
— Znajdzie się i dla mnie mamo. 
— Czy przynajmniej wypłacił ci roczny 

pensy ę ? 
— Nie. Jutro biorę trzymiesięczną należ* 

ność i otrząsam pył z obuwia. 
— Ach, jakiś ty lekkomyślny, Komciu!—• 

westchnęła ciężko. 
— Nie mamo, tylko niewidzę powodu do 

rozpaczy. Młody jestem, zdrów, mam pewne 
wiadomości fachowe, czegóż chcieć wiecej od 
życia? 

Aeli, gdybyś dostał miejsce gdzieś na 

prowincyi! ()detchnęłabym. 
— A ja nie! — uśmiechną! się. 
— Ani ja! — dodała Irena. 
— I co was wiąże z tą Warszawą? — 

gorszyła się matka — ciągłe niepokoje, strajki, 
rozruchy, bomby, strzelanina. Nigdy nie'mo- 
żna być pewnym, czy wróci się cało do do- 
mu. * 

Ale jest ruch, życie — zawołała Irena 
ludzie czegoś chcą, pragną, dążą do czegoś, 

a na prowincyi wszystko 'senne, ospałe, nud- 
ne, jak staw stojący. 

— b» co ja z tobą będę rozprawiała — 

zrobiła minę lekceważącą. — Nie znafcz ży- 
cia. W twoim wieku każda zmiana wydaje się 
dobrą. 

— Byle mc na prowincyę — zaśmiała się 
Irena. — Chociaż dla mamy pożądana jest 
zmiana. No, a dla ciebie, Romku? 

— Dla mnie? Wolę Warszawę, to jasne, 
ale ostatecznie wszędzie można pracować. 

— Zasklepić się i wegetować — zadrwiła 
— ale to nie życie. 

— Przestań Irenko, bo mnie drażnisz — 

zawołała matka surowo — taka dorosła dziew- 
czyna, a plecie Bóg wie co. Chodźmy spać; a 

jutro, kiedy Romek wychodzisz z domu? — 

W stała z krzesła. 
— O dziesiątej mam 1>yć w fabryce. Roz- 

pocznie się wypłata i likwidacya interesu. 
— Długo to potrwa ? 
— Zapewne kilka dni. 
—■ I pewno będą zaburzenia? 

Chyba nie wielkie, bo pod osłoną po- 
licyi. 

— i o już na pewno skrzywdzi robotni- 
ków fabrykant — odezwała się Irena — i 

przyjdzie do awantury. 
— Nie mów tak, nie prorokój! — zawoła- 

ła matka — pomyśl tylko, że tam będzie R<»- 
mek. 

— Nic mu się nic stanie, mamo — uśmiech 
nęła >ię — i dobranoc. 

II; 
Nic omyliła się Irena, że przy wypłacie 

zaległości robotnikom przyjdzie do zabu- 
rzeń. 

W łaściciel, zwijajcie działalność fabryki 
na czas dłuższy, pragnął <» ile mógł ograni- 
czyć i zmniejszyć pretensye robotników, z 

czegM wynikły spory izatargi. A ponieważ 
Czajkowski uchodził wśród robotników za 

uczciwego i prawdomównego człowieka, ci po- 
woływali go na świadka zawartych umów. Ta 
narzucona mu rola obrońcy pracowników wy- 
wołała niechęć właściciela, a urzędnik dozo- 
rujący porządku rzekł złośliwie: 

— Nu. tak wy, panie Czajkowski, jesteś- 
1 u* mężem zaufania robotników, ja to spamię- 
tam. 

Skończ\ły się wreszcie te sprawy i Ro- 
man począł oglądać się za jakiemś zajęciem, 
cdpowiedniem do swych wiadomości handlo- 
wych. Brakiem posady Romana zajęli się gor- 
liwie dwaj jego koledzy 1’rudzicki i Widaw- 
ski, obaj współpracownicy poważnych insty- 
tucyi finansowych, którzy dość często bywali 
u Czajkowskich, może nie tyle dla Romana, 
de dla Ireny, przyjmującej dość obojętnie 
hołdy młodych ludzi, ku zmartwieniu matki 

któraby chętnie widziała Prudziekiego swym 
zięciem. 

— Manio, on chce mnie zrobić wanólni- « 

kicm interesu — mówiła Irena — ale nic 
wspólnikiem życia. 

l>waj przyjaciele Romka przyszli do nie- 
go wieczorem na naradę, która przeciągnęła się 
dość długo i zostali zaproszeni na kolacyę. 

— Co uradziliście panowie? — spytała 
gospodyni w stosownej chwili. 

i — Właściwie rozpatrywaliśmy jeden tyl- 
k'° projek Antoniego — spojrzał Roman na 
I nidzickiego, szczupłego blondyna. z twar/a 
zawsze uprzejmą i uśmiechniętą. 

— Jakiż to, jeśli można wiedzieć? — 

spytała grzecznie, zwracając oczy przyjazne 
na 1‘nidzickiego. 

Rzecz w tein — objaśniał, odłożywszy 
u-‘ż i widelec — proponuje Konikowi spółkę, 
do której ma ochotę wejść i Władek — wska- 
zał wzrokiem na szatyna, z ładneini zamyślo- 
nemi oczyma — założymy dom komisowo-han 
dlowy i jestem pewny powodzenia. 

— Upm komisowy?... a kapitał obroto- 
wy skąd? — zastanawiała się. 

— Romek ma trochę, no i mv nie bez gro- 
sza, zresztą o kredyt łatwo. 

— Ale zakładać interes nowy, w takich 
burzliwych czasach, czy to bezpiecznie? czv 

się uda? 
— W łasnie takie czasy są odpowiednie 

korzystne — zapalał się Brudzięki — przv za- 

stoju licznych fabryk, przy obawie kupców 
grosistów, towar będzie tani, niżej kosztu i 
zrobimy doskonale interesa. Bank nasz, w 

którym pracuję, ma stosunki 7. najlepszymi firmami rosyjskiemi; 7. tego skorzystamy i 
rozwiniemy interes szybko i solidnie. Według 
mego przybliżonego obliczenia zarobimy w 

pierwszym roku dziesięć do piętnastu tysięcy 
rubli. 

— Czy nic za wiele? — uśmiechnęła się 
rozjaśniona gospodyni. 

— Wcale nie! Niech powie Romek, który 
sprawdzał rachunek. Jeśli decyduję się rzucić 
posadę moją, to tylko dla interesu pewnego 
i intratnego. My tu mamy otwarty cały ry- 
nek wschodni po Chiny i każdy interes komi- 
sowy, byle dobrze obmyślony daje wielkie 
zyski, bo tu rozstrzyga nie jakość towaru, ale 
ilość sprzedana. 

Irena słuchała obojętnie, z miną znudzo- 
ną. tej rozmowy, co zwróciło uwagę Widaw- 
skiego, który spytał z pewną nieśmiałością: 

A jjani co myśli o tym interesie? 
— Nie znam się na tem, zresztą to spra- 

wa brata. 
— Cóż ty Romciu na tę propozycyę? — 

spytała matka — czy zgadzasz się? 
— Xie hardzo mi dogadza ten projekt. 

Zapewne można zarobić, a przy pewnem ry- 
zyku nawet' dosyć, ale zbyt wielkiej ochoty 
nie mam. 

Matka 7. pewnem zdziwieniem patrzała 
to na syna, to na Przudzickiego. 

~ Jc-41i interes jest pewny i rokuje takie 
zyski, nie rozumiem. Romciu. twych wzdra- 
gali. 

— I ja nie rozumiem! — zaśmiał się Pru- 
dzicki — interes jest interesem, a nic przyje- 
mności,'! i rozkoszą, czego wymaga Roman — 

kończył drwiąco. 
— Śmiej się. czy nie — zarumienił się 

Roman — ale bez zamiłowania, bez wewnę- 
trznego zadowolenia i najlepszy interes nie 
jest mi miły. 

— No w ie>z Romku — zaśmiał się Pru- 
# 

dzicki — jeśli będziesz szukał zamiłowania, 
interes zgubisz po drodze. 

— I ja byłbym tego zdania — odezwaf 
się Widawski — interes, to praca usilna dla 
chlcba. dla zysku, a na zadowolenie mych przy- 

jemności zawsze czas znajdę po pracy. Ten 
dom komisowy, jak go przedstawia Antoni, 
może mieć wielkie powodzenie. 

— Może i tak, ale za duża w nim faktor-- 
stwa, a za mało rzetelnej, produkcyjnej pracy 
— odpowiedział Roman spokojnie. 

— No, pracy ci nie zabraknie, będziesz jej 
miał do syta — mówił wesoło Prudzicki — a 

produktem będą zyski bardzo poważne, które 
ci pozwolą użyć świata. No, Romku, dość tych 

r wahań, chyba, że masz plan inny? 
— A tak niani! Wprawdzie nie jest skry- 

stalizowany, nie tak szczegółowo obrobiony, 
jak twój, ale mam. 

— Jaki, Romciu, Jaki? — zawołała za- 

ciekawiona matka. 
— Stań się światło! — zażartował Pru- 

dzicki. 
— Mam na myśli utworzenie sklepu, czy 

składnicy towarów kolonialnych, galanteryj- 
nych, bławatnych, wogóle przedmiotów do 
życia codziennego, przeważnie wyrobów kra- 
jowych. 
*-No, to dopiero mgławica — powiedział 

W idawski — wyjaśnij, jaki gatunek towa- 
rów ma być w sklepie. 

— To zależy od odbiorców. 
— A tych zmJeść najtrudniej — śmiał się 

Prudzicki — możesz urządzić sklep, jak pałac 
sztuki, a bez odbiorców zginiesz, jak mpcha. 

— 1 rzeba poszukać i znaleźć odbiorców, 
sami nie przyjdą. 

— Ilm... mówisz zagadkowo, mów, co 

jest — zachęcał W idawski. 
— Otóż. widzicie — zabłysły mu czarne 

oczy i twarz się ożywiła — po osadach, mia- 
steczkach, po wsiach, handel jest w ręku ży- 
dów. Dostarczają oni lichego a drogiego to- 
waru... Z tymi kramarzami można konkuro- 
wać i nuazcyć chłopów samodzielności i samo- 

obrony przeciw wyzyskowi... \V każdep miej- 
scowości znajdzie się uczciwy, przedsiębiorczy 
człowiek, który założy sklep przedmiotów po- 
trzebnych w danej okolicy, a te sklepy, to od- 
biorcy, których mi potrzeba. 

— Bardzo pięknie? — skrzywił się Pru- 
dzicki — teorya dobra, ale pomyśl o praktyce. 
Najpierw jedź. szukaj ludzi, wygadaj gardło... 
wreszcie znajdziesz i musisz im kredytować. 
Licz. ilu cię zarwię, no i żydzi nie będą próż- 
nowali i będą cię zwalczali bez miłosierdzia. 

— W łaśnie ta walka podoba mi się naj- 
bardziej — zapalał się Roman — pomyśl tyl- 
ko: wyrwać całą połać kraju z rąk złych i nie- 
sumiennych pośredników. Uświadomić jego 
samodzielność, energię, wprowadzić go na 

drogę handlu i oszczędności, to robota i pra- 
ca produktywna, a nie jakieś koniisa z daleką 
Rosyą i Sybcryą. 

Deklamację, mój kochany — uśmiech* 
nwł się ironicznie Prudnicki —— a z czcfjo zv% 

będziesz? Gdize zyski? Kędziesz pracował, jak 
Uf»l, a na sieczkę ci nie stanie 

— Jednak Romek ma racyę — odezwała 
się Irena w takiej pracy można sic rozmi- 
łować. 

— Nie zachęcaj przynajmniej ty, Irenko 
— powiedziała matka surowo. — Nie rozu- 
miem się wprawdzie na interesach, ale to 

wiem. że Romek zmarniałby w tym interesie. 
Pomyśl, ile to kłopotu, wyjazdów, straty sił, 
niewygód, a skutek wątpliwy... Naturalnie, ty 
Romciu, zrobisz, co zechcesz, ale ja nic godzę 
się na na ten sklep. 

—• Moja mamo, kto chce żyć, nuisi pra- 
cować. a wolę taką pracę, aniżeli za biurkiem 
lub w kantorze. 

—Dlaczegóż nic godzisz się na projekt 
pana Prudzickicgo? — mówiła z wymówką. 
— Cóż to złego, praca biurowa? Miałbyś spo- 
kój. zyski znaczne. .. 

(Ciąg dalszy nastąpi) 


