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SPÓŁDZIELNIA CZUJ CZYN 
HARCERSKA 11 -

11 

Łódź, Piotrkowska 146/48, tel. 172-99 i 140-43 
Spółdzielnia prowadzi sklepy - oraz warsztaty: 

Ekwipunku harcerski ego, artyku- 11 krawiecki, czapniczy, rymarski, 
łów sportowych, czapniczy, galan- elektrotechniczny i naprawy 
teryjny i księgarsko- papierniczy wiecznych piór. 

Przyjmuje zamówienia z własnych i powierzonych materialów. 

ZEGARKI 
BIŻUTERIE 

• or a z ARTYSTYCZNE WYROBY SREBRNE 

ADAM SZTABA 
Ł ód ż, Narutowicza 4, telefon 264- 87 

Wytwórnia WykwlotoeJ 6alanteril nórzaoej i Artykułów Podrótnycb 
M. Lotoszyńskł i Z. Marszałek 

L 6 d j, Piotrkowska 59 - telefon 111 -10 
Poleca w dużym wyborze: 

Szkolne teczki - - Rańce - Śniadaniówki oraz najnowsze modele 
toreb damskich na sezon wiosenny I letni. 

Ceny niskie! ~ Wykonanie solidne! + Pracownia na miejscu! 

R E s T A u R A c J A TELEFON 221 - 74 

„GOSPODA ROBOTNICZA" 
Najmilej spędzisz wieczór 
przy wyśmienitej kolacji 
ZAPRASZAMY 

ul .• Zamenhofa 6 - Róg Al. Kościuszki 

CODZIENNIE ŚWIEŻE ZAKĄSKI 
a p r z e k o n a s z si ę Kuchnia pod fachowym kierownictwem 

Obiady dla świata pr2cy po 65 zł. od godz. 12.00--16.00 

Wytwornie ubrani Panie i Panowie zam2wiają 

GARDEROB1'~ W NOWOCZESNYM 
ATELIER KRAWIECKIM 

M. OLBAN 
Łódź, Piotrkowska 67 - Telefon 108-07 

Jad z i a wdowa 
W okresie pofredrowskim, gdy jednak śmiech .Pana Jowialskiego" rozbrzmiewał 

z niemilknącą siłą, powstawały liczne komedie, krotochwile i farsy. Bawiły ze scen 
szczególnie amatorskich i w modnych u schyłku XIX wieku 011ródkach. Widow· 
nia chwytała życzliwie ten krótkotrwaly humor o intencji li tylko niefrasobliwego 
dowcipu. Śmiał sic; swobodnie częsty bywalec nZ dworu" sarmacki Don Juan, 
wtórował mu podtatusialy hreczkosiej, chichotały już wstrzemic;źliwiej ciotki 
i matrony a wstydliwie dygotały panny. 

Ten czas śmiethu teatralnego stawiając na scenie jakgdyby szczątki postaci 
fredrowskich odtwarzał dalszy proces zepsucia środowiska szla.checkiego, moment 
rozpadu "dworu", ucieczki marnotrawnych synów do stolicy, miast i zagranicznych 
.wód", by sic; wybawić, wyszumieć i przehulać resztę dziedzicznego dobra. 

Jaki widz, taki teatr. Pojawiają się liczni farso i komedio-pisarze ujmujący 
temat, miły bawiącej sit; publiczce Treść ówczesnych zabaw ogródkowych jak Zołnierz 
Królowej Madagaskaru, Wujaszek Alfonsa, Myszy bez kota, Oj miody, młody itp. 
ma nieodzownie za tło schyłkowy świat, najczęściej dwór w sentymentalnej 
oprawie parków i kwiecistych altan albo zmieszczaniałe ognisko ziemiańskie. 
I jedno i drugie uchodzić dziś może za muzealność i dokument socjologiczny. 

Do modnych spółek autorskich w owym czasie należał duet pisarski Adolf 
Abrahamowicz i Ryszard Ruszkowski. Pierwszy, bogaty ziemianin ze wschodniej 
Galicji, dawał wnikliwe obserwacje środowiska. Drugi, aktor Ryszard Ruszkowski, 
wspierał pomysły techniką i znajomością sceny. Spod ich pióra wyszło parc; 
komedii, fars i krotochwil. z tego dorobku do dziś grywa się komedie; p,t. nJac;lzia 
wdowa", zwłaszcza że otrzymała ona nowy fason w znakomitej pracowni Juli ana 
Tuwima. 

O czym mówi .Jadzia wdowa", z czego każe sic; nam śmiać'!' Jest to ciągle 
jeszcze środowisko ziemiall.skie, lecz już z nalotami miejskości, jakgdyby zmiesz
czaniały dwór, w którym wedle trafnego a użytego w podobnej sytuacji spostrze
żenia Boy'a „straszy Fredrą". Ta sama znana nam z fredrowskich komedii gra 
o majątek a dookoła uwija sic; barwny korowód znanych typów tylko pomniej
szonych o mizerność schyłkowej epoki :· zbiedniałych i skretyniałych. 

Jest więc i "złota młodzież" wz:oru Gucia cz:y Albina, i pasibrzuch Mieczysław 
uważający własny pc;pek za oś świata, i lew wyleniały na emeryturze zahukany 
Krzysztof. są i cioty maszkary, i sztrabancle i groteskowy postrach ogni5ka, nie
wyżyta mama. Trochc; światła do tego zbiorowiska wnosi sama Jadzia, drugie 
wydanie fredrowskiej Anieli, skrzypce, na ktorych mistrzowsko jira miłosny wirtuoz: 
- Feliks. Proszę posłuchać tych amorowych nut, przypatrzeć sic; postaci .Jadzi I 
Trusiątko i hurysa! Czegóż w niej nie mal Wdzic;k, spryt, drażniący erotyzm 
"dobrze wychowanej panny", niewinność zaślubiona przebiegłości a przy tym 
wszystkim pozostaje Jadzia cielątkiem, jakich wiele hodowano wtedy. w przyzwoitych 
domach"". 

Miłość z.wycięża i tym razem ku ogólnej uciesze otoczenia, lecz proszt; 
zauważyć, że przy akompaniamencie dobrze pobrzękującej w kieszeni monety. 
Albowiem przyczyną finałowej radości jest raczej to, że dzięki zaślubinom Jadzi 
można podzielić sic; spadkiem i pofrunąć w świat do .Monte Caroło" jak powiada 
warszawski knajak Józef. Niech wic;c żyje miłość i ruleta I Rym łatwy, piosenka 
gotowa. 

Koniec. Lecz większość sztuk dzieje sic; dalej po zapadnięciu kurtyny. Prze
biegamy w myśli ~ górą pół wieku, czas dzielący dzisiejszą widownię od tematyki 
.Jadzi wdowy". Zycie przeobraża, stwarza odleglejsze perspektywy, które pozwa
lają oglądać socjologicznie, z komentarzem historii a zarnem porównywać. 

Proces gnicia klasy szlacheckiej postąpił tak dalece naprzód, że stalowy plug 
postępu zaorał bez trudu tego rodzaju .gniazdo". W starym dworze już nie straszy, 
wypełnia go radosny śmiech szkolnych dzieci. 

Dziś spoglądamy na "Jad zie; wdowę· jako na dokument obumarłej epoki. Smie
jemy sic; świadomi wartości zaszł ych zmian. Taki śmiech darząc konieczną uciechą 
i beztroską brzmi zarazem pedago1:,icz11ie, sama zaś komedia daje wicie sposobno~ci 
do zabawy: żywa, dowcipna, o barwnych obyczajowych typach, wartkiej romanso
wej intrydze, rozśpiewana i szampańska - stanowi piękną pozycje; repertuaru 
rozrywkowego zwłaszcza w okresie letnim. . 

Grzegorz Timoflejew 



Maria Życzkowska 

Jadzia, wdowa . 
Adolf, jej brat 
Feliks, kolega Adolfa . 
Bolesław, kuzyn Adolfa . 
Mieczysław, wuj Jadzi 
Krzysztof, ziemianin 
Barbara, jego żona 
.Melania, ich córka . 

Eufemia } . k'" „ciot 1 
Hortensja 

Władysław Walter 

• 

JADZIA WDOWA 
Komedia muzyczna w 4-ch aktach 

A. ABRAHAMOWICZA i R. RUSZKOWSKIEGO 

w przeróbce J. TUWIMA 

O S O B Y: 

Maria Życzkowska Józef, służący 
Henryk Szwajcer Antosia, pokojówka 
Mieczysław Wojnicki Ga wałecki, rejent. 
Igor Przegrodzki Piszczalski, lew salonowy. 
Władysław Walter Kos, doktór 
Janusz Ściwiarski Załupalski l Dominika Bartosiewicz Basiński 

Stanisława Piasecka Kic - Kicowski 

I 
Złota młodzież 

Wanda Jakubińska Klusocki 
Barbara Halmirska Kuchcik 

Reżyseria: Art u r M ł od n icki 

Dekorac.\e : Józef Galewski i Edward Grajewski 

Ewolucje taneczne: Edward HHdułski 

Orkieslra pod dyrekc.ią Zygmunta Wiehłera 

Dyrektor Tl:'atru : Tadeusz Sull Kier. Liter„ Grzegorz Timofiejew 

l{ier. Admin.: Henryk Szwajcer 

Mieczysław Wojnicki 

Jerzy Darski 
Zdzisława Zarembianka 
Arkadiusz Połoński 
Artur Młodnicki 
Marian Dąbrowski 
Jerzy Tyczyński 
Arkadiusz Połoński 
Lech Redo 
X X X 

X X X 

Artur Młodnicki 



• 
Zaluzje „ IPE" Fabryka !aluzji drewnianych do okien, 

drzwi i wystaw nowoczesnych 

Zimowe, letnie i słoneczne. - Rolety samoczynne 
oraz budowa kiosków. 

l..ódt, Poznańska 51, telefon 153-97 

SKLEP WYKWINTNEJ St ' ł TĘGI 
GALANTERII SK()RZANEJ an1s aw 

Łódź, ul. Piotrkowska 35, tel. 183-31 
Poleca: Walizy, Rękawiczki, Portmonetki, Torebki damskie, 
Pantofle domowe, Torby gospodarcze, Teczki - Portfele. 

INTROLIGATORNIA „STA W ANT" 

A -NTONJ S'rA\i\T O\Ą'CZYK 
Lódt, Piotrkowska 22, telefon 210-83 

Oprawa ksiąg handlowych, bibliotecznych i inne roboty 
introligatorskie. Wyrób zeszytów 

Specjalność: Księgi handlowe i biurowe. 

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKO-JUBILERSKI 

ROMAN BŁASZCZYK 
l..ódt, Piotrkowska 76 - tel. 222·44 

Poleca biżuterię, zegarki i wyroby srebrne. Pracownia zcgarmistrzowsko
jubilerska na mh:jscu, wykonuje naprawy zegarmistrzowskie i jubilerskie 

ku zadowoleniu Szanownej Klienteli. 

DUŻY WYBÓR różnych butów zastępczych, manufakturę, dodatki kra
wieckie, marynarki i spodnie lniane, ubrania harcerskie, dziecinne, swetry 
i firanki, bieliznę damską, męską i dziecinną torebki, oraz różną galanterie; 

po cenach zniżonych poleca 

Firma MARIA ZAJDEL 
Ł ód ż, Zgierska IO (róg Drewnowski ej), telefon 2Gl - '.28 

WARSZTAT REPERACY.JNY 
wszelkich systemów maszyn biurowych 

oraz powielaczy 

MIECZYStA(I) TOMASZE(IJSKI 
Łódż, ul. Wschodnia 56, telefon 190-04 

BIURO URZ.'\DZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

KAZIMIERZ BERNAT 
Łódź, Nowomiejska 4. Telefon 179-36 
Siła - Światło i Sygnalizacja 

P L A N V PROJEKTY 

1----------------------------------------------------· 
ZAKŁAD 
TAPICERSKO-MEBLOWY S. GABAŁA 

l..ódt, Dr. Próchnika 1 (Zawadzka) 
Poleca najtaniej 

meble biurowe, sypialnie, gabinety, stołowE', kuchnie, tapczany. 
Wykonanie solidnie i punktualnie. 

Futra 
Spody 

Lisy 

poleca 

JAN KRAWIORSKI 
Ł ód ż, Piotrkowska 160, telefon 190- 77 

J)rzez los Jo 6ogaelwll f 
Każdy gra i wygrywa w szczęśliwei kolekturze 

C/Jolesła11J<t C}Jończyka 
l..ódt, Piotrkowska tt7, telefon 178-09 



Piekarnia i Cukiernia 

Turecka 

WYTWÓRNIA ELEGANCKIEGO 

OBUWIA 

»BOSFOR« R E N o M A 
Łódź, ul. Narutowicza 12 

Ali Czołak 
Łódź, Piotrkowska 12, tel. 131-47 

Balie Wanienki 
Naczynia Kuchenne 

poleca 

Te j~or Karol Jaro1iń1ki 
Łódź, Narutowicza 16 

Tc:lefon 175-06 

Porcelana Szkło 

Nagrodzona Medalem Rronzowym 

na Mi,dzynarodowyoh Tar1ach Odatlskioh 

Znany przedwojenny 
Zakład Taplcersko - Meblowy 

TADEU1lA PAWEl[lYKI 
Kilińskiego 145 k l. 155-81 

P o 1 e c a: meble nowe, używane, 
komplety i sztuki pojedyncze oraz 

tapczany, fotele, łóżka i t . p. 

1----------~~--~-----·--,r-----------------------~ 
ARTYSTYCZNY WARSZTAT NAPRAW 

ZAKŁAD KRAWIECKI MASZYN BIUROWYCH 
i DO LICZENIA 

DAMSKO-MĘSKI "w A R M A'' 
W l A O Y i l A W O t U fi ~ i l Łódź, Piotrkowska ?2 

AL. 1-go MAJA 4 

ZOO-SKLEP 
A. BOROWSKI 

Nawrot 4la, róg Kiiińskiego 
KANARKI - PAPUŻKI - RYBKI 
EGZOTYCZNE-AKWARIA TERA
B.IA-KLATKI-POKARM DLA PTA
KÓW i RYBEK - PSY RASOWE 

PIJAWKI LECZNICZE 

Drukarnia R. Tylko S·cy, Łódź, Al. Kmloiuazkl 26 

POGOTOWIE TECHNICZNE 
TELEFON 260-08 

Wytwórnia 
przyrządów szklanych 
laboratoryjnych i technicznych 

E. GŁĄB 
Łódź, Piotrkowska 80 

Tel. 165-48 

Nr D. 02782 


