego boksu.

1

Pan nfo zna! nieboszczy1ka tPi·erwszc~
Ależ to ·byl największy Jmtwa, ja!kie.go kiedykolwiek zna.tern w swod.em żychi! Drżał p1rzeid :każdym
nj,e 1be.zwz;ględnic nieodzow.nym wyidatk:em.
W m16gorszą ipog-odę biedna daśni-c pani mus'iał.a. .cłmdz·i.ć ,piechot.1. O ·teatrze, koncerdc ani chciał słyszeć. W'Spaniala 1biżuterja
na ma.jej wystawie inrz·ejrnowa.ta g·o grozą. Tego naszyjnika ja.śni·e ,paJTi dawne gorąco :pragnęła.
Co najmn'Iej dwa razy; do
roku ma jej ży.czcnie '.posyJatem g.o qo. jej
domu. Ale za każdym razem ,otrzymywałem 1go z 1Powrołem z nofatką święte~ .pamięci męża, że zasadniczo nie wyida:Je pieniędzy .na .tego rodzaju fatafas.ziki.
-

g.o

męża ,pańskiej żony?

*

*

Tomasz -Konarzewski· ·i Erwin Stibbe - mistrzowie wagi półciężkiej na treningu
w Helenowie.

*

W trzy idni JPO pow~rższej rozmowie z

jubilerem portret świętej pamięci 1Pa:na Ro1herta ~po·wędwwal na stry·ch, a je.go rniej·sc·e w salonie zajął idoty.chiczas wi1szący w
ukryciu krajobraz ,z.1mo.wy.
Tłum.

Jotsaw.

Odbito w drukarni : „KurJora L6dzlcle10•·
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Niewiarowska i Kawecka,

Teatralja.
Pierwsze jaskółki.

Międzynarodowy

zjazd

aktorski. Co lubią Amerykanie?
Jeszcze miesiąc, ,półtora i staniemy na
progu no,wego sezonu teatralnego, Mórv trzelba mieć nadzieję - 1będzie pod wielu
względami pomyślniejszy, niż sezon pnprzedni. Nadzieję ·tę czerp,iemy przedewszvstkiem ,z farktu rozjaś1niających się naszy,ch
koniunktur gospodarczy,ch, .których zwiqzku
z możliwością pelnego i bujnego żyda teatralnego do,wodzić nie :potrzeba. Bezrobocie .i p·owszechny brak gotówki nie są s przy
mierzeńcami ani teatru, ani muz wo.góle. Dzisfaj - nawet się lepiej pisz,e rPoezie w
eleganckim, centrailnie ogrzewanym pokoJu,
aniże'li ongi·ś w zimnej mansardzie, ja k fo
podohnn 'bylo w ,,ulubionym" zwyczaju. Piszę „,podobn,o", g,dyż ty,lko relata refero, uważając te ni,eo,pa.Jane :poddasz.a i różne inne nędze wyjątkowe raczej. za doskonalv
kaw.ar cygański, mo·gą.cy zwródć uwagę filistrów na sprawy innego rzeczywiście wymiaru.
Za p·oprawą stanu materja1nego naszych
teatrów, a raiezej wespó! z ,nią, musi pójść
hardzi.ej istotna, bardzfoj rzetelna troska
już nie·tylko o :poziom repertuarowy, ,personalny i t.echnkzny, ale gtównie bodaj - o
s·twarzanie i budowanie nowych wa.rtości
sceni.cznych, choćby drogą śmiałego eksperv1mentu - wartoiści, · 1l1ez których teatr
wsp.ókzesny staje się dopraw.dy nudnym anachronizmem, więdnącym w .zastoju i marazmie. To, co pod:kreślitem wyżej -- to
nie są jedynie pia desideria, wyipowiadane
sakramenfalnie i -o:JwUkznościowo. Są to
bowiem s.pr.awy dokladnie znane wszystkim, któ.rzy czują swój realny i - intelektualny związek ze światem sceny; naidoktadniej zaś znane z pewnością - dyre!ktorom ·i 1kierownikom .teatrów, którzy niemoino'ŚĆ r,ea,lizacji najlepszych zaimierzeft
tłu
maczyć ZwYkli - nie 'bez ·słuszności - stanem budżetu i :pus·tikami w kasie.
!Po tym ·przyrd!ugim może ,nieco wstępie,
przechodzę do tych spraw, ·o któryc,h. dzisiaJ można już mówić zupełnie .konkretnie.
Więc scenę krarkowską, .po dy.r. Trzdńsrkim,
który jako.s ,d,otąd miejsca odpowi·edzialnego dla siebie nie ·znalazl. objąl na sezon
przyszly dr . .Zygmunt Nowakowski, aktor,
autor I doktór lfilozofji w jednej osobie. Kierowni1kiem literackim teatru Jm. Stowacki·e~o powstaje nadal dr. Swią,tek. iPersonel,
rpoza zwyktemi. u pmgu nowego sezonu
zmianami, ma być zmnlejszony o kinrka osób
,co jednak na 1 ogólną wa.rtość zespołu .. nie
wpfy.nJe. Za bardzo - i>Oży:teczną i ·Cefową
1

1

Lf1sk1cli.
rW związku ze zjazdem .dowiadujemy się,
że znakomity inscenizator berlif1ski, J essner
zamierza wystawić w niedalekiej l])rzyszlości „Nieboską Komedję" Krasińskiego w nowem i ·orygJnalnem opnkowaniu scenicznem. tA ·pro:pos zjazdu dodamy jeszcze. że
oficjalne sfery niemieckie :obstawiły zjazd

urocze i s1ynne artystki .teatru 11 Nowości

11

w Warszawie.
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Pułkownik

Rommel,

1

inowa.cję P·o.czytać

naldy planowane przez

nowa dyrekcję mzadzanie' wieczorów ekc:peryrnentałny,ch, ,pod.cz.as których grywane
będą najnowsze sztuki autorów iporlskich i
obcy,ch. Bę,dzie t,o rodzaj studium teafra~
nego dla doborowej :publicznoiśiei, która w
ten sposób ibędz:ie ·mi.a'ta mo,żno.ść zaznajomienia sfę z najnows:Zemi poglądami i kierunkami w dr.amafopisarstwie. :Poczynaniom tym 1przyiklasnąć wy;pada~ życzac, aby w tym względ~ie . inne sceny ,polskie
, wzięły-wz-ór z Krarkowa.

przestaniemy woła,ć o pomo·c ,dla nich i poparcie ze strony wszystkich miarodajnych
i odpowiedzialnych czynników.
iOtrzymujemy garść w,iadomnści o odbytym niedawno w Be.rilinie między.narodo
wym zjeździ.e zrzeszeń aktorskich. Z.A.S.iP.
re1prezentowal wice - prezes Związku .p. fr.
freszel. Ogótem byto na zjeździe 53 <lelega·tów z 18 rkrajów. Najważn.i,ejszym dzie- .
łem kongresu bylo powołanie do życia Mię
dzynarodowej Unji .Aktorskiej z siedzibą w
Wiedniu. W zarząuzie tej potężnej organizacji poz.ostawiono jedno miejsc·e dla reprezentanta pańs·tw stowia1iskich. Miejs:::e to
zajmie w r. b. Czedwstowacja, w roku zaś
przyszłym Polska (pewniejszy interes,
niż w Lid.ze Narodów). Poruszano pozatem sprawę Teatru Międzynarodowego według rPCJmyslu p. Gemier;a, sprawy reżyscrji
inscenizacji, stosunku kina do teatru i wiele
inn.rcli. Obra.dy przeplatane rbyfy szereg;cm lloskonatych widowisk w teatra.eh 'bcr-

na za\A odach hippicznych w ,Łodzi odnió~l ,kilka zwyciestw
. na ko111ach ż Wlasnej staJm.

Bardzo żywo .i starannie zabiega Towarzystwo przyjaciół teatru pols1ldeg:o w Katowicach nad utr:Zymaniem i rozwojem .tej
niezmiernie do.nioslei .pJa,cówki kultmalnej.
Dzię:k.i po.parciu wla·dz rządowych .w oso. heh rP-P. ministrów oświaty i skarbu, teatr
katowicki w sezonie 1przyszlym będzie miał
stale i sol.ird'ne .podsfawy finansowe, powie-

rzenie zaś stanowiska kierow,nkz.ego dy.r.
Kazimierzowi Biernackiemu daje gwarancJę
pomyślnej .i należycie ujętej artys,tycznei
pracy, iCies.zyć się szcze,r.ze na1leży na widok tych rpersperktyw, utrwalają,cy·Ch hY't teatru w Katowkad1. Wszystkie kresowe 1eatry uważać .musimy za spelnfające poważ
ną misję ,państwową i dlatego .nigdy nie

nader uroczyście, .posuwając swą kurtuazję
do .tego stopnia, że na posiedzeniu "iuauguracyjnem ,przema wi.ali: minister spraw zagranicznyd1, minister spraw wewnętrznych oraz nadburmistrz Berlina.
Ciekawe 'śvvfatto na artys{yczne u,podobania yank:esów rzuca fakt niebywatego (jak ·dla Eurnpy zwłaszcza) ,powodzenia
k'iepskiej i na.ciągniętej sztuki nieja;kiiej pani iNicOllier, /P. t. „Róża Abra'hama". Dość
powiedzieć, że szfaka ta w jednym z teatrów nowojorskkh doczl~kała się ty,siąc siedemset pięćdzies-iątf:ego (1750) .przedstawienia, że s.pecjalne trupy wygrywają „1Różę
Abrahama" w najbardziej zapadlych dziur:a·ch rStanów Zjednoczonych, ż.e wr.es-zcie

Por. Oostkiewkz,

zdobywca drugiego miejsca w wyścigu „Fordów" na torze
w dmu ~5 ub. m.

sztukę tę, wedlug pobieżny,ch obliczeń, wi<l.zialo dotychczas okoto 4 miljonów ludzi.
Oto w krótkości niezbyt dorze.czna chwilami na\vet a1bsurdalna treść ,,I~óży":
Miody Abi, żyd, zakochał się z wzajenuwś
ciq. w ,pięknej Irlandce, Róży. Przekon:rnia
religijne rodziców Albi i Róży stoją stanow·Czo na przeszrkodzie ,pofączeniu się kh wę
złem matżeńskim. Ostatecznie starzy godzą się na kompromis, a -obrzęd ślubu ma
być dokonany wedtug nakazów obydwu religij (?) .Pozatem ułożorio warunek co d·o
wyznania potomstwa: - jeżeli .pierwszeni
dzie·ckiem bę,dzie córka, cale potormstwa
.przyjmie wyznanfo Abiego, jeżeli zaś syn wyznanie ł~óży.„ Zbliża się chwila rozwią
zania (przenośnie i litera'lnie) ; rod·zice obaj-
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z niecierpliwoś
ktiórej ze str.on los zwycięstwo zgotuje.
I oto ;pada prawdziwy coup de theatre: na
świat przychodzą„. bliźnięta, syn i córka,
ergo niema zwycięzców i zwydężo·nych na
scenre, zaś :na widowni wybucha szat śmie
chu i zadowolenia.„
To wcaile SrPrytne istotnie i, co najważ
niejsza, zupełnie nieocze'kiwane zakończe
nie sztuki jest bodaj jedyną zaletą „arcydzieła" !pani !Nicolier. Trudno jednak wyjść
z podziwu, że tak bzdurna ramota amerykańska zyskala solbie suk,cesy, o jakich śnić
nawet nie mogą np. Szekspir, Shaw, czy Pirandello. :Co oni znaczą wobec .-- „Róży
Aibrahama ?" .. :
Delta.
ga

malżonków wyczekują

cią,

•

l
Widok toru wy1foigowego w Rudzie Pabjanickiej ppdcząs zawodów konn)lch
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w Helenowie,

Ze sportu.
z

międzynaredowego

zlotu

sokołówv Pradze„

I-szy polski raid samochodowy
pań.

Bieg
P.

Ludmiła Bogusławska

drużynowy polskiej

grupy gimnastycznej. ·

zdol:>yla 1-szą nagrodę.

15

Start Minerwy (V nagroda),

tysięcy

s.oko!óW na

ćwiczemach

popisowych
'·

Wejście polskiej drużyny wojsJ<ol.l)eVina
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ALFRED HESCH.

Jego

- Hansie, powiedz mi u Echa. co się u
wa.s dzieje? Nie jestem przecież żadnym
zielo.nym osfom, żeby nie zauważyć, że stało się coś nadzwy.czajne.go. 1HeJ.enka
ma
·podobną minę, a ty wyglądasz jeszcze gorze~.
Al1bo mów mi otwarcie, albo ·idę zasięgn<J,ć informacji u pani 1Marceliny.
· - Czekaj. cze:kaj, powiem ci wszystko.
- Więc mów. ale calą prawdę.

żona.

iPan Hans Meyer jest moim starym. zaufanym przyja.cieleim, a z żoną jego Mar.celiną poz·ostaję w doskomlej komitywie. Jest fo wzór żony, gospodyni po1prostu wymarzona. Co za konfitury, łonserwy :palce I iza'Ć;.

Wielkie zawody konne w Warszawie .

- :Rozumiesz mię rozumiesz.„ Jednem
częla strajk.

A uaiki porządek w domu. Do państwa
Meyer ·przychodzę jak do wlasneg·o domu i
tak ,też tam jestem przyjmowany przez rodz.iców i dz-ied.
1P.ewnego razu wybrałem się do nkh z
wizytą.
Za.raz na ws·tępie zorjentowalem
się, ż.e s·tafo się .tam ·Coś niezwyldego.
Otworzyła mi drzwi 1ttelenika, spyfalem:
- Pan w domu? - i ·nie czekając odpowiedzi·, iak zwykle. chcę ,iść dalej. Tymczasem I:-Telenka,, ·cafa czerwona, lbelkocząc
coś niezrozumiateg.o, zastępuje mi
drogę,
Jakrby mię chciała zatrzymać.

-

Zaśmiał się,

·śmiechu

wyczuw.a-

Co to znaczy: rozpoczęla strajk?
Tak, zastrajkowała. ,Postawita mi
szereg żądań - nie wy.pelnilem ich. Wtedy ona zastrajkował.a i straj1Jrnje już trzeci dzie·ń. ,Musi1sz wybaczyć. że ni·e mogę
cię dzisiaj nkzem ugościć.
Cygara mi zabrała.
I herbat[1 nie mc,gę cię poczęsto'"
wać, bo wykręcil'a kurek od samowara i
schowała go.
-

-

Co .ci jest, .Helenko pytam - wyja,kby cię apopleksja miała zadu-

- JaJde żądania? to wszystko staro?

gilądasz,
sić.

p.vtam -

i 'jak się

,Hans za1piąl szilafrok, usiadł i ,począł

Od:powiedziata mi tylko jakimś .niezrozube.fkotem: idę więc dalej. W gabinecie .pusto. Za drzwiami, <prowadzącemi
do ja dalni sfyszę rozmowę. Nadstuchu.ję.
tt<Jns natarczywie prosi o coś żonę, a ona
mu sz.o·rstko odmawia. Nadar.cmnic wysilam się, aby zrozumieć, co pomiędzy nimi
zaszło. Wreszcie, z·osfawiając bezpif·odne
dociekania, wzi.ąlem gazetę i ulc:1kowalem
się wy.go dnie na .kozetce.
1Ha.ns ma baje,czną .kozetę, szewką j
więkką.
Leżę tak przez ,pięć minut, leżę
dziesięć, Hans nie .przy.chodzi.
Za·czynam
miałym

- Zaczęło się w pnnie<lzia·le.k Obndziiem sic ra110. i zaraz dzwunię, żeby mi przyniesiono gazety. Przyniosła mi je Helenka,
a z niemi il'ist. Patrzę na adres i ·Odrazu ·poznaję p.ismo 'Mar.celiny.
- Cóż to może być u diabla? - myślę
sobi·e. Otwieram i znajduję dtug;ą lita.nie
wszystkich moich grzechów.

1

Na pierw,szem miejs·cu knaj;pa, dalej róż
ne niespelnione niewstrzemięźliwośc.i w ,piciu, karty - iednem stowem wszyst·ko.

się nie,poikoić.

Co się itam u dja'bla ·dzi.eje. Czy aby
·nie stafo jakieś :powieściowe nieszczę
śc. ie, zakazana 1milość, albo co·ś w tym ro- .
dzaju?
!'···
-

sję

Nareszde wyszedl Hans. Wygląda niezwyczajni1e, dziwnie. Przedewszystki.e m pomimo późnej godziny, jest w szlafroku.
Na niewyg0Jo1nej twarzy ma jakiś niewyraźny uśmiec·h, wy1g!ąda :ia:k człowiek zmordowany dtugą iPO:dróżą Zerwafom się z kozety.
-- Jak się miewasz, ttans, cóż u ciebie

1

Nika Jakubows ka,

1

.i

1

słychać?

- IDohry wi·e,czór od1powiada z,e
smutnem skrzywieniem i z miejsca zaczyna
tgać. -:- A, to ty, a ja myś'lalem, ż.e to -chło
:Pa1k z .1papierosami. · Gl·upia Helenka nic mi
nie ·.powleidziafa. :

Pani Skarzyńska

1

por. Szosland na p1zeszkodzie

•••
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Ciekawy moment z meczu. o mistrzostwo Szkoły
Podchorążych w Warszawie.

...

!Nie lubię tkifa.ms.twa, więc mu zaraz przer
w.alem.
- !Go. ~Y pfociesz, mnie siię zdaje, że
chfo:piec z •papierosami czeka zwykle w kuchni; a~ nie w gabinecie. 1Mów odrazu, jeże
H pr,zysz.edJ,em nie w porę. - ·Wyjdę.
- Ależ co zn.Ówu - krzy:knąl. - Skqdżeibyś mógł iPrzyjść nie w !Porę?
Jest em
bardzo zadowolony, że cię wiidzę. Bardzo.„
C ekaj, zaraz za.pa.Jimy.„
:I nairle po cz.erwie11ial jaik rnk. Mia!'em
już tego dosyć„. .
7

1

·O-

.powiadać:

1

Gen Kasprzycki rozdaje nagrody zwycięscom „Konkursu otwarcia".

a w t.Pm

rnz,po-

się łzy.

fo

1

-

zaczął, ją,kają.c się
słowem żona

Nie zapomniała nawet o niedopałkach
.cygar, zostawionych w cfoniczka:ch. Potem
następowa·l szereg żądań.
Przeczytam ci
je z Hstu.
„Z •p•owodu wyżej wymieniony.eh czynów staw iam tt ans owi Meyer nas tę.pujące
żądania:

1) Poczynając od dnia dzisiejszego podmi pensję miesięczną z 400 na 500
ma.re:k.
2) .Obowiązujesz się przysięgą, złożoną
w olbecności mojej matk,i, a .twojej ,teśdowei
że nle będziesz chodził częś.ciej do knajpy,
jak r.az =tygodniowo i że nie 'będziesz wracał do domu później, jak ·o w.Pół ,do dwunaste.j wieczorem.
3) 1Przestaniesz zupełnie p.ić wino i ogra· niczysz ilość napojów clo nasłę.pują.cej nmmy, jeden kieliszek wódki dzk·nnie i jedną
albo dwie szklanki .p.iwa •PO obiedzie.
4) Będziesz palił t:vlko trzy c.v·gara dziennie.
5) Zaprze.staniesz grać w ba.ca, a w . .pokera będziesz grywał ty!Jko raz ,na t~dzi·ęń,
1przyczem si1adają.c do gry możesz mi·eć najwyżej dwadzieścia marek w portfelu.
6} 1Zamiast spać po obiedzie, 'będziesz się
bawić z dziećmi.
7) Obowiązujesz się chodzilĆ .i wracać z
biura pie.chatą. bez względu na ipog.odę.
7) Przyrzekasz dostarczać każ.dej niedzreli db mnie i ·dla mojej mat·ki, a twojej
·te 1ściowe lożę do teatru.
9) Pozbędz,iesz się brzy;dkiego przyzwyczajenia pogwizd;\'Wania, gdy rozmawiam z
to 1hą ja lub moja matka - 1woja teściowa,
a również przestaniesz poruszać rami·onami
i śmiać się .idjo·t.vcznie.
10) Zerwiesz stosuniki z twoim przyjacielem Alfredem Pu rtzem, któr:r wywiera n.a
ciebie najgorszy i najs.~kodliwszy w,plyw.
11) Będz,iesz nadal staranniej obcho,dzić
się z ubraniem: masz nosić garnitur marynarkowy dw:a, a smokingowy najmniej trzy
lata.
112) Ni·e będziesz łzynić żad.nych grymasów przy obiedzie, masz jeść wszystko, ·CO
dostaniesz ,j nie czy.nić żadnych uwag krytycznych, ani o wyborze potraw, anr ·o ich
smaku..
: '-r-1"'1
13) Będziesz czuwać nad tern, aby ci nie
z.ami·eniono kaloszy.
14) ,Zobowiązujesz się, że ttigdy, w żad
nym wy.pard!ku nie ibędzi.esz kryty:kować moich domowych roz!J)orządzeń.
W razie nie.przyjęcia choćby jednego z
.powyżej wymieniony.eh ządan, zaprzestaję.
wykonyvt.ać moje obowiązki żony~ matki I
gos1Podyni - r·oz,poczynam strajJ{.
wyż,szysz

Marcelina ··Meyer."
Hans s:lmńczy·ł czytanie
mnie pytająoo.

znana

Opery

:zaszczytnie w Łodzi primadonna
Poznańskiej została zaangażowana
'przez Operę Krakowską.
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i

spojrzait na

- I ·CO uczy.nif.eś, ażeby s'ię wy,p1lątać z
tej matni? - s:pyfafem.
- Poszedt.em się z ni9, ukladać„. Była
nieubf.agana, ila:k kamień. O niczem nie ohcia
fa słyszeć. Osądź sam, .jakże ja mogę zadowolić się trzema cygarami:? 1Mho się ·ziodzić na warnnek 1nie sy;p1a·nia ,po olbie,dzie.
Od dz.lesiędu lat oodz'iennie po ·oJJ,i.edzie sy;pam, a P.aię_-oo ·sześciu d!o ,dziesiędu ,cygar

Albo

dziennie.

też chodzić piechotą?

To

Chyba od czasu, jak wystą,pHem z uniwersytetu nigdzie nie szedłem
pie·chotą.„ Jak ja mogę ·zrywać z Alfredem?

jes~ niemożHwe.

to mój kolega i .-przyjaciel. T ten

Przecież

on ciągnie mnie do złe.g·o, cóż to
czy ja jestem dzieckiem. Wszystko to jej
Huma·czylem, ale na nic.
- Albo - mówita - zgodzisz siq na
wymysł, że

wszystko, albo rozpoczynam strajk.

Bytem na tyk ,nierozfroipny, że ·pozwoiliJem sob.ie żartować .z niej.
strajkuj, to będzte zabawne
- A
- 1Ach, tak, - powiedziała - to dobrze.
- No i co?

no,

-

ŁÓDŹ, dnia 15 sierpnia 1926 roku.

Rok III.

Nr. 33.

Zas1raj.k·owala.

~A w czem się

t·o przejawia?
- "!01 .ta1ki sposób, że już trzeci dzień nie
żyję, ale się męczę„. Pi·erwszym jej czynem
byfo zamknięcie na :klucz wszystkich kufrów, szaf, .szuflad, nawet w mem wlas.nem
biurku. iMożesz sobie wyobrazić. w domu
niema ani jednej szklanki. \V.odę piję pod
1kmnem z dloni. Wszystkie moj.e ubrania,
za wyjątkiem tego szlafroka są zamknięte,
muszę więc w nim paradować po całych
dniach. 1Wy,kręcila na wet kurek od samowaru i schowała go. Nie mam ani tytoniu,
ani cy•gar, ani pieniędzy. Nie mam grzebienia do czesania, mydła do mycia, szczotki
do .zębów - ży.ję jak dziki .człowiek. Wszystko zamknięte.
- A co jadasz?
- Z restauracji na przeciwko .przynoszą
mi obiad ·i :kolację, afo nie mam ani łyżki.,
ani wideka, więc jadam jaik pies.
- A Cizie.ci?
- iDzie·ci odeslala do swej matki.
- A ona?
_:, Ona je.s.t tutaj. Zamknęiła się w sy·Pia ln i i nie wychodzi, ,prowa.dzę z nią uiktady z Jadalnego pokoju ,prz.ez drzwL ·
- Może powinieneś us-tą.pić.
prawie na
~ iPrzecież już ustąpiłem
wszystildch ,punktach 1 chcę tylko zatrzymać
spanie p·o 'obiedzie i cygara. · Ale oila ani
Pląsy gwiazd filmowych w Hollywood
słyszeć o tern nie chce: ,,'a1lbo wszystko mówi - albo nk".
- Ni e rozumiem dlaczego nie zawiadoS!użąca przvni·obień i trochę żywnoś,ci.
- Jeżeli tak, to nie masz żadnego r.a.tunmile·ś mnie 1elefoniicznie? iPrzynlósl1bym · d
sla mi te rzeczy z powrotem, mówiąc. że
ku, musisz skapitulować.
·
cygara ,i ostatecznie pieniędzy.'
pokojówika jej nie wpuścila. Dostalem nato- A no już się w zasadzie .na to zgodz.i- iPrnecięla drut:\~. telefon 1ll'ie funkdonulist ·od 1Meyer.a.
miast
duch
taki
już
poradzić,
moż·na
nie
tem.
iprzewidziafa
Wszystko·
:z.u.pełny~
. je; ·strajk
„Nastą1Pil pomyślny zwrot. 1Prowa1dzimY
c.za:su, wszędzie strajki. Jesz.cze ·chcę wyz góry.
- No ito ·wy lam zamek ·z szafy i idź targować s1panie po obiedzfo. IPrze'cież 'i o- nareszc,i.c ukfady. Utargowałem jnż czwarte cygaro i kwadrans snu P·O ohiedzie. Chcę
na mus,i coś ustąpić. Chy•ba i dla niej nie
gdzieko1wiek.
- Ale jak si·ę mogę dostać do sza,fy, k1e- . jes·t rozkoszą, być zamkniętą na :klucz., w · Jesz·cze uzys·kać 1powrotny tramwai. Zmiana nastą,pfła ·dlatego, że .po·p.suta się jej majednym ;pokoju z maszynką s1pirytusową.
dy słoi w "Syplahti, a tam ona· s'iedzi. .B.rzwi
szy1nka ·spirytusowa i 1konserwy ·okazały sję
INagł.e r·ozle.gły się tony Straussowskiesą zamknięte na :klucz.
nidwieże. · .fylyślę; że odczuwa .gtód.
go w.alea.
-A co ona je?
Twój Hans".
-·- Co to
- Ma masżynkę spirytirno'wą i ·wszelDz.i-ś rano obudzi.I mię telef.on.
- To ona gra; i ',pianino zaciągnęta .do
kiego riodzaju konserwy. Dzisi'ai' mi w'ilaśni1 e
- Strajk skończony - illstysza•łem ra·
sypialni.
:oznajmiła, ż.e ma ·żywności. ·trn: dwa· miesiące
.głos lfansa., · gdy przyłożyłem słu·
dosny
zde
- il\ap·i.tuluj Hans.ie - IPO'Wieidział•em
a .przy oszczędnem sp-0żywa·ni'il wystarczy
cydowany. - Leipiej 1będz'ie pot.em ,powoli dawkę do ucha. ·- WczorajS'ze warunki
i .na ,cztery.
przyjęte, dzisiaj podpisujemy umowę w ·owracać do starych porządków.
- Stuchaj, mogłeś mi p0slać karit:kę· bouraczony
teści·oweJ, a 1połem śniadanie. Przyhe·c,ności
wieczmem,
późnym
Helenkę?
Od.szedrfe.m
daj ,przez
chodź.
serdecznie zamiast her'ba•tą, wodą z dłoni.
- Nie pos·zl.aby, jest ogr:omnie· steroryTłum. S. E~
mu cygara, my.dla, grze
Nie \POSzedl·em.
·Poslalem
Nazajutrz
zo-wana.
•
·.
•··
l :
.
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Żniwa się kończą ...

1

me

.Redaktor: Klemen$ Orcłiulski.

Odbito w drukarni: „Kurie·ra Łódzkiego".

Gdy

się człowiek

pośród miejskich murów, wszędzie
wdzięczne i miłe dla oka obrazki.

tylko wyrwie z
te

na polach spotyka
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