W. RULAND.

Richmodis w Kolonji.

pnzes•Ll'wa się między ~rolbami w ki.ernnku
rysujf\!cych się ma 1tle 1nie1bios wież 1kośdofa
Święty.eh A1postoł6w.

Oto R.ichmoid1is idzie już ·01pustoszatemi
rnHcami, 01pie.rając się o .ścia·ny, w s 1 tronę Nowei;o 1RY1nku.
Stary dom ri szarego 1ka11nienia żyiczliwie
pr.zyjąl s 1 wą szlachetną 1panią. ·Jedno O·świ1 e
tlone okno ·oddnalo się od ciemny,ch imu1

W połowie XV wieku, w Kolonji', zarnza
zhierafa swój straszny ;p.10111. Jej .zatruty ·0 ddcch 1prwni1kal zarówno do cha tek pod strize
chq 1 do idumnych 1paJa•cY, a po"v/'icw śmier
telny roziplc1nil się i n~kal l1ud1rnść.
Grabarze ·cho.dzHi od domostwa do .domu;·twa, .znaczo1c drzwi czarnym krzy:żeim
db os1trzde1nia, że .tędy 1przeszla izaraza.
Licz•ba zgonów byla 1tak wie;!:lrn, :że pr.zewaz:nie rezygnowa1no z ceTemonja•tu paigr.z·ebowego i wrz.ncano dala do wspó:Jnego
grobu, :przykrywano z·iemią i stawiano 1prosty krzyż ...
Kofonja . raZibrnmiewala jękami -i żalami.
i.~a Nowy.ro ·Ry1111ku, lko~o· :Jmścio:la św:ię
tych Apoistolów mieszka! w :pięknyim palacu boga:ty adwo1kat, 1Mengis d'Aduche. I jego 1Cktiknęla •boleść IP•r,zeogromna - młoda
ie1go ·żona uimarla na ,zarazę. Sir ·d'Adu.che
. s,pędz1l no1c 1przy zwlo ka.ch .siwej uko·chanej
pla·c.ząc ł modląc się ża1rHwie. Sa.m ·ubral.
ja w ,zaclwwaną w sza:fie :śl·ubiną sU1lmię, zarzucił triumnę wonne.mi kw.iaitami, .i 1wfo,ży!
zmarłej wszystkie ko.szfo1w1no.ści, .<W kitiór'~uhiala si.ę illlblerać za •życia.
Ciemna noc ro,z1pois1tarla swe sJ\.r.zydła
nad mias1tem. Cisza panowala na omenta·rzysiku, .pra;yk·gającem do k·o§cioil:a Św:ię
ty,ch Alpoistolów - a w 1świeiżej .mo1gHe s:poczywaly ·z.włoki .pięknej IJ<ichmodis.
Ale oto 1przerwal cts.zę z1grzyt 1zasuwki w
rurtic~e., ;i ina cmeinta1rz w1krndly się idwie postade: SkiernwaH swe kro:ki wprosit do imogUy R.iichmodis. Znaleź;li ją s.zylbko, gdyż
sami. ją dzi1ś •wykrnpaili - to· dwa:j .grnba:r.ze
świętych Apo•stolóiw. Zanii:m za1bili wie.ko
trnmny, 1podczas gdy .zaony rycerz 1po raz
osfatni iZe.g,nal 1poca.lunkiem RJchmodis, nę
dznky s1pos1trzegiH wspani1a1Ie k!lejnoty, zdobiące ręce i szyję ,zima·rlei. Teraz, wyizuci
z czd 1i •wia-ry, szJi. na ·omentar:z po lupy.
1Zaswleścity 1 wi<eńce, laimane s.zybkieml
11denze1niami szpadH, zaloimotaly .01dwalane
gru·dy 1ziemi. Wikrótce. lo1paty za.ct~więcza
ty o wieko ·trumny, INilkly iblas:k lata.riki
iperlza:l w dole - ,zlodzieje odMli wieko d
pa.chyHli si·ę mvd · spowitą w: lbieil postaicią,
Roz.dzdeJ.ih zlożone: .na il\:.t.zyż ręce, aiby
z·diąć :pier!§cienie .
. Nagle kolbi1eta w itmmnie .1poriuszyla się,
sztywne 1palce naibraly ży,oia. Zło.dzieje rzu
ciH s·ię w1Pani<cz.nej tr•wo1clJz,e do IUO/'.e,c:zki, .z·os.taw:iając otwartą ·ummnę i 1ws.zy.s·tkie na1
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i blady ,z rprzerażenia
do ikomna·ty swego 1pana.
1zimar1li 1zmaT'ł'WY·chwstają.„ ~ iOto
wyibetkotal. - Nasza :pani sitoii 1przed brama •i rirosi żeby ją w1puśai:ć·
Adwoka.t 1p·otr.ząsnął simut111i1e •gilową, a
lzy poitoczyty mu się pn ąka·ch.
- 1Majaki d ·Się rnjąl !Naju:kochańs,za
moja Richmodis iumarla i j.esit 1pod10wana.
N1!1gdy 'iuż, 1ni,gdy nie :powriódi!
I z .goryczą 1dornucil:
- (Pirędzej ibyim wwie.rzyl, ·że wicrizchowce moje o.p.uszc.zą stŁai 1nię :i wejdą po sto1P1niach aż ina szczyit •wieży!
Zaledwie wymówi1t 1te slowa, gdy łoskot
.ko1py;t To.z;Ie,g;l się ·na ;po1dwi6rou, a 1poite.m gluche odgłosy na schoda·ch.
1Me111gis 1d' Aduche o•twoirzYlt .drz:w1i i s:poS•tr,z1egł dwa jeg.o .mmaki, wspinają.ce s'ię po
kamienny.eh sto:pniac,h ma szczyt wie;iy.
Po ;panu chwillach szla,chetne wi·e·r1zchow.ee wysunęły !kszta.litne glo1wy :z 1najwYżs,ze.go
oikna w1ieży, a na idole prze.d fortą 1pafa.cową
1Me1ngiŚ •śmiał s-ię i iplaGrnl na1prz,emia1ny, tula:c w rnmiorna.ch uiko·chaną żonę, 1J\itórą mu
magi.la zwróciła.
starzec.
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Madame Sans • Gene".

PLę!kna R.ichimodis żyta jes.z·eze ,dl:u.gi.e lata u boku kod1ająice1go malżo1n:ka i kilkoT·O
dzieci .da·! im .B6g rz, tego zwią1z'lm. Cicha i
stadka. Ri:chmodis .sfa1la się od pa1miętnego
~:rze.żyieia 1P01bożniejs,za Jes.zcze, 111iż ·dawniej, :a n.ikt ni,gdy ni·e slys:zal foj .śmie.chu.
Wydrn·f·torwa'la ws:pa1111aly ·oirnat do kościola Święty.eh Apo·stolów, !Zaś ,rycerz Meng.is .ro.zikazal wymafować na 1cme·ntarzu
freslk:, na 1któryim uwi.dooznione ciudowne
zmar:twychwstamie 'Richmodis.
1Ma1owidilo to, nies•tety, inie doltrwalo do
nas,zych .czasórw. AUe w 01ki,etllk:u •wieży .patrycjiuszo·wskie.go 1patacu na Nowym :Rynku
dos br.z.ec moż1na -dw.ie .gfowy :końs:kie, imistr.zowsko · 1w ·drze•wie · ·nzeźlhirnne, ·przypoimi~
najq,ce 1poto1mno1śd wien1chowce ·rycerza
Me.ngisa, .pas•trzące .ze s1zczyh1 wieży .na
num. Ir.
-radość ~wego IP<Llla..
1

1

~·

Cejzik, rekordzista polski, jako baletmistrz.
(w/g karykatury rosyjskiej).
iRichmoidis za·drżata. W tej 1komnade
,pie:Pws,ze szaly imiio·sltlych upojeń, w tej walczy.la z 1chornbą - w teu !komnacie moiże ternz stpędza :noc ibe.zsenną jej
drng-i maitżo1nek, •opJa1kiuiac t·ę, k1tóra jest już
tak bldskoi ni1ego.
Rid1mod'is weskhnęla i .zakołatała do
f.u.r1ty. S:tary sługa wysvną.t glo1wę .pr:ze1z
małe olkienko r q; rp.r.zeraże1nie•m srpoj.rzal ina
u1piome zjaiw;isiko, 1MeJeją.ce wśród mrnku.
~Riohmodi,s .zawolaita go po 1i1mieniu i lkazata otwoirzyć furtę. Na dźwięk jej :glositt
q:>r.z;eżywala

1

r.:oęidzia.

Gtęboikve westchn~enie wiZlllos,i 1pie-rś ,R.iqh. modis. Parę chwU oddy·cha, ipo1ciem ·z triu-·
dem iPOidnosi się w trnmnie. Blędnym •wz:ro
kiem w imcLtem .świetle lafa.r:J.Qi 01gl.aiĆla. o,taczajf\!ce ją .prize1dmio1ty ·i Uęk ·opanowuje inieszc.zęsną. 1Wola sfaibym glosem :na pomoc, ·
ale ·g:dy ni1kt się rnie :zjawia, nadl1ud!zlk.im WYsH:kiie1m wyidostaje ·Się ·z .mo1gity.
· .Na 'W.i,do!k grob6w do1kola iimzumia.fa
wszystko. Oto w.zięto w 1śimier·ć je11eitar1gicz1ne omdfon:ie, WYWOla1ne dę:żką 1ohorobą i
1

,po,chowa•no

ją.

Se1rce · ko•lacze jej ,gwa1lfoWi111ie rw iJ)iersi:ach. ChwY1ta fa.tarkę !i ·chrWii.eJn:v;m ~-0ltiem· ·
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w drukarni: „Kuriera

Łódzkiego'".

Zjazd urzędników komunalnych województwa łódzkiego„
z 21 obrazów, z których końcowym zwła
szcza brak ··oryginalności i prawdziweg.o
ZMODERNIZOWANA „HALKA". - Z TE- dt amatycznego napięcia.
Berliński „Neues Theater am Zoo" zaATRÓW NIEMIECKICH. - JEWREINOW
W .PĄ.RYŻU.-Z ANEGDOT O żóLKOW- pr·ezentował niedawno napisanEt już przP.d
Hi laty, lecz niegraną dotychczas komeJję
SKIM.
:Ernesta Kamnltzera, p. t. „Szpilka". Pomi
Reżyser opery poznańskiej, p. Oorskl,
mo dość widocznych wpływów Sternhei~
wystawil w tych dniach arcydzieło Moniu- ma, komedja posiada liczne zalety, zwła
szki - „ttalkę" w zmodernizowanem ~~j~ szcza w bud.owie sytuacyj; wywołujących
ciu 1nscenizacyjnem, którego myślą prze·
szczerą wesołość na widowni. Jak wskazu
wodni1ą de\St rea~.j;zm ·szcize1g6tów Hlbre~~,o
je tytuł „Szpiąka" jest rekwizytem, wpraWY·ch oraz ])Owiązanie „Iialki" z operą p. wiającym w ruch akcję komedji. Pewien
B. Wallek- Walewskiego p. t. „Pomsta poczciwy mieszczuch zmajduje w łóżku swe
Jontko,wa". Nie wszystkie detale pomy- go sublokatora, młodego urzędnika poczsłów p. Garskiego usprawiedliwiły swa. ra
towego, damską szpHkę do włosów. Zagad
cję istnienia w świetle kinkietów, niemniej
ka - do kogD należy t·en drobiazg - stajednak niektóre .zmiany w Jnscenizacji, jak je się przedmiotem ostrego zadekawienia
np. przeniesienie akcji ·Oid<Slony II w mury gospodarza domu, którego podejrzenia
.pała1cowe \Krallmwą, ożyiwie111ie i rureą[i!lie01!e
zwracają się· przedewszystkiem przeciwko
momentów tanecznych opery i t. d. wpty- córce, narzeczonej sublokatora. Nie wie bo
nęly korzystnie na całość widowiska, odleg
wiem nic p. ł:Iollriegel, że jego leciwa matlego naogół od zapylonych i martwych sza żonka uczynita w pewnych godzinach z
blonów operowych, pokutujących w ogcom odnajmowanego pokoju mre3sce swy.::h
nef większości teatrów. Poważna krytyka
cz.uty.eh rendez-vous z jakimś wojskowym.
poznańska, rozważywszy wszelkie pr·J i
Następuje ·oczywiście szereg zabarwnych po
contra reżyserii p. Garskiego, doradza je- wikłań i qui pro quo, ostatecznie jednak na
dnak poddanie tej mise en scene skrupulat staje błogosławiony pokój w mieszczań
nej rewizji, co pociągnęłoby za sobą usu- skim domu p. ttollriegla, choć jego malżon
nięcie rzeczy zbędnych i pomysłów bez- · ka potrafila utrzymać w tajemnicy epizowartościowych, a pozostawienie tych .;zaze
dzik zdrady i pokątnych swy1ch miłostek.
gółów ins•cenizacji, które z próby ogniowej
„fatalna szpilka", jakby powiedział li/laku
wyszły zwycięsko.
·
szyński, ·zostaje złożona w specjalnem pu, Jeden z teatrów lipskich wystąpił z pre del.ku, jako wspom01ienie niegroźnej burzy,
która nad egzystencją filisterskiego st2.dła
mjerą sztuki ttansa Francka p. t. „Klat!S
Michel". Bohater sztuki jest kimś w ro- przeciągnęla.
Komedja J ewreinowa „To co najważniej
dzaju Fausta dziewiętnastego wieku; stanowi on typ krańcowego materialisty, któ sze, znana dobrze ze scen polskich, wyry z własnego egoi·z.mu tworzy sobie bo- stawiona została w Paryżu w teatrze
„L':Ate.Uer" ip. t. „.Comedde du lbionheu:r".
żyszcze, zaś powodzenie i użycie stawia
za jedyną miarę i jedyny cel wszystkich Przekładu dokonał pisarz i krytyk teatralswych działań życiowych. Zuchwały ·syn ny - P. Noziere. Krytyka paryska pr.zyję
la komedk nao.gól życzliwie, podkreślaiąc
chłopski, Klaus Michel, uważa kraj ojczysty, r()dzicielskie błogosławieństwo, i mi- wielką zręczność i swobodę w przeprowadzeniu ·oryginalnego pomysłu. Zain.terr.sołość dziewczęcą - jedynie za „kuglar.5two
wa111ie, jakiem z reguły aieszy się
bezmyślnych godzin."
W wielkiem mie·
sztuka rnsyjska w Paryżu, tłumaczy w zna
ście wyrasta bohater sztuki Frnncka, dzię
ki swej bezwzględności i ·pilności, na ?.na.k0:mitego uczonego, brutalnie walezącego
z stającymi mu na drodze 'Przeciwnikami.
Ta wtaśnie bezwzględność prowadzi uczonego aż na lawę oskarżonych i do celi wię
ziennej. Złamany wewnętrznie Klaus Michel, po wyjściu z więzienia ucieka w
samotność. Dorastający isyn samotnika. wy
rywa go•. ze stanu depresji i p·rowadzi na
wojnę świat-ową, jakD sanitarjusza. Przed
.drutami kolczaste.mi nieprzyjaicielskich :ikopów Klaus Michel umiera, .z obrazem z.mar
tej dawno matki w oczach i z dzieci~cą 1110
dlitwą na ustach.
Sztuka fra.ncka, będąca w szczegóJach nlewąt'Pliwie .porywającym wizerunkiem losu ,człowieka, grzeszy jednak, J9.kr.
całość, nadmiarem nastrojowy.eh i technicz
nych kontrastów: groteska i liryzm, naturalizm ·i ©kspresionizm kł6ca. się z soh
ró±nemi glosami, nie tworzEtc dzieła jednolitego i zwarteg<J .. Najbardziej bodaj psnje
P. Tadeusz Wierzb.icki dyr. wE>(trowogólne wrażenie - zbytnie ·ro.zluźnienie for
nej opery polsktej,
my .dramatycznej dzleta. Składa się ono ai

Teatralja.
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P. Marja Przybylko-Potocka niezrówna
na odtwórczyni „Księżny Gdańskiej".

cznym stopniu odniesiony przez Jewreino\va sukces.
W pamiętnilrnch głośnego w &woim cza·sie aktora Leona Stępowskiego, znajduje
silę szereg wspomnień, poświęconych csobie Alojzego Żólkowskieg,o. Jedno z nich,
bardzo zabawine i charakterystyczne, poni·
żej za „Życiem Teatru" przytaczamy.
Ilekrnć car Aleksander II .odwred•zat pa
facyk w Skiernie•wicach, odbywały się tam
przedstawienia tea:tralne .z udziałem najzna
komttszych aktorów warszawskich, z p;
AJ.ojzym, ulubieńcem cara, na czele. Utarł
się zwycz.aj, że akto,rzy, btorący udział w
tych widowiskach otr·zymywaili podarunki
od icesarza.. Pewne.g·o razu Żólk:Orwskiemu
pos!a! car drogi tańcuszek z brylantami, ja
ko pendant ·do podawwanego poprzednio
zegarka. Żółkowski jednak ·oświadezyl ·adjutantowi cesarza, iż łańcus.zka nie przyj.
mie, .zapytany zaś o powód odmowy 'Jd·
pcwiedział, Ze Aleksander II jest „za mą
dry, by mógł ·ofiarować tak niedofoończr.ną
niespodziamkę". Po dtugirch naleganiach za
skoczonego i skonsternowanego oficerka,
Żółk·owski wreszcie przyjąf upominek, kwitując g,o w sposób następujący: „Otrzymałem lańcuszek, ale bez zegarka". To pokwl
tcwanie wywołało prawdziwą wesołość ca
ra Aleksandra~ Nie namyślając się dtugo,
car odpiął własny zegarek i posłał go panu Aloj•zemu przez tego samego oficera.
„Teraz to rozumiem ~ rzecze Żótkowski,
-:- prezent przyjmuję, gdyż jest w komplecie".

Delta.

W dniu 12 g ru d ma.
· b · r. w sa l'I. Ra d Y Miejskiej przy ulicy P.ombrskiej
·
odbył się zjazd wojewódzki urzędników samorządowych. Zdję
cie przedstawia uczestników zjazdu z przedsta~wicielarni wladz wojewódzkLch i miejskich na· czele.

Niedawno odbył się w Lille IV ogólny zjazd Związku Polskiego Nauczycielstwa we Francji.
Sied:za, PO. środku: pp. prezes Związku Krąkowski, radca ambasady po.lsiklej w Paryżu Soko·
1owski, vic~-k·ornsul w Ulle Mikucki i przedstawici>el miin>tsterstwa W. R. i O. P. inspektor
Maciszewski.
·

-~-

le

łwłata.

Ili

"

O tkilka kilometrów. od Nizzy w Rociuebilliere obsiunęfa się góra, zasy:pując częsc10wo miastec.:r. ko I~oqucbilliere. Ilustrącje nasze prze~stawiajq
r:ajbardziej uszkodzÓłne frągmenty: na wiedż 1mej 11ieszczęściem miejscowości!
•'1i
l

·1

Oczyszćzanie

szlachetnych metali oraz pak.nvanie bilonu w mennicy

państwowej.

Piękny pomnik Gutenberga, dluta Da·wida <l'Angors, w Strasburgu. (W rękach wy-

nalazcy karta ,z napisem „:Bit la lumiere ;fut").

Kong1res lekarski w Mon t·pellier. Urnczys-te oJsfonię.c:ie tablicy na domu, w którym urodził się

- \V związku z odbywającym się zjazdem·· lekarskim, odbyła s:i(f u:rioczystość'
cia r.oilm s1z:lmlne1g·o 111a wyidz,bale medy;cznym Uniwersyfotu w Mo.nttpe1Mer.

Most Tyberjusza w Rimini.

Jerome Roland.
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Co robi Czerwony Krzyż

w czasie

pokoju?

obiadów dzienmie, wydawanych najbiedniej
szym dziec·lom dzielndcy bałuckiej. Ambulatorium dla mtoidzfoży szkół średnich i pows.zechnych może się za rnk bieżący wykazać licz:bą 3.800 w 3/4 bezpłatnych porad
i zabiegów, wymagających niejednokrotnie
znaicznych wydatków pieniężnych, a temsamem niedostępnych dla ubogied dziatwy.

Il

ttrzeczywist.nieniem, Zarząd Łódzkieg.o Oddzialu C. K. P. bezustannie pracuje o·to dorobek 7-letniej prncy łódzkiego Czerwcrneg.o Krzyża, który bezsprzecznie stawia tę
instytucję w .pierwszym rzędzie placów-ck
spolecv1ych na terenie naszego miasta.

Pozaitem cały szereg poczynań o donioznaczeniu spiof.ecznem, jak: kursy dla
sanitariuszek, ootygodniiowe publiczne pogl:tdanki z zakresu higjeny, •01Pieka nad szpi
talami wojskowemi, humanitarna działal
ność Czerwonego Kr·zy.ża Mtordzieży, a
przedewszystkiem wielka idea, własi11~go,
wzorowe.g10 szpitala w Łodzi, nad której

słem

.--:o:--·

Z ostatnich zawodów bokserskich w

Łodzi.

Komisja odbiorcza 111a tle kolu·mny sanitarrnej.

** *

Uczestnicy

~jazdu

delegatów Oddzialów Okrc;gu Ł6dzkiego Czerwonego
K1zyża w dniu 28 listopada r. b.
·

·.~·

•

Jeden z

pięciu samochodów sa111itarnych zakupiony.eh
oddział 16dzki Czerwoneg;o Krzyża.

prze.z
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Oto 1pytanie, . .które zadają sobie obywate
le. zwlaszcza ilekroć dnstytucja ta, zwraca
s'ię do ofiarności publicznej z prośbą o popatcie rnaterjal111e. -,... Ołównem zadaniem
Czerw,o:nego Krzyża jest przygotowanie sa
nitar.ne na wypadek wojny, w myśl starożytnef maksymy: „Si vis pacem, para belJum". Prnca mob.Hizacyjna Czerwonego
I<:rzy:ża jest ob1iczona na cale lata, a musi
być prowadzona tak
rozważnie, aby nie
była jedynie ,gromadzeniem materjału Jeżą
ceg.o bezużytecznie, lecz aby materjał ten
mó.gl być użyty i w czasie pokoju, jako po
gat.owie sanitarne. f ofografje umieszczone
po11iżej przedstawiają samochody sanitarne
w 11tczbie 5, · ufundowane przez Oddtlał
Łódzki C. I<:. Auta te będą mogły być użv·
wane do prz.ewo·ztt chorych w obrębie 1'\vojewództwa, a nawet w mieście, o ile.by ta~
'bor miejski okazał się niewystarczajqcy.
Oczywiście w .razie eipidemj1i, klęski żywi·o
fowej czy spo!eaznej, , lub jakiejko1wiek
bądź katastrnfy, wymagającej zQrganizowa
·nia szybkiej pomocy sanitarnej, auta sanitarne wraz z personelem C. I(. będą do dy
spozycji od111oOśnych czynn'ików. w ostatnich dniach odbył się w Łodzi zjazd deJe.
ga.tów oddziałów G. K. P. w wojew. lódz·
kiem, który wykazał, że praca C:zęr·.v;
Krzyża zatacza .coraz szersze kręgi L w małych nawet
śr1odowiska·ch
prowincjonalnych s1p.otyka się ze zr.ozumieniern i poparciem. Oddzial Łódzki C. I(. trzyma rękę na
pulsie najp,i!.niejs.zych potrzeb lokafoych i
śpieszy z ·pomocą wszędzie tam, gdzie cier
pienie i illiedola ludzka najbardziej tej P.omo
cy· potrzebują; - Sekcja dożywiania dzie·
ci od 2-lat pm.wadzi swą rriezastąpi.oną pra ·
cę i dziś doszła do imponującej ilości 1200

Grupa bokserów lodŻian.

R.eprezentaoja Górne.go Śląska na zawoda·ch w Ład.ii.

P. Bodo,

świetnie kreujący swą rolę

w olbrnzie fiiłmowsm. A; iBlmeJo·wskiie-,
go

p. t. „Czerwony błazen", który
wyświe~Jany w lk iuoteatrze
. ,.Casino" w .Łodzi ..

będzie

Najlepiej i)rzedstawiająca się mistrzows1rn drużyna ,,Punching Clubu" z Wrocławia.
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DANIEL PAREOE.

Wigilia na obczyinie.
sylwetka krążownika
.zna.czy ,na morskiej tafii
zlekika ·tyl1kio .pooiraineJ powiewem .gorą.c.eigo
wi.etrzy:ku ląrdiowego.
Pomiędzy licznemi portami będącemi w
plamie dwuletniej kampai11ji ten wybrano na
czas świąteczny.
Mała bowiem mieścina, której o.gnie po
między palmami błyszczą w oddali, nale·ly
do kolonji francuskiej.
W kwaterze oficerów, na posterunkach
pcdo.ficerskich urządz,ono wi!ję. MajtkJwie
nawet ugrupowali się w partje, aby o pół
. nc.cy „przekąsić ·coś" na pokładzie.
W pół do pierwszej.
Przeciągły gwizd syreny
rozlega 5ię
wśród nocnej ciszy.
Rozmowy milkną.
Wszyscy zamieniają się w słuch.
Drugi syg'naf.
Na pehrnm morzu zarysowują się wyraź
nie .ognie wic.lkiego par.owca zdążającego
ku przystani.
Okrzyk radości z piersi zebranych sto„
kt otnem echem ·odbija się w przestworzach.
- Kurjer, kurjer z Fraincji! Listy z kraju!· Gwiazdkę ·nam przynoszą!
- Szykować lódźl
W okamgnieniu ludzie wyznaiezeni
i
fódka spuszczona mknie ku świaiło.m uarowca przybywającego z Francji.
Chwila tęskne,go nie·pokoju pełnego WY·
czeki w amia.
· _;_Wraca!
Już widać czerwone __:._ zielone światło
prz.edniej latarni.
Jeszcze kilka ruchów wioseł i do łodzi
wskakuje trum ochotników śpieszących
wnieść na pokład okrętu worki z brunatne
go płótna, opieczętowane lakiem, pełne list ów z .Rrainicji...
Krzyżują się pytania:
- Ile Ich jest?
- Siedem czy ·osiem; i ciężkie.
- Dobra! Znajdzie się coś i dla mn:e
w takiej massie!
Pod okiem starszego- oficera sortuh listy w budce .sternika.
U drzwi thnn ciekawych.
Skioińczo:ne! Lłsity poukfada1ne w małe ,paci~ki: dla kapitana, ·Oficerów, podoficerów,
szeregiowych. Rozdają je n.atYichmiast i
wszyscy śpieszą do samotneg.o kąta, aby
przeczytać wieści z Francji,
prócz tycl1,
którzy :nic •ni:e dostaws1zy 1si11ują is1ię smuh1i i rozczarowani po pokładzie~
Kapitan okrętu Gerbier trzyma w rękn
aż cztery koperty z dwóch poznaje charak
ter ż.001y, reszta iad przyjaciół.
Idąic do swej kajuty, aby swe listy w ci
szy i skupieniu ·Odczytać zawadza no~ą o
j2.kąś przeszkodę w ciemnym kącie· pokła
du .
.....:... Ach, przepraszam, kapitanie! , To
Ma.Jgorn, stary kapral artylerzysta leży
skulony na zwoju lin.
Majestatyczna

cie.mną plamą s·iię

Redaktor: Ki em ens Orchulski. ·

Kapitan zatrzymuje się.
_ A toMe Malgom, przyniósł co Irnrjer?
- Tak, ka·pitanie - odpowiada kapral
łkając z cicha.
- Mój biedny Malgorn! Co się stało?
- Wielkie nieszczęście, kapitanie.„ ··-matka„. ma!tka moja·:· umarla.„ przed trzi:ma tygo1d·nfami.„ a ja.„ tak dafolkio„. cz1tery
lata temu„. ojciec mi umarł... dowiedziairm
się„. o jeg.o śmierci w cztery tygodnie potem„. w Chinach„. ·Rodzina w żałobie od tv
godni... a ja śmiaf em się.„ jak gdyby nic złe
~o nie zaszło.„
. Kapitrun usiluje pocieszyć starego majtka, ściska mu ręce, do<laje odwagi...
- Dziękuję bardzo, kapitanie; są dobre
i złe chwile w życiu marynarza; trzeba się.
z losem godzić, tak służba każe„.
Gerbier zasmucony wypadkiem i nie3po
kojny idzie do kajuty. Co mu je.go J;sty
przyniosą? Prędko sprawdziwszy pieczęć
1po.cztową otwiera Jiist fony •najświeższej daty i przebiega gorączkow 1 0 pismo. . Bogu
dzięki. Wszystko dobrze. Żona i mały Jurek z.drowi. W końcu listu jest nawet kilka
wierszy skreślonych niewpraw111ą rą::zką
chłopczyny. Jego Jurek w naiwnych sfr,wach sklaida mu życzenia świąteczne. \V~ lkz!a zabawki, o które .mal ego J ezuska pro
sil i ma nadzieję dostać, bo „byt bardzo
grzeczny".
Gerbier zaipol11ina o innych listach. Myśli jego bieg1ną do Francji. Do domu, w któ
rym zostawił naj.droższe w świecie istoty.
Widzi białe łóżeiezko Jmka z z.asuniętemi
szczelnie firaneczkami i małe trzewicżki
przed. kgminkiem, przy których l~żą_praw~
dopodohnie dary świąteczne dla malca.
„Bo tatuśku, bylem bardzo grzeczny''!
Tak pisał Jureczek, ale Gerbięr słyszy jego
blagal;ny gfosik dziednny, słyszy również
rados1ne okrzyki jutrzejszeg.o ,poranka.„

Dlugo tak marzył Gerbier w cis.zy swej
kajuty. Czyta wreszcie resztę koresponden
cji i udaje się na spoczynek.
Jego wi.gilja nie była· zbyt smurbną. S·?:·~zę
śde mu sprzyjało.„ Nie tak jak biednemu
Malgmn, który tam, wysoko,· na pokładzie,
opłakuje matkę-nieboszczkę.

Ale trudno!
Trzeba się z losem
Służba ta.k tka;że !

godzić.

.„Godzina ósma raino.„ Gerbier ma WYJŚ~
z .kajuty.
Jeden ze sterników wchodzi: '
- l(a1pitanie, depesza!
Serce. Gerbier'a staje w piersiach.„
Rozdziera papier .
„Jurek nie żyje".
.Jaldo! Wczoraj jeszcze.„ mial list... od
Jmka„. Leży tam •na stole.„ Ach, tak! List
z przed dwóch tyg·odni...
Jurek, jego mały Jurek ... O, Boże„„ ja.:.
kież tam w kraju straszne święta„.
orzy
zimny.eh martwych zwłokach chłopczyny ...
„Bo byleim ba:rdzo grize.c:zi11y, •tatuśku!"
Biedny, maty Jureczek nie zdążyl otrzy
mać pi0:d1arków .T e·zusikci1
wyd1 !...
1

Z miasta dochodzą radosne dźwt<:ki
dzwonów.
Boże Nar.odzenie !
Tam we .Francji mały .foondukt żałobny
sunie przez świąteczne ulice wśród okrzyków r.ozradowanej gwdazrdką dziatwy, a
biedny ojciec na swym posternnku służbo
wym w samotnej kajucie opłakuje stratę.
jedynaka. Ger bier pada twarzą na stóf i, za
nosząc się ·od płaczu za starym MaJg.ornem
szepcz·e:
„Trzeba się z losem godzić!
Służba tak chce!
Tłum. Jotsaw.

Ze sportu.

Finlandazycy, Jesienne

zimo·we biegi na pr.~elaj
gich spodniach.

upn:wiają.

w swetrach

dłu

Odbito w drukarni: „Kuriera. Lódzkieio'".

