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POZNAN 

Spraw-, tyga 'dnla ~w~j~<: pomysłem „niedorzecznym", pozba
~onyin wszelkiego śladu uzasadnienia w kon 
"st-ytutji. "Oiłkądże to nowe konstytucje na- · 
daje-się na zasadzie postanowień konstytucji 
zniesionej? W SEJMIE. 

WBREW OCZEKIWANIOM sytuacja w 
Sejmie przed podjęciem dyskusji budżetowej 
komplikuje się. Zaczęło się od ostrego kon· 
fliktu pomiędzy Blokiem Bezpartyjnym a klu
bem PPS. Z okazji wniesienia projektu bud
żetu na rok 1929/30 z ramienia klubu PPS 
przemawiał poseł Marek. Mówca ten stał 
się przedmiotem specjalnie ostrych ataków 
ze strony grupy socjalistycznej pos. Jaworow
skiego za swoje wystąpienia w związku z se· 
cesją tej grupy z szeregów PPS. Gdy więc 
w przemówieniu swo~em, wygłoszonem w 
Sejmie, rzucił kilka ostrych słów pod adre· 
sem Marszałka Piłsudskiego z powodu jego 
głośnego oświadczenia lipcowego, zareago
wał na to jeszcze O!!trzej prezes Bloku Bez
partyjnego, poseł Sławek. zaś Blok wydał 
komunikat, w którym zadeklarował swoją 
soliclnrność z oosłem Shwkiem. Na tern tle 
powstał ostry konflikt p~między obiema temi 
grupami poselskiemi. PPS, przewidując, iż 
w trakcie dyskusji budżetowej będzie miała 
do czynienia z energicznie prowadzoną ofen· 
sywą Bloku przeci:w '•:szelkim swoim opozy
cyjnym wystąpieniom i demonstracjom, i 7.e 
-.v dodatku ofensywa ta znaj<lzie oddźwięk i 
poparcie w szeregach posła Jaworowskiego„. 
ie wreszcie akty .u;_ "vsta,pi minister fv\o
r· czewski, kt. t'("riO • rpływy . "'"IOlllarnOŚĆ W 

h -n._ „ • rnasac rooouuczycu ,~ u•.t,„„„.._, „1 „ _1 gu t 

z chwilą wykreślenia go z szeregów 'patt)i, 
poczęła bardzo żywo krzatać się celem za· 
pewnienia sobie poparcia kilku innych ra· 
dykalnych grup lewicowych na terenie par
lamentarnym. ·Celem tych wvsiłków jest za
szachowanie ofensywnych zamierzeń Bloku 
i grupy Jaworowskiego. Jeśli bowiem doj
dzie do skutku takie porozumienie, akcja 
Bloku przeciw klubowi PPS, względnie po· 
szczególnym jego członkom będzie mogła 
być przedstawiana jako akcja przeciwko ca
łej lewicy i będzie mogła być wyzyskana do 
celów propagandy przeciwrządowej, do uza· 
sadniania puszczanych już oddawna w obieg 
zarzNtów reakcji i faszyzmu. 

Jak dalece posunęły się już te starania o 
~blokowanie się trzech najsilniejszych grup 
1ewicy radykalnej, a mianowicie: PPS, „Wy
zwolenia" i „Stronnictwa Chłopskiego", 
stwierdzić nie można. W pismach ukazały 
się już wiadomości o dojściu do skutku poro· 
zumienia i zawarciu wstępnego układu. Wia· 
domości te trzeba jednak traktować z rezer
wą, gdyż tak samo dobrze mogą to być bało~ 
ny próbne, wysyłane przez jedno albo dru
gie ze stronnictw, o których ścisłe współdzia
łanie PPS się stara, a które przed zawarciem 
jakiegoś układu chciałyby wiedzieć, jak Blok, 
a tern samem ·i rząd ustosunkowałby się do 
takiego paktu grup lewicowych, zawartego 
w celach opozycyjnych. 

PPS podjęła także i poza Sejmem bardzo 
ożywioną akcję, mającą na celu skonsolido
wanie opozycji socjalistycznej przeciw spo· 
Jziewanym projektom reformy us.troju. Po· 
rozumienie i współpraca pomiędzy partjami 
rncjalistycznemi: ' polską, niemiecka i żydow
l'k<>, która jµż istnieje w licznych wypadkach, 
f vł<' sr;za na terenie samorządowym, ma być 
n.'zhudowane i zacieśnione, a dyskutowana 
jc"t na.wet ewentualność współdziałania . ta· 
kiel!o bloku socjalistycznego - po secesji 
grupy po;;ła Jaworowskiego, w dużym stop· 
niu oczyszczonego z elementó-w narodowych 
polskich - przynajmniej w. pewnych wypad
kach · z ż·vwiołami komunistycznymi. Organ 
grup;, oosła Jaworowskiego, „Przed$wit'', 
cytujac '1rtykuł posła . Zaremby, opublikow,a
nv v: or~anie ,.Bundu", twierdzi kale$orycz
oiP. że 7.aniiary wciągnięcia privnaj111niej 
pewnych grup komunistycznych do wspólnej 
akcji zjednoczonego obozu socjalistycznego 
przeciw „ wzmagającej sie fali reakcji, przy
bieraiacei coraz częściej ~rożna po<ać fa-

szyzmu" - są nawet" w łonie centralaego·ko· 
mitetu PPS dyskutowane. A że w .razie ·śc:i· 
słego sojuszu politycznego pomiędzy,, ~PS, 
„Bundem" i „Niemiecką partją .socja:li~tycZ-· 
ną" coraz częściej o takiem współdziała.niµ 
będzie się mówiło, to· nie ulega żadnej wąt. 
pliwości. Zarówno bówiem „Bund" jak . i 
niemiecka partja socjalistyczna w Polsce ,sil· 
nie sa infekowane rozsadnikami komuniimu 
i bez· porównania łagodniejsze stanowisko 
zajmują wobec komunisfóW niź PPS .. 

Gdy więc z jednej strony, t. j. ze stron 'f 
rządu, dotychczas nie widać jes:tcze żadne
go sformułowanego projektu reformy kon· 
stytucji, gdy jedynym krokiem tej strony je!;t 
·"niosek, złożony w sejmie; aby powzięto u· 
chwałę o przystąpieniu do rewizji konstytucji 
i przez to konieczność takiej rewizji .uznano 
- z drugiej strony, że strony obozu, przeciw· 
nego wszelkim reformom, ograniczającym 
wszechwładzę partyj, uprawianą pod firmą 
Sejmu, już czynione są gorączkowe· przygoto· 
wania do walnej rozprawy. · · 

Jak długo obóz rządowy, względnie rząd 
nie wysuwa sformułowanego projektu. kon· 
stytucyjnego, manewry te i przygotowania 
zwracają się bezpośrednio przeciw rządowi, 
a w gruncie rzeczy przeciw stanowisku .Mar· 
szałlta Piłsudskiego w tym rządzie .. I .zwn· 
cają się niemal przeciw osobom,. ni~ mogąc 
zwracać się przeciw programowi, którego w 
•praw~ os,r11j we; ,.- jak o ; hc„11 · i · 
ma. . 

W tym stanie rzeczy dyskusja budżetowa 
może przynieść niejedną niespodzi)łnkę, nie
jedno ostre starcie. 

* * 
CZYżBY PROJEKT KONSTYTUCYJNY? 

· · Pi:o·cedut'a taka jeszcze i z tego względu 
nie byłaby 11'niedorzeczną", że stanowiłaby 
$tosaakowo najłatWiejszy sposób usankcjo
aowa'oia nowej ustawy konstytucyjnej. 
Oszczędziłaby b.owiem państwu koniecznego 
w takim wyp,adku przejściowego stanu „ex 
lex'•, nie narażałaby go na wstrząsy, jakie 
zapewne towarzyszyłyby dwum zwykłym w 
podobnych wypadkach ewentualnościom, t. j. 
akto~ oktrojowania konstytucji lub wybo
rom konsiytuao.ty. Można mieć oczywiście 
wątpliwości, czy taki „kongres" uchwaliłby 
przedłożony mu projekt - w gruncie rzeczy 
byłby to p.rzecież ten sam zespół 555 ludzi, 
z któzych tylko około 170 znajduje się zdecy
dowanie w obozie rządowym, a więc brak 
bliskó stu. do większości. Ale z drugiej str o· 
ny }est jednak sporo argumentów i wiele pod
sfąw do na,dziei, że właśnie w takim „kon
gresie" znalazłaby się większość dla ustawy 
k~m,stytucyjnej, większość, której nie byłoby 
ani w sejmie, ani w senacie, wziętych od
d~ielnie. 

·.Wyn~rzenia p. marszałka Szymańskiego 
wazne jednak są przedewszystkiem dlatego, 
ż~ .nastąpiły bezpośr~dnio po wynurzeniach 
P.J"fmi~ta pr~f. Bartla na t~maf naprawy par
lamentu i że marszałek Szymatiski jako naj · 
wa~_iiiejs~e 'punkty przyszłej konstytucji pol
skiei podał właśnie ezy, sformułowane przez 
pto~ BUtla. " 

Z powodzi projektów ustrojowych wyło
niły ~ię i ...rysunęły na czoło dwa: pierwszym 
je~t zarys ustroju parlamentarnego, naszki
cowany przez szefa obecnego rządu, prof. 
Bartla - drugim projekt procedury nadania 
nowej konstytucji sformułowany przez nie· 
mą-~ej miarodajną osobistość, bo przez mar· 
sz~łka sen.atu Rzeczypospolitej. To już jest 
coś -:- to już nawet jest bardzo wiele. 

OFICJALNA AGENCJA prasowa roz
powszechniła w depeszy z Paryża treść wy· 
wiadu, jakiego udzielił „Matinowi'' marsza· 
łek Senatu Szymański. W wywiadzie tym · 1 

· 

marszałek Szymański mówił o zamierzonej w 
Polsce reformie konstytucji. O ile jednak tyl· LUDZIE BEZ WCZORAJ - LUDZIE BEZ 
ko w ogólnikowych zdaniach napomknął o JUTRA. 
kierunku, w jakim zmiany te miałyby pójść, · _·W DNIU śWIĘTA NIEPODLEGŁOśCI 
o tyle bardzo dokładnie opisał procedurę, ukazał się na łamach warszawskiego „Ex· 
jaka ma być przy. realizo.waniu ty~h zmia~ pr~~u Porann~go" artykuł , napisany przez 
zas~.osowa~a. A w1ę.c. proiekt nowe1 ~?nsty · Marszałka :Piłsudskiego na prośbę redakcji 
tuc11 będzie przedłozony ukongresowt po·· . . ·' ' · - 11.-' k ł · · t t ł ł 11.,1 ł h 'l • · ·· "b nt•,... •, ... tego,ptsma . .tU"ty U SWO) za y U owa p. J• ar· 
ączonrc. na wspo nei sesii iz pose s ie1 1 szalek: ,,z przemyślań Naczelnika Państwa 

senackie1, których uchwała byłaby prawo- _ (.Cz 'ste. rzemyślenia)" 
mocną. Procedura taka oznaczałaby, ze ch9· ,ę P . . 
dzi nie 0 zmianę obowiązującej obecnie · kon· . W .artykule tyn_i Marszałek odd~ie się. roz 
stytucji, l~cz o stworzenie nowej.· Gdyby wa~~lom ;o „ludziach he~, wczoraJ, ludz1a~h 
bowiem chodziło tylko o zmianę. niektórych bei JUtra 1. o. efem~rydac~ · Kto to są ludzie 
przepisów kon~tytucji obecnej, to -·nara· ~ez wczora1 1 ludzie bez iutra? 
zie - niema żadnych powodów do rozważa· _ „Ludzie bez wczora1, ludzie b>!z JUlra. 
nia specjalnej jakiejś procedury. Moment ta· To wczoraj oylo. lecz mieszkał tam wstyd. 
ki nadszedłby dopiero w chwili wybuchu o- Wstyd nie mały, wstyd duży. Gdzieś ktoś ku
strego konfliktu pomiędzy prQjektodawcą a powal gdzieś ktoś się sprzedawał. gdzieś ktoś 
~zbami ustawodawczemi na tfe takiego pro- zrzucał dolne ubranie gdzieś ktoś meprzy-
iektu. . . zwoicie calowa{. 

Inaczej sprawa przedstawia się, gdyby . L d . ·b · · I d · ~ k · b ' 
chodziło o zastąpienie obecnej konstytucji · u zie , ez. Jutr.a„. ot~ g zze„ t.os uau-
zupełnie nową ustawą koefstyt-ącyjn;. ~ejm ~e :k.q.n?ly, : k!oremi morskie olb~zymze okręty. 
obecny, jako wybrany na za_sa~tie: konsfytu- ~ $latki d.o· Warszawy pr~ez Wrslę sprowa~Nz 

I 
cji dotychcza,sowej, ni.ety.lko, że ' :rtie ·mógłb.y• ' · .. ~)lr.zuca n_a to !e~lne, .me metaforyc~ne pze
sobie rościć . 'żadnej pretensji do ·rozpatryWa· ~rqd:J~l k~os gdzr~s a~m1ę ~· pro1ekt;; z pomy· 

· nia takiego . projekhf w! trybie ~.no'.rin~foym, . , sly uzbra1a, .gdy .zolmerz nr~ ma bu~ow ~ :zwy·· I ale mu.siałby wręcz uznać się ~iekompełent- kiego karabinu, l na te P!OJ.ekty łozy !Ile fl~e: 
nym d'o rozpatrywaqia! go, gdyby_ mu został t'r,for~czne lecz realne. prenządze: ktos _gdzzes 
przedło.żony. , ~ons!ytpcję ·stan_o.~ć . • tn?że qbpwrą::kowe nauczanie wprowadza, rae my~ 
tytko ciało sp~Jalnie, ·w ty:nr ce~ ·eow,ołane, ~ląc am o bucJ_y~kach szkolnych.'. an_i o na~czy 
~iględni'e nadać ją mbże dyktator. eieJ.a~~:„ G~z1,,_es zamki na l~dzre, r .to uJLosnq. 

· Takiem ciałem s~ecja_:nem mógłby być ~.ud!-f'/ą~ .adz~~s ~wa!tem z pr~sku ,b!cze krę!-'~· 
ów „k~mgres'~ Marszałka Szym,ańskief!o., P<?·· . JJ~.ZQf,J ze bi~ niemi będq, az ziemza zaduam. 
wołany odpowiedni~ -dekr~tem 'Głowy P.-11~ .. ł.- udzie be-z 1utra. 
stwa. . . . . ,· ~; • · l ł · Lu#zie bez wczoraj- i ludzie bez jutra. lu· 

J : To ·też. śąd~itny, .że "f:YD\lrZeńia . Marsiałka .diie b:ez cienia. Jeden cień . wstecz się cofa 
Szymańskiego na łamach jednegó z najpo· ta171,. ~dzie wstyd · mieszka, od innych cieni 
ważniejszych organów francuskich zasługi· zmyka to dal tam, gdzie śmiech zamieszkuje. 
wały na v„rięcej uwagi ze strony opinii publicz Ludzie bez -wczor.aj, ludzie bez futra! Czy 
nej rolski~j niż im okazano, zbywając je w może dz is i a.j należeć dn tych. co cirnia nie 
nrai;ie kilkuwierszowymi wzmiankami i na· majl;~". 
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A efemerydy? 
Marszałek opowiada, że pewnego razu, 

idąc wieczorem ulicami Wilna, znalazłszy się 
w okolicy mostu Zwierzynieckiego, ujrzał jak 
l akaś mgła otacza latarnie wysokich lamp łu· 
kowych. Były to miljony jętek jednodniówek 
- efemeryd. 

- „Zwolniłem kroku i nagle poczułem na 
sobie dotknięcie jakiegoś owada, trwało to 
chwilę tylko i owad już był na murze, by za
raz potem znaleźć się na chodniku i za chwilę 
znowu w rynsztoku. Gdym ruszył dalej, zna
lazłem się w jakieiś gęstwinie tych owadów, 
które czyniły ruchy, nie zatrzymując się ani 
na chwilę, ruchy z tak wyraźną i tak jaskra
wą bezcelowością czynione, że nie można by
lo z niczem dotąd widzialnem tego bezmyśl· 
nego stanu porównać. Kolo lukowych lamp 
owadów było mnóstwo, jakaś gęstwa istot. 
które poruszały się wszędzie z tą samą bez· 
myślnościq i jakqś tępq prawdą głupoty w ró· 
ine stro · na dgJ na órę. na bok. na lewo 
na prawo.„ Kredy naza1u rz zrana w?& em 
ze Zwierzyńca do miasta, stróże kamieniczni 
zmiatali dużemi miotłami gęstwę elemeryd• 
do kloaki..." 

:!: * * 
Patrząc na te owady -pisze Mars:c.ałek -

pomyślałem, że to także życie. I może 

„ „. przez chwilę ;ednq taka istota upajała 
się myślą, że zaraz zmieni się w człowieka i 
silą swoją zmusi człowieka stać się elemery· 
dq. Może zamarzona myślała, że zamieszka w 
ludzkiem mieszkaniu, a człowieka wyśle latać 
bezmyślnie nad rzeką czy przy lampie łuko
wej. Kto wie? DostatecŻnie bezmyślne są ta
kie istoty". 

* * * 
Jakże niezmiernie trafnie Marszałek cba

rakteryzuj e dominujące w naszem życiu pu· 
blicznem zjawiska. 

Wszędzie pełno ludzi bez wczoraj i ludzi 
bez jutra, ludzi, którzy nie są w stanie 
posiąść teraźniejszości i wyżłobić na niej 
trwałego śladu, Bo oto jedni uciekają przed 
przeszłością, przed „ wczoraj", bo tam miesz · 
kał wstyd, więc biegną, ledwie dotykając 
gruntu i tak, aby nawet · cienia nie rzucić, u
wagi na siebie nie zwrócić - inni znowu ju· 
tra przed sobą widzieć nie chcą lub dojrzeć 
go niezdolni. Sądzą, że dziasiaj do nich nale
żeć będzie, jeśli od jutra się odgrodzą. Prze
to pędzą na oślep, jaknajmniej ziemi dotyka· 
j ąc, aby noga w własnym śladzie nie uwięzła 
i nie przyszło czekać do jutra, bo jutro niesie 
z sobą rachunek, odpowiedzialność, śmies7 
n ość. 

Jedni na „dzisiaj ", na rzeczywistości, niv 
chcą żadnego śladu pozostawić w obawie, że 
za śladem tym ktoś mógłby trafić do „wczo
raj" i odkryć jakiś „wstyd nie mały - wstyd 
duży" - drudzy także nie chcą odcisków swo 
ich palców pozostawić na „dzisiaj", by jutro 
nie znalazła ich śmieszność, odpowiedział· 
ność, kdmpromitacja. 

Czy d zis i aj może do takich ludzi na· 
leżeć . „Dzisiaj" trzeba formować i tworzyc 
dla jutra, a nie przemykact się przez nie u
kradkiem lub przelatywać ponad niem • 
"iększym lub mniejszym szumem .. 

Są Jeszcze efemerydy - jętki jedno· 
dmówki. Latają wielkiemi chmurami i oble· 
riają wysokie i błyszczące światła łukowe. 
Marzy im się, że światło przyciMtnią i dl.a 

. ' 
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siebie część blasku zabiorą. Marzy im się, że 
może same w światło się zmienią . 

Przemyślenia o efemerydach, skreślone 
przez Marszałka Piłsudskiego są wręcz rewe· 
lacyjne. O ile rllzważania o ludziach bez wczo 
raj i ludziach bez jutra odsłaniają nam w au· 
torze męża stanu w potęŻJlYlll formacie, je
dnego z tych, którzy po sobie niezatarte śla -
dy i niedoścignione wzory pozostawiają, po
nieważ znają wartość 11dzisiaj" jako funda" 
mentu dla „jutra", jednego z tych, których 
potomność zalicza następnie do wielkich bu
downiczych, o tyle w rozważaniach o efem~
rydach dostrzegamy głębokiego znawcę du
szy ludzkiej i cha~akterów ludzkich, a przy
tem charakter silny i zdecydowany każdej 
chwili wyciągnąć konsekwencje ze swoich 
obserwacyj. 

* * * 
KONFERENCJA KlłóLEWIECKi\.. 

ODBYT A W PIERWSZYCH dniach listo· 

pada kilkudniowa konfer.encja polsko-litew· 
ska w Królewcu zakończyła się nowem Has· 
kiem. Pewne porozumienie Miągnięto tylko 
w sprawach ścisłej komunikacji granicznej w 
pasie pogranicznym, dla ludności miejscowej, 
rokowania we wszystkich innych sprawach 
nie doprowadziły do niczego, ponieważ dele
gacja litewska i tym razem wysunęła na czo
ło sprawę wileńskąJ domagając się jej wyod
rębnienia z całokształtu zagadnień polsko· 
litewskich, ·które stanowić miały przedmiot 
konferencji. 

Po tej konierencji stało się jasnem, że 
dalsze prowadzenie rokowań bezpośrednich 
pomiędzy Polską a Litwą jest bezcelowe. 
Litwa nie zejdzie ze swego stanowiska w 
sprawie wileńskiej, przynajmniej tak długo, 
jak długo u steru władzy na Litwfo będzie 
Woldemaras, a nie zanosi się na to, aby pod 
cym względem nastąpiła rychło jakakolwiek 
rniiana - zaś Polska pod żadnym pozorem 
nie dopuści i nie może dopuścić, by kwestja 
przynależności Wilna i Wileńszczyzny w ja
kikolwiek sposób poddana była w wątpli
wość i uznana za kwestję otwartą. 

Czy przeto istnieje jakaś możliwość po
kojowego wyjścia z tej beznadziejnej sytua
cji, mogącej w pewnych warunkach stać się 
źródłem największego niebezpieczeństwa dla 
pakoju w Europie? · 

Owszem, teoretycznie istnieje taka mo · 
żliwość. Mianowicie z natury rzeczy do gło
su będzie musiała dojść Liga NarodQw, gcjyż 
na zasadzie jej rezolucji rokowania te zostały 
podjęte . Jeżeli więc bezpośrednio zaintere
sowane strony w rokowaniach tych do poro
zumienia nie doszły, spada na Ligę Narodów 
obowiązek interwencji i stworzenia jakiegoś 
;tanu prawnego w stosunkach sąsiedzkich 
pomiędzy Polską i Litwą. Obowiązkiem Li
gi byłoby przeto ustalić jak powinny wyglą· 
dać normalne stosunki sąsiedzkie pomiędzy 
Polską i Litwą i zażądać kategorycznie od 
obu tych państw, aby takie stosunki niezwło· 
cznie podjęły. W razie odmowy z jednej · lub 
d.nigiej strony Liga musiałaby zastosować w 
stosunku do opornego rządu sankcje, prze
widziane w pakcie Ligi. 

Takie logiczne następstwo bezcelowych 
rokowań bezpośrednich jest jednak ~ylko te· 
orją, albowiem teorją jest zdolność Ligi do 
regulowania konfliktów międzynarodowych 
przy braku dobrej woli chociażby tylko ze 
-;trony jednego państwa. 

Przypuśćmy bowiem, że Liga określi, i to 
nawet bardzo osrożnie, warunki, które musżą 
zaistnieć, aby, można mówić o jakich takich 
„normalnych ' stosunkach sąsiedzkich pomię" 
dzy Polsklł a Litwą i zażąda przyjęcia ich 
i wprowadzenia w życie przez oba rządy, 

Polska prawdopodobnie przyjmie je i oświad
czy gotowość ich wykonania - ale Litwa 
tego nie uczyni. Przynajmniej nie można 
mieć nadziei, by zechciała uczynić to na żą" 
danie Ligi, czego dobrowolnie uczynić nie 
chciała. I cóż wtedy? Jako sankcja w grę 
wchodzić może tylko wykluczenie Litwy 
z Ligi Narodów za niewykonanie uchwały. 
Czy skutkiem tego sytuacja ulegnie jakiej
kolwiek zmianie na lepsze. Nie. Przeciw
nie, znacznie się pogorszy, gdyż Litwa zwol· 
niona będzie od pewnych zobowiązań i będzie 
mogła, jeśli zechce, lub jeśli leżeć to będzie 
w czyimkolwiek interesie, prowadzić wręcz 
prowokacyjną politykę w stosunku do Polski 
i dążyć do wojny. Nikt inny bowiem, tylko 
Woldemaras oświadczył nie tak cla:Wno, że 
Pokka powinna być rozebrana, chociażby 
w tym celu nanowo przY!)zło rozpalić wojnę 
europejską. 

· A zresztą jest wysoce problematyczne, czy 
w łonie Ligi znajdzie się odpowiednia jedno~ 
myślność dla uchwały, nakazującej Litwie 
i Polsce przyjęcie zarządzeń Ligi, zmierzają-

cych do wytworzenia normalnych stosunków 
sąsiedzkich. Niejasne j ~st zwłaszcza stano· 
wisko Niemiec, które w swoim czasie bardzo 
wyraźnie dały do zrozumienia, że nie we 
wszystkich szczegółach będą mogły podzielić 
stanowisko Polski w spt·awie litewskiej. Jed· 
nym z takich szczegółów bf~dzie przedewszyst 
kiem sprawa wileńsle:a, mająca dla Niemiec ol 
bnymie znaczenie ze względu na Prusy 
Wschodnie i politykę w stosunku do Rosji. 
Bismark jest dzisiaj w Niemczech daleko wię 
cej popularny niż kiedykolwiek, a jego tezy 
skwapliwiej są realizowane pt;zez Niemcy 
republikańskie niż były wówczas, gdy on sam 
stał u steru władzy. A .naczelną tezą Bis:. 
marka w polityce zagranicznej było utrzy· 
manie jak.najlepszych stosunków z Rosją. 

Sprawa litewska jest najważniejszem za
gadnieniem polskiej polityki zagranicznej. 
Społeczeństwo winno poznać ją dobrze, aby 
- gdy okaże się potrzeba ........,. jednomyślnie 
stanąć po stronie polskiej racji stanu przez 
rząd w tej sprawie reprezentowanej. Bo tyl
ko na siebie samych w tej sprawie wolno 
nam: liczyć. 

:;: 

T AJElńNICA BANKOWA. 

PRZERAżAJACA ZBRODNIA dokona
na zostala w Łodzi- w dniu 11 listopada. Mło· 
dy dziewiętn~u;toletni '-vyrostek, znęcony na
dzieją bogatego łupu, zamordował w ną.jo
hydniejszv sposób, tępą siekierką stni.żacką. 
fr;:.ech imf.ó. 

Stani·;;łnw Łaniucba z~trndniony był prze1l 
1-<ilkoma miesiącami jako pomocnik stroiciela 
fortepianów w składzie fortepianów, mieszczą 
cym się w Łodzi w na i ruchliwszym punkcie 
miasta, w lokalu parterowym frontowym. Wła 
ścicielami składu byli małżonkowie Tys zer, 
ludzie bezdzietni, ba.rdzo zamożni, właściciele 
s,;e1egu nieruchomości i ::naczniejS7}Ch kapi
~ dów gotówkowyd1. Tyszer przechowywał 
więhs.<e sumy ~·ien: ężne w kasie ognv>trwa
łcj. znajdującej ~:ę w jego mieszkam.i. poł•J• 
żonem nad składem na piętrze. Czynił to, co 
czyni dzisiaj wielu lud2.i, zwłaszcza w sferze 
mieszczańskiej i kupieckiej: kapitały obroto• 
we przechowywał w domu, obawiając się, ie 
złożone na rachunku bankowym staną się dla 
władzy skarbowej ,pretekstem do wymierza
nia mu odpowiednio wysokioh stawek podał· 
Im obrotowego i do~hodowego, 

Łaniucha, zatrudniony w składzie, w któ
rym ._9d rana do rieczora przebywali wła&ci-

-ciele i załatwiali w nim wszystkie swoje spra
wy handlowe i majątkowe, chociażby ślepym 
był, musiał zauważyć1 że sumy pieniężne, 
przechodzące przez ręce właścicieli, wędrują 
do kasy żelaznej w mieszkaniu, a nie do ja
kiegoś banku. 

Myśl ta me opuściła go już. Opuscił pra
cę' w zakładzie i przeniósł się do innego pra
codawcy, ale wizja tysięcy, leżących w kasie 
Tyszerów, nie opuszczała go już ani na chwi
lę. Zamknął się w sobie, stał się małomówny, 
korzystał z każdej sposobności, aby uciec da
Jeko od ludzi, zaszyć się ~dzieś w krzakach 
nad rzeką i tam w ciszy, trzymając kij od 
wędki, snuć plany zdobycia zawartości kasy 
Tyszerowej. I uknuł plan, przemyślany do 
końca, plan strasznej zbrodni. 

W niedzielę, gdy skład był zamknięty, 
zgłosił się do Tyszerów, objawiając zamiar 
kupna pianina. Wpuszczono go -:-_przecież 
był znajomy. Obejrzał teren planowanej zbro 
dni i umówił się, że przyjdzie pod wieczór do-

. bić targu. Oczekiwano go, więc wpuszczono 
do składu. Przyjęła go Tyszerowa, Tyszer był 
jeszcze w mieszkaniu. Skorzystał z pierwszej 

·chwili nieuwagi Tyszerowej. i silnym ciosem 
siekiery rozstrzaskał jej głowę. Ukrył trupa 
i czekał na Tyszera. Ody wszedł załatwił się 
z nim w .ten sam sposób, przyczem „dla pe
wności" znęcał się jeszcze nad zwłokami, rą
biąc je. Klucze od kasy znalazł, ale kasy nie 
mógł otworzyć ~ nie znał, prymitywnego 
zresztą „sekretu". Była to robota zupełnie 
dla niego ·nowa. Zamknął sklep i m.ieszkanie 
i wyszedł. W czasie pierwszej bytriości wi
działa go· służąca Tyszerów. Gdy mordował 
nie było jej. Wrócił więc po pewnyµi czasie i 
pod pozorem, że Tyszerowie czekają ńa ńią 
w mieście, zwabił ją do taksówki i wywiózł :rta 
odludną i pustą wieczorem ulicę. Tam zała
twił się z nią tak samo jak z Tyszerami i spo· 
kojnie wrócił do mieszkania rodziców. Dwa 
dni później aresztowano go. ZbJodnia dała mu 
drobną zdobycz około ·400 złotych - nie 
chciał więp tracić odświętnego ubrania, zbry
zganego krwią. Oddał je do pralni. To go 
zdradziło. 

Zbrodnia wywarła wstrząsaj~ce wrażei1ie 
i rzuciła paniczny przestrach na setki, a mo
że tysiące ludzi, którzy podobnie jak Tyszer. 
przechowują posiadane zapasy gotówki w . 

Dzieło pillskl 
W dniu święta Niepodległości słyszeliś

my wiele pocieszających i ucztt~ia dumy bu
dzących rzeczy o postępach, jakiemi wolno 
nam się poszczycić w wielu dziedzinach na~ 
szego życia państwowego, które dziesięć lat 
temu zac,zęliśmy prowadzić. · Kto w niedzie
lę, dnia 11 listopada, ·W godzinach popołud
niowych słuchał radja, ten ząpewne zwrócił 
uwagę na przemówienia, wygłoszone z ra· 
djostacji w Katowicach, a w szczególności 
zaś na przemówienie wygłoszone przez kon
sula. generalnego Szczepańskiego. Pomijając 
mowy specjalne, wygłoszone z uroczystym 
patosem, jakich kilka słyszeliśmy podczas u-

. roczystości, zorganizowanych w tym dniu w 
Warszawie, mowa konsula Szczepańskiego 
była zapewne najlepszem przemówieniem, 
wypowiedzianem w Polsce w święto dziesią
tej rocznicy odzyskania Niepodległości. 
Mówca ten dał bowiem w proste słowa ujęty 
bilans naszego dorobku w pierwszem dzie
sięcioleciu. Naszkicował beznadziejny stan 
na początku, a następnie przeciwstawił mu 
imponujące rezultaty dziesięcioletniej pracy 
sporządził bilans otwarcia, wykazujący prze
rażające pasywa, a jako jedyną prawie po
zycję w aktywach: odzyskaną wolność i 
niezależność, i to niezupełną, a w dodatku 
z wie.lu stron poważnie zagrożoną - i prze
ciwstawił mu . bilans zamknięcia pierwszego 
dziesięciolecia pracy, w tak strasznych wa" 
runkach podjętej. Wrażenie tej mowy było 
olbrzymie, spotęgowane jeszcze jej formą 
prostą, bezpretensjonalną, niemal sprawo
zdawczą. 

Ale to tylko mimochodem. Mowa kon-
. sula SzczepańskieJ!o nie wyczerpała tematu. 

Ten przepiękny rachunek należało jeszcze 
uzupełnić, wykazując w jakich dziedzinach 
tej pracy najlepiej dotychczas skrystalizowa
ła się myśl państwowa polska, najwyraźniej 
zarysował się program dążeń narodu i Pań
stwa Polskiego na daleką przyszłość, w ja
kiej dziedzinie ujawniły się najwyraziściej 
pragnienia narodu polskiego i wytknięta zo
stała droga do dalszych wysiłków dla kilku 

· pokoleń naprzód„ Mó.wca katowickiej i:a-. 
djostacji tej właśnie dziedziny, tego właśnie 
pola pracy i wysiłków nie włączył do swego 
bilan~t · ·~ moze dlatego, że w bilansie otwar
cia nie znalazł odpowiedniej pozycji. Mamy 
bowiem na myśli morze i polską politykę 
morską - a morza w dniu, w którym naro
dziła się niepodległa Rzeczpospolita, nie mie 
liśmy jeszcze. 

Być może i zapewne tak jest, że w wielu 
innych dziedzinach rozmiary dorobku nasze
go w pierwszem dziesięcioleciu pracy pań
stwowej przedstawiają się bardziej imponu
jąco, ale· na żadnem .fonem polu ich donio
słość, ich ciężar gatunkowy nie jest tak wiel
ki, jak na polu naszej polityki morskiej. Na 
tern polu wytyczono bowiem drogę pracy 
dla wielu pokoleń naprzód, drogę prostą, z 
której naród juz nie zboczy, z której za żad
ną cenę zepchnąć się nie da. . 

Jeden z czternastu punktów prezy4enta . 
Wilsona poręczał nam dostęp do morza. 
Traktat wersalski, realizując ten punkt stwo
rzył dla Polski szereg praw i przywilejów w 
Grańsku,· któremu nadał charakter wolnego 
miasta. Z praw tych, korzystając z niebez
pieczeństw i trudności, na jakie napotkaliś
my w pierwszych latach naszej niepodległej 
egzystencji, prawie że nas wyzuto. Przyję" 
liśmy to spokojnie, bo jeszcze w płucach na
szych nie poczuliśmy 11 w i a t r u o d m o-- „„ 

nad morzem 
r z a" - jeszcze serca nasze nie poznały- ze 
pieś6 wolności prawdziwej usłyszeć można. 
tylko w poszumie fal własnego morza. 

Ale gdy zamilkł szczęk oręża, gdy uci· 
chła burza ·wojny, naród począł wsłuchiwać 
się w szept, idący od morza i powoli zaczał 
uczyć się szept ten rozumieć. Umiłowanie 
morza zapadło w serca, budząc niepokój i 
żywą troskę o bezpieczeństwo posiadanego 
skrawka ziemi i drogi wiodącej do niego, wy
wołując jakieś nieokreślone tęsknoty i prag· 
nienia podświadome, Nie było i nieme dla 
narodu polskiego kwestji, która w takiem 
napięciu utrzymywałaby jego czujność jak 
sprawa Pomorza i t. zw. „korytarza pomor
skiego". 

* * • 
Szczęśliwem zrządzeniem losu znalazł się. 

człowiek, który - zająwszy stanowisko kie· 
rownika polskiej polityki morskiej - odczuł 
te pragnienia, zrozumiał historyczny nakaz, 
który tyle razy w przeszłości mimo uszu 
puszczano i postawił sobie za pierwszy ceł 

·~swojej . działalności położyć podwaliny pod 
polską przyszłość na morzu, związać niero
zerwalnemi węzłami sprawy morskie z naj
żywotniejszemi interesami narodu i Państwa 
Polskłe.go, wysunąć na czoło i utrwalić w 
programie polityki państwowej polską rację 
stanu na morzu. 

Człowiekiem tym jest minister Kwiatkow. 
ski. W czasach, gdy naród odruchowo i in„ 
stynktownie budzi w sobie kult dla pamięci1 
wielkiego króla dawnej Rzeczypospolitej, 
Stefana Batorego1 minister Kwiatkowski ca• 
łym nakładem sił i energji realizuje jedną z 
najpiękniejszych idei wielkiego króla, ideę 
własnej podstawy morskiej dla swobodnych · 
stosunków ze świat-em. Port w Gdyni, to 

najwspanialsze i największe dzieło pierwsze
go dziesięciolecia Niepodległości, jest owo
cem niespełna trzyletnich . wysiłków, zabie· 
gów i starań tego człowieka. To też mówiąc 
o dorobku polskiej polityki morskiej mówić 
trzeba prawie wyłącznie o rezultatach trzy· 
dziestomiesięcznej pracy mninistra Kwiat
kowskiego. Zastał bowiem tylko chaotycz
ne i nieskoordynowanrp\"óby, w których u
rzeczyw~~t~ sami twórcy nie bardzo 
wi~rzylip-A d_zisiaj. w Gdyni posiadamy porl 
morski, najruchliwszy na Bałtyku, poza Gdań 
skiem, posiadamy Dotylę własnych statków 
handlowych, utrzymujących stałą komunika· 
cję z licznemi krajami zagranicznemi, posia· 
damy szereg linij morskich obsługiwanych 
przez statki, płynące pod polską banderą, 
posiada~y· liczne kadry marynarzy polskich. 
Na wybrzeżu polskiem są w toku, a częścio
wo już na ukończeniu, na wielką skalę pr°"' 
wadzone roboty, owocem których będą urzą 
dzenia, czyniące wybrzeże polskiego morza 
dumną i wspaniałą bramą na świat, która 
przykttje do siebie serca trzydziestomiljon~ 
wego narodu, stanie się perłą Rzeczypospoli
tej i źrenicą Niepodległości narodu polskie· 
go. 

Ta bezpośrednia i konkretna praca tia 
wybrzeżu nie wyczerpuje długo jeszcze za. 
sług ministra Kwiatkowskiego przy budowie 
podwalin pod polską politykę morską, pod 
najistotniejszy filar mocarstwowej potęgi 
Rzeczypospolitej, Praca ta stała się źródłem 
natchnienia i inicjatywy dla szeregu innych 
prac, które zostały podjęte i są wytrwale pro 
wadzone, popularyzując i rozpowszechniając 
ideę morza i jej znaczenie dla przyszłości 
Polski w narodzie. . 

· Gdy w Gdyni jeden,.po drugim wynurzaj
się z toni morskiej baseny portowe, jedno po 

mieszkaniach, obawiając się konta bankowe· drugim podnosi się potężne ramię dźwigów 
go, stanowiącego tak często wdzięczny pre- elektrycznych jakby w pozdrowieniu dla Pol
tekst i „podstawę". do krzywdzącego wymia- ski i świata, którego przez morze staje się 
ru podatków. Rzeczpospolita równouprawnionym obywa" 

Tyszer zapewne nie ukrócił przypadają- t~lem, yv głębi kraj.u rodzi się coraz obfitsza 
cej od mego skarbowi powinności. Ale cży bteratura mqrska i zaczyna docierać pod 
znalazłby się taki urzędnik skarbowy, który- , str~echy, powstają stowa:zy.szenia i .org:ini: 
by mu w to uwierzył, wiedząc, że na rachunku zac1e c~lem kultyw~w;an1a .1 sz~rz~nia idei 
bankowym posiada czasem do 150 tysięcy morza, 1edn.~ po. d.r.ug1e1 zawtązuJ~ się na mo-
złotych - tyle, ile w dniu mt'rderstwa leiało cny w.ęzeł nic, w1ązą.ca.s~rc~ l?olsk~e z morzem 
w jego kasie? Głęboko przekonani twierdzi" po~sk1em. Co~az s1~1e1 ~el~ wiatr od pol~ 
my, że nie, że ta suma, złożona na rachunku sk~ego morz~ 1 _bu?z~ w p1e;~1ach h.!du pol
bankowym, kosztowałaby go w postaci podat- skiego pr~g~1eme sw1etnośc1 1 potęgi dla Rze 
ków od zwięksżonych na tej zasadzie wlelo- czypospohte1. 
krotnie obrotów i dochodów, zeznanych przez W naszych oczach zapisuje się pierwsza 
niego, znacznie więcej niż. stracił na procen· karta jednego z najwspanialszych rozdziałów 
cie. Zasłaniając się przed krzywdą - padł o- historji Polski współczesnej, a pisze ją czło
Harą zbrodni, a z nim jeszcze dwa inne życia wiek, który zdaje sobie sprawę jak świetny 
'ludzkie. musi być ten rozdział, by wszedł w krew i 

Wyciągnięcie wniosków z tej mrożącej myśl pokolenia, by stał się dobrem dziedzicz 
krew tragedji pozostawiamy komu należy. . nem narodu polskiego. 

Stanisław Horwat. 
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'/JJalka przedmgborcza m 11,nglji 
Postulaty konserwatystów. Liberalny-program polityczny 

"Londyn„ w listopadzie. 

Rok rocznie mnteJ więcej o tej porze 
wszystkie trzy angielskie · partje polityczne, 
t. j. konserwatywna, liberalna i socjalistyczna 
urządzają · swoje własne kongresy, aby -
w przeddzień jesiennęj sesji · parlamentarne; 
zaznajomić kraj ze swemi programami i, o ile 
możności zdobyć nowe laury , polityczne, 
względnie elekcyjne'. Okazja obecna jest tem 
ważniejsza, 'że · następne wybory w Anglji 
zdają się już być przesądzone, bowiem zasad
niczo biorąc, czteroletnia kadencja obecnego 
Parlamentu kończy się w roku bieżącym (os
tatnie wybory miały miejsce w roku 1924), 
więc według konstytucyjnego precedensu obie 
Izby powinny być w roku przyszłym· rozwią
zane i kraj ponownie wzięty w manewry i 
obroty licytujących się nawzajem partyj po
litycznych. Nie oznacza to bynajmniej, by 
'Anglja umiała dosyć" konserwatywnych rzą
dów, ale tak chce tradycja i przed nią nawet 
potężny dotąd obóz Torysów, mocny swą 
200-glosową większością, z pokorą się skłania, 
wiedząc, że nadwyrężenie jej dobrej woli mo
że dać całkiem odwrotny skutek od spodzie
wanego. 

.Tak tedy angielska machina elekcyjna już 
nJSzyła z miejsca. Pierwszą przygrywką tej 
kampanji był kongres partji konserwatywnej 
w Yarmouth, który zgromadził przeszło 2600 
delegatów z całej Anglji, przyczem kobiety, 
które niedawno uzyskały prawo wyborcze 
(Flapper Vote) stanowiły prawie połowę. te
go ważnego zgromadzenia. 

Konferencję ~gaił burmistrz miasta Yar
mouth, Sir Henry Page Crolt, który zaraz na 
wstępie zazni'i.czył, że głównem hasłem chwili 
jest razciąlnięcie na· calą iA.rtglję -cel ochrott- · 
nych dla poszczł!gólnych przemysłów, by 
w ten sposób zaradzić panoszącemu się od łat 
dziesięciu bezr.obociu, obejmującemu przęulo 
1.300.000 osób obojga płci. Sir Henry zaząa
czył przy sposobności, że 50 różnych branży 
zagranicznych przemysłów zainstalowało się 
już na sta~e w Anglji, więc żeby je ochronić 
przed upadkiem, potrzeba dla nich specjal
nych ceł protekcyjnych. Z uwagi na to, że 
największy zastój istniał do tej pory w prze
myśle żelaznym i stalowym, cła te powinny 
głównie ochraniać przemysły z niemi zwią
zane. Odnośna uchwała przeszła wtedy o· 
gromną większością głosów. 

Zkolei głos zabrał premjer Baldwin, któ
ry. taznaczył między innemi, że nigdy bar
d~iej n.iż dzisiaj .spoistość p~rtj,, konserwaty
atow nie była większa, czego me można· po
wiedzieć o dwuch pozostałych partjach. Nie
snaski osobiste między Asquith' em i Lloyd 
George'm są wszystkim znane, zaś kłótnie 
o irzymiljonowy „fundusz elekcyjny· nie są 
bynajmniej budujące. Co się tyczy Labour 
Party, to jej kłopoty polegają głównie na in
tr:y~ach jej lewego, komunistycznego skrzy
dła, które wcale nie tai swej zależności od 
Mosk.wy.· Labour Party "harakteryzował 
premje:r Anglji jako socjalizm z odwagą swo
rich przekonań, zaś liberalizm - jako „socja-
1lizm bez odwagi i bez przekonańJ" Jakikol
.w.i,ek jednak jest program tych partyj, to ja.s
nem jest, te przy następnych wyborach ro
zegra się walka między konstytucjonalizmem 
i indywidualizmem a socjalizmem i etatyza-
cją. . 

Rzuciwszy piękny i zgrabny komplement 
pod adresem pokojowej pracy Sir A. Cham
berlain'a, która· streszcza się w takich sym· 

bolach jak Locarno· i pakt 'Kellogg'a - pan 
Stanley Baldwin· omówił dość szczegółowo 
bardzo Ówocną ·pracę p. Nevilla Chamb~r
l<;iina, ministra idroWia (brata Sira Auslella) 
n.a polu' budownictwa nowych domów i usu
wania· t. zw. ,,slums", czyli nę'dznych domostw 
robotniczych z peryferii wielkich m'.iast angiet.' 
skich, a głównie Londypu i nadmienił ·przy 
sposobności; że · Izba Gmin uchwaliła Dleda
wno t. zw. „Electricity Bill", mocą któtego 
cały szereg linij kolejowych zostanie zelektry
fikowanych. , Bill ten przewiduje wydatek 
~OO miljonów funt. szt. i również ma na celu 
zredukowanie bezrobocia. Należy jednak za
znaczyć na tem miejscu, że z uwagi na to, iż 
w angielskim przemyśle elektrycznym zaan
gatowane s'ą batdzo poważne kapitały amery· 
kańskie, istnieje obawa, że pociechę z tego 
bill'u będą mieli„., robotnicy ameryką.ńscy, 
a nie angielscy! Z tego powodu pewna część 
prasy już podniosła zastrzeżenia. 

Przechodiąc · do na'jważniejszego punktu 
swego przemówienia, premjer Baldwin zazna· . 
czył, że dotychczasowe rezultaty i doświad
czenia polityki protekcyjnej są zadowalniają
c~, co skłania obecny rząd do dalszego i' szer· · 
szego stoso~ania tego środka. Każdy zatem 
prtemysł angielski · może się ubiegać o wpro
wadzenie dlań odpowiednich ceł oehronnych. 
Zastrzegł się jednak, że zgodnie ze swemi 
przyrzeczeniami, · danemi nał'odowi podczas 
poprzednich wyborów, żywność sprowadza11a 
z · zagranicy nie będzie opodatkowana. Pan 
Baldwin skończył swą wielką mowę apeiem, 
w którym zapewnił · kraj, że jeżeli mu da no· 
wy mandat w roku przyszłym na dalsze czte
ry lata, . to będzie nadal usiłował kier.ować 
krajem . w duchu pokpiowej . współpracy~ tak. 
weW04łrZ' jak i na.ie iUrz, póprawiając 
w miarę możno~ wari.tiiii zycia, zdrowia i 
kulturalne swych . rodaków. · 

Jak widać z tego programowego przemó
w.ienia pr:zywódcy. , konserwatystów angi.el· 
skich, głównym środkiem, do ~tórego rzą~ 
obecąy pragnie się uc•~. to,iakDajdalej zasto
sowaµa polityka , protekcyjna. Była ona za
wsze celem Torysów, ale w dzisiejszej epoce 
jest ona wprost alfq i .omegą ich programu, 
ich receptą na wszystkie bolączki ekonomicz
ne i socjalne Anglji. Jak każda ekonomiczna 
doktryna, posiada i ona swoją wartość tylko 
do pewnego czasu, to . znaczy do chwili kiedy 

·nie zacznie odnosić skutków wprost przeciw· 
nych 'Od zamierzonych. Otóż pierwszym ta· 
kim skutkiem, który już się w Anglji ujawni1, 
to. wzrastająca drożyzna. Jeżeli więc polity· 
k:a ·protekcyjna ma na celu zredukować w pe-

l wnym stopniu bezrobocie, to z drugiej strony 
musi wywołać wzrost· drożyzny, a tern samem 
obniżyć zdolność eksportową . Anglji. Że tak 
jest w istocie, dowodzi spadek angielskich do· 
chodów państwowych i to głównie w dziedzi
nie eksportu. Spadek ten za ostatni miesiąc 
wynosi 17 miljonów funt. szt. Oznacza to, 
że polityka protekcyjna w , Anglji może być 
tylko czasowym paliatywem. 

Anglja jako kraj na wskroś pl"zemysłowy 
i eksportowy m.usi hyc bardzo ostrożną w sto 
sowaniu środków, · które mogą odbić się . na 
poziomie cen, a tem samem na jej zdolności 
eksportowej, gdyż ona jest 'źródłem jej eko
nomicznej potęgi. Ale 'jak . wiadomo, polity
ka jest w gruncie rzeczy sztuką wyszukiwa
nia linji najmniejs,zego oporu: Więc i polity
ka konsei:w.atystów nie jest · niczem innem. 

(Londyn}. · 
,Stelan Kleczkowski. 

' -

11,metuka mgbrał" prezydenta 
Na olbrzymią skalę zakrojona i prowa

dzona kampanja wyborcza w Stanach Zjed
noczonych, została ostatecznie rozegrana. 
Wybory kilkuset elektorów, którzy wybiorą 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych, zostały 
przeprowadzone. Przygniatająca większość 
ludności S~ów opowie~iała się za kandy· 
dalurll Hoo•era, wysuniętą przez stronnfo
two republikańskie. Za kandydatem stron
nictwa demokratycznego, Smithem, padła 
tylko nieliczna ilość głosów. Elektorzy wy
biorą zatem Hoovera na prezydenta gwiaź· 
dz.istej Unji. 

O ile wogóle można stosunki amerykaii
skie przyrównywać do stosunków europej
skich i pod odpowiednie określenia ame· 
rykańskie podsuwać pojęcia europejskie. 
te ....U- republikańska int partią pra~ 

wicy społecznej. Grupuje w sobie p1ze: 
dewszystkiem wszystko, co w Stanach 
Zjednoczonych reprezentuje kapitał i ten
dencje prywatna - gospodarcze, ·Wszystko, 
co wyznaje hasło jaknajwiększego rozwoju 
gospodarczego i podnoszenia na tej drodze 
dobrobytu społecznego, wsżystko, co odrzu
ca wst~lkie nowinkarstwo i reformatorstwo 
w dziedzinie · gospodarczej i w stosunkach 
społecznych wszelkich · konfliktów we
ściwem źródłem wszelkich niedomagań w 
tych dziedzinach jest nędza. Zatem usuwa· 
nie nędzy jest jednocześnie najskuteczniej
szą i najradykalniejszą kuracją niedomagań 
społecznych i wszelkich konfliktów we~ 
wnętrzno·politycznych. Wreszcie partja re· 
publikańska wrę.cz wrogo odnosi się do ja~ 
kiejkolwiek in~erenc:.il państwa, jako takie· 

io, do spraw ~~arczyc:h. Pat\stwo win 9!rgzgs gablnelorug 
noru11 rząd rue granc}l 

no, stać na straży ustaw ustalonych i nie ob
jawiać żadnej inicjatywy a.iii w zakresie ato- • 
sunków gospodarczych, ani w zakresie sto- l 
sunków społecznych, pozostawiając ~ 
inicja_tywę . przedsiębiorczości . prywatnej. · Dzięki stanowisku radykałów Herńota 
, . ,Od .~elu lat - progr~ · taki maj~uje wybuchł kryzys gabinetowy we Francji. Cho
większo~c w s.połec~~f1stwie. Ty~az~m ie~- dziło o stanowisko rządu wobec szeregu 
~~ zn~lazł wię~osc t~, P1'.~~gmata1ąc:ą, ~ spraw, wynikających ze stosunku Francji do 
~ me ~yła to.Je~o~y~nosc. ~rzyczyn!-

1 
Kościoła. Mim.Q silnego prądu w społeczeń· 

ły się do~ t!go. nie~~tpliw;ie. h~ła lDlpel'Jali- stwie francuskiem, dążącego do nawiązania 
sty~e, .kt~r~ pa~1a r~p~~l~anska zacz~a ściślejszych stosunków z Rzymem i przywró
coraz częście1 g~osić, a lttore budzą u~zu°!a cenia Kościołowi pewnych praw w życiu pu
dumy. narod.owe1 w bogatem społeczenstwie blicznem, olbrzymia większość narodu fran~ 
amerylfańsk1em. cuskiego z dużą nieufnością odnosi się do 

• • • każdej próby zbliżenia pomiędzy Państwem 
i Kościołem, a w szczególności zaś do każdej 
próby kościoła, m,ającej na celu zdobycie 
pewnych wpływów na szkolnictwo i wycho· 
wanie młodzieży. Na tem tle wybuchł 
kryzys gabinetowy. Stronnictwo radykal
ne, wchodzące w skład koalicji rządo
wej i popierające lojalnie Poincare'go, 
w jego wysiłkach około ]>rzywrócenia rów
nowagi ekonomicznej w kraju i zabezpiecze
nia waluty, powzięło na kongresie odbytym 
w Angers rezolucję tej treści, iż pomiędzy 
polityką rządu w sprawach, wynikających ze 
stosunku Kościoła dQ Paóstwa a dążeniami 
i ideologją stronnictwa zarysowała się sprze· 
czność, która nie pozwala radykalnym mi
nistrom na dalszą współpracę w gabinecie. 
Na skutek tej rezolucji ministrowie radykal
ni z Herńotem na czele wycofali się z gabi
netu, a w następstwie tego Poincare zgłosił 
dymisję całego gabinetu. 

·Wybory amerykaóskie dowiodły raz jesz
cze, jak mało znamy stosunki w Stanach 
Zjednoczonych, jak tendencyjnie nieraz przed 
stawia się nam te stosunki. Liczono się 
wprawdzie u nas z możliwością wyboru· Hoo
vera i zwycięstwem stronnictwa republikań
skiego, ale nie przypuszczano, że klęska de
mokratów będzie aż tak druzgocąca. Prze· 
cież partja demokratyczna reprezentuje do 
pewnego stopnia to wszystko, co u nas po· 
daje się za ostani wyraz postępu. A więc 
liberalizm w stosunku do mniejszości naro
dowych i politykę, któraby umożliwiała kon· 
serwowanie odrębności narodowych tych 
mniejszości, liberalizm celny dla „ogranicze
nia" zysków kapitalistów, kontrolę państwa 
nad gospodarką kapitalistyczną, a przynaj
mniej cień takiej kontroli, wyrzeczenie się 
wszelkich imperjalistycznych ambiC:yj, ogra
niczeni~ zbrojeń itp. Pozatem jednem z na· 
czelnych haseł stronnictwa demokratyczne
go jest zniesienie . prohibicji alkoholowej, ja
ko narzuconej. pat'1stwu przez fanatyzm reli
gijny 'sekt protestanckich. 

· O ile tamte, pierwsze,· hasła .wypisywane 
są na sztandarach demokratycznych dość nie 
w:yr.a~nie ·i ·mglisto, o tyle hasło zniesie.n.ia 
·prohibicji dominuje. Demokraci amerykań
scy wiedzą doskonale o tem, że naród boga
ty, któr:Y;. poczynił tak olbrzymie _postępy w 
s'Wym rozwoju, który .w ciągu kilku wieków 
prześcignął pod wieloma względami prasta· 
rą . Europę, nie wyrzeknie się swego prawa 
do specjalnej . dumy, że naród ten zawsze 
skłonny będzie uważać się za lepszy, niż 
każdy inny, za wybrany i do wyższych ce
lów powołany, że przeto niechętnie słuchać 
będzie haseł równouprawnienia i zbytniej to
lerancji. lmperjalizm swój uważa poprostu 
za ciążącą na nim misję i nikt mu nie wytłu
maczy, iż podbijając w ten czy inny sposób 
inne narody lub państwa, nie występuje wy
łącznie w roli dobroczyńcy, który dąży do 
tego, aby upośledzonych uszczęśliwić, że nie 
spełnia „ofiarnie" <::iążąc;ego na nim obowiąz
ku. -Demokraci usiłowali przeto uciec się do 
demagogji i wyłudzić głosy wyborców za o
bietnicę zniesienia prohibicji. 

Okazuje się, że się przeHczyti, że prohi
bjcja nie jest znowu tak wielkiem nieszczę
ściem i nikomu nie dała się tam tak bardzo 
we znaki, by opłaciło się zaryzykować rządy 
demokratów, którzyby prawdopodobnie 
znieś.li prohibicję, ale zamiast niej wprowa
dziHby doktrynę socjalną i ekonomiczną. A 
doktrynerstwo jest w pojęciach Amerykani
na trucizną gorszą od alkoholu. 

• • • 
Wybory amerykańskie mają dla Europy 

olbrzymie znaczenie, większe, niż się dzisiaj 
wydaje. W Ameryce olbrzymi, blisko stu
miljonowy naród, reprezentujący największą 
na kuli ziemskiej potęgę ekonomiczną L naj
większe zasoliy materjalne, prawie jedno
myślnie odrzucił program, zawierający w so· 
bie tylko male6ką i świetnie ukrytą dawkę 
socjalizmu. Socjalizm radykalny wogóle nie 
miał odwagi zademonstrowaó tam swojego 
istnienia. Od ostatnich wyborów, w których 
figurowała jeszcze demonstracyjna kandyda
tura socjalisty - socjalizm znikł tam prawie 

· zupełnie z powierzchni życia, pozostawiając 
tylko nieliczne zarazki w programie stronnic

. twa demokratycznego, który dzięki temu od
tąd znalazł się na indeksie. 
· Należy przeto oczekiwać, że po tych wy-

borach, po · objęciu rządów przez Hoovera, 

I. który opierać się b~dzie . na izbach ustawo
dawczych, również na wskros ·prawie repu· 
blikańskich, polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec Europy ulegnie poważnym zmianom. 
Zakażona jadem socjalizmu Emopa nie bę
dzie . mogła liczyć na żadną współpracę z 
Ameryką. Podwoje Nowego świata zamkną 
się dla emigracji europejskiej jeszcze szczel
niej. niż dotychczas. Cała działalność Ame
rylti w Europie ograniczy się wyłącznie do 
akc;jl samarytańskiej. Gdy gdzieś będzie już 
bardzo ile. Ameryka pośpieszy z pom~ 

Gdyby było chodziło o konflikt na innem 
tle Poincare zapewne nie tak łatwo byłby 
ustąpił z. pola i walka byłaby o wiele ostrzej
szą - w tym wypadku konflikt wybuchł jed
nak na tle spraw, co do których zdania w 
społeczeństwie są bardzo podzielone i jest w 
dodatku więcej, -niż prawdopodobnem, ił 
wię!s!;,R.ść w fych właśnie sprawach byłaby 

.sueDł_ie:..ffd~łów. Pcsincare przeto b&l"
dzo słusznie uczynił, składając prośbę o dy
misję, w ten sposób złożył niejako deklara
cję, iż osobiście w tych sprawach zbyt zain
teresowany nie jest i nie realizuje w nich 
swojego własnego programu ani swoich włu 
nych zapatrywań. 

Niemniej jednak dymisja gabinetu Poin· 
care przyjęta była przez opinję publiczną z 
największą niechęcią i niezadowoleniem. Nie
chęć ta mimo wszystko skierowała się prze
ciwko inicjatorOIJl kryzysu, przeciw radyka· 
łom. Wcale niedwuznacznie dawano im do 
zrozumienia, iż postąpili lekkomyślnie, wy
wołując ten kryzys i naraiając kraj na nie· 
cbUcZ'llne niebe?:piecze1istwa, ~dy przy do
brych chęciach i wobec braku zasadnicze~o 
oporu ze strony premiera sprawę całą można 
było załatwić bez uciekania się do tego o· 
s.tatecznego środka. 

Przesilenie było tak niepopularne, że ani 
na · chwilę nie usiłowano rozwiązać go przez 
powołanie nowego premjera. Od pierwszej 
chwili było jasnem, że do władzy musi wró· 
cić Poincare, bez którego francuska opinja 
publiczna nie wyobraża sobie pomyślnego 
zakończenia dzieła naprawy ekonomicznej, 
brak którego u steru musiałby wywołać na
strój niepokoju i niepewności. 

To też po kilku manewrach taktycznych, 
misja tworzenia gabinetu powierzona została 
ponownie p. Poincare, który powołał rząd 
prawie w tym samym składzie co poprzedni . 
Tylko stronnictwo radykałów delegowało in
nych ministrów ze zrozumiałych zresztą 
względów, wzamian za co przeciwny obóz 
również wycofał ludzi, najbardziej w przed
miocie sporu zaangażowanych. 

b. z. 

Co zrobiłeś 
dla rozpowszechnienia 

„PRAWDY"? 

ale w charakterze lekarza, t. j. żądać będzie 
dla siebie praw lekarza w stosunku do cho· 
rego, bezwzględnego J*>dporządkowania się 
jej receptom. A tendencją tych recept bę
dzie walka z socjalizmem we wszystkich jego 
przejawach. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro luh 
pojutrze padnie w Stanach Zjednoczonych 
hasło walki z socjalizmem na całei kuli ziem· 
skiej. a przedewszystkiem w Europie. 

Bo4usław Zabłocki. 
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Str.' ..PRAWDA „ ~ dnia 18-go liatopaiła 1928 r. 

·9lilka dal i kilka faktóm l ' " 

W herli:dsldm tygodniku „Du Tage
buch" ukazała się orygil!lalnie napisana 
hisłorja ostatnich miesięcy wojny świa

Ł-0w:e:j, Mia.oowicie w porządku chron.o
logi.cz.nym zestawiono najważniejsze wy
padki, które się w tym czasie rozgrywa
ły, uwzględniając takie szczegóły, które 
dzJ.ały się w głębokiej tajemnicy. Kilka 
llil'YWk6w tej pracy przyt111Czamy poniżej. 

KWIECIE8 1917 r; Generał Groener, szef urzędu 
1praw wojsk.owych. Rzeszy, skład.a Ludendorff'owi me
morijał, w którym na zasadzie materjału statystycznego 
wyliczono, że do&tarcunie uzupełnieli dla armji w po
lu motliwem będzie tylko do wiosny 1918 roku. 

6-g0 CZERWCA 1918 r. Biuro Wolffa dono&l, iż 

„wielka armja manewrowa en.tenty została zniszczo
na", Stan li<:zebny wojsk amerykańskich na froncie 
zachodnim podniósł się z 200.000 ludzi w styczn.i.u. 

1918 rok.u do 700.000 ludzi, 

8-go CZERWCA 1918 r. Naczelne dowództwo 
umji niemieckiej przedkłada kanderzowi memorjał, 

w którym uzasadniona jest potrzeba wszczęcia „ofen
rywy pokojowej". „Zwydęstwo wojskowe samo przez 
gię nie dopmwadzi do pokoju". 

24-go CZERWCA. J\Unister spraw zagr. Kiihlmann 
podej1llJUje projekt ofenzywy pokojowej i w mowie, wy 
głoszonej w Reichstagu mówi o koniecz.nosci tx>dięcia 
rozmów o możliwości.ach z.a:kończenia wo.jny, ponie
waż „na dro-dze tylko woj.skowych roz·slrzygnięć nie 
można oczekiwać decydu.jącego zakoi1czenia", 

1-go LIPCA. Naczelne dowództwo żąda dymisji 
Kiihlmanna, poniewa „jego mowa wywarta przygnę• 

biające wrażenie w szeregach walczących". Stan li· 
czebny wojsk amerykańskich wzrósł do 900.000 ludzi. 

8-go LIPCA. Kiihlmann otrzymuje dymisję, na• 
stępcą zostaje admiraJ Hintze, b. poseł w Chrystjanfi. 

15-go LIPCA. Początek ofenzywy niemieckiej na 
Marnę. 

16-go LIPCA. Załamanie się ofenzywy niemiec
kiej na M.arnę i odwrót uiemiecki, 

1-go SIERPNIA. Stan liczebny armji amerykań
skiej n;i. froncie za<ehodnim podniósł się do 1.210.000 
ludzi. 

4-l!o SIERPNIA, Pułk<>wnik Na<.'zelMgo Dowódz
twa niemieckiego, Bauer, oświa·ck:zył majorowi Nie
mannowi, łiwzt1ikowi cesarr.a przy Naczelnem Do
wództwie. 7..e Ludendorff zdra.cl.za objawy chorobliwe
go podniecenia nerwowego i że należałoby na dłuższy 
cza.~ powierzyć jego funkcje zastępcy. 

8-go SIERPNIA. „Czarny dzień" dla arni.ii nie
mlecldej. Wielki atak tanków Sprzymierzonych mię
dzy .A.nc.re i Ąvre czyni ogromny wyłom w linii nie-
mieckiego frontu. · 

10-go SIERPNIA. Cesarz Karol ośwladcza nie
mieckiemu pełnomocnikowi wojskowemu: Pokój musi 
być zawarty w ciągu 1918 roku. Jeżeli Niemcy nie 
mogą tego uczynić, to on zdecydowany jest zawrzeć 
pokój oddzielny. 

[)jalog ekscentryczny 

Casan Wilhelm oświiadcza Ludendorłfowi: ·,,Mu
simy zrobić bilans - wofna musi by~ zako6czona. 
Zbyt wiele żądamy od a.rmji.". 

14-go SIERPNIA. Rada wojeo.rta w niemieckiej 
kwaterze głównej przy udziale kanclerza Herllim.ga ł 
ministra Him-tze; Uchwała: ,,Dz.ia.ła.niA wojenne nie 
doprowadzą jut do złamama nastroju W'Oliemiefo 11 

meprzyij.acl.ela. Należy pc-;r.eto otranicizyć się do stra. 
tegiicznej defenzywy, a równocześnie bacz.ni-e śledzić 

za każdą i.pnJi.aj<>.<:ą <!likatją do Wl!wiązania rokowail 
po:kojowyich za pośrednictwem neutralnem". 

15-go SIERPNIA. Cesarz Karol przyjeżdża do 
niemieckiej głównej kWllltery i domaga się sriybkiego 
apelu pokojowego „do wszystldch". Wilhetm pra• 
gnie zaczekać na lepszą sytua.c.ję wojskową. Do po
rozumienia nje doszło. 

17-!ło SIERPNIA. H.i:aid.enburg domaga się powo
łaniia roc.znika 1900, czyli siedemnasto- i osłemnasto· 

Jet.nich chłopców, co dałoby 260.000 rekruta. 

21-go SIERPNIA. .Austrjacki minister spraw za. 
grani<:r.nych p.rzedkłada n.iemieckiej głównej kwaterze 
proj,ekt apelu pokojowego „do ws.tystkicb", fin.tu 
ws:oczyna w Belgji fajną ak-ć'ję pokojową na za.saJz1e 

' całkowi-tej rez~gnaicji Niemiec z obs-zarów bełgi.iskh:h. 
JO.go SIERPNIA. Wiedeń oświadcza, :ie ap<::! 

pokojowy „<lo wsi.ystki'ch" jest na1yclnnlast konieczny 
i zapowiada, te w danym raz.ie Austrja sama uczyni 
Len krok. Po neutral:nem pośrednictwie, zdaniem 
Wiednia, niczego s:podziew.a.ć się nie można, Berlin 
zwra.ca uwagę Wiednia na akutki, takie wynikłyby dla 
Austrji z ta.kiego postąpdieJ:lia. 

31-go SIERPNIA. Atak sprzym.iier.zonych na 
ironde belgijski.!ln. Niemćy tracą KemmeL St.an li
czebny annil amerykańskiej na froru:fo zach<>dnim 
wzrósł do 1.478.000 ludzi. 

5-go WRZEśNIA. Trzydinii:owa konferencja Hin
tz.ego z aus-Ujaclcim ministrem spraw zagran.i<:znych 
Burianem bez rezul~;ifo. łlinize ·prosi o d.wa tygodnie 
zwłokń i proponJU'}e pośredniictwlO neuti;alne, Burian 
odpowiada: „natychmiast i bezpośrednio". 

. 7-go WRZEśNIA. Nikmcy cofają 11ię do po.zycyj 
Zygfryda ozyli do pozycyj, z kt6rych .zaczęli ofenzy. 
wę wiosenną. Austtjra na usilne prośby Berlioa jęaz. 
cze raz odracza termin apelu. 

11-go WRZEśNIA. Amer.,,kame wa.ka.il\ się w .li
nję fwntu niemieekieec> pod St. Mihlel, Berilln 
oświadcza w Wiedoiu; że godzi się na .nat~hmiasto
wą propozycję polrojową. leci: z.a poUed.Diclwem kró
l-0we:j holenderskiej. Cesam Ka:ro1 odmawja. POCSfł 

niemiecki donosi do Berlina: .,Kairoi musi wystąpić 

w roll anioła poko.ju, aby uniknąć rewolucji". Ma.jor 
Nii.emann, łącz.nl.k cesarza w głównej lfwa·tene wyra

ża żywe zaniepokojenie :i: J?<>Wod.u !>tanu nerwów Lu· 
dendorffa. 

13-go WRZEśNIA, Cesam Karol pro& Wilhelma 
o „formalną" zgodę n.a proporycję. poko.jo'Wą. Wi.1-
helm prosi o zwłokę w „ostatnfoj chwili". 

14-go WRZEśNIA. Ał!.Sttja ogła$1Za notę pokojo
wą „do wszystkich prowadzących wojnę państw" i 

o rewolueti murzyńskie\ i IV ~e!, międzynarodówce 
- Chciałabym wiedzieć -· rzekła Syrena, 

wtulona w kąt otomany - jak się skończy re
wolucja rosyjska. 

- Każda rewolucja - odparłem senten
cjonalnie - podobna jest do Syreny. 

Czy dlatego, że wyśpiewuje nęcące ha-
da? 

Nietylko dlatego, że wabi i tumani na
iwnych, ale i dlatego, że zaczyna się intere
sująco, a kończy się... rybim ogonem. 

- Jak to należy rozumieć? 
Alegorycznie. Wyrażenie francuskie 

„finir en queue de poisson" stosuje się do 
akcji, szumnie zapowiadanej i hucznie roz
poczętej, a później malejącej i wyślizgującej 
się z rąk tak właśnie, jak rybi ogon. Myślę, 
ie i moskiewska impreza wchodzi obecnie 
w stadjum rybiego ogona. \ 

Na czem opiera pan to przypuszcze-
nie? 

Na.„ hm, jakby to powiedzieć? na 
spodniach, rozdawanych w nagrodę wybitnym 
komunistom. 

- Co takiego? 
- Widzi pani, . dopóki czerwony carat 

mógł rozdawać bohaterom rewolucji wysoltie 
stanowiska i rekwirowane mieszkania - to 
wpływ bolszewizmu był . znac·my nietylko 
w Hosii, ale i na całym świecie. Potem za
częto wynagradza'ć zasługi orderem „czerwo· 
nej gwiazdy", co juz ostudziło cokolwiek za„ 
pał entuzjastów, a kiedy przyszła kolej na 
spodnie -·- to spojrzał jeden na dru!tiego i po
myiHał: ehe! to już początek końca! Minęły 
piękne dni Aranjuezu„. Nastąpił ókres krów 
chndvcb, bo co tłustsze - ziedzono: 

- Nie rozumiem. Niech ·pan wyraża się 
jaśniej. 

- To bardzo proste. Istotą rewolucji 
bolszewickiej było wywłaszczenie.'··, Właścir 
cieli majątków, fabryk, domów, sklepów i 
mieszkań wymordowano lub rozpędzono. 
„Nowi panowie" weszli w posiadanie cudzych 
dóbr, a że nie umieli ani rozumnie eksploato
wać, ani nawet uchronić ich od ruiny, więc 
po 10 latach rabunkowej gospodarki ziemia, 
niedbale uprawiana, przestała rodzić, fabryki 
stanęły, domy nieremontowane zaczęły się 
walić, a wreszcie zabrakło odzię.iy. Spodnie, 
zdarte z rozstrzelanych „burżujow'', postrzę· 
piły się dygnitarzom sowieckim u dołu, a prze 
świecąją u góry, jak okulary. Na sprawienie 
nowych brak surowców, brak maszyn, brak 
czerwońców. Co robić? Więc rząd sowiecki 
postanowił: zakupić zagranicą materj ał na 
kilka tysięcy pat spodni i zasłużonych sankiu
lotów komunizmu zaszczycić nową, praktycz
ną odznaką„. ktćrą proponuję nazwać: lnex
primable pour le merite. 

- Co za pompatyczna nazwa! 

- To też niejeden bohater rewolucji hę- · 
dzie umiał to włożyć, a nie będzie umiał na
zwać! Ale mniejsza o to. Czy r.a czele ka· 
pituły orderu „Inexprimable" stanie Rykow, 
I(alinin czy Stalin - wszystko jedno. , Posta
ci rzeczy to nie zmieni, ani faktu, te to, co po
siada nawet najbiedniejszy robotnik w kra
jach burżuazyjnych - uchodzi za zaszczytne 
wyróżnienie i za przedmiot zazdrości w so-
cj alistycznej republice Sowietów po 10 latach 
rewolucji. Można teoretyzować ile wlezie na 
temat wyższości kolektywizmu nad kapitaliz~ 
mem i rosyjskiej „smiekałJO" nad J!enjuue.m 

proponuje wymi:aaę zda4 na temat .usadnic:.zycb wa

runków pokoju 

15-go WRZEŚNIA. Sprzymierzeni przełamują 

w ~ilnej ofemyw.i.e front niemiecki w Bulgarji. 

18-go WRZEśNIA. Anglicy r-0zpoczynają ołen

zywę w Palestynie. 

19-go WRZEśNIA, Froot turecki w Palętlynie 

złiamany. Niemcy proszą gwałtownie Austrję o wy
słanie kilku dywizyj na front zachodni. Od powiedź: 
„Wolllla jest ty&o j,edna dywllija a ta musi ode.jść do 
Buiłg.arji", Na apel austtjacki odpowiada tylko rząd 
Stanów Zjednoozon}'Ch: ,,Ameryka podała już do wia
domości swoje zasadnie.ze punkty polroj-Owe, propozy
tja konferencji j.~ przeto dla niej nieaKtualna". Ak
ca Hintz.ego w Belgµ (27 s.ienpo.ia) d-0znaje całkowite
go niepowodzenia. 

21.go WRZEśNIA. Ludendodf propoouje mini
strowi spraw zagra.niqnycli . bezpośrednie zwrócenie 
się do Am.eryki w spmwie roloowafl pokojowych. 

24-go Wą.lEśNlA. MiDU!ter ~lJCaW zagranicznych 
depes~je d<> głównej kwatery: ,,Bezpośredni krok 
w W aszyngtenie przygotowany". Socjaliści oświad

czają got.owość Wl'ltąpienia do rządu Rzeszy, o ile wy
pełnionych będ:r.i.e sześć wairunków, wśród których 
fi.gu.ruje: Js.sn.e wypowiedzenie się co do Belgji, po
W\S.Zechne prawo wyborcze dla Prus i usunięcie ,,rzą

dów U!bocznych" (aluzja. do w.pływów naczelnego do. 
wódetwa). 

25-go WRZEśNIA. Premjer bułgarski Maliuow 
.prosi ge.n-erala Franchet d'Esperey'a o zawieszenie 
broni. W Sofji szereg demonstracyj antyniemieckich. 
Ludendorfi w rozmowie z przedstawicielem minist!lr
stwa spraw zagl:"a.nicznych w głównej kw,aterze mówi 
m. in.: nJak tonący chwytam się ździebełka nadziei, 
że może jutro dowiem 1ię, iż w szeregach lrancuskich 
wybuchła dżuma". Zdanie to natychmiast przetele
graJowa.no do Berlina. 

26-go WRZEŚNIA. Początek wielkiej ofenzywy 

Spr.z~errionych na froncie od Aisny aż do Arago. 
nów. Nacze-lne Dowó<lztwo wysyła 5 dywizyj na N.-o 

. tun.ek sytu.a.cji w Bułgarji. P:rzedstawici~lowi mini
sterstwa spraw zagranicznych w główne~ kwaterze 

niemi.eck.iej oświadcza pułk. Heye, ,.zastępca Luden
dorH'a, ie położenie jNł zastraszaJęce. 

l7..go WRZEśNIA, 'Kaaclerz Hertl.ing w oględny 
sposób zawiadamia komisję parlamentu o wypadkach 
w Bułgatji. Wrażeoie olbrz}'ll1ie. Stronnictwa żąda„ 

j\ reform wewnętrznych i udziału parlamentarzystów 
w rzędzie. Ofe:nz.ywa alja.nł4w rozszerza się takie i 
Dll angielski odcinek frontu. 

28-go WRZEśNIA. Partje doma~jll Ilię ustiu>ie

nia Hertli:nlta i powołania rzędu parlamentarnego 
z u.działem socjalistów, tego samego domag.a się mi
nisterstwo spraw zagranicznyd\. Ofenzywa alja.ntów 
:i.dobywa dalsze s:u.k~y. Ludendorff w porozumieniu 
z Hindenburgiem postanawia :i.ażądać od rz.ądn, aby 
natychmiast zgłosił propozr,cję pokojową,. 

29-go WRZEśNIA, Ofenz}'Wa rozl?oczyna się 
.tak:t.e na belgijskim froncie. Na całej linji zachodniej 
N.i.e:mcy zaczynają odwrót. Ludendorłf oświadcza 

ludów cywilizowanych „zgniłego Zachodu", 
ale nikt i nic nie przesłoni kompromitującego 
faktu, że ci, co chcą świat przekształcić i 
uszczęśliwić, chodzą sami bez portek. 

- Proszę wyrażać się parlamentarnie! ~ 
skarciła mnie Syrena. 

- Dobrze więc, powiedzmy: sans culot
tes. "Zwracam jednak pani uwagę, że wyraz 
francuski jest w danym przypadku mnie) 
„parlamentarny" od polskiego, bo pochodzi 
od„.„ 

- Mniejsza o to!-· przenvała Syrena -
mówmy poważnie. Kompromitujący fakt, 
o którym pan wspomniał, nie jest argumen
tem dość ważkim, aby można było go prze
kuć na gwóźdź do trumny bolszewizmu. Kto 
zburzył świetną cywilizację rzymską, jak nie 
rybacy1 cieśle, niewolnicy? A potem, kto po
dyktował światu nowe prawa, jak nie fran
cuscy sankiuloci? 

- Zapomina pani o jednem. Chrześcijań
stwo zwyciężyło, bo przyniosło nową etykę, 
wyższą od poprzedniej. A rewolucja fran
cuska rozniosła po świecie hasła wolnościowe, 
przejąwszy je zresztą po części od anglików 
i amerykanów. I tu i tam widzimy zwycię
stwo idei wyższej nad niższą, coprawda opła
cone drogo, może nawet zadrogo. A jakaż 
wyższa idea przyświeca twórcom bolszewi
zmu? Cóż przeciwstawiają „bezbożnicy" i 
komsomolcy moskiewscy etyce chrześcijań
skiej 1 Czem zastąpić mogą owe, tak wyś\nie
wane przez nich „przesądy burżuazyjne", jak 
wolnośĆ;. honor, patrjotyzm, moralność? 
Czemże jest, w gruncie rzeczy, komuąizm, jak 
nie sprowadzeniem całej cywilizacji do naj
prostszych fizjologicznych spraw brzucha i 
podbrzusza 1 Ale przypuśćmy nawet, że taki 

·czysto materjalny dosyt, owo zniwelowanie 
społeczeństwa do poziomu już nawet nie hor
dy, ale stada - można uważać za ideał, wyż
szy nii c.hrześcijański ideał świętości i burżu
azyjny ideał wolności. Pi:zypu.śćmy, te to 

Hintzema pn;ybyłema do gł6wnef mferr- • -~ 
stracone, musimy natychmiast prosić o rozelm i ... 
wrzeć pokój". Obaj wocLzowie, L ~ Hindenburg i 1-
dendorff domagają się zg1osz.enia paopN~ji pok.ojcnn:ł 
na :Z:ill&adzle punktów WillsQDa" 

Herrtling i Hintz.e o6wiadozaj1t ceanowi, t. . tyłka 
demakrait.ycz.ny rząd m~e Wobec a.ljantów wysliu>ił 
z propozycją pokojową, a po.nieW1lż riebie n ta.ki 
rząd nie uważają, proszą o dymU,ję. C-Z ~ 
żnia Hintzeg.o do ww.częcla periralr.ta.cyj, celem po
wołania rządu parlamentarnego, 

30-go WRZEśNIA. Dekret cesarski: Dymisja 
Herilinga pr:z:yjęta. „Życzę sobie, a:by naród niemiecki 
w większym niż dotycbcza.s stopniu ws-półdz.iałał 

w tw-0r.z.eniu drz.iejów ojc:i.yzny". ,,Rządy chcę powie
rzyć ludzOOm., którzy posiadają zaufanie lud.nośca•. 

Wice.ka.n.den Payer propenu.je księcia Maksa Badeń. 
skiego na kanclerza. Naczelne d-0wództ~o telefo. 
nicz.n1e wyraża swoją r.godę. Cztery .tronn.iclwa_ 
a między nimi SOoC;aljści formułują program rządowy, 
oparty g.łównie na punktach, wysunięty>ch przez socja.. 
lislów. Odrwrót niemiecki U- nada.I. Delegacja 
bułgarska podipisuJe w Salonikach zawieszenie broni. 
Armia Amerykańska we FrancJi lie&y 1.783,000 lndxl. 

1-go P AźDZIERNIKA. Książę Ma.ka Badel\ski 
przyjeżdża do Berlina. Cesan zgadza się na jego kan
dy.daturę. Naczelne d<>wództwo depesz.uje do mini
sterstwa spraw zagraniczny>cb: „Nasza propo:z:ycJa po
kojowa musi wyjść natychmiasL Dziś jeucee trzyma 
się a.i;mja, ale co będzie jutro, niew1ad-0m0". Bank.itt 
hamburski Warburg, ostrzega księcia Maksa pncd 
przyjęciem urzę-du kanclerskiel<J, ,.Jeżeli na<:z.elns 

dowództwio t.ak katastrofalnie ocema sytuację, to nie
chaj samo uda się z białą chorągwią do Focha". OfeD
zywa a'.ljantów robi dalsz.e postępy, Paiła St. Quentin. 
Anglicy zdobywają Damaszek i zdobywają calę Pale.
słynę, ruszcząc d<l\$Z>CZętnie armję turec.ką. 

Hindenburg depeszuje po połudmu do Payeras 
„J eżeli istniieje pewność, że książę Ma.k.s stworzy dzi.
~ ;estzeu rząd, to zga1ham. się :na Z>Wł.okę w WJ'
słaniu p.ropozytji pokojowej do jutra. prJ:.ed południem.. 
Jeżeli byłyby co do tego ja.kie& wątplirwości, to pro
pozycja pokoijowa musi wy)tć jeezcu dzi&iaj w nooy". 
Go.chinę pótniej ie.legraiuje Ludeodorfi, il7. nie n.a.lezy 
czekać na utwo:rzeW.e rzą.du, lecz natychmłaet wy,syłat 
propo:z:lc;ę po~ P~iciel ministerstwa 
spraw z.a.granicm}'Ch pny Naaeln.em Dowództwie 
dMosi do centrali milllisterstwa: „Odnoszę wrażeni-. 
i.e tutai wszyaey potraclJł tfowy i nerwy". 

2-go P AtDZIERNIKA. Lodendorff iąde., aby pro
pozJ'Qja pokojowa, w kt6rej doręczeniu miał pośredni
czyć ma,d ~~ została z Bema telegrafkui.ie 
zalromumkowana do W anynftonu, gdyż i8 godz.in 
armja nie wytrzyma, La.dendOrff proponuje, aby rząd 
szwa;ca.rski ~ pro~ję przez radio ze stacji 
niemieckiej w Nanen. 

Książę Ma.ka wzbrama aię wysłać prośbę o ro
zejm Cesarz odp<>wiada mu ostro: „Nie przyszedłeś 

Łuta.oj, a.by robić trudności NaC<Zelnemu Dowództwu". 
W Berlinie przedstaiwiciiel Naczelnego D-Owództwa za.. 

jest właśnie owa rewolucyjna dźwignia, która 
poruszy z posad ziemię. Otóż na tej „plat
formie" właśnie bolszewizm zrobił Hasko, po
nieważ okazało się, że ustrój komunistyczny 
nietylko nie usunął nędzy i głodu, ale prze
ciwnie: rozpowszechnił je w stopniu dotych
czas nie widywanym... chyba gdzieś w Chi
nach lub w lndjach. A stosunkowo najwyż
szy poziom dobrobytu szerokich mas osiągnię
to właśnie w ramach ustroju biegunowo sprze
cznego z komunizmem, w ultrakapitalistycz
nych Stanach Zjednoczonych i to drogą zu
pełnie pokojową, bez walki klas, bez tępienia 
elity społecznej i bez wywłaszczenia.„ Te
raz pani rozumie, dlaczego moskiewski komu
nista bez spodni nie może być porównany ani 
z rybakiem z Galilei, ani z sankiulotą fran· 
cuskim. .. 

- Tak- odparła Syrena_;_ ale może być 
porównany z murzynem Toussaint-Louvertu
re, który skorzystał z rewolui:ji francuskiej, 
.aby wyrżnąć białych osadników na wyspie 
San Domingo. 

* • • 
Zastanowiła mnie trafność tego spostrze-

żenia. Spojrzałem na Syrenę z nieutajonym 
podziwem. 

- Dlaczego patrzy pan na mnie tak dzi· 
wnie? - zaniepokoiła się piękna pani - czy 
mam sadze na końcu nosa 1 · 

Sięgnęła jui po lusterko, ale przejąłem 
ten giest i uwięziłem jej łapkę w i;woich dło
niach. 

- Pani Syreno, skąd pani „rie o tem?, 
- o czem 1 - otworzyła szeroko oczy. 
- O czwartej międzynarodówce i o rewo. 

lucji murzyńskiej? To są sprawy, których 
ogół nawet nie przeczuwa ... 

Syrena wzruszyła ramionami. 
- Nie wiem, o jakich sprawach pan mó· 

wi - odparła niedbale - a o muuynacb czy
tałam w tej ksią.io!. 
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ma~ p.a.rtje poli~yezne z sytua.cją i uza.sadnia ko
n.i.ec:z"1ol>śł prośby o rozejm. Przyczyn4 klęsk 14 łan· 
ki. i b&-ak uzupełnie,6. St.an licubny bataljonów spadł 
z 800 ludzi w kwietniu na SłO w końcu września, któ· 
ry zresztą osiątnięto dopiero przez zlikwidowanie 22 
dywizji. Powołanie rocz.nika 1900 jeiłnorazowo wzmo· 
~ stan liicz.ebny bataljo.nów o 100 ludz.i. Zakoń
czenie wojny jest kónieczne. Wywody le wywołują 
panikę wśród stronnictw, które pojęcia nie mfuły' o 

-tych ką,tast.rofalnych szczegółacl1. Po południu Luden
dorH telefoniczni\?' podaje do Berlina ułbtony przez 
siebie tekst prośby rozejmowej do Wil na. 

3-go P AźDZIER.NI.KA. Ks.is.tę Maks z.osta.je kan
clerzem. SoJ.f miniis,t;em SPlf'W zagr.anitznych. Par· 
lamcntarzyśd ze wzg\ędów konstytucyjnycli nie mo
gą je~~c otNymać riominacii, desygńowani ZOlitaj4 
jednak Groeber, ·ScbeięeDl.łlDDt Erzberger i Bauer. Do 
parlament.u id.zie wniosek zmiany k-qnstytucji. celem 
qmożJiwienia ich nominacji. Fudynand buJiarski. ab· 
dykuje na korzyść syna Borysa i opusz~u swój kraj. 

3-go P AźDZIERNIKA. Ks. Maks nie chce wysłac 
pi:opozy;cji pokoj.owej dopóki .t\aczelne Do.wód:i:two 
nie przedstawi mu na pitm.ie ko~cctnOści tego krok.u 
ze względu na katastrofę militamą. Hindenburg wy
mw;za wysłanie prośby. 

4-go PAźDZIERNIKA. Prośba :i:oslaje wysłana na 
ręce Wilsona w brzmieniu Ludendorffa. Jego 14 pun
któw przyjmuje się jako podstawę do rokowań poko
iowycb i prosi się o . natychmi~towy rozejm. Austrja 
i Turcja wysyłają takie same prośby. 

5-go PAźDZIERNIKA. J<l. '/\faks przedstawia się 
parlamentowi jalro szef pieryJszego rządu wybranego 
po porozumieniu z większośclą parlamentu. Poda~ 
do wiadomości tekst noty di> W ils<>na i wyrzeka się 
zamiarów aneksyjnych ĆO do Belgji, Na wschód od 
Reims roz.poczyna się odwrót niemiecki; 

9-&o P AtDZIERNIKA. Anglicy ujmują Cam. 
brei. Zdobyci: ich od poc:i:ątku ofen.zywy wynosi 
UO.OOO jeńców i 1200 armaL Amerykanie podejmuj' 
ofen.zywę w Aragonach. Czesi opu5'Zczają pulament 
wiedei1ski oświadczając, że ws:i:elkie stosunki pomię
dzy nimi a Austrją uważaje.. a zetwane. 

Na.dchodzi pierwsza odpowiedź Wilsona: Zapy· 
ł:uje, czy je~ 14 punktów uważać należy z;a przyjęte 
przez Niemców oraz czy kanclerz przemawia tylko 
w imieniu tej władzy, która dotychczas w-ojnQ prowa
dziła. Dodaje wreszcie, że r<>zejmu nie może zapro
ponować ~ym, dopóki chociaż fedea żoł
nierz. niemiecki pozoataie aa ic:la ziemiach. 

Gabinet mem.iecki radzi nad tą odpowiedzi". Lu
dendorff oświadcza, że tn:eba przyf4ć żąd~e ewa
kuacji terenów zajętych.. Stresemann pisze do kan
dem. że na ośw.ia.dczemu ~a nie możaa po
legał, lecz należy bezpośrednio porozwni-eć się z do
wódcami poszczególnycli formacY) fronrowycb. 

11..go P AźDZIERNIKA. Ni~cy tracą Chemiil 
des Dames. Po raz pierw6%J' kawaleria ałjantów po
dejmufe pośc::iC za cofającym eię nieprzyjacielem. 

- U..,o PAtDZIERNIKA. Druga nota niemiecka ' 
do Wileooa, w której H pllllkt6w unate się za pn.y• 
jęte i przyjmuje al.ę i4danie ewakuacji zajętych obsza
rów. Jest w niej oświadczemc: ,,Rząd obecny ahro· 
rz:ony został z:a z~dą i ..,, pororumien.iu z większoscią 
parlamentu - kanclerz przeuiawia przeto w imieniu 
rząau i par.lamentu". Hmdenburg telefonuje, że oa 
i Lu~endorff :i:gadzają się u lakic brzmienia n_oly 

_ S_pojrzał':m ~ ~~ładkę: Paul Morand. 
ll'ytu1: „Magie Noue . 

- Jest tam bardzo ciekawa historja-do· 
Cla.ła, sprawdzając w lusterku stan swojej fry
zury - o adwokacie murzyńskim z Haiti, 
który nienawidził Amerykanów, przejął się 
bolszewizmem i wywołał powstanie czarnych 
przeciwko białym. Niech pan poszuka roz
działu pod nagłówkiem „Antilles " ... 

Przerzuciłem gorączkowo kilka kartek. 
Jest. 

·„.,,D. 13 grudnia 193... roku o godzinie 8 
rano policja ujęła banki i zawładnęła klu
czami od kas. Wielkie auta ciężarowe wyła· 
dowano tonnami dolarów i papierów wartoś· 
ciowych. W południe Occide eroklamował 
nacjonalizację banków. Rząd Tymczasowy 
ma.lazł się za kratą. Nikogo to nie zdziwiło. 
Sami ·więźniowie, niepomni na swój smutny 
los, odnieśli . wrażenie, że teraz dopiero Haiti 
w:dobyła wolnOść naprawdę i że· rozpoczyna 
się złota. era. O · północy ziściła się wielka 
idea Occide'a: powstał Związek republik so
wieckich Haiti (Z. R. S. łL). Z niebiesko
czerwonego sztandaru pozostała tylko płachta 
czerwona z emblematem nowe1 republiki 
w kształcie dwuch s-krzyżowanych noży do 
cięcia trzciny cukrowej. 

Takie były początki now~j Czarnej Mię· 
dzynarodówki. nawiązanej po stu latach 
orzerwy, do tradycji rewolucyjnej Toussaint
Louverture'a. 

Toussaint-Louveiture był, naturalnie, wię
kszy od Napoleona. Occide przerósł Lenina. 

Tej -samej nocy zebrały się pierwsze ,;:ra„ 
dy" chłopów -i " tołnierzy, · a w· pei.ław nowy 
Dyktator · redfgował statut komunizmu mt&• 
rzyńskiego • 

Nazajutrz Occide przybrał imię Włodzi
mierza.. a stolicę Port-au-Prince nazwano 
Octobreville dla uczczenia październikowej 
Tewolucji rosyjskiej. 
. Niebawem świat dowiedział się przez ra
,@ .o mistycmym zwi4Zku Południa z Półne>r 

Rz~ ogłasza częściową a:nnestłę za pnestępatwa 
pol:itycz.ne j wojskowe. W Serb;i Niemcy i Austria-
cy opilszczają Nisz. · 

13-go PAtDZIERNJKA. Fr~ zajmuj~ !.aOll. 
H-go P AźDZIERNIKA. Czeska r3.d.t narodowa 

w Paryżu konstytuuje &ię j~o ;i;~ republiki czeskiej, 
Massa.ryk llOIS'laje prezydentem Republiki, Benaz mi
nistrem spraw zagranicznych. 

16-lfo P AźDZIERNlKA.. ~ ,,czarny dzień" 
na froock. Aljanci prz.'e.kra~z:ają Lys i Yserę, .zajmu
~c Ostendę, TOIU'Co~, Lille, Roubaix i Doua.i. 

Cesa« Korol 'ogłasza ma.nifest, według którego 
Aust.tja 11111t być państwem z~ko~em. N a.rody z.o. 
s~aij~ upoważ.DiQne do tw~nia rad narodowych, zlo
żoaych z dotychczasowych swoich przedstawicieli 
w parlamencie. 

Wilsona dr.uga odpowied:i brzmi: Alj&D.Ci i:a..,. 
tylko taki roz:ejm, który utrwali i zabezpieczy na przy 
sżłoić icb obecne korzystne położenie militarne. Po
'iatem jednym z celów wojny jęst zniszczenie Y{ladzy 
autokratycznej. W Niemc!fech dotychuas rządzi taka 

· włi.dza. Aljan<:i musz~ wiedzieć dokładnie z kim m~
ją do czynienia, należałoby przeto odpowiednio zmie. 
nić ten stan rzeuy. 

17-!lo PAtDZIERNIKA. Cesarz i:awiadamia kan
clerza, że Lud-endorff zagToził dymisją dbwiedziaws?:y 
się, iż :rząd pr~nic wysłuchać opinii dowódców &mp 
frontowych. 

. 18-go PAźDZIERNIKA. W parlamencie wę(ier. 
skim .br. Karolyi proklamuje oderwanie się Węgier od 
Austrji.. . 

19-go PAżDZIERNIKJC. Alianci w ciąilych wnl
!tach ~ięskich ujmują · Zeebriigge, Briigge, CQurt• 
rai i Thinet. Wybneż.e flandryjsikie, poiłstawa opcra
crjna dla niem1ecldch łodzi podwodnych, jest w 
ręku Spnymi;erronych. W . Pradze i · Zag:rzcbiu nie 
'Pl'f'Yimują do wiad0mości manih-stu cesa.r-ai Ka.rola i 
oświa.dc:i:ają, te nie mają Już nic wspólaego z Aastrją. 

Jl-go PAźDZIERNlKA. W Wfo~d.n.iu konstytuuje 
się ni.emiec-ko • austrja:cka :ratla naTodowa, jako pro~ 
wizoryc~y rzą.d nięviiec:kiej . Austrji .. 

Trzecia nfomiedrn nota do W.ilscma. 1'i"mcy wy. 
raialją zgodlj na ustalenie w warunkach rozejmowych 
pnewagi militarnej, osiągaiętej przez Sprzymierzo
nych. ?'.fowy rząd nic-mic>.cki nie jesl iylk-0 przejścio

>•.O parlament.irnym, gdyż ustawowe utrwalenie takie. 
go sysitemu rzadów jesl w toku. Aljanci będą przeto 

l mieli do czyni~a z r:i:ądem, który poeiada zaufanie 
calego narodu. 

Na.czelne~ Dowód2two oświa1:lcza, że w stoeunku 
do tej noty nic mo:Le zająć stanowi-ska i „umywa ręce" 

23-go P AżDZlERNlKA. · Prz.ed.stawidele polscy, 
alza4;cy i duńscy 'I\> parlamencie Rzew.y skfadajll o
ś~czenle. le Niemcy s~cUJ prawo sprawowania 
rz.iów w ich dzlelnicach. . Deklaracja wywołuje ol
brąmie wraiże~ie. 

Trzecia odpo-wiedi Wilsona: Pro~ba Niemiec zo· 
staje a.kierorwaną do Sprlcymierwnych. Uwaga Q ko· 
nieczności utrwaleni.a demokratyc~e,j formy rządów. 
Jeżeli dotycliczuowi władcy podpiszą rozefm, to .,._ 
d• musieli podpisać także i pókój, który w takim WJ• 
padku będzie podykłowaay, a warunki jel!o n.ie będ4 
podlegały dysktl6ji. . 

24-go PAtDZIERNIKA. Parlament Rzeszy prz.yj
muje ustawę o powszechnem prawje wyoorczem dla 
Prus. Do izby panów ma wejść 16 pr:i:edstawicieli ro-

Cą, słońca ze śniegiem. To, czego nie mogły 
idziałać fabryki propagandy Z. R. S. S. po
mimo rzucanych szczodrze miljonów dolarów, 
rupji, lei, koron i złotych, w chwili. kiedy 
świat spodziewał się rc_czej powstania w Iu
dj.ach i ostatecznego przewrotu w Chinach -
to dokonało się po drugiej stronie planety. 
Sprawił to jeden człowiekJ 

.We wtorek 16 stycznia wypędzono wszyst
kich obcokrajowców; w środę 17 Occide zniósł 
małżeństwo i znacjonalizował kina; dnia 18 
stycznia skasował religję, 19-go - rodzinę. 
Zamiast katedry - przybytek czarnej magji 
z hodowlą małp i wężów, z rządem mahonio· 
wych phallusów, przed którymi defiluje mło· 
dzież szkolna, recytując poezje kreolskie. 

. Zam,iast kap.łanów, pojawili się znachorzy 
i wróżbici. Aby podnieść ich autorytet, na· 
dano im tytuł delegatów czarnej międzyna
rodówki i odziano w koszule . mużyków z czer· 
wonemi przepaskami na ramieniu. 

Oni, ze swej strony, propagowali terror, 
powohljąc się na to, że bogowie łakną krwi ... 
. . I zaczął się terror. Occide przypomniał 
sobie, że Lenin również: nie gardził przykła· 
dem rewolucji francuskiej. A jak to było na 
Haiti w roku 1789? Bierne tłumy czarnych 
niewolników nigdyby nie pomyślały o rewo
lucji, gdyby· nie Jakobini francuscy. · Na 
szczęście wybitni wodzowie lewicy, Mira
beau, La ·Fayette, wzięli tę sprawę do serca. 
Już w r. 1786 powstało · T,wo Przyjaciół Czar 
nych i zasypało . kolon je francuskie broszura
mi,. zachęąającemi- do . powstania. 
~-. w:.~oku" 1191 padło .liaSło: „Niech pr~epa
dną raczej nasze ko\onje, niż nasze zasady!" 
I w roku 1794 kolonje przepadły. Czyja 
w tem zasługa? . Czarnych? Bynajmniej! 
Sam konwent umc;>czył . w tern ręce. Jego ko~ 
misar~e, Polverel i .Sóuthonax, wylądowali 
na wyspie. Southona.x. kazał postawić giloty. 
nę na rynku w Port-au-Princę i w:obec 20.000 
czarnych widzów ~ciął własnoręcznie fłowę 

botn.ik6w. P~ silnej ofemywy na włoskim 
froncie. Gabinet au:str;aclD podaje się d-o dym.i5ji. 

~o PAmZIERNlKA. Naczelne Dowód.mwo do 
maga aię odrzucenia warunków Wilsona. Hindenburg 
na loonferencji pra'IOwej oświadcz.a., te pogłoski, ja· 
koby miał swego czua domagać się propozycji poko
jowej ·~ wyMUle z paka. 

26-go PA.WZIERNIKA. Lude.nOOriI zgł~a dy
llWIJę. Cesan przyjmuje ją. Parlament pNyjmuje 
wnioski, zmieniają.ce konstytucję. Poseł niemiecki w 
Wiedniu depeuufe „Aaslrja fest gotowa". 

27.go PAźDZlERNIKA. Ostątnia nota n~ecka 
do Wilsona, wy.r:M:ai~ gotowość przyjęcia propoz:y. 
cyj rozejmowych od Sprzymierzonych. Na froode 
włoskim pułki węaiierskie, ueskie i kroackle odma
wiaj4 posłuszeństwa.. Gabinet austtjaeki podaje się 
do dymiaji. Premierem wstaje pacyfista prof. J...am. 
JDMCh. 

I lS-io PAźDZIERNlKA. Manifest cesa.rza Wil
hehna z:~damioa o naTodzionach „nowego poN"dku" 
konstylucy)nego, który on daje narodowi „za jego 
b()h.aiterslcie ofi.ary w czasie wojny". Kanclerz zwra
ca się do adjuta.nta cesarza, Cheliusa, prosząc go, aby 
pnedstawił cesanowl konieczność abdykacji w inte
resie kraju i narodu. Chelius nie chce tego uczynić. 
Odmawia. również ks. Eulenburg l pastor Dryander. 
Rząd sz:wa.jcarski zaw~adamia kanderza, że jego zda
ni-em dymisja abdykacja cesarza i następcy tronu jest 
konieczaa. 

W Pt"adze c:i:esi pr:i:ejmują władzę i proklamują. 

nie·pod!egłą repubH'kę cz eskos!owacką. 

29-go P AźDZIERNlKA. Cesan z.a.mierz a wyje
chać z Berli:oa. Kanclerz stara się p~eko.nać go, iż 
w ta<k kryitycroym czasie n.ie powfaien opuszczac st~
li~. Cesarz odpmdada: „'ryłko na trzy dni". 

W Mudt<os podpi.;ano rozejm pomiędzy TUl'cją i 
Sprzy_mierzon~. . 

W marynarce ni1:S11iec.kiej wybucha buat. Załogi 
odmawia.ją posłus:i:eilstwa, otnymawszy rozkaz wyja
zdu w kierunku na Helgoland, celem zaatakowania 
floty angielskiej. Cesarz Karol zawiad:imia Wilhelma, 
że zwrócił się do dowództwa wfosikiego z prośbą o za. 
wieszanie broni. 

31-go PAtDZIERNIKA. Bunt w muryn.aTce nie
mi,:..:kiej stllt.lmiony siłą. 600 ma1-ynarzy flo-ty wojen
nej pnewiezfono d<> Kifonji i ui.mkruęlo w więzie-

n~. cli. Na posfodzeniu ga:binelu Rzeszy postanowio-1 
no zalecić cesarzowi i kronpńncowi dobrowoln4 ab· 
dykacJ4. 
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3.go USTOP ADA. •W K.ilonji mazyna:rze niemiee 
cy stara.ją się szturmem zdobyć więzienia. by uwolni.t 
zamkniętych kolegów., 8 zabitych, 29 rannych. Mini
strowie Noske i Hw$m.ann wyjeżdza4ą do Kifonji. 

Wiedeń przyjmuje włoskie warunki rozejmu, 

4-go LlSTOP ADA. Bunt w Kilonji szerzy się. 
Wybucha tam strajk generalny. Marynarze stawiają 
szereg warunków, które komendant ga.rnizonu prtyi
muje. z pancerników niemieckich marynarze sciągają 
Dagę wojenno\• Noske i Hussman:n przyjmowani są 
przez W'1ntowanych owacyjnie. Tworzy s.ię rada żoł
nierska, której pr:i:ewodn.iictwo obejmute Noske. Ad
i:Wira.ł ks. Hearyk pruski w przebraniu, z czerwoną o
paską n.a rękawie i z czerwonymi proporczykami na 
samochodz.i-e ucie.ka :i; Kiloaji.. 

Niemcy rozpoczynaj" bezładny odwrót na linji 
An~erpia - Bruks-ela - Charleroi - Mora - Ver
d-. 

Wilhelm odrzuca pr~ę kanclen.a., aby wtóclł do 
Berlina. 

5-go LISTOPADA. Osta.tnia odpowiedź Wilsona: 
„Mars:i:ałek F och otrzyma! polecenie powia4,omić per 
lameutarzy niemieckich o warunkach rozejmu". 

6-go LISTOPADA. Groener oświadcza kancle
rz,owi; „Będziemy musieli pójść do nich z białą cho. 
rągwię". Naczelne Dowód.rlwo p.rosi n.a drodze iskro
wej Focha, aby wyznaczył miejsce spotkania dla pat'· 

lamentarzy niemieckich. 

Oddziały marynany opuszcza.~ Ki.loaję i rozpra
szają się po Cll;lym kraju, niosą<: z:al'zewie buntu i r ... 
wolucji. Kanclerz w manifeście za,wia.damia o podję
ciu Tokowati z nieprzyjacielem i wzywa do dyscypliny 
i porządku w takiej chwiili. Socjaliści domagają się 
natychmiastowego zawarcia pokoju i uregulowaaia 
sprawy dyaastjł, groiąc wystąpieniem z gabinetu. 

Siły a.merykatiskie na zacbod.Ue wynoszą jut 
2,057.000 ludzi. Armje mnyoh •pn;ymierzonycb li~ 
razem 5 milfoa6w. Niemi.ec:ka ann.ja zachodnia r~e.m 
z etapami liczy okrągło 2.500.000 ładzi, na wsch~ 
Niem>ey ma.ją 500.000 żołaierza. 

Nadchod.z.i odpowi~ Focha W&kazująca miej.ce, 
dr>kąd udać się maj~ wysłamiicy niemieccy. Delegacja 
niemiecka :i: Erzbergerem na c:zele udaJe się ze Spu 
samochodami na wskazane mieJsce. 

(Wypad.ki ostaitnidi. dn:i., hi:storję u ciecz.ki 
Wilhelma i ro:alcladu annji niemieckfoj oraz wy
buchu rewolucji w Niemczech. ~ą cątelni
C'J' w naelępoym ~). 

Stan li>eubny armji r.merykańskiej we Francji I 
wy.nosi 1.986.000 ludzi. Pod Metzem po raz pierwsz:y 
wybuchł bunt w szeregach niemieckich. Dywizja Land 
w-ery o4!mówiłą wykonani,_ tozikazu zajęcia pozycyj. I••••••••••••••••••••••••• 

· • W Budapeszcie zwycięi.a rewolucja. Karoty{ ob- ' 

wołuie republikę, Ti.sza zostaje ' zamordowany. Po· w1·edz zna1·omym 
· Armja austrjac-ka pnestaje istnieć . Manifest ce-

sa.r.ski :i:ezwala na tworzenie armij narodowych. -
1 1-go LISTOPADA. Cesarz Wilhelm odrzuca pro

pozycję abdykacji. przedstawioną mu pnu pruskiego I 
mihislra spiaiw wewnętrznych Drewsa, Wojs.ka spr:zy 
mierz'one :zajmują Valenciennes. 

że „PRAWDĘ„ można zamów1c 
w katdym urz~dzle pocztowym 

Generał Groener (obecny minister wojny Nie
miecj poleca • adjulantom cesarza, aby skłonili go, 
by jako prosty żołnierz udał się do okopów, aby ewen 
tualnie . zginąć. Ad}utanc1 odmawiają. Hindenburg 
odrzu1:a taki projekt. 

pewnego rojalisty. Potem . wziął tę białą gło
wę za włosy i pokazał ją murzynom. Ten wi
dok.. tak przeraził i wzburzył potulnych nie~ 
wolników, że roznieśli gilotynę w drzazgi ... 
Długo trzeba ich było przekonywać i nama
wiać, aż nareszcie zd~cydowali się pakować 
swoich panów między dwie deski i rznąć ich 
piłami. Poszło im to w smak tak dalece, że 
w końcu porżnęli i komisarzy konwentu ... 

- Trzeba było czekać sto lat - rozmy
ślał Occide - na szczęśliwe skutki prostego 
giestu komisarza konwentu, potrząsającego 
ściętą głową białego człowieka ponad tłu
mem murzynów„. 

I Occide czynił to samo; w imię postępu 
przelewał strumienie krwi. Wieśniacy, nic qie 
rozumiejąc, zaczęli ukrywać zbiory; pieniądz 
znikł z obiegu, bo Dyktator nakazał stary a
frykański system wymiany„. Wieś upierała 
się przy dolarze, ale Occide, z iście murzyń· 
sk.im uporem, robił swoje. Z kolei „znacjona
lizowano" cukier, ananasy, banany i kobiety. 
Bo czyż kobieta, jak owoc, nie jest darem 
Przyrody? Cała wyspa, od Bombardopolis 
do Chou-Palmiste, ociekała krwią.„ Otoczony 
zgrają pochlebców, Occide rysował z nudów 
modele nowych narzędzi tortur; potem siadał 
do 12-cylindrowej limuzyny (dar Józefiny 
Baker) i jechał popatrzeć na skazańców u
krzyżowanych, szpetnie pokrajanych lub po· 
wieszonych głową na dół... Zawiśli na pal
mach również dwaj delegaci Sowietów, eks
katorżnicy z Sachalinu, którzy pocichu za
częli skupywać perły ... 

Ideałem Occide'a był komunizm taki, ja· 
kiego nawet Rosja nigdy nie zaznała, stary 
afrykański komunizm nagich ciał, wspólnego 
kotła, wspólnego barłogu w chatach bez ścian. 
Dyktator skasował wszelką odzież . Jak rai -
te> raj! 

* * 
- Zdaje. się, ż;e pan zapotnniał o moi em 

istnieniu - zadiwięczał S(łosik Syreny. 

na miesiqc, kwartał lub rok 
i że jest obowlqzkiem każdego 
inteligenta, interesującego si~ 
życiem społeczeństwa 

i państwa czytać „PRAWDĘ" 

Spojrzałem na nią, jak obudzony z cięż. 
kiego snu. 

- W tej książce - rzekłem - ma pani 
najlepszą odpowiedź na pytanie, jak skończy 
się rewolucja rosyjska. Mongolski socjalizm 
Lenina odbił się o rasę białą, jak o granitowy 
brzeg. Komunizm w Europie - to rozrywka 
dla zblazowanych inteligentów, trampolina 
wrzaskliwej demagogji, przytułek chorych 
na wątrobę malkontentów. 

Znałem jednego właściciela willi pod 
Paryżem, który głosował na komunistów 
ponieważ ulica była źle oświetlona i do
jazd niewygodny. Komunizm w Afryce -

I 
to zupełnie co innego ... ·Przedsmak czwartej 
międzynarodówki i wizję czarnej rewolucji 
daje Paul Morand w tej oto książce. Rewolu· 
cja w Rosji doprowadzi zapewne do rządów 
demokratycznych z przewagą średniozamo
żnego chłopstwa o bardzo niskim poziomie 
kultur~lnym. W ostatecznym wyniku da nie-
wątpliwie dotkliwy deficyt w dorobku Euro
py, ale dopiero wtórna jej faza u ras koloro
wych1 a zwłaszcza zaszczepienie wścieklizny 
bolszewickiej 200 miljonom afrykańskich dzi· 
kusów zagrozi poważnie hegemonii światowej 
rasy białej. Wybuchnie walka w której decy· 
dującą rolę odegrają Stany Zjednoczone Am. 
Północnej, bojowa awangarda cywilizacji a · 
ryjskiej. Niech pani zauważy, że w Stanach 
Zjednoczonych niema kwestji społecznej, ale 
jest kwestja murzyńska. Zamiast walki klas 
- walka ras. Jedynym fermentem rewolucyj
nym jest w ojczyźnie Hoovera i Forda nowa 
czarna międzynarodówka •murzynów, mula
tów i metystów, którzy już opanowali Ame· 
rykę środkową i Południową. Czemże jest 
Calles, jak nie Occidem w miniaturze? 

- W każdym razie - ~auważyła Syrena, 
zapalając papierosa - nam to murzyństwo 
nie grozi. W całem mieście jest dwóch murzy · 
nów . . Jeden cudov':nie tańczy shimmy, a dru· 
gi świetnie gra na saxofonie. Jeśli om zrobia 
rewolucję. to chyba na dancinau. t . Bru.n.. 
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Eiteralura m oslalniem dziesięcioleciu 
' 

Śród licznych przeglądów działalno"Sci . 
kulturabaj nowej Polski, jakie przyniosła 
dziesiąta rocznica Niepodległości, najmniej 
stosunkowo miejsca zajęła literatura. Zja
wisko jest zupełnie zrozumiałe. Literatura 
nasza - i to jej cecha najbardziej znamien
na - była zawsze n ie pod 1 e gł a. Ist
niały „orjentacje", były mylne lub fałszywe 
drogi, b:yły nastroje pesymizmu i rezygnacje 
na różne „autonomie", były w początkach 
wojny straszliwe pytania: „pod kim?", były 
ciążenia w kierunJcu Petersburga czy Wie
dnia. były „aktywizmy" i „paneizmy"·, były 
takie lub inne postawy wobec Legjonów i 
Piłsudskiego - były, jednem słowem, bar· 
dzo rozmaite i niekiedy bardzo bolesne dro
gi, prowadzące do częściowego lub całko
witego wyjarzmienia się Narodu. Literatura 
sda zawsze o b o k tych sporów, walk, dy
skusyj i działań. Miała żywot własny, du
cha własnego i fizjonomję własną. W utwo· 
rach najlepszych swoich przedstawicieli mia 
ła zawsze jeden ton, brzmiący jednakowo, 
pomimo więzów cenzuralnych, ton nieraz 
głęboko w treści ukryty, ale dochodzący ła
two do każdego serca polskiego: całkowita 
wolność, całkowita niepodległość! I dla
tego, gdy wybiła godzina sto lat oczekiwa
na, przez poetów oznajmiona, jako niewąt
pliwa pewność dziejów; gdy nadeszła chwila 
wyzwolenia - nie była ona c u d e m dla 
literatury polskiej, ale koniecznem urzeczy
wistnieniem jej ideałów. Nie było więc po
wodów do zasadniczej zmiany dynamiki u
czuciowej naszych utworów literackich, nie 
było podstawy do gruntownego p r z c ł o
m u w rozwoju prądów i natchnień literac
kich. T em się tłumaczy fakt, że na próżno 
byśmy szukali jakichś momentów zwrot
nych w historji literatury polskiej, zwią
zanych z epokową chwilą odzyskania praw 
obywatelskich i ludzkich, połączenia Polski 
politycznej z wielkimi krajami Europy. 

Rozpatrywana z takiego . punktu widze
nia historja ostatnich dziesięciu lat naszej 
literatury nie tnoże stanowić żadnego, ści
śle oznaczonego 110 k r e s u". Przeciąg cza
su jest zbyt mały, aby mógł zamknąć w ra
mach wyraźnych jakiś etap głębszej ewolu
•eji wewnętrznej. Co najwyżej próbować moż
na kilku uogólnień i spostrzeżeń, zawodnych 
często, gdy chodzi o b i e ż ą c e życie lite
r.a tury. która trwa i jak kazdy żywot organi
czny ma swe ukryte możliwości rozwoju. 
swoje tajemnice i niespodzianki. Wszelkie 
„podziały" w takim wypadku inogą być je
dynie drogowskazami orjentacji, nie zdołają 
jednak nigdy zatrzymać w biegu żywota du
szy t w ó r c z e j, ani przewidzieć kierunku, 
w jakim ta dusza podąży. 

Pierwszy, naczelny niejako fakt, który 
uderza w oczy przy zsumowaniu wydarzeń 
literackich od czasów wojny, to - ogromne 
(miejmy nadzieję - tymczasowe) obniżenie 
ogólnego poziomu literatury polskiej, powsta 
łe skutkiem gromadnych zgonów przedsta
wicieli poprzedniego, wielkiego pokolenia 
pisarzy. Nie zdajemy sobie sprawy z całego 
ogromu klęski. Odeszli od nas w tym czasie 
na zawsze: Jeż, Sienkiewicz, Tarnowski, 
Chlebowski, Matuszewski, Gomulicki, Miciń 
ski, żuławski, Rydel, Żeromski, Reymont, 
Przybyszewski, Daniłowski, Kasprowicz, Sy 
gietyński, Zapolska, Jeske-Choiński, Rittner, 
Ostoja, Niemojewski, Sarnecki, E. Leszczyń
ski, K. ·Zalewski, Łubowski, Kosiakiewicz, 
B. Ostrowska, E. Słoński, T. Jaroszyński, 
K. Gliński, W. Feldman. żadna ze współ· 
czesnych literatur świata nie złożyła w tym 
okresie tak olbrzymiej hekatomby śmierct 
Niektórzy ze zmarłych . pi.sarzy przeszli już 
g~anic~ oddziaływania na czytelników, ale 
wielu mnych zmarło w całej pełni wpływów. 
Przerwał się nagle ż y wy łącznik dwuch 
pokoleń, który nieraz (np. w obocowaniu z 
Żeromskim lub Kasprowiczem) był dla młod 
szych pisarzy znakomitą szkołą idealizmu . i 
najszlachetniejszą pobudką twórczą. Osty
gła też nieco atmosfera bojowej p o 1 s k o
ś c i, którą tworzyli . wielcy pisarze, wycho
wani w niewoli i walczący o czystość ducha. 

Układając zjawiska ·literackie ostatniego 
dziesięciolecia w pewien, logiczny porządek, 
stwierdzimy,, że dadzą się one ugrupo~ać w 
takie kategorje: 1) literatura wojny, 2J lite
ratura związana z faktem odzyskania Nie
podległości i z zagadnieniami nowe~o bytu 
polskiego, 3) literatura, która wynikła z na
stępstw odzyskanej Niepodległości (podróż
nictwo i opowieści egzotyczne); 4) literatura 
pierwiastków irracjonalnych, 5) literatura 
\!rup literackich i jej poszukiwania nowej for
my wyrazu, 6) powieści bieżące w swych naj 

V;ybitniejszych objawach, 7) badania literac
kie, 8) krytyka literacka, 9) organizacja 
współczesnego życia literackiego. Rozwa
żaliśmy już w „Prawdzie" trzecie, czwarte 
i siódme z tych zjawisk (patrz Nr. Nr. 22, 30, 
4l i 44 z r. b.). Spróbujmy zwięzłej syntezy 
zjawisk pozostałych. 

I. 
Jeszcze przed ukończeniem naszyc;:h 

walk orężnyth zdołano ogłosić aż trzy anto
logje poezyi wojennych (Szczepańskiego, 
Konpińskiego oraz S. Łempickiego i Fisze
ra), . do których wkrótce potem dodano 
czwartą, złożoną z utworów o Komendancie 
Piłsudskim. Zebrano razem poezje około 
300 poetów. · Najstaranniej i najgłębiej ukry 
wa się w nich troska o czystość tonu. Prze
ważna część poetów usiłowała czyn legjoni
stów związać jaknajwyraźniej z naszą oręż
ną trc;idycją porozbiorową. W rozinarzeniu 
lub zapale poetyckim rodziła się złuda, że 
pewna postawa, pewien gest lub hasło, po
wtarzające zjawiska z epoki Legjonów Dą
browski~!!o lub z roku 1831 przynosi analo
giczną sytuację, ze sytuację tę wprost wywo 
luje. Pod względem formalnym, wiersze 
legjenistów stoją znacznie wyżej od piosenek 
31 roku. W rowach strzeleckich narodziło 
się i - zgasło niestety kilka szczerych ta
lentów, jak Teslar, Ćwikowski, a przede
wszystkiem Józef Mączka, pełen ognia :żoł· 
nierz - poeta, który zginął bohaterską śmier
cią. Skala motywów u poetów wojny nie 
wiele się pomnożyła. Przybył tylko motyw 
jeden, nieznany od Sadowej: to tragiczny 
los Polaka, strzelającego do swego brata-ro
daka w obozie przeciwnym. Poza tem mo
dlitwy, marsze, pobudki oraz spis czynów 
legjonisty zajmują główne miejsce. Te ziar• 
na okolicznościowego natchnienia stanowią 
przeważnie dokument epoki. Nieliczne li
ryki, opisy i gowędy, które niewątpliwie po
zostaną lKasprowicza, Rydla, żuławskiego, 
Dębickiego, Słońskiego, Mączki) zaświadczą 
bądź co bądź, iż w czasie wojny, jedna tyl
ko poezja nasza miała zupełną zgodność to
nu w trosce o Ojczyznę. 

Śród powieści i nowel osnutych na tle 
wojny, rozróżnić łatwo tr;ey kategorje: pier
wszą tworzą pisarze, którzy brali bezpośred
ni udział w wojnie; do drugiej należą utwory 
literatów, działających, jak mówiono, „na 
frontowych tyłach armji"; do trzeCiej wresz
cie zaliczyć trzeba · pewną ilość opowiadań, 
tworZ'Onvch przez autorów osiadłych w mia 
stach. Wojna wydała kilka nowych, wybit
nych talentów narracyjnych. Na pierwszem 
miejscu postawić należy Eugenjusza Mała
czewskiego, który w swych opowiadaniach 
p. t. „Koń na wzgórzu" zapowiadał się, jako 
świetny pisarz rasowy, rzadkiego u nas typu 
humorysty samorodnego. Wielkie nadzieje 
obudziła także „Po.ZOga" p. Zofji Szczuckiej, 
która pisała pamiętnik prawdziwych wyda
rzeń i ani się spostrzegła, jak wrodzot)y, 
piękny talent literacki, wydał dzieło wybit
ne, w którem uderza poczucie mi~rv1 dosto
jeństwo stylu, wysoka kultura uczuciowa, 
poczucie barw natury. Andrzej Strug, świet~ 
·ny epik podziemnej Polski z czasów niewoli, 
zaciągnął się do pierwszej brygady i opisuje 
historję jej do końca 1916 r. w opowieści 
„Odznaka za wierną służbę". Znacznie 
większą popularność zyskała druga powieść 
tegoż pisarza „Mogiła Nieznanego Żołnie-

. rza", przerabiana na film. Zbyt łatwą inwen 
cję ratuje Strug pierwszorzędnemi zaletami 
swego talentu: plastyką figur, jędrnością i 
potoczystością stylu. 

Wojna rozwinęła talent Jerzego Ban
drowskiego, którego wypadki rzuciły aż na 
Syberję. Wstąpił tam do formacji czeskosło
wackiej i dzieje swych burzliwych wędrówek 
opowiedział w powieściach: „Syn Dniepru", 
„Pielgrzymi", „Krwawa chmura", „Czerwo
na rakieta", „Wściekłe psy" i „Niezwalczo
ne sztandary". Obrazy tłumne, kanstrukcji 
pośpiesznej, ale - pełne szczerego talentu. 
Na wojnie również rozwinął się bujny taleot
jędnego z najgłośniejszych dziś powieściopi
sarzy, Juljana Kadena - Bandrowskiego. 
Wstąpiwszy do Legjonów, opiewał ich chwa· 
łę w szeregu książek („Piłsudczycy", „Spot· 
kanie", „Mogiły'', „W~osna" 1920 . . r.", „Wy
prawa wileńska'}. Styl Bandrowskiego, zra
zu rozlewny; nabrał w wojnie jędrności. Wy
darzenia wojenne wydobyły na jaśnię talenty 
narracyjne Ossendowskiego i F. Goetla, kt6 
tego „Kar-chat" i „Pątnik Karapeta" przy
niosły nieco nowych w naszej powieści ak
centów. 

Z pisarzy starszego pokolenia próbował 
motywów wojennych Reymont w i:wvch no-

welach „Za frontem". Schemat wydoskona
lonej techniki przewaia tu nad siłą natchnie 
nia. W noweli centralnej, tytułowej mamy 
jakby fragment „Chłopów": Michał Kozioł 
jest symbolicznym bratem dawnego Boryny. 
Szczere uczucie przyniosły trzy opowiadania 
wojenne Z. Kisielewskiego „Krwawe drogi", 
„Siostra Marja" i ,,Paskareczka". Z najmłod 
szych wrQszcie autorów powieść wojenną 
przynosi p. Rembek w swym „Naganie''. 

W i e 1 ki e g o dzieła twórczego wojna 
u nas nie 'Wydała; wywarła jednak niemały 
wpływ na kształtowanie talentów. 

n. 
Spotyka się dość często narzekania, że 

życie niepodległe, wolne, nie znajduje w 
Polsce równie mocnego wyrazu, jak objawy 
życia w niewoli. Ale to niezupełnie słusz· 
nie. Dynamika uczuć człowieka, żyjącego 
w niewoli jest zupełnie inna, niż wolnego 
o.bywatela, w wolnej Ojczyźnie. Człowiek 
wolny - to człowiek normalny, który dość 
szybko oswaja się z istotą swej swobody i 
traci poczucie potrzeby jej opiewania literac 
kiego. Literatura, służąca świadomie chwa
le Ojczyzny i państwoości polskiej, może 
uniknąć akcentów retorycznych jedynie wów 
czas, gdy ją tworzy wielki talent. 

Takim talentem był Stefan Żeromski, du
chowy wódz pokolenia przedwojennego, 
wielki p!~wca chwały J?Olskiej ~ pierwszych 
latach N1epodległośc1. Zeromsk1 brał zawsze 
żywy udział w społecznem życiu naszem, 
wojna rozwinęła w nim zmysł publicystycz
ny i pobudziła go do przemawiarlia w całym 
szeregu kwestyj. Zamiast dawnych dygre
syj w powieściach, ogłasza Żeromski całą 
książkę dotyczącą zagadnień życia polskie
go, zwłaszcza rozpanoszenia się w młodej li
teraturze naszej snobizmu, a raczej tępego 
naśladownictwa wzorów obcych, przeważ
nie rosyjskich („Snobizm i postęp"). Z głę
bokiej troski o nową Polskę powstała też 
książka „Wiatr do morza", najwybitniejszy 
utwór całego dziesięciolecia, w którym Że
romski postawił sobie zadanie olbrzymie. 
W wielkim akcie odbierania ziem polskich 
i zcalania Rzeczypospolitej bierze udział bez 
pośredni: odbiera duchem twórcy morze 
polskie i przyległe mu ziemie, nasiąkłe 
krwią wielowiekowej tragedii zmagania się 
plemienia lechickiego z nawałą teutońską. 
Odbieranie to nie odbywa się przy łatwym 
hejnale literackiego upojenia, zadowolonego 
barwą opisów i brzipieniem frazesu patrjo
tycznego. Żeromski nawet wówczas, gdy 
się odtiewa w szaty epika, jest WZrtl$zonym 
do głębi lirykiem, przeżywającym bóle PO" 
koleń. Dzieło wnosi do literatury nową for
mę. Zrodziła ją zaduma nad ,zagadnieniami 
życia narodowego, a mys1i te, przetopione 
w uczucia Żeromskiego na fragmenty prozy 
poetyckiej, ułożyły się w szereg luźnie sko
jarzonych ze sobą rapsodów, o swoistej bu
dowie formalnej. Zjawisko jest pod tym 
względem znamienne: gdy w całej Europie 
namiętność szukania nowej formy dochodzi 
do zupełnego zaprzeczania wszelkich form, 
istniejących zarówno w literaturze, jak w 
sztuce i zwraca się po ratunek do bełkotu 
dziecka lub do wyrazów wzruszenia czło
wieka pierwotnego - w nowej Polsce po
wstaje samorzutnie odmienna forma dzieła 
literackiego, która wyszła nie z rozumowań 
grup literackich, ani z prób rozwiązywania 
zagadnień konstrukcyjnych, ale - wprost z 
„podz1emia du8z", z instynktu rasy, rozbu
dzonej do pełni życia. Tak powstają zawsze 
wielkie dzieła. W „Wietrze od morza" za
stanawia nas niejeden pierwiastek zbędny, 
niejedna myśl nieprzetopiona jeszcze uczu
ciowo na doskonały wyraz artystyczny, nie
jeden złom materjału twórczego wprowadzo
ny do budowy zbyt hojnie. Ale ten właśnie 
nadmiar bogactwa nadaje dziełu cechę spe
cjalną, uwypukla bowiem przez drobne uster 
ki wysoki gatunek jego najistotniejszych wa
lorów. 

Po tym hymnie pomorskim wkłada. na
stępnie Żeromski dus2:ę polską w półwysep 
Hel („Międzymorze"). Wyrazy nabrzmiałe 
cierpieniami i męką pokoleń, drżące frenety• 
c:zną radością odzyskania ziemi, wydartej 
przez najeźdtców, duma twórcy, chłonącego 
potężne moce ducha narodowego i nieustan 
-ny patos duszy, wypełnionej wielką troską 
o przyszłość odrodzonej Ojczyzny i ciche, 
samotne skupienie barda, zasłuchanego w 
echa zami~rzchłych legend i fanatyczną. roz 
lewność liryka, żyjącego w promieniach 
słońca, w blaskach księżyca, w drganiach 
powietrza, ' w (lłębinie morza i w połysku · 

jego fal, w każdem drzewie i roślinie - ta
ka jest najgłębsza reść poematu Żerom· 
skiego o Helu. 

Gdy odzyskany Bałtyk wszedł po raz 
pierwszy do literatury, poszły po całej ziemi 
polskiej ożywcze tchnienia „Wiatru od mo
rza". Ale oto. przeciskać się zaczął coraz 
natarczywiej p~ez kordony graniczne wiatr 
inny, „wiatr od Wschodu", wiatr sztanda
rów sowieckich i - Żeromski traktuje to zja 
wiSko z tłumioną poezj~ twórczą w „Przed
wiośniu". Zbliżył się do tematu z nieustra
szonym objektywizmem i z kolosalną prze
nikliwością swego realizmu. Nie szukał żad 
nych doktrynerów i cichych wrogów z 
„mniejszości narodo,wych", ale dał szeroki. 
rozległy obraz terminatorstwa komunistycz· 
nego, jedne~o rdzennegc;>, Pola~a: -któ!'':go ~o 
dowód zawiera w wielkun skroc1e dz1e1e kil· 
ku pokoleń źyjącycłi w niewoli. Jak wszy
stkie niemal powieści Żeromskiego, „Przed· 
wiośnie" wywołało gwałtowną burzę, która 
zmąciła ostatnie dni życia wielkiego pisarza. 
a która ·jest świadectwem, tak bardzo Że
romski targał sumieniami w swych utwo
rach. 

W dziedzinie ideologji swej, Żeromski. 
głębszych naśladownictw nie wywołał. Te
maty społeczne ogólno - polskiego znaczenia 
są w powieści naszej dość rzadkie. Znacze
nia wyraźniejsze, chociaż także niezbyt licz
ne były w epoce omawianej poeEje patrjo
tyczne, chwale Ojczyzny poświęcone. Przo
dowali wtem: Dębicki, Słoński, a zwłaszcza 
Or-Ot i K. Makuszyński. „Pieśni o sławie" 
Or-Ota wyrażają płomienny entuzjazm poe
ty dla wielkich czynów polskich z dawnej i 
obecnej epoki, a wyrażają go w formie, prze 
pełnionej najszczersz~m uczuciem. Inny cha.· 
rakter mają „Pieśni o Ojczyźnie" Makuszyó.· 
skiego, w kilkuset oktawach pięknych ze-· 
brane. Rozlewność poety z~garnia po dro
dze tyle zjawisk życia polskiego, źe nie 
wszystkie zostały planowo włączone do ogól 
nej konstrukcji. Niektóre jednak dywersje 
(hymn do ojczyzny, pieśń o mowie polskiej), 
przy których autor utrzymał się dłużej, przy 
niosły prawdziwe czary wyrazu. 

m. 
Znamienną cechą w naszej literaturze po 

wojennej jest powstanie całego szeregu grup 
literackich. Nie mieliśmy tego poprzednio, 
chociaż zjawisko dość jest powszechne w li
teraturze Zachodu. Grupa taka tworzy się 
albo wokół jedn'ej, silniejszej indywidualno
ści, albo też pod hasłem, które ma zapewnić 
łatwiejszy rozwój domniemanych indywi.du~ 
alności własnvch. Niekiedy grupa ro.zpada 
się wkrótce w braku niedostatecznego pozio
mu zebranych w niej talentów lub zdolności. 
albo też wskutek jałowości samego hasła. 
Czasem wystąpienie w grupie jest tylko wy* · 
nikiem niewiary we własne siły twórcze i 
szukania podpory w. solidarności bojowej. 
Grupy takie nie rodzą, oczywiście, talentów, 
ale żarem dyskusyj i prób wyodrębnienia się 
własnego tworzą atmosferę zainteresowaii 
literackich, płodną w następstwa. Początek · · 
naszych ugrupowan literackich i naszych 
„petites revues" dał „Zdrój" poznański, za
łożony przez Jerzego Hulewicza, poetę, dra
matopisarza, powieściopisarza i malarza, 
przejętego ezoteryzmem, a hołdującego, jak 
cała grupa „Zdroju", ekspresjonizmowi. Gru· 
pa, zaszczepiona na niewdzięcznym gruncie 
poznańskim, rozpadła się wkrótce. To sam.o 
stało się po roku z warszawską „Ponową" 

. W. Bunikiewicza. Na reprezentacyjną gn,1-
pę pokolenia, która utrzymuje się najdłużej, 
wyrosła gruoa miesięcznika poetyckiego 
,,Skamander", . która tak określiła swój pro
gram: „Sztuka dla sztuki - lo znaczy, że 
każdy poeta mówi swobodny, co myśli i jak 
myśli, - że niu niczego nie może nakazać 
naród, społeczeństwo, czy partja. Ale nie 
znaczy to wcale, aby miał poeta nic nie my
śleć o narodzie, o społeczeństwie i o partji. 
Sztuce jest dosyć, aby był _ poetą; literaturę 
i naród obchodzi i to jeszcze, co poeta my
śli, dokąd idzie". 

Przy „Skamandrze". zgromadzili się liry
cy: J. Lechoń, K. Wierzyński i J. Tuwim, 
J. Iwaszkiewicz, A Słonimnki. Każdy z nich 
zyskał szeroką popularność, a niektórzy, po 
dziesięciu latach, już ogłaszają łącznie wszy
$łkie „pisma zebrane". Najmocniej z daw· 
ną tradycją związany Lechoń, kształcony na 
romantykach i świetną władający formą, 
twórczość swą ujawnił w dwuch kierunkach: 
w pamfletach poetyckioh i w kunsztownych 
lirykach, śród których zdarzałv się pierwu.o 
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nędne utwory. K. Wierzyński wniósł nowy 
/ton do poezji polskiej, opiewając w wyzwo
~onej Ojczyźnie radość życia. Największą 
iróżnorodność nastrojów i największy niepo
kój okazał piękny, bujny talent J. Tuwi„ 
~ jednego z najzdolniejszych poetów po
kolenia. J. Iwaszkiewicz, po lirykach, opie
wających z trudem głęboką walkę wewnętrz 
ną, zwrócił się do powieści poetyckich, pisa
nych prozą a ostatnio nawet do dramatu. 
W „Skamandrze" drukowali także chętnie 
swe utwory: poeta melancholji, F. Prysiec
ki, zdolny bajkopisarz J. Ejsmond, pełna 
wdzięku słowa i niespodzianek wyrazu Ma
rja Gawlikowska oraz poetka wybitnego ta
lentu, która ustaliła swe znaczenie w całym 
szeregu zbiorów poetyckich, K. Iłlakowi-

' czówna. Kiedy niekiedy ogłasza swe anto
logje poetyckie grupa „Czartaka", uformo
wana pod hasłem regjonalizmu beskidzkiego. 
Na czele jej stanął wybitny poeta, E. Zega
dłowicz, twórca jednego z najpiękniejszych 
poematów powojennych „Powsinogi beskidz 
kie", mistyk natchniony i liryk, którego zet
knięcie się z naturą i prostemi sercami nau
czyło „zachwyt nieść w najcichsze niedo
strzeżenia", oceniać „w duchu pokorne prze 
zwyciężenie śmierci i zła miłością". Zega
dłowicz odnalazł swą drogę, a że jest nie
zwykle płodny, więc talent jego zapowiada 
bogatą przyszłość. Przy „Czartaku'' skupili 
11ię pisarze i poeci: Edward Kozikowski, Ja
nina Brzostowska, T. Szantroch, J. Wiktor 
;{autor świetnych opowieści z życia zwie
nąt) i J. Birkenmajer. 

Próby polskiego futuryzmu - zrazu bar
.tho hałaśliwego i niedorzecznego, późniei 
szukającego głębszej podstawy teoretycznej 
- nie wydały utworów, które mogą liczyć 
na u trwa lenie kierunku. Przez kilka lat 
propagandę założeń futurystycznych prowa
dził poważnie T. Peiper w swej „Zwrotnicy", 
ale nie zdołał zapewnić jej dostatecznego re 
:tonasu. W ostatnich czasach tworzą się no
we grupy, które się wypowiadają w czaso
pismach: „Głos literacki", „Wiek dwudzie
sty", „Kwadryga". Względność poczynań 
najmłodszych ugrupował\ uwydatnia fakt, iż 
pokolenie, które doszło do głosu zaraz po 
wojnie, uważają już teraz za wyczerpane i 
..stue"„. 

IV. 

Pomiędzy dwoma pokoleniami - tych, 
co odeszli i tych, co przychodzą i stanowią 
najżywszy element dzisiejszej literatury -
stoi szereg poetów i powieściopisarzy doj
rzałych talentów. Na „księcia poetów" wy
brała państwowa nagroda literacka Leopol
da Staffa, poetę głębokich zamyślet'l i naj
szlachetniejszej formy. Diwięcznością wier
na. bo~actwem motywów, subtelnością na
strojów i talentem szlachetnym wysunęła się 
po wpjnie na jedno z wybitnych miejsc w 
poezji naszej K. Iłłakowiczówna. 

W powieści rozrósł się talent J. Kaden
Ba.,drowskiego, skupiony w „Domu mojej 
matki" i prężący się ku szerokim, eposowym 
opisom w „Generale Barczu" i „Lenorze". 
Bandrowski coraz mocniej panuje nad roz
lewnością swej formy. W literaturze współ 
czesnej jest to pisarz największego rozmachu 
twórczego. Z. Rygier-Nałkowska, wydobyw
szy swe bohaterki z narcyzowego samo
uwielbienia, w powieściach powojennych, 
stała się subtelną badaczką serc, głębokim 
psycholo~iem i pełną wyrafinowanego inte
lektualizmu narratorką. Najmniej zmienił 
się Zygmunt Bartkiewicz: zawsze jest wy
bitnym realistą, mistrzem obserwacji w 
świetnej „Historji jednego podwórza" oraz 
„Polityce w lesie", za którą niedawno otrzy
mał nagrodę im. Orzeszkowej. Swój włas
ny ton zdobył P. Choynowski, który posta
wił znów dość wysoko nowelę, ginącą ostat
niemi czasy w słabych gawędach. Wraca też 
Choynowski do świetn~j tradycji naszych po 
wieści historycznych („Kutnia" 1863 r. i nie
które nowele w zbiorze „O pięciu panach 
Sulerzyckich"). - Swój własny styl opowie
ści utrwalił jeszcze mocniej po wojnie W. 
Orkan. 

Najpłodniejszym i jednym z najpopular
niejszych pisarzy jest dziś K. Makuszyński, 
najweselszy człowiek w Polsce, z niewyczer
paną werwą i z świetnym humorem mnożący 
swe opowieści o życiu dzisiejszem. Ludzie, 

,wydarzenia, przedmioty kłębią się przed je· 
go wyobraźnią w niesamowitej sarabandzie, 
którą możnaby nazwać ta ń c em życia. 
Wszyscy są radośni, wszystkim tętni w ży
łach wartka, rozgrzana krew, wszyscy pę
dzą z szalonem tempie ku jakimś urojonym 
celom. Nie osłabł również w werwie W. Pe
rzyński, tak samo jak dawniej uśmiechnięty 
satyr;yczme w swych nowelach, tak samo 
bystry obserwator i pełen wdzięku narrator 
w swych powieściach „Raz w życiu" i „Nie 
było nas, był las". 

Nową formę opowiadania historycznego -
przyniósł Stanisław Wasylewski, wskrzesi· 
ciel czarów naszego rokoka i najświetniejszy 
jego malarz. W duszach dawnych Polaków 
nie dopatruje się Wasylewski żadnych zaga· 
dek. Zajmuje J!o wyłącznie malowniczość 
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przejawów, wpływów lub pr~6w całef e
poki, posłuszeństwa modzie. zmienionym °"' 
byczajom i nawyknieniom. - Miłośnikiem 
stylu, wytwornej metafory. zwarlefo i wy
kończonego w szczegółach obrazu jest tak· 
że Wacław Grubiński, autor ślicznej opo
wieści o cudzie „S-go Grojosnara" śród lwów 
oraz subtelnych nowel zbioru „Człowieka z 
klarnetem". - Ze środkami, wyćwiczonemi 
w wytężonej kulturze umysłowej, z talentem 
nie obawiającym się żadnych trudności, z 
niepohamowaną żądzą nowych form wcho
dzi do literatury p. Wanda Melcer-Rutkow
ska („Józefina", „Podwójne życie Piotra 
Wernera" i „Miasto zwierząt"). - P. Wan
da Miłaszewska w szeregu opowiadań 
(„Cmentarz i sad", „Veni Creator") usiłuje w 
pięknych obrazach ocalić uczuciowo trady
cję wsi polskiej, ginącą w nowem ustosun
kowaniu życia polskiego. - Wreszcie w o
statnich latach wystąpiły na widownię trzy 
niejednakowe, ale W)'bitnie zajmujące talen· 
ty kobiece: Marji Dąbrowskiej („Uśmiech 
dzieciństwa" i „Ludzie stamtąd"), Marja 
Kuncewiczowa („Twarz mężczyzny") i Ewa 
Szelburg („Dokąd" i „Dziewczyna z zimorod
kiem"). Są to taleny rokujące bardzo po
ważną przyszłość powieściopisarską. 

Szereg opowieści z bieżącego życia pol
skiego ogłosili: utalentowana p. Stycz-Nagle· 
rowa, E. Czekalski, J. German, Z. Kleszczyń 
ski, E. Ligocki, M. Wierzbiński, T. Brudzc •· 
s~ J. · Ostrowski. ' 

V. 
Krytyka literacka po wojnie miała przez 

długi czas utrudnione warunki rozwoju. Mie
sięczniki ginęły jeden po drugim1 z braku 
abonentów („Sfinks", „Ateneum", · „Biblio· 
teka Warszawska". „Przegląd warszawski", 
„Myśl polska" i t. p.). Prasa codzienna do
piero w ostatnich czasach udziela nieco miej
sca sprawozdaniom z bieżącego ruchu literac 
kiego, a tygodniki czynią to niechętnie. W 
tych warunkach krytyka , roz !\lija się słabo. 
Uprawiają ją młodzi pisarze w czasopismach 
grup literackich („ Wiadomości literackie", 
„Wiek XX", „Głos literacki"). Śród opraco
wań poważniejszych zwracają uwagę w dzie
sięcioleciu ubiegłym studja krytyczne Zyg
munta Wasilewskiego, oparte o ideologję 
zbrojnego nacjonalizmu, ale głębokie nieraz 
w ujęciu przedmiotu, samodzielne w myśli, 
poruszające zagadnienia ważne, docierające 
do głębi zjawisk („Jau Kasprowicz", "Mic
kiewicz" i „Słowacki", „Współcześni" etc.). 
Piękne, znakomite studium o Wyspia~skim 
napisał A. Grzymała-Siedlecki, a S. Kołon
bowski za pracę w tym samym przedmiocie 
otrzymał nagrodę z Kasy Mianowskiego. -
Zdzisław Dębicki, śledzący stale sprawo
zdawczo bieżący ruch literac~ niektóre 
swe prace ogłasza w książkach t„Jan Ka
sprowicz", „W. Reymont", „Portrety literac
kie" etc.). Zagadnienia z bieżącej literatury 
polskiej porusza też w swych pracach St. 
Baczyński. - Z młodszych pisarzy zastana
wia się głęboko nad sprawami literatury p. 
L. Pomirowski, który w swej pracy „Doktry
na a twórczość" rozważa teoretycznie nowe 
formy w naszej literaturze i sprawę rzemio
sła artystycznego, kontrolując swe zawiłe 
w formie wnioski analizą wybitniejszych pro 
zaików ostanie; doby. 

VI. 

Życie literackie w Polsce miało przed 
wojną szereg organizacyj zawodowych, któ
re pod okiem cenzury nie mogły rozwijać się 
należycie. Od chwili odzyskanej wolności 
rozpoczęło śię wśród zrzeszeń literackich ży
cie pełniejsze, chociaż dalekie jeszcze od 
wzorów zagranicznych. Qbok dawniejszej 
11Kasy Literackiej" i 11 Towarzystwa Litera
tów i Dziennikarzy" powstaje w Warszawie 
„Związek Zawodowy Literatów Polskich" 
oraz „Zrzeszenie zawodowych związków li
terackich", rozsianych po całej Rzeczypo
spolitej. Jednocześnie, z inicjatywy Żerom
skiego, organizuje się „Polski Klub Literac
ki". mający na celu systematyczną propa
gandę zagraniczną. żywot tych wszystkich 
organizacyj nie jest dość intensywny, literaci 
polscy bowiem nie wyrobili w sobie jeszcze 
dostatecznego zrozumienia ważności związ· 
ków. 

Natomiast zdołano już wywalczyć więk
sze zainteresowanie życiem literata zarów
no u Rządu jak i u społeczeństwa. Minister
stwo oświecenia zorganizowało stałą dorocz 
ną, państwową nagrodę literacką, którą do
tychczas otrzymali: Żeromski, Makuszynski. 
i Staff. Nadto Państwo udziela 18 emerytur 
zasłużonym literatom lub wdowom po lite
ratach. Jednocześnie gminy większych miasł 
(Warszawa, Lwów, Poznań, Lódź, KatowiceJ 
przyznają corocznie nagrody literackie, okre 
ślone przez gremjwn zawodowych sędziów. 
To samo czynią od czasu do czasu wydawcy. 

Od polepszenia bytu literata, bardzo jesz
cze ciężkiego, zależy dalszy rozwój literatury 
Powinni to zrozumieć ci, którym chodzi o 
chwałę Polski i sztuki polskiej. 

Jan Lorentowicz. 

; 

Smlęto llteraturg 
(Zt zjazdu pisarzv w Wilnie) 

Ogólnopolski zjazd literatów w Wilnie, 
w tem najserdeczniejszem mieście. był donio 
słem wydarzeniem w życiu narodowem. 
Lekcewatona i po macoszemu traktowana 
literatura przemówiła dobitnie i po męsku, 
piętnujl\C obojętność społeczeństwa i władz 
na niedolę pisarzy. 

Zjazd stwierdził, ,.te byt piśmiennictwa 
i pisarza polskiego jest podważony w pod
stawach, utrzymanie zaś takiego stanu rze
czy nadal zagraża przyszłości kultury naro
dowej". 

„ Wobec upadku czytelnictwa i obojętno
ści społeczeństwa, wynikającej z niskiego 
stanu oświaty i kultury artystycznej - głosi 
uchwała - zjazd uwaźa, iż tylko . opieka i 
natychmiastowa pomoc tządu może w znacz 
nej mierze zapobiec panoszącemu się zdzi
czeniu kulturalnemu. Pomoc ta powinna prze 
jawić się przedewszystkiem w powołaniu do 
życia naczelnej instytucji literackiej, która 
byłaby w możności ogarnąć całokształt życia 
literackiego i pokierować akcją ratowniczą. 

W dziesięciolecie odrodzenia Państwa 
głos literatury brzmi, jak mądre ostrzeżenie. 
Zdziczenie kulturalne grozi przyszłości na
rodu.. 

Zjazd wysunął następujące postulaty, któ 
rych urzeczywistnienie powierzył reprezen· 
towanym na zjeździe zrzeszeniom: 

1) Przeprowadzenie ustawy o skarbie li
teratury. 

2) Objęcie literatów ustawą o ubezpie· 
czeniu społecznem oraz tewizję ustawy o po
datku dochodowym. 

3) Dopuszczenie zrzeszeń literackich do 
dysponowania funduszem kultury narodowej, 
którego dotychczasowy rozdział pokrzyw
dził literaturę, jak również całą sztukę pol
sk~. 

4) Jaknajszybsze wprowadzenie w życie 
ustawy bibljotecznej ,opracowywanej przez 
Ministerstwo W. R. i O. P. 

Zjazd wyraził przekonanie, że powyższe 
uchwały znajdą zrozumienie i poparcie u 
Rządu Rzeczypospolitej, której 10 lat samo
dzielnego tycia państwowego minęło bez u
dzielenia wydatnej pomocy piśmiennictwu. 

Rezolucje ziazdu kończy znamienne zda
nie: „Zjazd czuje się zmuszony do przypom
nienia Rządowi i społeczeństwu, te słowo 
polskie zarówtto w czasach niewoli, jak i w 
chwili obecnej było i jest jednym z najpo
ważniejszych czynników kultury ... " 

Tragiczne jest i groźne w swej prostocie 
to przypomnienie w dziesięcioletnią roczni
cę niepodległości. 

Nie zgadzam się z wysuwaniem argumen
tu, że tyle się dziś robi dla sportu etc., a o 
literaturze nikt nie myśli i o literatów nikt 
się nie kłopocze. Sport jest potrzebny; chcąc 
napiętnować lekceważenie przez władze jed
nej rzeczy, nie t.rzeba podkopywać drugiej 
placówki ważnej i godziwej, szczęśliwszej od 
literatury. 

Zjazd wileński powiedział jasno, czego 
od Rządu i od społeczeństwa domagają się 
pisarze. Powiedział to w rocznicę odrodze
nia państwa, która jest świętem literatury, 
bo literatura była bojowniczką o odrodzenie, 
w dniach mroku i w dniach niewoli. i jest nią 
dziś - w dniach światłości. 

Na zjazd przybyli delettaci stowarzyszeń 
literackich oraz goście. Towarzystwo Lite
ratów i dziennikarzy reprezentowali: Juljan 
Ejsmond i St. Miłaszewski, Pen-Club: Fer
dynand Goetel, Zdzisław Kleszczyński i Ju
lian Wołoszynowski; Związek Zawodowy 
Literatów P. w Warszawie: Zofja Nałkow
ska, Zygmunt Kisielewski i A. Lauterbach; 
Związek Autorów Dramatycznych: J. A. 
Hertz i St. Miłaszewski; Polski Klub Arty
styczny {sekcja literacka): Jan Nepomucen · 
Miller i H. Mortkowiczówna; Zw. Zawodo
wy Lit. we Lwowie: Jędrkiewicz, Brończyk, 
Wieniewska; Zw. Zawodowy Lit. w K.rako 

wie: Koniński i Jan Wiktor; Zw. Zawodowy 
Lit. w Poznaniu: B. Koreywo i M. Wicher
kiewiczowa; wreszcie Zw. Zawodowy Lit. w 
Wilnie: prof. Pigoń, Helena Romer Ochen
kowska. W. Hulewicz i T. Lopalewski. 

Z. g~ci, między innymi, przybyll: Karol 
Irzykowski, Słonimski, V/ierzyń:;ki i A. Za-
górską.. · 

Piękny referat „o prawach apołecznych 
literatury" wygłosił przewodpiczący Zjazdu, 
p. F. Goetel. 

Uczestnicy Zjazdu podejmowani byli 
przez Związek Zawodowy w Wilnie, przez 
Pana Wojewodę i przez Pana Prezydenta m.ia 
sta z niezwykłą gościnnością i serdeczno
ścią. Nie zapomną o Wilnie. 

Do miłych wspomnień zaliczą, wycieczkę 
do Trok i na T~ockie jezioro oraz zwiedza-

nie miasta pod kierownictwem prof. Rusz. 
czyca. 

W piątek, 2 listopada dano w Reducie 
próbę „Rycerza z Lamanczy", pięknej rze
czy Łopalewskiego. Obraz, w którym Doo 
Kichot oswobadza czterech drabów, którzy 
go potem wiążą do drzewa, mógłby być u
ważany za symbol - w związku ze zjazdem 
pisarzy. Czyż piśmiennictwo, nie było Don 
Kichotem oswobodzenia? czy dziś nie zo
stało przywiązane do drzewa? 

Juljan Ejsmond. 

Podręczniki 
B. Gebert i G. Gebertowa: Opowiadani& 

z „Dziejów Ojczystych". Cz. lll. Książni· 
ca - Atlas 1928 r. 

Pod powyższym tytułem wyszedł z dru· 
l~u nowy podręcznik do nauki historii w kla~ 

I sie III-ej gimnazjalnej. Podręcznik ten ilu
strowany, z mapkami, omawia zgodnie z 
-programem - najnowsze dzieje Polski po 
Konstytucji 3-go maja. Ostatnie rozdziały 
przedstawiają popularnie ujęte, podstawo
we zagadnienia z zakresu nauki o Polsce 
współczesnej. Zgodnie z przyjętą w swych 
podręcznikach zasadą autorowie urozmai· 
cają równiei; część III „Opowiadań" przy
stępnymi cytatami, zaczerpniętemi ze źró· 
deł historycznych. Zamieszczony po raz 
pierwszy w podręczniku urzędowy tekst 
„pieśni legjonów" wraz z melodją, powinien 
przyczynić się do utrwalenia i rozpowszech· 
nienia przez szkołę poprawnej redakcji tek
stu i melodii hymnu narodowego. 

Ks. T. Gunia: Zasady wiary katoBckief. 
Cz. III. Książnica - Atlas t 928 r. 

Podręcznik dzieli się na dwie części. a 
to: dzieje biblijne z wykładem odpowiednich 
prawd wiary i moralności oraz naukę o Sa
kramentach św. Ustępy biblijne pisane z po
wagą i namaszczeniem. Zastosowania mo
ralne wypływają logicznie z treści biblijnej. 
dzięki czemu stanowią lekcje jednostkę me
todyczną całą, zaokrągloną. Dodane pny 
końcu każdego ustępu pytania dają możność 
prowadzenia na lekcji rozmówek religijnych 
i omówienia wszechstronnego tematu. Lek
cja szkolna zyskuje na żywości. obudza 
zainteresowanie i wnika w życie praktycz
ne. Zastosowania moralne nie są objęte jak 
w innych podręcznikach suchem pytaniem 
i odpowiedzią, ale są przedstawione w for
mie opowiadania ilustrowanego licznemi 
przykładami z żywotów świętych. Uczeń 
z przyjemnością uczy się takiej lekcji. 
kształci wolę i wyrabia się duchowo. 

W nauce o Sakramentach świętych po
łożył autor głównie nacisk na przedstawie-
nie korzyści Sakramentów, żeby w ten spo-
sób zachęcić uczniów do częstego przyjmo-
wania Sakramentów św. Wogóle widać w 
całym podręczniku dążność autora do wy
robienia w młodzieży silnych charakterów 
katolickich. Nic dziwnego, ze krytyka fa. 
chowa poprzednie dwie części podręczni
ków ks. Guni, przeznaczonych do I i II kla
sy gimn. i seminatjów · naucz., zaliczyła do 
pierwszorzędnych wśród istniejących pod
ręczników. 

Forma zewnętrzna książki, dzięki stara
niom firmy Ksiąźnicy - Atlas . wzorowa. 

Saxby: Kształcenie postępowania. Książ
nica - Atlas. 1928 r . 

Książka niniejsza zbiera wyniki najświeZ
szych badań psychologicznych i daje pró
bę zastosowania ich na polu pedagogji. Jest 
więc wyrazem najnowszych prądów. głoś
nych dziś zwłaszcza w świecie anglosaskim, 
gdzie się zmierza do takiej reformy psycho· 
logji, aby tę naukę związać 'Z życiem i umoź· 
liwić wysnuwaqie z niej praktycznych wnio· 
sków pedagogicznych i socjologicznych. 

Ksiązka ta kładzie szczególny nacisk na 
swoiste trudności i zadania związane r. psy
chiką młodzieży w wieku dojrzewania (w 
wieku od lat 12 - 18). Oparta na ściśl~ 
naukowych podstawach. oraz na bogatem 
doświadczeniu pedagogicznem. Książka ta 
powinna dotrzeć nie tylko ·do specjalistów, 
ale też do szerokich kół rodziców i wycho
wawców, zwłaszcza tyc~. którzy mają do 
czynienia z młodzieżą dojrzewającą. 

UW AGA. Sprawozdanie teatralne znaf.
duje się na stronie 10-ej. 

p 
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~ :l: BIEŻĄCE -ZAGADNIENIA GOSPODARCZE _ ~ . KRONll(A 
I 

Samorząd tergtorjalng m _piermszem 10--cioleciu niepodległośCi 
~a pierwsze dziesięciolecie państwowości 

~lskiej przypadł niewątpliwie żywotny roz
wój samorządu lerylorjalnego. Pomimo bra
ku jednolitego ustawodawstwa samorządo
wego i zgoła odrębnych warunków rozwoju 
administracyjnego i gospodarczego w każdym 
z byłych zaborów, unifikacja w zakresie sto· 
su.nków samorządowych wzrasta z każdym 
rokiem, tworząc czynnik w coraz wyższym 
stopniu współdecydujący o rozwoju kultural
DYtllf ekonomicznym i obyczajowym kraju. 
Ramy prawne zarówno ustrojowe, jak i finan
sowe nie zostały niestety dotąd ustalone, nie 

' wątpliwie opóźniając tempo rozwojowe akcji 
samorządowej. W okresie minionym należy 
zanotować jednakże i w tym kierunku pewien 
acz nieznaczny postęp. W r. 1927 wydano dro 
gq rozporządzeń nowe regulaminy wyborcze 
do rad miejskich (24 maja 1927 r.) oraz do 
rad gminnych w gminach wiejskich (25 maja 
1927 r.) i na podstawie tych aktów praw
nych przeprowadzono na obszarze 5-ciu wo
jewództw centralnych wybory do rad miej
skich i rad gminnych, nadto przeprowadzono 
wybory do sejmików ·i rad powiatowych. 

W tym samym okresie rozciągnięto moc 
obowiązującą przepisów prawnych o samorzą 
dzie miejskim i o wyborach na ziemie wscho
dnie, gdzie tylko 18 miast na ogólną ilość 65 
posiadało ustrój względnie normalny, to jest 
pochodzący z wyborów, zarządzonych przez 
zarząd cywilny ziem wschodnich. Obecnie 
wszystkie miasta na terenie województw 
wschodnich posiadają organa gminne, pocho
dzące z wyborów 

Podobnie w gminach wiejskich przepro
wadzono wybory na zasadzie rozporządzeń 
komisarza generalnego ziem wschodnich o sa
morządzie gminnym i tymczasowej ordynacji 
wyborczej do zebrań i rad gminnych. Równo
cześnie i tu przeprowadzono wybory do sej
mików i rad powiatowych, 

Na terenie b. dzielnicy pruskie;, gdzie oho 
wiązywało w wysokim stopniu rozbudowane 
ustawodawstwo niemieckie powoływanie or
ganów komunalnych odbywało się w drodze 
normalnej na podstawie obowiązujących u· 
staw. Wreszcie w Małopolsce odbyły się wy
bory do rad gminnych w gminach wiejskich i 
miejskich, wszędzie tam gdzie upłynęły ka
dencje za wyjątkiem kilku miast większych, 
między innemi Lwowa i Krakowa. Szczegół· 
niej dotkliwe stosunki panowały w samorzą
dzie powiatowym Małopolski, gdzie na 7 4 po
wiatowych związków komunalnych w 67-iu 
r(!prezentacje samorządowe były rozwiązane. 
Wobec przestarzałych przepisów wyborczych 
odnowiono tymczasowe zarządy powiatowe 
przy udziale czynnika obywatelskiego. Do na 
stępnego więc okresu będzie należeć ujedno
stajnienie ustroju i prawa wyborczego samo
rządu terytorjalnego dla całego państwa, co 
dotąd nie nastąpiło z wielką szkodą dla - roz
woju gospodarczego i kulturalnego. 

* * * 
Rozwói skarbowości komunalne; napoty

kał w ciągu całego tego okresu na poważne 
trudności z powodu braku racjonalnej i 
uwzględniającej potrzeby samorządu tery
torjalnego ustawy o finansach komunalnych. 
Dopiero w roku 1923 wychodzi „U stawa o · 
tymczasowem ureaulowaniu finansów komu
nalnych" i aczkolwiek stanowi ona bądź co 
bądż znaczny postęp z poprzednim nieure
gulowanym stanem finansowym samorządu 
terytorjalnego, wprowadzając ujednostajnie
nie przepisów skarbowych dla całego Pań· 
stwa, niemniej pomimo ciągłego uzupełnia
nia rozporządzeniami i okólnikami, nie za· 
spakaja nawet najbardziej pierwiastkowych 
potrzeb finansowych samorządu terylorjal
nego, zwłaszcza, jeśli się zważy, jak olbrzy
mio wzrósł zakres działania związków komu
nalnych w dziedzinie opieki . społecznej, o· 
światy i kultury, budownictwa mieszkania· 
wego, zdrowotności i t. d. Zasadnicza refor
ma finansów komunalnych nie jest możliwa 
bez równoczesnej reformy finansów państwo
wych, dotyczy to również wyłącznego odstą· 
pienia samorządowi terytorj alnemu pewnych 
źródeł podatkowych, (podatków · · rzeczo
wych) co nastąpiło w szeregu państw zabor
czych. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
po:spolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1927 r. 
i 22 marca 1928 r. wprowadzają pewne ulep
szenia natury technicznej i organizacyjnej i 
wobec rozdrobnienia tytułów podatkowych 
ważne było postanowienie, iż związki komu
nalne winny wymierzyć w ciągu dwu pierw
szych miesięcy roku budżetowego wszystkie 
daniny komunalne o charakterze samoistnym. 
·nw1aciamiająo płatników o łącznej wysoko
c.-i podatków: Równocześnie miasta przvczy-

niają się do pokrywania kosztów budowy i 
utrzymania powiatowych zakładów, i urzą
dzeń użyteczności publicznej, więc szpitali, 
ochronek, przytułków i t. p. 

Na skutek starań organizacji samorządo
wych powołano do życia komunalny fundusz 
pożyczkowa - zapomogowy (Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerw
ca 1921 r.). Fundt1Sz ten, powstający- prze2l 
potrącenie 10% z należnych związkom kąmu
nalnym dodatków do państwowych podat
ków od spożycia, zużycia, względnie pro
dukcji, służy na udzielanie nisko oprocentowa 

_nycb kredytów słabszym finansowo związ
.kom komunalnym; w pewnych wypadkach, 
gdy fundusz ten urośnie do 8 milj. zł. związ
ki komunalne będą mogły otrzymywać nieo
procentowane zapomogi. \YI pierwszej poło
wie r. b. fundusz ten urósł do 2 milj. zł. 

'li * * 
Olbrzymie potrzeby samorządu terytor

j alnego, wywołane zaniedbaniami kulturalne
mi i gospodarczemi b. państw zaborczych, 
wymagają jednak pokrycia z poza fundu· 
szów budżetowych i· podatkowych. 

Ankieta, co do potrzeb inwestycyjnych 
sa.J11orządu terytorjalnego w. ykazuj e, iż po
trzeby te wynoszą conajmniej 4 miliardy zł. 
Jest to zapotrzebowanie minimalne, pozwa· 
łając~ nam osiągnąć, ten stopień urządzeń 
komunalnych, który oddawna posiadają pań
stwa zachodnie. 

Dzięki staraniom organizacyj samorz~do
wych, przed~wszystkiem Związku MiasLPol
skich, Rząd rozpoczął akcję inwestycyjną . w 
wielkim stylu, która wprawdzie jest dal~ką 
od minimalnego nawet zapotrzebowania in
westycyjnego, niemniej ruszyła sprawe uno
wocześnienia technicznego naszych miast i 
miasteczek, oraz wsi z martwego punktu: 

Dane, dotyczące dzialalńości Banku Go
spodarstwa Krajowego na polu komunalnym, 
były niejednokrotnie publikowane w prasie 
perjodycznej i codziennej. Wystarczy tu 
stwierdzić, ii podczas gdy w 1925 r. otrzy
mały związki kom~alne z Banku Gospodar
stwa Krajowego tylko dwu pożyczki na su
mę 1.690 tys. zł., a w roku 1926 sześć poży
czek na sumę 1.837 tys. zł., to w roku 1927 do 
dnia 1-go lipca udzielona suma kredytów wy· 
nosiła 11 miljonów zł. (46 pożyczek)1 a od 
1-go lipca do końca r. 1927 udzielono dal
szych 192 długoterminowych pożyczek na 
sum{f 72 milj. zł. W pierwszym kwarta.le 
1928 r. udzielono• pożyczek na 25.530 tys. zł. 
Obecnie kredyt Banku Gospodarstwa Krajo
wego dla związków komunalnych przekra· 
cza kwotę 120 miljonów zł., która to kwota 
nie wyczerpuje zresztą pomocy kredytowej 
Rządu, skoro Bank R.olny udzielił związkom 
komunalnym w tym okresie przeszło 30 mil· 
jonów złotych. Jeśli się doda do tego poważ
ne kredyty zagraniczne, uzyskane przez 
związki komunalne od firmy Uhlen i innych 
konsorcjów zagranicznych (Poznań;„ Warsza
wa i t. d.) ,otrzyma się pełny obraz dopływu 
gotówki na cele inwestycyjne. 

W tym okresie więc podłożono pierwsze 
podwaliny pod rozbudowę długoterminowe· 
go i niskooprocentowaneao kredytu inwesty
cyjnego, którego żywotny rozwój, .dostoso· 
wany do olbrzymich potrzeb kanalizacyjnych, 
wodociągowych i komunikacyjnych oraz zao
patrzenie w gaz, elektryczność, przypaść mu· 
si na okres najb~iższy. 

.... „ 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 17-go kwietnia 1927 r. o komunal
nych kasach oszczędności, wraz z późniejsze
mi rozporządzeniami, statutami wzorowymi 
i t. d., zapewniają trwale podstawy organi
zacji kredytu komunalnego na wzór państw 
zachodnich. Rozy:oj kas komwialnych jest 
istotnie bardzo żywotny w ciągu ostatnich 
lat, kasy te, do których zaulanie ludności ro~ 
foie z każdym rokiem, zwiększają wkłady, 
udzielając kredytu rzemiosłu, rolnictwu i na 
bieżące potrzeby przedsiębiorstwom komu
nalnym. Wkłady oszczfdrzościowe wynosiły 
w 117 -tu ka~ach komunalnych, uwzględnio
nych przez Główny Urząd Statystyczny w 
dniu 1.IX. 1928 roku 218 miljonów zł. 

Swna ta jednak ma tendencję wzrostu 
w miarę coraz racjonalniejszej organ~zacji 
k~ts komunalnych. · · 

* * :f: 

Wzorowane na przykładach zachodnich 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o związkach między-

komunalnych ułatwia racjonalne Jrz.eprowa- Nasze organizacje samorządowe są dale
dzenie zadań, przerastających siły finansowe kie jeszcze od rozpędu, jaki cechuje zacho
i organizacyjne danego związku komunalne· dnie związki samorządowe, niemniej każdj 
go. W ten sposób zostały ustalone podstawy rok przynosi nowe w tej dziedzinie··zdobycze, 
prawne dla realizacji na drodze kooperacji wciągając nasze organizacje samorządowe 
kilku związków komunalnych, szeregu inwe-1 w okręg międzynarodowych porowmień. Roz
stycyj, dotyczących więks~ego obszaru, w ro.~. ,- wij_a _się. ró·wn.·ież żywotnie prasa samorzado-· 
dzaju budowy dróg, meljoracji rolnych, wy• . WCJ.-:- brak jednak dotąd placówki naukdw"j" 
zyskaTZia si~ wod~ych„ twor.zenia .central e~ek-, _ więc Instytutu . !\omrm~lneg'?,. któryby pr"f 
tryczrtych t gazowych, ob$ługuiących w1ęk-_ pomocy Rządu 1 orgamzacy1 samorządowych 
szą ilość związków ·komunalnych, szpitali i_ haąał zagadnienia komunalne, ·stojąc na grun
urządzeń sanitarnych, przytułków, sierociń- cie ściśle _ naukowym i objektywnym. 
ców, zakładów opieki społecznej oraz szkol- "' * * 
nictwa zawodowego. Na tern polu mamy do Wykształceniu pracowników samorządo· . 
zanotowania szereg międzykomunalnych po- · wych poświęcono szereg usiłowań, które do, 
rozumień, któ~e doprowadziły do uruchomie- prowadziły do utworzenia przy Wolnej 
nia central elektrycznych, zaopatrujących w Wszechnicy Polskiej i Wyższej Szkole Han· 
prąd szereg miast i związków komunalnych. dlowej w Warszawie odrębnych wydziałów 
Forma ta powinna się, zwłaszcza . w miarę samorządowych. · 
rozwoju kredytu inwestycyjnego, rozwinąć Placówki te mają na celu wykształcenie 
żywotnie, umożliwiając wielce pożądaną ze pracowników samorządowych na kicrowni
stanowiska ekonomicznego koncentrację pro- czych stanowiskach, dla dokształcenia zaś 
aukcji, przerobu i obrotu komunalnego. licznej masy pracowników miejskich, powia-

Rozporządzenie o organizacji władz admi- i.owych i gminnych uruchomiono przy Wol· 
nistracji ogólnej przewiduje- udział samorzq- nej Wszechnicy Polskiej pięciomiesięczne 

, du w sprawach administracji ogólnE:.j, nadto kursy samorządowe, podzielone na dwie gru
daue są tu pierwsze podstawy dia urzeczywi· py pracowników miejskich, powiatowych, 
stnienia decentralizacji administracji pańi.;two oraz gminnych. 
wej przez samorząd. Rozpcrządzenie z cl. 22 Kursy te cieszą się liczną frekwzncją , do· 
marca 1928 r. uzgadnia granice powiatów starczając uczestnikom niezbędnego przygo
samorządowych na terenie b. zaboru austr- towania w zakresie nauk prawniczych, eko
jackiego z granicami powiatów politycznych, nomicznych i samorządowych. Nadto w kilku 
oraz przewiduje zmrnny granic powiatów wojewódzkich ośrodkach urządzono mi~:sco
wogóle, co może mieć domosłe znaczenie ze we kursy komunalne. Braki w wykształceniu 
stanowiska ekonomicznego i administracyj- urzędników sam_orządowych sq bardzo po
nego. ważne i musi upłynąć dłuższy okres czasu, 

Wreszcie rozporządzenie~ z dni1- l mar- zanim materjał pracowniczy stanie na pozio
ca 1928 r. powołano do życia Pastw6wq Radę mie, odpowiadającym odpowiedzialności za-
Samorządową, jako organ c!oradczy i opinjo- dań. * * * 
dawczy Rządu w sprawach samorządu tery
torjalnego. 

Rozporządzenie Prez. Rzpl o rozbudowie 
miast, wraz z rozporządzeniami wykonawcze
mi, przewiduje powołanie do życia komitetów 
rozbudowy miast, które rozstrzygają o pro
gramie i kierunku prac nad rozbudową i bu
downictwem . mieszkaniowem przy ścisłym 
współudziale czynnika komunalnego. 

* * * 
Powyższe ramy prawno - administracyjne 

nie wyczerpują bynajmniej tych coraz bar
dziej rosnących zadań w zakresie gospodar
czym, kulturalnym, społecznym i obyczajo
wym, które naieżą do współczesnego samo
rządu terytorjalnego. Czekają jeszcze zała
twienia zasadnicze sf1rawy ustrojowe, ścisłe 
rozdzielerue kompetencii mięfizy Pa1istwem 
a samorządem, między samorządem terytor
j alnym, a samorządem gospodarczym, szcze
gólnie między Izbami Rolniczemi a samorzą
dem powiatowym, oraz między poszczególne
mi stopniami samorządu terytorialnego. 

Pomimo jednak tych braków, sięgających 
daleko poza sferę prawną, samorząd terytor
j a lny zdołał w ciągu pierwszego dziesięciole
cia okrzepnąć, zdobywając coraz większy do
robek w zakresie kulturalnym i ekonomicz
nym. Postępy te są widoczne iarówno w 
mieście jak i na wsi. Postęp ten uderza odra
zu każdego nieuprzedzonego badacza, gdy 
porównuje obecny stan urządzeń komunal
nych ze stanem z przed lat 5-iu i 10-iu. 

Ważną rolę w odbudowie samorządu te· 
rytorjalnego odgrywały w tym okresie orga
nizacje samorządowe, które w najcięższym 
okresie borykają się z powainemi trudnościa
mi finansowem.i, zdołały utrz~ kontakt 
z członkami, to jest związkami komunalnemi, 
prowadząc robotę prasową, organizacyjną, 
reprezentację propagandową. Niemal . wszyst
kie sprawy, mające charakter bardziej za. 
sadniczy przychodzą do skutku za .inicjatywą 
i współpracą organizacyj samorządowych, 
że wspomnimy tylko o pr.ogramie inwestycyj
nym i akcji kredytowej Banku Gospodarstwa 
Krajowego, która dokonała się na mocy ści
słego spółdziałania czynnika państwowego ł 
Związku Miast Polskich, dalej akcji kształ
cenia i dokształcania urzędników samorziłdo
wych, która doszła do skutku przy poparciu 
Rządu i wszystkich organizacyj samorządo
wych i pracowniczych itd. itd. Wśród· związ-

1 

ków komunalnych odczuwa. się w cor.az wyż· 
szym stopniu potrzebę korzystania z prac 
związków i organizacyj samorządowych, któ
re przy pomocy fachowców, teoretyków i 
praktyków, poświęcają najdonioślejszym i 
najaktualniejszym zagadnieniom komunalnym 
pilną uwagę , reprezentując nietylko czynnik 
samorządowy wobec Państwa i ciał ustawo· 
dawczycb, lecz nadto służąc gminom i mia
stom radą i pomocą. 

Równocześnie okres ubiegły przyniósł po· 
ważne zdobycze w zakr-esie reformy admini
stracji komunalnej. Szereg związków komu
nalnych, zwłaszcza miast i sejmików przepro
wadza racjonalny podział czynności biur, wy
działów i t. d. wprowadzct psychotechnikę na 
usługę przedsiębiorstw komunalnych, szkół, 
kwalifikowania pracowników i t. d., zarządza 
w mniejszym lub większym stopniu wyodręb
nienie przedsiębiorstw komunalnych z ogól
nej administracji miejskiej i stosuje daleko 
idące oszczędności osobowe i rzeczowe, co 
wszystko przyczynia się do uspra:Jmienia 
działalności i potanienia jej kosztów. ·Przed
siębiorstwa komunalne rozwijają się w więk
szych miastach niezwykle żywotnie, . korzy
stając z nowoczesnych zdobyczy technicz· 
nych i naukowych organizacji przeddębior· 
stwa i pracy. Zarząd komunalny traci zwol· 
na cechujące go uprzednio· zbiw-okratyzowa· 
nie i przyciężkość, podejmując konkurencję 
z czynnikiem prywatnym w tych dziedzinach, 
które nadają się dla komunalizacji ze wzglę· 
du na monopol, masowość usług itd. W zrost 
ingerencji komunalnej tłumaczy się u nas ni
skim stanem urządzeń. służących dobru pu
blicznemu. System koncesyjny okazał się 
tu często zawodny, nakładając na szerokie 
masy ludności zbyt wysokie ciężary ·w posta-

. ci opłat, ubocznych świadczeń i t. d. · 
Nie ulega wątpliwości, iż w miarę rozwo

ju inicjaą.wy prywatnej i społecznej, będq 
mogły ulec obecne agendy samorządowe pe
wnej redukcji, dotyczy to zwłaszcza samo
rządu gospodarczego, który zwolna 'w postaci 
izb rolniczych, handlowo-przemysłowych· i 
rękodzielniczych, wetmie na siebie część za· 
dań, które obecnie obciążają samorząd tery· 
torjalny. Podobnie jak w zakresie aprowiza
cyjnym w miarę postępów spółdzieiczości i 
obrotu prywatnego, oraz udoskonalenia tech
nicznego urządżeń komunalnych, służących 
ubojowi, · przechowaniu, transportowi i chło
dzeniu towarów, będą bezpośrednie funk~je 
zaopatrzenia, zgrupowane dotychczas w wy
działach zaopatrywania miast, posiada1ących 
hurtowe i detaliczne punkty sprzedaży, ule
gały stopniowemu ograniczeniu. 

* * 
Równocześnie zmienia się na le1Jsze sfo 

sunek ludności do związków kornun.alnyl·h. 
Wzorem stosunków zachgdnich cora~ większa 
ilość osób i instytucyj bierze · udział w pra
cach samorządu, co popierają zarówno nowe 
ustawy, (zwłaszcza w dziedzinie opieki spo
łecznej), powołujące opiekunów ze sfer spo
łeczeństwa, jak i zarządy poszczególnych in
stytucyj i zakładów komunalnych. Masowe 
powołanie sfer obywatelskich do współpracy 
w samorządzie terytorjalnym przyczyni się 
nietylko do wydatnego zaoszczędzenia '" 
przyimowani11 nowych sil pracowni.dych. 
lecz nadto oż-ywi tok załatwiania spraw szkol 
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ttych, opiekuńczych, sanitarnych i dobroczyn
nych, duchem ruchliwości i inicjatywy,dale
łiej od biurokratyzmu władz adminislracyi
nych. 

• • • 
Brak środków pieniężnych stoi niejedno

krotnie na przeszkodzie żywszemu tempu 
prac samorządowych na polu kulturalnem, 
gospodarczem, spolecznem i obyczajowem. · 
Niemniej to, czego dokonał nasz samorząd 
terytorjalny, a co niezawsze daje się ująć 

dla braku statystyki w cyfry, jest dorobkiem 
który zaważył decydująco na fizjonomii na
szego miasta i wsi. Podwyższa się z każ
dym rokiem poziom szkolnictwa powszech
nego i zawodowego, w czem samorząd tery
tor j alny bierze żywy udział, zmniejszając 

poparcie średniego szkolnictwa ogólno-kształ 
cącego, do którego. napływ jest zbyt masowy. 

Podobnie polepsza się z każdym rokiem 
stan dróg w kra;u, przyczem, co podkreślić 
należy z naciskiem., ludność przez racjonalne 
USlOSUDkOWaOie Się do 11SZarwarku" I dostar• 
cza sama robocizny ciągłej i pieszej, co przy
spiesza tok robót, budząc uznanie nawet 
wśród obcych. W zakresie opieki społecznej 
i szpitalmctwa przechodzimy zwolna z łor
malne j roboty. polegającej na uwzględnłeniu 
ilości chorych, do ulepszone/ opieki sanitar
ne; i społecznej, tępiąc dotychczasowe nadu
zycia w źywieniu chor.ych, oraz unowocze
śniając technicznie poziom leczenia w zakła
dach zamkniętych, licznych przychodniach 
i t. d. Działalność związków komunalnych w 
tej dziedzinie staje się w coraz wyższym sto
pniu zapobf.egawcza, przez zwracctnie pilnej 
uwagi na higienę szerokich mas ludności. 

* * * . 
W zakresie budownictwa mieszkaniowego 

-dźwigamy się powoli z J!)ierwszych powija
ków, aczkolwiek w tym kierunku pozostaje
my może na1bardziej w tyle za stosunkami 
zachodniemi, gdzie związki komunalne, zwła.
szcza większych miast, dokonały olbrzymie
go dzieła naprawy stosunków mieszkanio
wych. tu jednak znać ozywczy prąd: miasta 
przystępują do budowy małych mieszkań 

robotniczych i pracowniczych, racjonalizacji 
obrotu materjałami budowlanemi (cegielnie, 
tartaki), popierając budownictwo mieszka· 
niowe spółdz.ielcze.j oraz prywatnej inicja-
tywy. 

W zakresie urządzeń użyteczności publicz
nej, więc zaopatrzenia ludności w gaz, elek
tryczność. wodę, budowy rzeźni, targowisk. 
hal i l d., miasta polskłe mogą się poszczy
cić w ostatnich latach cora~ większą ruchli
wością i inicjatywą, przyczem poziom tech· 
niczny i organizacyjno-handlowy podwyższa 
się z każdym rokiem. wstrzymując w wielu 
ośrodkach konkurencję z prywatnemi wysił
kami. Podobnie, jeśli chodzi o działalność 
aprowizacyjną, miasta występują tam, gdzie 
niema odpowiednich piekarni prywatnych i 
spółdzielczych, do budowy nowoczesnych fa
bryk wypieku, elewatorów aprowizacyjnych, 
nadto organzzujq mleczarnie komunalne, tam 
gdzie dowóz mleka zawiera w sobie niebez
pieczeństwo masowego psucia towaru, będą

cego jednym z najważniejszych środków od
tywczych ludności miejskiej. 

W ten sposób uintensywnia się działalność 
samorządowa, osiągając coraz wyższy po
~iom techniczny i organizacyjny. Jest to nie
zbędne, jeśli się zważy, z jakiemi zaniedba
niami mieliśmy do czynienia po uzyskaniu 
niepodległości i jak poważne sumy w posta
ci podatków, opłat i danin komunalnych ob
ciążają prywatny obrót, produkcję i spoży
cie. Uprawmenie działalności komunalnej, 
rozstrzygającej wręcz o rozwoju gospodar
czym i kulturalnym w miarę decentralizacji 
administracji państwowej i rozwoju dążeń 
regjonalistycznych, staje się w ten sposób 
postulatem, sięgającym w głąb naszych za
gadnień państwowych i ekonomicznych. 

Następny okres dokończy wielkiego dzie
ła organizacyjnego, rozpoczętego tuż po uzy
skaniu niepodle~łości, pozwalając samorzą
dowi terytorjalnemu na rozwinięcie wszyst
kich tych sił dotąd niejednpkrotnie utajonych, 
które składają się w myśl nowoczesnych 
teor j1 admmistracji i ekonomiki na pełny roz
wój kulturalny i gospodarczy ośrodków miej-
scowych. I 

Prof. Dr. Leon Wl. Bie!Jeleisen. ... ... 
HANDEL ZAGRANICZNY RZECzyPOSPOUTEJ 

POLSKJEJ. 

Ukazał się zeszyt ósmy miesięcznika Handlu Za
granicznego, zawieraijący szczegółowe dane, dotyczą• 

ee naśzego obrotu lowarowego w m. wrześniu r. b. 

Pozalew zeszyt, oprócz 4.anycll miesięci:.nycb, zawie

ra równie! dane za pierwsze pjłtocze r. b., ad cl.la ce 

lów porównawczych UllliesŁCZOne SI\ q!ry odpowie
dnkgq okresu z roku ubiegłego. 

Klasyfikacja towaru jest tak S2)cii:egóława, źe da

je możność wykorzystania danych dla celów praktycŻ 

nycb w sprawie importu i eksportu nietyllro i.natylu

cjom państwowym i komunalnym, lecz i sferom pr:i:e
rr.ysłowo - handlowym, dla których je.st jedynym źró

dfowym materjałem przy aktualnej obecnie sprawie 

bila.nsu handlowego Pokld. 

O UDZIAŁ KAPITAł.OW PRYWATNYCH 
W INWESTYCJACH KOLEJOWYCH. 

Na jednem z ostatnich posiedzeń istnie
jącego w łonie Państwowej Rady Kolejo• 
jowej 11Komitetu nowobudujących się kolei" 
powzięto uchwałę, wyrażającą opinję, że 

„pokrywanie kosztów inwestycyj kolejo
wych wyłącznie z budżetu państwowego, 
t. zn. z podatków i ze zwyżek taryf, prze
kraczałoby siły finansowe ludności" i że 
dla.teg.o 11należałoby wszcząć starania o po
zyskanie do tego celu prywatnych kapita~ 
łów". 

W . dalszym ciągu swoich uchwał Komi
tet uznaje, że „w obecnycq warunkach .do
puszczenie prywatnej inicjatywy i prywat
nych kapitałów do budowy kolei jest ko
nieczne, chociażby nawet przy objęciu przez 
Państwo gw ... ancji za pewne minimum opro· 
centowania kapitału, włożonego w budowę•. 

Ministerstwo Komunikacji do pewnego 
stopnia. podziela stanowisko, zajęte prze~ 
Komitet Państwowej Rady Kolejowej. Mi
nisterstwo bowiem zdecydowane jest od
dać m, in. koncesję na budowę kolei W ar
szawa - Radom - Ostrowiec przedsiębior· 
stwu prywatnemu, przyczem istnieją podsta
wy do przypuszczeń. że na tej drodze budo
wa ta będzie mogła być zrealizowana. 

NOWE LINJE ,KOLEJOWE. 

Ustalony na najbliższe dziesięciolecie 
plan budowy nowych linij kolejowych pr:ze~ 
widuje następującą kolejność budowy tych 
linij i 

1) Łazy - Kiwerce, 2) Lublin. - Bełżec, 
3) Niezwiska - Korszów, 4} Kamień' Ko
szyrski - Janów - Iwancewicze, 5) Kra
ków - Miechów, 6) Warszawa - Radom-. 
Ostrowiec, 7) Ostrołęka - Sierpc - J'orttń, 
8} Katowice - Częstochowa - Semkowi
ce, 9} Radziwie - Płock - Sierpc - Brod
nica, 10) Ożarów - Modlin, 11) Chełm -
Hrubieszów - Sokal, 12) Wieluń - Opa
tówek - Konin, 13} Nowy Targ - Szczaw
nica, 14) Szczawnica - Nowy Sącz. 

KOLEJE A RUCH AUTOBUSOWY. 

Wzrastający z każdym rokiem ruch au
tobusowy zwrócił na siebie uwagę Minister
stwa Komunikacji, jako dość poważny kon
kurent dla ruchu osobowego na kolejach 
państwowych. Ministerstwo zamierzało osła
bić tę konkurencję przez zaprojektowanie 
i przeprowadzenie w odnośnych instancjach 
ustawodawczych -szeregu obos.trzeń i warun
ków dla ruchu autobusowego p~sażerskie
go "i ciężarowego, poczem zamierzało sa
mo również uruchomić szereg takich au· 
tomobilowych linij. Sprawa ta była przed
miotem narad w łonie. Państwowej Rady 
Kolejowej. W rezultacie Rada powzięła 
uchwałę, wyrażającą zdanie, że „należy 
upoważnić ząrząd P. K. P. i zarządy kolei 
prywatnych do przewozu osób i towarów 
samochodami na tych samych warunkach, 
które . obowiązują prywatne przedsiębior· 
stwa". 

Pozatem Rada zWróciła się do Ministra 
Komunikacji z prośbą, aby przedstawił jej 
program organizacji przewozu i komunikacji 
kolejowo-samochodowej, względnie tylko 
samochodowej oraz zasady, na jakich ko„ 
munikacja ta mogłaby być wprowadzona 
w życie. 

Żądanie Ministerstwa, aby przed przy
stąpieniem do organizacji komunikacji samo
chodowej w zarządzie Ministerstwa Komu
nikacji, względnie przed nawiązaniem współ
pracy Ministerstwa z prywatnemi przedsię
biorstwami komunikacji samochodowej, do
tychczasowa komunikacja samochodowa zo
stała uporządkowana, zostało odrzucone. 

Rada wyszła widocznie z założenia, że 
w obecnych warunkach komunikacyjnych w 
Państwie i przy obecnym tak dotkliwym. 
braku połączeń kolejowych pod żadnym 
warunkiem n.ie można utrudniać rozwoju 
komunikacji samochodowej, od której wol
no wymagać jedynie przewidzianych przez 
prawo warunków bezpieczeństwa. Dla ogól
nych interesów gospodarczych ważniejszem 
bowiem jest, aby warunki komunikacji i ła
twość transportu jaknajprędzej się popra
wiły, niż wzgląd na pewien uszczerbek fi
nansowy, jaki skutkiem tego może ponieść 
kolej, która zresztą ma prawo i możność 
wystąpienia w roli konkurenta wobec pry
watnych przedsiębiorstw komunikacji i tran~ 
sportu samochod.owego. 

PRZEMYSŁ WOJEWóDZTW A 
LóDZKIEGO. 

Tygodnik „Przemysł i Handel" Wydał, ia· 
ko tom 26 Bibljoteki Ekonomicznej, broszurę 
pióra P• int. K. Bajera, naczelnika łóazkiego 
wojewódzkiego Wydziału przemysłowego; P• 
t. 11Zarys uprzemysłowienia Województwa 
Łódzkiego ze specjalnem uwzględnienien;i 
przemysłu włókienniczego''. 

Z kilku słów przedmowy dowiadujemy się, 
ze dziełko 1uz.11J!otowane było przez autora. 

jako referat na ·wojewódzki Zjazd Regjona.1-
ny, co tłumaczy jego zwartą formę i swoiste 
ujęcie, wynikające z konieczności traktowa
nia terytorjalnej jednostki administracyjnej, 
jako pewnego całokształtu. 

Ponieważ jednak to właśnie byłO zada
niem autora, jako prelegenta, stwierdzić trze
ba~ że z zadania tego, przynajmniej w zakre
sie przemysłu włókienniczego, wywiązał się 
dobrze. Szereg interesujących i nowych ze
stawień statystyt:znych ustala wyraźnie wy
datne miejsce, jakie Wojew. Łódzkie zajmuje 
w Polsce przemysłowej wogóle, skoro obej
mµje ' 4082 czynne zakłady przemysłowe, za
trudniające 153.674 robotników, w szczegól
ności zaś we. włókiennictwie polskiem, które
go · jest najgłówniejszym ośrodkiem. Prze
mysł bawełniany jest skupiony na terenie Wo
jewództwa w około 90 proc., również wełnia
ny zgrzebny w znaczniejszej swej części (64 
proc. wrzepion, 57 proc. krosien). Zatem tyl
ko wełniany czesankowy w głównej swej czę
ści (58 proc.), jutowy i lniany zaś w całości 
skoncentrowane są poza Województwem. 
starość. 

Krótki przegląd warunków przedwoj en
nych, przebyć w czasie okupacji niemieckiej i 
wreszcie stopniowego powrotu do życia wy· 
twórczego po wojnie stwarza bardzo żywy 
obraz, uświadamiający czytelnika w zary
sach ogólnych d przebiegu osiągniętego już i 
spodziewanego dalszego rozwoju tego wysoce 
uprzemysłowionego ośrodka. Najwięcej miej
sca autor przytem poświęcił oczywiście okre
sowi powojennemu, obficie ilustrowanemu 
skrzętnie zgromadzonym ciekawym materia
łem cyfrowym. i plastycznemi w swej wymo
wie wykresami. 

Tytuł dziełka, ostrożnie nazwanego za
rysem i wyraźnie wskazującego szczególne 
uwzględnienie przemysłu włókienniczego, 
czyµiłby · nieuzasadnionym zarzut zbyt po
bieżnego potraktowania przez autora in
nych gałęzi pnemysłu, poważnie również 

na terenie Województwa reprezentowanych. 
Zamiast zarzucać mu to, wolimy wierzyć, że 
dalsze prace autora rozszerzą zakres zapo
czątkowanej pożytecznej monografii o prze
myśle Województwa Łódzkiego. 

Krótkie wiadomości 
gospodarcze. 

-
Według wiadomości oficjalnej hiszpań· 

skiej ajencji prasowej, Bank Hiszpański za
r:tądził przekazanie 2-ch miljonów funtów 
szterlingów w złocie do Banku Angielskiego. 
Kwota ta stanowi pierwszą ratę sumy, prze
znaczonej na podtrzymanie kursu pezety na 
rynkach międzynarodowych. 

* * * 
Co do kwestji narodowych i międzynaro

dowych karteli, którą komitet gospodarczy 
Ligi Narodów od czasu konferencji gospodar
czej niejędnokrotnie się zajmował, powzięto 
w ostatnich dniach uchwałę, by członkowie 
komitetu prz~prowadzili ankietę. Każdy czło
nek ma dla komitetu wypracować zwięzłe zo
brązowanie różnych zagadnień częściowych 
przemysłowej kartelizacji i racjonalizacji. 
Bardzo różnorodny charkter poszczególnych 
narodowych ustawodawstw ma być przytem 
uwzględniony. Ponieważ w komitecie gospo
darczym wszyskie państwa, w kfórych ponie
kąd rozwinięta jest sprawa karteli, są repre
zentowane, ankieta przybierze prawdopodo
bnie bardzo rozległy charakter. 

* * ... 

Sowiecki komisarjat handlowy zesta\vił 
spis towarów zagranicznych, których tranzyt 
przez Rosję Sowiecką jest zabroniony. Do 
tych towarów należą materjały i przędza, 'Cli
kier, towary szklane, porcelanow~. faj anso
we, artykuły gumowe, perfwnerje i artykuły 
elektryczne. Wyjątek stanowią malerjały 
wełniane i jedwabne, aparaty elektryczne dla 
celów medycznych i elektromierze, artykuły 
porcelanowe dla ozdoby mieszkań, których 
-tranzyt jest dozwolony. Z artykułów meta
lowych zabroniony jest tranzyt towarów z że
laza lanego, mosiężnych, drut żelazny i ocyn-
kowany, szyń.y, belki żelazne i t. d. . 

• * ... 

'Jak donos~ z Nowego Jorku. wszystkie 
znaczniejsze fabryki opon gumowych w Sta
nach Zjednoczonych obniżyły ceny za pier. 
wuorzędne opony samochodowe -o 2 i pół do 
5 procent, a za druiorz~dne o .17 i pół do 
20 proc:enl . ' 

• • • 
Amerykanska grupa banków pod kierow· 

nictwem domu bankowego Dillon, Reacł et Co. 
przyrzekła, jak donoszą z Nowego Jorku. 
spółce akcyjnej dla budowy domów w Zagłę
biu Ruhry pttży~ na cele budowy 3000 
mies~ robotniczych. Pożyczka ta już 
w aa.i,~ czasie Ula być wyłożona do 

••• 
subskrypcji. 8'~ te przez produkcJę m60' 
sową cena za dom będzie aię kalkulowała na.! 
10,000 marek n.iem. Komorne. wynoszące 50 
marek miesięcznie, ma być wpłacane bezp>"' 
średnio konsorcjum bankowemu. „ • •• ·"": . „ • • 

Istniejąca w szwajcarskim przem~le cze.. 
koladowym konwencja cennikowa została • 
dalsze trzy lata przedłużoną. Ceny konwe11~ , 
cyjne pozostały niezmienione. Z dniem 1-yDll 
stycznia wprowadzona będzie praIPia obrot~1 
wa, która stopniowana jest od 1-5 procent' 
i obliczona będzie według obrotu wszystkich) 
w syndykacie reprezentowanych firm. Rów- . 
ruez podniesiona została prowizja io.kaaoww 
oraz skonto kasowe. 

• 
Eksport z Anglji t<>Warów bawełnianycli 

mieszanych ze sztucznym jedwabiem wynosił 
w pierwszych 9~ciu miesiącach bieżącego roku 
76,975,667 yardów kwadr. wartości funt. ang,. 
5,006,399 wobec 49,673, 741 yardów kw. wax
tości L 3,208,360 w tym samym okresie 1927 
roku i 44,800,219 yardów kwadr. względnie 
L 3,177,953 w 1926 roku. 

PROBLEM PRZELUDNIENIA ZIEMI. 

W czasopiśmie „Die Briicke ztir Heimat"' 
prof. Dr. R. Hennig wywodzi, że rozwój ostał 
nich 130 lat dowiódł, iż opracowana w 1798 
roku przez słynnego angielskiego ekonomi
stę Tomasza Malthusa teorja, znana pod na
zwą 11prawa Malthusa" była błędną. Prawo 
to, jak wiadomo, twierdziło, że w przewidzia 
nym czasie środki żywności na ziemi nie wy
starczą więcej, aby wyżywić masy ludzi, gdyż 
produkcja środków żywności pomnaża się 

tylko w arytmetycznej, ilość zaś ludzi w ge
ometrycznej proporcji, tak, że w końcu głód 
o katastrofalnych rozmiarach wyniszczy nad 
wyżkę ludzi. Zdobycze nowoczesnej nauki, 
które umożliwiły przedewszystkiem znaczne 
wzmożenie intensywności rolnictwa. jako też 
zwycięski pochód maszyny parowej, · która 
umożliwiła szybką komunikację na wielkich 
odległościach i ułatwiła wymianę i wyrów
nanie żywności, produkowanej we wszyst~ 
kich częściach świata w sposób o jakim 
Malthus nie mógł mieć pojęcia. zmieniły ra
dykalnie stosunki. Za czasów Malthusa ist
niało około 900 miljonów ludzi, podczas gdy 
dzisiaj liczba ich wynosi 1.900.000.000. Ilość 
ludzi na kuli ziemskiej zrasta codziennie o 
50,000, rocznie okrągło o 18 miljonów (a więc 
o niecały 1 proc.). Według najnowszych ba· 
dań, ziemia byłaby w stanie produkować już 
dzisiaj żywność dla 8 m.iljardów ludzi. 

Ciekawem jest, że teoretycznie skala mot 
ności wyzywienia zachodniej połowy Europy 
dozwalałaby tylko na osiedlenie się 235 mi
ljonów, podczas gdy w rzeczywistości mie-
szka tam juz dwieście siedemdziesiąt cztery 
miljonów ludzi {a więc o 17 proc. więcej). Stan 
ten jest tylko dlatego możliwy, że wielki 
ruch z rzadziej zamieszkałych krajów świata 
dozwala na wystarczające tanie doprowadza 
nie nadwyżki żywności. 

Co do reszty części .świata następująca 

tabela daje obraz miary, w jakiej obecni• 
'f)'korzystaną jest przestrzeń . lądów ziem· 
skich, dających wszelkie warunki ~zysten8 

cji ludzkie~ 
/ 

Teorety- Wyko· 

} Obecna .nie moi· rzyatanle 
C~łt ziemi ludność llwa lud- zdolnośd 

w mUjon. ność w pn utrze 
mlljon. ni w O{o 

fuja Wschoclnla • • 529 550 as 
Europa . . . 195 335 58 
ł\zja Pr:rednla . . 53 100 5J 
ł\fryka Północna .CS SIO 53 
ł\zja Poludniowa • . 428 900 48 
Póln. I Środk ł\meryka 154 800 19 

f\zja Północna , . 17 1!iO 11 

J- fry,ka Srodkowa • . N 1500 5 
l\meryka Południowa 70 1200 6 
P.ustralja • . . . 6 120 5 
Nowa ZelandJa • • . 1112 25 ' Połudn. JUryka • . . 3 600 13 

Oceania . . . . • ll/2 U5 1.1 
' • ' 

Według szacowania słynnego geografa 
Albrechta Pencka może nawet 8-16 miliar
dów ludzi znaleźć miejsce na kuli ziemskiej. 
Przeto o groźnem. przeludnieniu ziemi przy• 
najmniej w następnych 200-300 lat, prawdo 
podobnie j.ednak znacznie dłużej, mowy być 
nie lllOŻa. i ' 

·.'' 



Str. to 

Co slvchać w polskim 
Parvżu? 

W Paryżu polskim, w tym zwłasz~a, któ
ry posłuży mi za temat do dzisiejszego felie
tonu, dzieje się coraz lepiej, .i kto wie, czy kie 
dyś, w dalszej już przyszłości, nie będzie mo 
żna powiedzieć nawet, że dzieje się dobrze. 
Jeśli uderzam w ton optymizmu, to mam ku 
temu słuszne powody.„ 

I tu następuje przerwa w pisaniu właści
wego „listu" mojego - otwieram większy na
wias, by udzielić pewnych wyjaśnień niezbęd
nych.- Ale bynajmniej nie tych, na których 
znaczenie zwraca moją uwagę Szanowny Pan 
Redaktor, polecając mi, - jeśli zechcę, poru
szyć sprawy polskie - danie uprzednio zasa
dniczych informacyj ogólnej natury: trochę 
faktów historycznych, trochę cyfr statystycz
nych, trochę danych ekonomicznych, etc. Nie 
czynię zaś tego, ponieważ: 1) zbyt wielka jest 
zarówno ilość, jak i różnorodność polskich 
Paryżów, by kusić się o nakreślenie ogólnej 
charakterystyki jakiegoś jednego, wcale nie
istniejącego Paryża polskiego; 2) powinno się 
móc napisać zrozumiały dla wszystkich felje
ton bez obciążania go pedantycznie zestawio
nym materjałem informacyjnym - umyśli
łem, w każdym razi·e, takiej · próby dokonać. 
Ułatwię sobie zadanie, zwężając, po · porostu, 
ramy tematu... Poprzestanę na działalności 
propagandowej w zakresie polskiej sztuki, na 
sukcesach polski.eh plastyków. 

. Otóż dzieje się coraz lepiej, gdyż starają 
się o to przedewszystkiem sami artyści, któ
rych spora garść już potrafiła zdobyć. S'obie 
doskonałe imię w Paryżu, a pozatem i odpo
wiednie instytucje, energicznie ~abiegające o 
urządzanie zbiorowych pokazów naszej twór
czości współczesnej . Sprawiedliwość nakazu
je stwierdzić, że dużo w tem zasługi tutej
szej ambasady, ściślej mówiąc, jej radcy, p. 
Władysława Neumana, okazującego i szczere 
zainteresowanie, i wydatną pomoc .,.,.. aż do 
materjalnej włącznie! - całej tej akcji. Za 
jego też poparciem doszła do skutku odrębna 
sekcja polska w tegorocznym Salon d' Autom
ne, której zorganizowaniem zajęły się Towa
rzystwo wymiany artystyczno literackiej po
między Polską a Francją oraz tutejszy Klub 
artystów plastyków polskich. Oczywiście, jest 
to wystawa o charakterze raczej fragmenta
rycznym, uwzględniając bowiem wyraźne ży
czenia, sformułowane przez zarząd Salonu 
wybrano jedynie pewną kategorję dzieł sztu~ 
ki, a mianowicie, odpowiadającą tendencjom 
estetycznym t. zw. „lewym". A więc, „Rytm" 
reprezentowany jest przez pp. Borowskiego, 
Sko:zylas~, etc. „Praesens" - przez pp. 
Czyzewsk~ego, Pronaszkę, Rafałowskiego, 
Witkowskiego, etc., są doskonali out-sider'zy: 
~lczewsk~ Rafał, Ni~siołowski Tymon, Stry-
1enska Zofia, Wąsowicz Wacław, Witkiewicz 
Ignacy i t. d. Bardzo pochlebnie odzywa s1ę 
krytyka francuska również i o projektach ar
chitektonicznych ·pp. Goldberga, Rutkowskie
go, ~acher~,. Szanajcy, etc., figurujących w 
sekc1i polskie) . Właściwy cel tej wystawy -
pokazanie, że dzisiejsza sztuka nasza, zacho
~jąc wp~awdz~e swoją indywidualną fizjono 
mię, przez~a Jednakże wszystkie ewolucje, 
prądy, style i nawet manjery istniejące obec
ni~ w. Par-y:żu - cel .ten został w zupełności 
osiągmęty, i dlatego, 1ak słusznie głosi miaro
daji;ia ?Pi~ja, sek.cja polska znajduje się na 
poziomie Salon d Aµtomhe. A nie jest to, w 
ł.ym zwłaszc~a ro~u. poziom zbyt niski„. I po
~ląd ten posiada Jeszcze większe znaczenie 
wo?ec faktu, ż~ artyści ~ol.scy, ~tale przeby
wają~ w P~ryzu, rue ~~~ęh udziału w sekcji, 
ustępując mie1sca - scisle ograniczonego -
obrazom nadesłanym z kraju. 

~asług~ ! owa~zystwa wymiany artystycz 
no-bterackiei pomiędzy Polską a Francją jest 
również zorganizowanie· sekcji polskie} na 
Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu ot
war tej w. ~avillon Marsan Luwru, za;ługa 
tembardziej godna uznania. że projekt urze
:;z:ywistniony został w wyjątkowo trudnych o
kolicznościach. Francuski Komitet zwrócił się 
był do Warszawy, do Związku Grafików Pol
sl~ich z prośbą ~ wzięci.e _ud~iału w tej wysta
wie, _ale, dla na1zupełme1 mezrozuri'liałych po 
wodow, otrzymał, w ostatniej niemal chwili. 
odpowiedź odmo_wną. . Towarzystwo, dowie
dz1a w~zy się o sta..no~sk~ za j ~t~m przez~ Ią~:. 
s tytucię warszawską 1 uważaiąc, że Polska 
bezwzględnie winna być reprezentowana. na 
~vystawie t~iej., doniosło.ści, zdołał, w porę 
ieszcze, naprawie popełmony błąd i urządzić 
pokaz drzeworytu polskiego, dzięki, nawia
sem . mów~ąc, czynne~u udziałowi p. Skoczy~· 
!asa, bawiące.go obecme w ·Pa.r_yżu. Rzecz-na
! u~al~;i , _ż.e, wobec ~~aku : cz<il~u, sekcja,-n~za 
•na pewne luki, jakościowo .nat.Oniiast .p.rzed-.-

.. 

a 111~- A a ., 
stawia się okazale, posiada bowiem cykl 
wspaniałych kompozycyj prof. Skoczylasa o
raz jego wybitnie zdolnych uczni - panny Ko 
narskiej, panów Cieślewskiego i Mrożewskie
go, a także p. Krasnodębskiej, p. Brandla i 
innych. 

I nie na tem koniec! - w Paryżu zaroiło 
się, ostatniemi czasy, od wystaw polskich ar
tystów, o których, przeważnie, krytyka fran
cuska wyraża się z wielkiemi pochwałami. Ka 
nelba, Kramsztyk, Makowski, Mrożewski, 
Skoczylas, Olga Neyman, etc. - „Sezon pol
ski'.' został doskonale zainaugurowany. Wszy
stkie te sukcesy sprawiły, że Towarzystwo 
wymiany artystyczno - literackiej pomiędzy 
Polską a Francją powzięło zamiar urządzenia 
w tym roku specjalnego „Salonu Polskiego", 
by lepiej uwydatnić rolę naszych plastyków 
w życiu artystycznym dzisiejszego Paryża. 
Już z góry można powiedzieć, że nie będzie 
to zła wystawa. 

No i cóż, czy miałem słuszność twierdzić, 
że dzieje się coraz lepiej w polskim Paryżu? .. 
A przecież bynajmniej nie wyczerpałem te
matu! I nawet jestem ,zdecydowany wkrótce 
do niego powrócić„. 

Zygmunt St. Klingsland. 
I QMi _&#„ 

(Teatr Narodowy: „Pan Jowialski", kome
dja Al. Fredry. - Qui pro Quo: „Rób coś!", 

rewja}. 

W · przeddzień pisania tej recenzji byłem 
na odczycie Tadeusza Zielińskiego o 11Pta· 
kach" Aristofą.nesa. Wielki hellenista mó
wił między innemi o sporze, toczącym się 
dokoł~ tej komedji, kt67ą jedni uważajłl 
słuszme za beztroską ba1kę i poetyczną u
~ieczkę od rzeczywistości w kraj marzenia, 
mn~ zaś ~opatrują się w niej ostrej satyry 
pohtyczneJ na stosunki ateńskie. panują
ce w okresie jej powstania. Prof. Zie-
liński wskazał przy tej sposobności na ude
rzające podobieństwo, jakie zachodzi mię
dzy tym sporem, a polemiką Boya z prof. 
~~· .• -~~charskim. o „Pan.a Jowialskiego", 
wznowioną z okazJi wystawienia tej komedii 
w Teatrze Narodow)rm. · · · -

Kucharski uważa Jowialskiego i jego dom 
za uosobienie marazmu, jaki cechował ów
czesne pokolenie, a komedję Fredry za po
nur~ satyrę, wy~erzoną przeciw tej gene
raCJt „bez serc i bez ducha, weóetujące1 
przeżuwającej i dobrze trawiącej". "' ' 

Boy - przeCiwnie - ·nietylko ~ie widzi 
t'1 cienia satyry, ni~ widzi ujemnych rysów 
w atmosferze domu Jowialskich, ale w sa
mym bohaterze dopatruje się prawie _geniu
sza, sypiącego pięknemi bajkami i gradem 
dowcipnych przysłowi; stosunek Fredry do 
jego postaci jest tu jaknajcieplejszy. 

Po czyjej stronie leży słuszność? 

Dzisiaj po procesie, wytoczonym przez 
Millera Mickiewiczowi za „wieprzowatość" 
„Pana Tadeusza", po mistrzowskim obrazie 
przysłowiowej już dziś „Nawłoci" z „Przed
wiośnia" zmieniliśmy nasz stosunek do nie
któryc~ cech polskiej . przeszłości i mamy 
w sobie predyspozycię do upatrywania 
wszędzie krytyki tych cech, nawet u ludzi 
P?kolenia, które do takiej krytyki zupełnie 
me był-0 zdolne. Fredrze istotnie o satyrze 
ani· się nie śniło: śmieje się on nie „krwa
wo", lecz dobrodusznie, bo nie jest Juwe
nalem, lecz ... właśnie Fredrą. Pod tym 
względem Boy ma rację. Ale Die ma jej, 
gdy idealizuje Jowialskiego. Figura ta nie
wątpliwie nie przynosi zaszczytu swemu 
pokoleniu przez nieprawdopodobną ciasno
tę swych umysłowych horyzontów, przera
żające kołtw:istwo i sarmatyzm w najmniej 
pochlebnem znaczeniu tego terminu. A re
sz~. :ro~ny nie ·wznosi się ponad poziom 
Jowialskiego, dla którego treścią życia są 
przysłowia i bajeczki, lub Szambelana; dla 
którego treść tę stanowią klatki z ptaszka
mi. To jest istotnie ,,Nawłoć'~ z przed stu 
le1;t., czyniąca dziś wrażenie · trochę przygn·ę-
b1a1ące. ,. · ·: „ . · ··· = „ ;·· 

,·· Ale tego hiepóchlebnego ··o"brażU- ·ni~ ~na
malował Fredro świadómie. Ot z ·dobro
m~ ~111~·orem dał obrazek z tyda sfery, 
w ktot~J ·się obracał. Obrazek, powiedzmy. 
otwarc.1e, zupełnie średni, nie zasługujący_ 
zupełnie na to, by budować na nim wielkie 
i śmi~e teorje literackie, robiąc z igły wi
dły ·(jakby,. Pow:ięc;łzi~t Jowialski).: .. Ale w 
tem właśnie ·sedno, · 2:e ·w ·komedji tei może · 

się dopatrzyć arcydzieła tylko ktoś kto 
w niej widzi świadomą satyrę. Pokaz~ł to 
mimowoli jeden z krytyków warszawskich 
stojący właśnie na tem stanowisku. ,,Tyl~ 
ko pod kątem satyry . - pisze on - pa
trząc na „Pana . Jowialskiego", można . do
patrzyć się w utworze Fredry znacznych 
~alor~w. W przeciwnym razie należałoby 

. 1edynie potrząsać głową i powtarzać za 
Szambelanową: „W całej rodzinie Jowial
skich za grosz rozumu". I jakiż byłby~ cel 
ukazywania na scenie lej galerji głupich, ma
tołkowatych, a w najlepszym razie ogarnię
tych jakąś manją posfaci? Otóż to: aby ra
tować „Jo~alskiego''.i czyni się ~eń saty
rę. Błąd logiczny tkwi tu w tem, że proble
matyczna hipoteza służy w tym wypadku za 
pewnik i założenie, na którem buduje się 
twierdzenie, że · komedja ta jest arcydzie
łem. Tymczasem nie jest ona ani satyrą ani 
arcydziełem, „Przez długie lata - pisze da
lej ten sam krytyk - żyliśmy pod suggestją, 
narzuconą przez Tarnowskiego, że postać 
Jowialskiego jest typem i to typem arcy
polskim. Typ ten był dlań nader sympa
tyczny". Tarnowski, który typem swej umy
słowości należał do ·XIX stulecia a rodza
jem i widnokręgiem swych upodobań spo
łecznych i literackich był bardzo bliski Fre-
drze, ·wczuł się- tu poprostu w stosunek 
komedjopisarza do jego bohatera i stosunek 
ten sam w całej pełni reprezentował. Nam 
dzisiaj trudno się Jowialskim entuzjazmo
wać, ale to nie racja, byśmy ten sam punkt 
widzenia przypisywali Fredrze. 

Wystawienie tej komedji w Teatrze Na
rodowym oparto na podstawach rozumnych. 
Nie .n~dano jej fikcyjnych cech satyry, z 
drugie1 strony uwydatniono dosyć silnie 
rozbrajające kołtuństwo'· jej bohaterów i ca
łego środowiska. Wyszedłszy z tych zdro
wych i słusznych założeń, dano spektakl 
pod względem reżyserji i gry aktorskiej do
skonały. Mimo zgrzytów, jakiemi było wy
konanie ról Heleny (Lindorfówna), a zwłasz
cza Janusza (Frenkiel junior), całości nada
wała ton mistrzowska gra Miecz. F reokla 
(Szambelan) i Ćwiklińskiej (Szambelanowa), 
pomysłowa, choć podlegająca dyskusji, krea
cja Solskiego (Jowialski), dobra robota Wę
grzyna (Ludomir) i ciekawy epizod Kurna
kowicza (Wiktor). 

Przedstawieniem '· Łem nowe. kierownic
two 1:'eatru . Narodowego zdobyło sobie 
ostrogi artystyczne. Czekamy na dalsze 
sukcesy. 

* * * 
Na nowej rewji w. „Qui Pro Quo" zacią

ż_ył boleśnie„, ślub p. Krukowskiego. Ten 
ftlar teatrzyku wstąpił ostatnio w związki 
małżeńskie z inną jego ex·„filarką", uroczą 
p. Władzią Jaśkówną, i ani myśli w miodo
wym miesiącu zaprzątać sobie głowę Lop
k~:°1i i · !fipkami. Zniknął więc, jak sen ja
kts.„ pe1s~ty a Warszawa posmutniała, gdyż 
?a ostatnim programie nie bawi się już tak, 
1ak na poprzednich. Ratuje trochę sytuację 
Jarosy dowcipną konferensjerką, Ordonka 
piękną piosnką („Ballada o szaleństwie Mac 
Donalda"), ciągle za mało wyzyskany Dym
sza („Radjo dla ubogich"), pełna tempera
men~u .s~efcia Górsk~ („K~nst~ntynopol"), 
Lawiński i smukłonog1e TaCJanki. - a je
dnak, a jednak„. Niektóre numery (11Hava
nah") możnaby nawet z powodzeniem usu
nąć. Całość jest niezła, ale „Qui Pro Quo" 
nas zepsuło i przyzwyczaiło do smaczniej-
szych kąsków„. . . 

. - !.. Ignacy Wienie-wski. 
. I} ."· ..:..- - \;_ . 

I. 

Listy do „Prawdv" 

OBCHOD DZffiSIĘCIOLECIA W LODZL 

Szanowny Panie Redaktorze!' Cie'rpliWie 
czekałem kilk.a dni, ł.:udząc się nadziej(\, ze 
może ktoś w . prasie . c_odziennej łódzkiej, wy
ręczy mnie, zwracając uwagę komu należy, 
na rzeczy, które w przyszłości przy okazjach 
uroczystych świąt narod,owych i .dni p~iąt 
kowych Rzeczypospolitej nie powinny się 
więcej wydarzać. . . . . . , . - \ . ··--· 

Proszę mi·::_Wierzyć;'. że · z prawdziwem 
wzruszeniem · chodziłem -w::. sobotę .wieczorem 
po ulicach Łodzi, . odświętnie przybranych <i 
rzęsiście . oświetlonych na znak, iż dzień ju
trzejszy. będzie radosnem i uro~fystem. świę~ 
t-em .dziesiątej rocznicy odzyskania Niepod
ległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na. każ. 
dym kroku. można było obserwować, że ·Ju. 
dzie tiaprawdę zadają sobie trud, aby w. ja· 
kiś ·szcze1tólnieiszv sposób zamanifeśtować, 

Nr • .,, . 

iZ w pełni podzielaj~ radość, która w _ dniu 
tym przepełniała serca całego narodu. 

Kupcy dołożyli wiele stara.ft i sporo tru· 
du, aby jaknajefektowpiej przybrać wysta
wy, rozmieścić w nich światło, ozdoby i aby 
w tem wszystkiem nie było zwykłego „galów 

' kowego" szablonu. Niektórym udało się to 
' w . zdumiewający sposób, o czem świadczyły 
tłumy, gromadzące się przed takiemi wyst.-i
wami. Niemniej gorliwi okazali c;ię liczni 
właściciele nieruchomości i lokatorzy miesz-

. kań frontowych, którzy nie cofnęli się często 
nąwet przed znaczniejszemi kosztami, aby z 
jednej strony dać wyraz swoim uczuciom, a 
z dcugiej przyczynić się do podniesienia uro· 
czystego i radosnego charakteru święta i na· 
sttojów ludności.. Tu i ówdzie zdobyto się 
nawet na kosztowne architektomczne i arty
styczne dekoracje świetlne. Nawet szereg 
gmachów fabrycznych na odległych ulicach 
pięknie udekorowano i rzęsiście oświetlono. 
Widać było w tem wszystkiem szczerą i do
brą chęć, nie cofąjącą się przed wysiłkiem, 
wid~ć ?yło staranne i pracowite przygotowy
wama 1 dlatego, że patrza!em na to w Łodzi, 
każdy pomysłowo ozdobion v dom, każda nie
szablonow~ przybrana wystawa, każdy ude
korowany gmach fabryczny, sprawiały mi 
głęboką radość. Miałem niezbity dowód, ze 
miasto to, w którem rzekomo tak mało jest 
ducha polskiego, zaczyna jednak coraz 'bar
dziej czuć po polsku, coraz ściślej jednoczyć 
się z tętnem życia narodu polskiego, coraz 
głębiej podzielać jego radości, troski i smutki. 

W~clziałe.m je~ak .rzeczy, których ~ przy 
szłości nalezy unikać 1 co do których należa• 
łoby raz wreszcie pouczyć wszystkich, że po
winny zniknąć. Mianowicie na wielu do
mach, nad bramami i na ścianach frontowych 
znajdują, się ciągle jeszcze galówkowe gwia
zdy rosyjskie, które zapalano w dni świąt o
ficjalnych na skutek zarządzenia władz poli-1 

cyjnych rosyjskich. Wielu właścicieli do
mów dawno już te rusztowania galówkowe 
usunęło, ale nie wszyscy. A na dobitek tu i 
ówdzie gwiazdy te zapalono w wigilję i w 
dniu święta Niepodległości. Robiło to przy
gnębiające wrażenie, zwłaszcza wtedy, gdy 
taki pomysłowy kamienicznik powkręcał w 
ramiona tej gwiazdy białe i czerwone lampki 
elektryczne. 

Zdaje mi się, że powołane władze Die pe>4 
winny czekać, aż zwróci na to uwagę p. mi· 
nister Składkowski, lecz we własnym zakre· 
sie winny wydać możliwie najrychlej zarzą· 
dzenie usunięcia z domów wszystkich tycb 
dekoracyj galówkowych. 

Powtóre należy nieco więcej · dbać o de
korację siedzib urzędowych. Jeśli już całe 
miasto przybiera odświętną szat~ jeśli IDDÓ-

. stwo ludzi wysila się, aby. jalmajładniej ozdo
bić czy to domy, czy wystawy, czy okna ląb 
balkony, to tembardziej powinny czynić ; 
w:ładze w swoich gmachach i pomieszczl 
ni~c~. A tymczasem większość domów, 
których mieszczą się władze - państwowe 
świeciły brakiem. jakiejkolwiek ozdoby, po· 
za obligatoryjnym sztandarem. Zaszczytny 
wyjątek stanowiły gmach Magistratu i gmach 
Banku Polskiego. 

A wreszcie po trzecie oburzenie musiało 
wywołać zachowanie się administracji naj
większego w Lodzi i w centralnym punkcie 
ttJ.iasta położonego gmachu · Gr~d Hotelu.. 
Budow~a ta, będąca jedną z najokazalsżycll 
budowli hotelowych' w Polsce, świeciła tylko 
reklamą świetlną mieszczącego się w niej ki
nemat-Ografu. · Pozatem ani jednej· lampki, 
ani jednej dekoracji, chociażby · z kilku ·cho· 
rągwi i proporczyków. 'Nie chcę przesadzać. 
ale gdy patrzał.em na ten · ókazały-- gmach. 
tonąey w cieniu, :gd't ·obok frontt>ny wsiystp 

· kich domów błyszczały iluminacją, odc·:tułem 
to jakby jakieś wyzwanie. 

. A przecież prze~.iębi?rstwo, mies~czitc'e 
się w tym g.mach_u ma _aż nadto powodów, by 
nie wyróżniać się w tak oburzający sposób. 
Do Grand Hotelu zajeżdżają wszyscy mini
stro~ię Rze~zypospolitej, gdy przybywają do 
Ło.dz1. W _Grand Ho~elu łó_dzkim_ bywają po
deJ!llO~ant. Tam za1eżdżają, kwate.rują i go
szczone bywają wszystkie misie~ wyc;:ieczki, 
d~legacje, które tak licznie nawiedzają Lód.i 
z..e . ~~lę_~u na. rolę, jaką tą_. mią.ąto w R,zec,zy· 
P,?SJ?<l~~~l . ~~gry~ą. . . · -~y~by -b~ ,_.prik~z~" 
pą~~YJ~O ~<,imin traqa. · .. teg<? \g!l':achu. nie 
uznawała żadnych względów przyzwoitości? 
Nakazu takiego zapewne się nie doczeka, 
~e bardzo łatwo może docze~ać się czegoś 
i!' n ego. - · 

''Wacław Paszko:Wśki. 

.. , :-: ..:. . _ ,,_ .. .;, ... .::.. ·-
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Oddziały: 

POLSKA SPOLKA AKCYJNA. 

POZNAŃ, Fr. Ratajci;aka 15 

KATOWICE. Dyrekcyjna 3 
LWÓW., Trzeciego Maja ·15 
ŁÓDŹ, Prez. Narutowicza 32 

DUNLO~ 
RUBBER COMPANY 5/,,. 

rlapitał zakładow7 2.000.000 zr. 

Warszawa 
Aleła Uiazdowska L. 49 

Telefony: 428·97t 428„98, 428·99 

ft.dres tel: Dunlop Warszawa 

DUNLOP 

ma zaszczyt niniejszym zawiadomić o swoim ukonstytuowaniu się. Zakresem działania Spółki jest wyłączna 

sprzedaż wyrobów Towarzystwa DUNLOP RUBBER COMPf\~Y LTD. w Rnglji na rynku polskim. 

Na usługach Spółki a tern samem Szanownych Odbiorców 

i wysoka wiedza techniczna Towarzystwa D„U N LO P, które, 

pneumatycinych. 

jest całkowita organizacja, doświadczenie 

jak wiadomo, jest twórcą przemysłu opon 

Przez bezpośrednią współprac~ z Szan. Odbiorcami dotychczasowe miłe stosunki niewątpliwie bardziej 

si~ jeszcze zacieśnią. 
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\Vyd1iał Rejestru Handlowego 
Sądu Ollręgowsgo w lodzi. 

Do Refestru Handlowego Sądu Okręgowego w ł.odzi 

wniesiono następujące wpisy ia Nr. Nr. 

Nr. 6851/A. „Michał Brajtbart", z siedzibą w Lo
dz:ł. Plac Wolności 8. Przedmi<>tem przedsiębiorstwa 
obecnie jest 6kład futer. 

Nr. 11496/A. „Henryk Basiński", z siedzibą w 
Brzezinach. Firma została z.likwidowana. 

Nr. 698/B. ,,Zjednoci:eni Kupcy Artykułów Spo
tywczych, Ziemiopłody, spółka z ogr. odp.", z siedzi
bą w Lod.z.i, Plac Kościelny 4. Na mocy aktu zezna
nego przed notatjuszetn Krzemieniewskim w Łodzi 

dnia 4 wrześni.a 1928 roku za Nr. rep. 3171 firma z.o. 
stała zlikwid-0wana. 

Nr. 359/B. „Towarzystwo Ubezpieczeń '°1-zeł, 
Spółka Akcyjna", z siedz:ibą w Warsuiwie, Oddział 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 57. Emilowi Gołkonttowi, 
Piotrkowska 56 i Józefowi Chorąża.kowi, Główna 33 
w Łodzi, udzielono samodzielnej prokury dla oodziałtt 
w Łodz.i. 

Nr. 663fB. „Towarzystwo Transportowo-Handlo
we Kalecki i S-ka, spółka z ogr. odp.", z siedz.rbą 

w Łodzi, ul. Cegielniana 36. Zygmunt Schinagiel ze 
1p6łki i zarządu wystąpi!. Obecnie zarząd należy do 
i ugienjusza Kale-ckiego i Józefa Finku: .zt.;..jn 

Nr 3'J6/A „Karol Somya - Sp~obiercy", 
7. siedzlbą w Łodzi, ul. Piotrkows.ka 192. Józef Goe . 
ken przestał być generalnym plenipotentem, a na je
go miejsce mianowany został generalnym plenipoten
lem Franciszek Somya fł.ódź , Pi<>trkowska 192), do
tychczasowy prokurent ficmy. 

Nr. 544/B. „Jedwab, spółka z ograniczoną odpo
wiedzialności4", i siedzibą w Łodzi, Piotrkowska 121. 
Siedziba firmy mieści się obecnie proty ul. Z<Khodniej 
Nr. 59 w Łodzi. 

Nr. 4703/A. „Maurycy Holem.an. Sprzedaż Przę

dzy Jedwabnej i Fabryka Wyrobów ,Jedwą.bnych", 

Łódi, Zachodnia. 68. Na mocy aktu intercyzy z dnia 
29 lcwietnla 1924 roku za Nr. 2482, zeznanego przed 
notarjuszem Trojanowskim ustalona została między 

właścicielem firmy i żoną jego Chaną wyłąc=<>ść ma
jątku i wspólność dorobku. 

Nr. 466/A. „A. Pałasz", z siedzibą w L-Odzi, 
Plac Kościelny 8. Firma obecnie brzmi: ,,Apteka 
A. Pałasza - dzierżawcy S. M. Kon i S-ka". Dzier
fawcami są: Samuel-Majer Kon, Łódi, ul. Piotrkow
ska 25 i Aron Tajneman, Łódi, Konstantynowska 30. 

Spółka firmowa. Czas trwania spółki nieograruczo
;ny. Katdy ze wspólriilków (dzierżawców) ma prawo 
do samodzielnego odbierania wszelkiego rodza.ju na
leżności od instytucyj, osób prawnych i fizycznych. 
'iVll szelkic wbowiązania dłużne, weksle, żyra, c'zeki, 
przekazy podpisują obaj wspólnky łącznie pod stem
plem firmy, jak również obaj wspólnicy podpisują 
wszelkie akta notarjalne i hipoteczne, pełnomocnic
tw.a i prokury. Tntercyz wspólnicy nic taw;irli. 

OGLOSZENIE Nr. 28. 

'\Ir. 14229/A· „OUon Klajnsztauber". Sklep rzei
·iµczy , Łódi, ul. Drewnowska 36. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Otton Klajnsztauber, Łódź, ul. 
Drewnowska 36. Intercyzy nie zawarł. 

Nr, 14230/A. „Lajzer Koprowski". Drobna spfze
daż starych ubrań i kożuchów, Łódź, ul. Podrzecroa 
Nr. 13. Firma istnieje o.eł 1893 roku. Właściciel Laj
zer K9'J)rowski, Łódź, ul. Podrzec:ma 13. Jntercyzy 
nie uiwarł. 

Nr.14231/A „Eleonora Kałużyńska.". Restauracja 
2 kat., Lódt, ul. Konstantyno-wska 5. Firma istnieje 
od 1904 roku. Właścicielka Eleonora Kałużyńska zam. 
w Łodzi, ul Konstantynowska 5. Tnłeryzy nie za
warł.a„ 

Nr. 14232/A. ,,Icek Chaini Kleczkowski". Mie
cz:amia, lódt, ul. Żeroniskiego 3. Firma i6tnieje od 
1898 r-0ku. Wła.ś<:iciel lcek Chaim Kleczkowski, zam 
w lodzi, u.I. Żeromskiego 3. Interoyzy nic zawarł. , 

• 

-

KALii DARZ MYŚLIWSKI 
łłl\ ROK 1gzg roD REDRKCJI\ Juliana Blsmonda 

zawierać będzie między innemi: 

Pierwszy raz zebraną w Polsce STATYSTYKĘ 

ROZMIESZCZENlf\ ZWIERZYNY ZE SZCZEGO
LOWEMI Mf\Pf\MI rozmieszczenia zwierzyny. 

Porady hodowlane, opracowane prz~~ inż. Wiesława 

Krawczyńskiego i nadl. Lazara. Porady dotyczące 

broni - przez C. Lisowskiego i Wł. Słonczyńskiego. 

Porady dotyczQce psów myśliwskich - przez W. Gar

czyńskiego. Bibljografję łowiecką w odrodzonej Polsc:e

opracowanq przez kpt. Kobylańskiego. Porady doty· 

czqce pr.owadzenla polowań przez F. Roiyń~kiego 

i T. Metziga oraz bo atv dział beletrystyczny. w któ· 
\ rym znajdą się utwory: 

Wł. Janty Połczyńskiego, St. Zaborowskiego, B. Śwfę. 

torzeckiego, Juljana Ejsmonda, Wł. Giirtlera, f\dama 

hr. Rzewuskiego, Zdzisława Kleszczyńskiego, Włodzi-

mierza Korsaka, ł\I. Janty-Połczyńsklego. 

CRtOSć BOGRTO llUSTROWF\Nf\. 

CENf\ 6 ZŁOTYCH. 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowem. Kalendarz ukaże 

się w końcu listopada. Pożądane zamówienia wcześniej

sze, gdyż wysyłka odbędzie się w kolejności zamówień. 

Zamawiać należy pod adresem: red. JULJf\N EJSMOND, ul. Czerwonego 
Krzyża 25 w Warszawie. 

-

• 

Nr. 14233/A. „Henoch Kliger". Drobna sprzedaL 
t<>warów bawełruanych i półwdni.anych krajowych. 
Łódi, ul, Srkolna 17. Firma is-tnleje o.eł 1919 roku. 
Właacidel Henoch Has.kieł KligeT, zam. w Łoozi, ul. 
S7ikolna 17. Na m<>cy aktu intercyzy z.eznancg.o w dn. 
5 lutego 1902 roku przed Not.atjuszt>ru Karłowiczem 

w Łodzi N. R. 514 między wła.ścid.elem f.iriny a jego 
żoną Lają Abr;im6wną ustalona została wyłączność 

ma,jątku i wspólność dorobku. 

Krakowiak, Łódi, ul, Konstantynowska 55. Intercyzy 
nie zawarł. 

Nr, 14238/A. „Dawid KuJeld". Drobna sprzedaż 
trykotarzy, towarów bawełnianych i p<>llczoch, Łódi, 
ul. Ogrodowa 3 sklep 106. Firma istnieje od 1926 roku 
WłaAciclel Dawid Kufeld, zam. w Łodzi ul. Wolbor
ska 22. ln.tercyzy nie zawarł. 

Nr. 14239/A; „Kalman Obwald". Drobna sprze
daż obuwia, Łódi, .ul. Główna 62. Firina istnieje <>d 
1898 roku. \vłaści.eiel Kalman Obwald, zam. w Łoozi Nr. 14234/A. „Władysław Kawecki". Sklep spo

żywczy, Łódź, ul. Żeromskiego 5. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Wł.Wysław Kawecki, Łódź, ul. 
i~cromskiego 5. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14235/A. ,,Josek Herszkowicz". Herbaciarnia 
! sp?'zedaż nabiału, Łódź, ul. Zawadzka 3. Firma ist
nieje od 1 li.pca 1927 roku Właściciel J~sek Herszko 
wkz, Łódź, ul Żeromskiego 45. Intercyzy nie za
warł. 

Nr, 14226/A. „Pesa Lezner". Drobna sprzedaż 

a.rtytlwłów spożywczych, Łódi, uL Kon3'lantyn.owaka 
SO. Firma istnieje od 1913 roku. Właścicielka Pesa 
Lezner, Łódt, uł. Kon.stantyJ1:0W$ka 50. Intercyzy nie 
zawada. 

. Nr. 14237/A. „Tomasz Krakowiak". Spu:edaż 

artykułów spożywczych, Łódi, ul Konstantynowska 
55. Firma istnie;e Gd 1928 roku. Włuciciel Tomasz 

ul. Główna 62. Intercyzy nie zawarł. 
1 

Nr. 14240/A. „Naftall Najberg". Wyrób swe
trów. lódi, ul Oitrodowa 20. •Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Naftali Na.jberg, zam. w Łodzi, uL 
Otrodowa 20. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. · 14241/A. „Pe~ach Kcsler". Dr?bna sprzedaż 
dzi<:cinnych ubrail, Łódi, ul. Nr.;,.,om.ie:jska 28. Firma 
istnieje. ocl 1923 roku, Wł.a,ciciel P«JG.ich Kesler, 
Łćdi; ul. Podneczna 20 lnprcyzy nie zawarł. 

Nr. 14242/A. „Gołda K.t>pel". Drobna Sl'rzed.i<. 
&l.h ł..ó~t. ul. Zgierska Il Fir:r.11 iltniejc !:d 1926 ro
k11. Właścicielka G'lłda Kop~l. ł.ódt,. ul Zgierska 8. 
ln~(lc~y nie u war( 1. 

Nr. 14243/A. "K.jla Blajman". Drobna Silrzedai 
:ielaza, t6di, ul Ro~idska 21. Firma istnieic od 1900 
roku. Właścicidka KajLa Blajman, tódi, 11). Rokiciń

ska 21. Int~py nie zawa.rła. 

Do numeru niniejszego dołączamy doda~ 
tek, nadesłany nam przez Kasę Chorych 
m. Lodzi, ilustrujący czteroletnią działalność 
tej Instytucji w ł.odzi. ... , • *ci 

Nr. 14244/A. „Henoch Ke~r". Drobna sprzedaż 
manufaktury, Łódź, ul. Ogrodowa 5. Włai!ciciel He
noch - Lajbuś Kelner, ł.ódi, ul. Ogrodowa 5. lntcr.;y
'-Y nie zawarł. 

Nr. 14245/A. „ldel Konsztam", Drobna spr.tedat 
manufaktury, Łódź, ul. Ogrodowa 3. Firma istnieje od 
1926 roku, Właściciel Idei Konsztam, Łódź, ul. Ce· 
~ielniana 65. Intercyzy nie zawarł. 

Nr, 14246/A. Jakób Kruger". Sprzedaż ozdób 1 

dodatków d-0 trumien, Łódź, ul. Konstantynowska ó. 

Firma istnieje oo 1908 roku. Właśdciel Ja.kób Hem: 
Kruger, Łódź, ul. Konstantyn-0wsk.a 6. Intercyzy ni~ 
za.wa.rł. 

Nr. 14247/A. „Chuna Kamiński". Sprz.edaż mię· 
sa i drobiu, Łódź, ul. Zawa~Z'ka 31. Firma istnieje 
od 1897 r-0ku. Właścidel Chuna Kamiński, Ł6di, ul. 
Gdańska 24. lnter·cyzy nie zawarł. 

Nr; 14248/A. Jakób Landlus''. Drobna sprzedat 
manufaktury, Łódi, ul. Ogrodowa 3. (hale), Firma ist. 
nieje od 1902 r-0ku. Właściciel Jakób Land.fus, Łódź 
111. Pomorska 25. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14249/A. „Mordka Kawior". Ręczną tk.alrua 
pończoch zarookowych, Łódź, ul. Zachodni.a 11. Fir· 
ma is-Weje ud 1920 roku. Właściciel Mordka K<1wim·. 
Łódź, ul. Zachoonia 11. Intercyzy nic zawarł. 

Nr, 14250/A. ,,Antoni Kmiecik", Sklep spotyw
czo kolonjalny, Łód:t, ul. Ogrodowa 30. Firma istnie
je oo 1 kwietnia 1928 roku. Właścidel Antoni Kmie
cik, z.am. w Łodzi ul. Ogrodowa 30. Intercyzy nic za
wad. 

Nr, 14251/A. „Gerszon Mondrowicz". Drobna 
sprzedaż galanterji, Łódi, ul. Kon.atantynoww 4.7. 
Firma i.rlnieje oo 1919 roku. Właściciel Gerszon M<>n.
drowicz, zam. w Łodzi ul. I\'.onstantynowaka 47. fo. 
teJ1cyzy nie zawarł. 

Nr. 14252/A. „Henryk Niewiarowski". Apteka w 
Łodzi, uL Al~ksandrowska 37. Firma .istnieje od 1m 
roku. Właściciel Henryk Niewia.r-0wski, zam. w ł.odzl 
przy ul. Przejazd 67. Intercyzy nie -zawarł. 

Nr. 14253/A. Samuel Strausman". Restauracja. 
Lód.i, ul. Główna 63. Właściciel Samuel 5traU&man, 
lódi, ul. Główna 63. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14254/A. „Szyja Kujawski". Drob..a 1przc
da.:i: ubra):l.ek, ł .ódź, ul. Zgierska 6 (hala). Fi.rma iatnle
je od 1920 roku. Właściciel Szy.ia Kujawski, ł.ócl.t, v.1. 
Aleksandr{)Wska U. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14255/A. „Berek Kleinbaum". Herbaciarnia 
i piwiarni.a, Łódź, ul. Konstantynowska · 31. Firma ist• 
nieje od 1924 roku. Wła.ściciel Berek Kleinbaum1 ł.ódt 

ul. Konstantynowska 31. Intercyzy nie zawarł. 
Nr. 14256/A. „~chał Gurt", Sprzcdai dodat

ków krawieckich, Lód.i, ul. Podrzeczna 15. Firma Jat 
nieje od 1927 roku. Właścioeiel Michał Gurt, ł.ódi, ul. 
Podrze-czna 15. Tntercyzy nie zawarł. 

Nr. 14257/A. „Chasl(&el Horyń''• Drobna spnedat 
naczyń kuchennych i U.ny, Łódź, ul. Konstantynow
sk.a 50. Firma istnleje od 1910 roku. Włdciciel Chu-. 
kal Horyń,: Łódź, ul. Konstantynowska 50. Intercyzy 
nie zawarł. 

Nr. 14258/A. „Uszer Lelowski". Drobna. sprze
dat skór i dod.alków szcwdcich, Łódź, uL Konstanty• 
nowska 44. Firma istnieje oo 1911 roku. Włucidel 
Uszer Lelowski, zam. /Ilf Łodzi. ul Konsiantynowska 
44. Intercyzy nie zawarł. 

I 
Nr. 14259/A. „Zelda Branszteter". Drobna sprzc 

da.ż lowarów bawełnianych, Łódź, ul. Ogrodowa 3 
ha.le. Firma istn1eje od 1 stycznia 1928 roku. Wła~ci
cielka Zelda Branszteter, zam. tw L-0dz:i ul. Szkolnn. 
Nr. 28. lnteryzy nic zawarła„ 

Nr. 142W/A. „Marja Milewska". Re.slauracja.. 
ł.ód:t, ul, Piotrkowska 47. Firma istnieje od 1918 roku 
Właścicidka Marja Milewska, zam. w Łodzi, ul. 
Piotrkowska 47. Intercyiy nie zawaxła. 

Nr. 14261/A. „Lajbuś Abramowicz". Sklep spo· 
tywczy i sprzedaż naczyń kuchenny,ch, Łódź, ul. Gł6-
W1Nl 36, Intercyzy nie u.wad. 

i • 



' 
Nr. 14262/A „Rubin Aduński". Sprzedaż maszyn 

do szycia , części maszyn i ro werów ,, Lódz, ul. Z:1wadz 
ka 17. Finna i•stnieje od 1903 r ku. \vłaścic1el R1Jbi11. 
Aduński, 1,a.m. w Ł.odzi ul. Zawadzka 1'/, Na mocy 
aktu intc!"cyzy zawartej w dniu 2 inarca 1899 roku 
przed Notarjuszem Maślakiewkzem w Lublinie N. R. 
121 między wlaścidelem firmy a jego żona. Chają Si<rą 

r. domu Wajnberg ustalona została wyłącznośc ma. 

rn:tku i wspólność dorobku. 
Nr. 14263/A. „Jakób Drukier". Sprzedaż kosme

tyków, Łódź, Zawadzka 11. Firma istnieje od 1925 r, 
\'Xlłaściciel Jakób Drukier, Łódź, ul. Zawadzka 26. Na 
mocy aktu inten:yzy z dn. 16 marca 1926 roku. N. 312 
zeznanego przed Notarjuszem Smo1ińskim w Łodzi 
ustalona została między właścicHdem Hrrny i :l>oną je. 
go Hin°dą wyłączność majątku i wspólność dorobku. 

Nr. 14264/A. Herman Edward. Werner", Kol!l.i.so 
v;a sprzedaż cukru, Łódź, Wierzbowa 44. Firma ist
nieje od 1 października 1927 roku. Właścidel Her
man Edward Werner, zam. w Łodzi, uL Narutowicza 
74. Na mocy aktu intercyzy została usłalonR wyłącz
ność majątku i wspólność dorobku. 

Nr. 14265/A. „Jochwet Gąska'·. Drobna sprze
daż artykułów spożywczy.eh, Łódź, ul. Gdańska 17. 
Firma istnieje od 17 września· 1927 roku. ' Wła.śckiel· 

ka Jochwet Gąs.ka, Łódź ,ul. Gdańska 1 '/. Intercyzy 

nie zawad.a. 
Nr. 14266/A. „Ruchla Grosberg". Drobna sprze. 

daż manufaktury, Łódź, ul. Ogrodowa 3. Firma i;;tnie· 
je od 1 stycznia 1928 roku. Właśdcielka Ruchla Grqs
berg, Łódź, ul. Plac Wolności 5. Intercyzy- nie za. 
warła„ . 

, Nr, 14267/A. „Kazimit<rz Brodniewski", Drobna 

•pmd•• •lody"y, owo<ów i ••poi guowy<h,.:: I 

lyP~~~~~·:~rc ·i ~l1~;~;k-1 
poważnych firm. Posiadają duży loka 1 

biurowy w centrum miasta w pobliżu 
głównego dworca. 

Referencje pierwszorzędne. 

Oferty sub, „WPa·. 12291" do I-wa 
Reklamy Międzynarodowej, j, r. Rudolf 
Mosse, Warszawa, Marszałkowska 124. 

::...„„ ... „ ... „„„ ... „„ •• „„.3lll.'lmll 

Zarząd Spółki Akcyjnej 

Przemvsł Wełnf ang S. BRRClftSHI i S·kB 
w ŁODZL. 

uwiadamia, ze w dniu 15 grudnia r, b. o godzinie 
11-ej w biurze Spól~i w Łodzi przy uHcy Tylnej pod 
Nr. 6 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromad.ze. 
nie Akcjonarjuszów Spółki z następują<iym porząd„ 

ki.em obrad: 
Zatwierdzenie bilansu Spółki na dzień 1 lipca 

1928 roku, przerachowanego zgodnie z Rozporządze
niem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22-go 
marca 1928 roku oraz ustalenie i podział nadwyżki z 
przerachowania. 

Akcjonarjusze, pragnący przyjąc udział w Zgro
madzeniu powinni stosownie do § 23 Statutu Spółki 
złożyć Zarzi~dowi przynajmniej na 7 dni przed datą 

Zgromadzenia posiadane akcje lub 'kwity depozy
towe, 

w M* -
ZARZĄD 

AkcvJnego Towarzystwo Przemysłoweuo 

łl N 8 R Hu s H o H n •. VJ ~odzi 
zawiadamia rume1szem, że w dniu 15 grudrua 1928 r. 
o godz, 5-ej po południu w siedzibie Za.rządu w Ło

'l zi przy ul. Łąkowej Nr. 5 odbędzi-e się 

rJadzwycżajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów 

z następującym porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego. 
2, Rozpatrzenie i zatwierdzeni.e przerachowanego 

bilansu brutto na dzień 1 lipca 1928 r. stosof' 
wnie do Rozporządzenia Prezydenta Rzec.zypo
$j)olitej z dnia 22 mar.:a .1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 78, poz. 352), podzlał nadwyżki z przera
chowania, po~ększenie tą drogą kapitałów 

wlasnych oraz odpowiednie zmiany w statucie, 
3. WolnC' wnioski akcjcnarjuszów. 
W r~zie n iedojścia do skutku Nądzwyczajnego 

\X, ·· In ego Zgromadzenia w wyżej wskazanym ter.mi
nie, zebranie to odbędzie się w terminie powtórnym 
w dniu 29 grudnia 1928 r. o godzinie S-ej po południu 
w lyrnŻ(' lokalu i z tym s;imym porządkiem dziennym. 
Uchwały tego zebrania prawomocne będą·: bez wz·glę
clu na li czbę przedsfawionyci1 akcyj. 

„l'RA WDA" z dnia 1 S-go listol'ada 1928 r. 

ul. Gdańska 4. •Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Kazimierz Brod~iew&ki, ł~ódź, ul. Gdańska ·1. ·Inter· 
cyzy nie z 'awarł. 

Nr„ 14268/A. „Majer Kleplisz", Drobna sprzeda.ż 

żela.z.a; Łód~, Konsl.anlynowska 3. Firma islru·eje , od 
1925 roku. Wła~ckiel Maqer Klcpfisz, za,m, w Łodzi, 

ul. Konstantynowska 3. Intercyzy nie zawarł. 
.Nr. 14269/A. „Henoch lćaliński". ~przed11ż futer, 

Łódź, ul. Nowomiepska 12. Firma istnieje o<l 1926 r. 
W'łaściciel Henoch Kalil\ski, zam. w Lod7.i, ul. NQwo· 

miejska 4. Inten;yzy nie ' zawarł. 

Nr. 14270/A. „Henryk Bloch". Ręczna prdcownia 
pcńczo.ch, Łódź, wl. Pi-Oirkowska 116: Fiormn istnieje 
od 1 s.tycznia 1928 roku. Wbściciel Henryk Chaim 
Bloch, zam. w Ło.dz.i, L1l. -Piatrkowska 116. Na mocy · 
aktu inlercyzy między właśdcielem firmy a jego żo· 

· ną ustalona została wyłączność majątku i wspólność 

dorobku, ' 
Nr. 14271/A. „Józefa Kaji". Sklep spożywczy, 

Łódź, ul. Szkolna 27. Firma istnieje od 1918 roku. Wła 
ścicielka Józefa Kaj1, Łódź, ul. Szkolna 27, Intercyzy 
nie zawa!Tla. 

Nr. 14272/A. „J.zrael Appel". Sprzedaż manufak
tury i chustek, Łódź, ul. Rokidńska 11. Firma istnie· 
je od l898 roku. Wł0arściocnel Izrael Appel, zam. w Ło
dzi przy ulicy Ro·kiciljski;ej 11. Interq.izy nie zawarł. 

Nr. 14273/A. „Jadwiga Hanke''. fiwiamia, fJódź, 

ul. lfonstantynow&>lrn 121. Ffrma i·stnicje od 1907 roku. 
Wlaścidelka Jadwiga Hanke, zam. w Łodzi przy ul. 
Konstantynowskiej 121. lnkrcy;:y nic zawarła, 

Nr. 14274/A. „Brand!a Kalińska". Drobna sprze
daz resztek bawełnianych i fowrtrów łokciowych, 

Łódź, ul. Ogrodowa 3. Firma .i:slnfojc otl l stycznia 
1927 rnku. Właociciellrn Brz,ndb Kalińsk;t, zam. w Ło 
c1zi przy ul. N0<wmn.ie)i'C.k iej 24. Intercyzy nie zawarła. 

Nr. 14275/A. „Majer Gutkin". Sklep spożywczy 
i sprzedaż naczyi1 kuchennych, Łódi, ul. Konstanty
nowska 31. Firma i•stnoieje o.d 1920 r-0ku. W'iascicie! 
Maj.er Gulkind, Łódź, ul. Konsfo.r.!ynow.;,ka 31. 1nter
cyzy nie zawarł. 

Nr. 14276/A. ,,Sura Peiersman". Drobna sprzc
dai ryb, Lódź, ul. Mała 8. Firma .idnicjc od 1 stycz
ni·a 1927 roku. Włai.x:idel.:Ca Sura Petersman, Łódź, 

ul. Pańska 44. lntcre.yzy nie z.a:warła 
Nr. 14277/A. „Józef Jersak". Drobn.i. sprzedaż 

towarów bawe~nianych, ł.ódź, ul. Zg:crsk<t 6. .l:'1rrna 
istnieje od 1924 roku, Włakiciei Jó.zef Jcrsa:k, Łódź, 
ul. Cymera 24. Intercyzy nic zawad. 

Nr. 14278/A. „Moszek Laufer". Zarobkowa wy
ko1iczalnia towarów bawe.Jni.a.nycb, ł.ó<lź, ul. Zacho
dnia 25, Firma i-stnicje od 1926 roku. W1aściciel Mo
szek Lajb Laufe", Łó.dż, ul. F!"anci:;z-kańska 15. Inter~ 

cyzy nie zawatl.. 
Nr. 14279/A. „Herech Hauzer". Drobna sprzedaż 

spodni, Łódź, ul. Podneczna 9. Firma istnieje od 1918 
roku. Właśddel Herech Hauzer, ł.ódź, ul. Podrze
czn,a 9. LnteT1Cyzy nie zawarł.. 

Nr. 14280/A. Chana Lachman'". Skle·p spożywczy 
Łódź, ul. Gdańska 24. fi.rma istn~ejc od 1920 ;-oku 
Właśddelka Chana Lachman, ł.ódź, ul. Gdańska 24. 
lntercyzy nie zawarli'.. 

Nr, 14281/A· „Brajna Luboszyńska". Sprzedaż 

gala.nterji i dodatków krawiecl>.ich, Łódź ,ul. Konstan
tynowska 46. Firma i.s1tnieje od 1913 roku. Właśdciel
ka Brai}la Luhoszyńska, Ló<lź, ul. Konsta!lltynowska 
46. Intercyz y nie zawarła. 

Nr. 14282/A. „Mojsze Kapelusznik". SprzLda2 
kapeluszy i czapek, Łódź, ul. Kor1stantynowska 8. Fir
ma istnieje od 1927 roku. Właścidel Mojsze vel. Mak
syrniłjan Kapelusznik, zam. w Łodzi przy ul. Konstan
tynowskiej 5. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14283/A. „Lajbuś Kalisz.", Drobna ;przc<laż 
sp.0<dni, Łódź, ul. Nowomiejska 28. Firma islniejc od 
1926 roku. Właśdciel Lajbuś - M.endel Kalisz, Łódi, 
ul. Nowomiejs.ka 20, Intercy.?y nie zawarł. 

Szofer· mechnn i~ 
poszukuje posady - refe"'' __ 

• rencje pierwszorzędne. Ofer-1 
ty sub. „ T. P", do administracji 
niniejszego pisma .„ 

Nr. 14284/A. „Tobiasz Korn'·. Drobna sprzedaż 
a.rtykułów spożywczy.eh, Łódź ul. Podrz.eczna 15. Fir 
nia isLnieje od 1912 roku, Właściciel Tobiasz Kon, ul. 
Pocl'!'zec@la 15, Intercyzy nie :zcawarl.' 

Nr. 14285/A. 11Mirla Gutwilen". Drobna sprzedaż 
manufaktury, Łódź, ul. Ogrodo1wa 3. Firma istnieje od 
1 styczni~ 1928. Właśoeiciel Mirla Gutwilen, Łódz, ul. 

Aleje 1 Maja 21. Intercyzy nie zawarł. 
Nr. 14286/A. „Prywa Kenig". Sprzedaż manufak 

lui y, Łódź, ul. Nowomi~j>s·ka 22. Firma istnieje od 1 

stycznia 1928 1oku. Właścicielka Prywa Kenig, Łódź, 
ul. Wolborska 33, InteN:yzy nie zawarła. 

Nr 14287/A. „Zelig Grosman". Drobna sprzedaż 

ubraniami gotowemi i ludowemi. Firma istnieje od 
1927 rolm, Łódź, ul. Podrzecz.na 2. W!aśdciel Zelig· 
Da~id Grosman, Łódź, ul. Cegielniana 71. Intercyzy 
nie zawa„ł. 

Nr. 14288/A. „Mordka Potersman". Drobna sprze 
daz owol::ów i warzywa, Łódź, ul. .M.ala 8. Firma ist
nieje od 1920 roku. Wfaś.ckiel Mordli:a Poters"llan, 
l6dź, ul, Pańs>ka 44. Intercyzy nie zawarł. 

Nr.· 14289/A. „Hersz Abbe". Sprzedaż gardero- ' 
hy dzieci.nnej, Łódź, ul. Plac Wąlności 6. Firma ist
nieje od 1908 roku. Właściciel Hersz A.bbc: , t ódź, ul. 
Plac Wolnośd 6. Inte?'lCy:zy ni:e zawad, 

Nr. 14290/A. „Szyja Gurke". Sklep spożywczy, 

Łódź, ul. Szkolna 21. Firma i·stnicje od 19L4 roku, Wła 
śdciellrn Szyjr, Gurke, za.ro w ·Lodzi, ul. Szkolna 21, 
lntet'cyzy 11i.e zaiw"arła. 

14291/A. ,Szlama Josei Heiholc''. Drobna sprze
daż t<iwa.rów galanteryjnych, Łódź, ul. Now<rmi.ejska 
24. Finna isfoicje od 1 stycznia 1928 roku Właści

ciel Szlama - Josef Hclhok. Łódź, ul. Wschodnia 14, 
Intercyzy nie za\\" iłrł. 

Nr. 14292/A. „Chaja Grabowska". ;\.lleczarnia i 
drobn;, sprzedaż na;biału. Łódź, ul Alejn. 1 .M.aja 41. 

Hrma i1Stnicje od 1 Sl)•cznfa 1928 .roku. Właścicielka 

Cha~a Grabowska, zam. w ł.odzi, ul. Ahja 1 i\faja 41. 
fnfericyzy nie :zawarła, 

Nr. 14293/A. „Bers.z Kaliński". Dr-0bna sprzedaz 
II\anufa.ktury ba.wełnianej, Łódź, ul. . Nowomiejska 26. 
Firma istnie,je od 1 stycznia 1928 roku. Wlaścidel 
Hersz Kal:ińs·ki, Łódź, ul. Nowomiejska 24. Intercyzy 
nie z.-a warł. 

Nr. 14294/A. ,Nacha Karpińska". Drobna sprze. 
daz resztek bawelnianych, Łó<lź, ul. Ogrodowa 3, ha
le budik.a Nr. 47. Firma istnieje od 1 stycznia 1928 r. 
\~'laśdcielka Nacha Karpińska. za.ro. w Oz·orkowie, 
ul. Moszkowska 145, Intercyzy nie zawarła. 

Nr. 14295/A. „Chana Orzegowska". Cukiernia, 
Lódi, ul. Konstantynowska 59, Firma istnieje od 
1927 roku. \Vlaścicielka Chan;i Temer Orzegowska, 
za.m. w Łodzi przy ul. - Konstantynowskiej 59. Inter
cyzy nie zawarła. 

Nr. 14296/A. „Rywen .Kruch". Piwiarnia, Łódż, 

ul. Ogrodowa 3. Firma istnieje od 1925 roku. Właści
ciel Rywen Kruch, Łódź, ul. Północna 10. Intercyzy 

nie za w.ar!„ 

Ntr. 14297/A. 11Josek Gurt". Drobna sprzedaż do 
datków, podszewek, resz.tek krawieckich, Łódź, ul, 
P0<drz~·zna 5. Firma istnieje. od 1927 roku. Właściciel 
,Tosek Gurt, zatt;n. w Lodzi przy ul. PodrzeczneJ 5, In
tercyzy nie zawarł. 

• Nr. 14298/A. „Michał {(armioł". Sprzedaż suro
wych skór cielęcych, Łódź, ul. Zachodnia 23. Firma 
i:>tnicje od 1925 roku. \Vlaśd.;.iel ,\Ucha! Karmiol, zam 
'' Łodzi ul. Podrze;czn;, 12. Intercyz) nić! zawarl. 

Nr. 14299/A. „Marja Grzelik". Rcstauraci,a, Łódź 
Ltl. 6 Sierpmu 10. Hmm istnie}e od 1898 roku Wlaści 

cielka Milrja Magdalen~ Grze1ik, zam. w Łodzi przy 
ul. 6 Sicrpnht 10. Inh:r·c:yl'AY nie zrowarła. 

Nr. 14300/A. „Icek-Lajb Kamień". Drobna spuc 
daż manufaktury, Łódż, ul. Ogr.odowa 3. Firma istni.e
ej od 1925 roku, Właśdciel Icek-Lajh Kamień, Łódź, 
ul Konsta.ntyno1\•ska 29. fotercyzy nie zawarł. 

Nr. 14301/A. „Marta Krygier". Sklep spożywczy, 
Łódź, ul. Konstantyn·owslrn 78, Firma iistnieje od 1-go 
lipca 1926 roku, Właśddclka Mar.ta Krygier, Łódź, ul. 
Konstantynowska 78. Intercyzy nie z-awaria. 

Nr. 14302/A. „Zacharjasz Grojsman". Pończosza.r 
nia mechaillc~na, Łódź, ul. Piotrkov/ska ·79. Firma isł
nieje od 1927 r0<ku. Właściciel Zacharj.asz Groj.sman, 
Łódź, ul. Pioirkowska 82. Intercyzy nie zawarł. 

Nr. 14303/A. „Szlam a . Kujal'ł-ski", Drobna sprz_c
daż starej garderoby, ł.ódź, ul. Podrzeczna 11. Firma 

istnieje od 1898 roku. Właściciel Szlama Kuja\•iski, 
Lódź, ul. Po·drzec·zna 11. Tntercyzy ·nie zawarł. 

' -
KOMPLETNE 

URZĄDZENIA BIUROWE 
._ _ ew wrrrra~ec1=r: · WLMW& e • 
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Pnbianickiei Pnbruki Nebli Binrowuch o gwarnntownneł in~ościi 
poleca po cenach fabrycznych 
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Nr. 4" -
Nr. 14304/A. „Chaja Kirsztajn''. Drobn~ sprze

daż chustek, lódź. ul. Nowomi10.jska 18. Fir111;i istnie
j" od l w1 ześnia 1927 mku. Wlaścicielku CbJj.:i Kir
sztajn, Łódź, ul. Borysz.a 29. Intercyzy nie zawJ;L1. 

Nr. 14305/A. „Leon Samsonowicz", Piek imin i 
sprzedaż pfoczywa, Łódż, til. Żeromskfol!o 30. Wlaści· 
ciel Leon Samsonowiocz, ł_ódż, ul. 6 Sierpnia 33. lnfcr. ' 

cyzy nie iawarl . 

Nr. 880/B. „Zjednoczona Fabryka żarówek, Spół 
ka Akcyjna". Celem spól1ki jest pro-wad•zenie fabryki 
lamp elektry.::znych i wszelkiego rodzaju przyrządów 
do oświetlenia elektrycznego, Siedzibą firmy jest War 
szawa, ul. Nowowiejs.ka 13; Oddziały: w Lodzi i Wil
nie. Ka:pi.tal zakładowy spółki, całkowicie wpłacony, 

wynosi 100.800 zł. i je~t podzielony na 4800 a~cyji za
rz.ąid stanowią: Saimuel Rapp, Nowowiejska 13, Pawd 
Zweig, Mokotowska 24, Ma.ksymiljau Martens, Ujaz
do.wska 34 i Edwa.rid Potemski, Nowowiej-ska 13, 
wszyscy z Warszawy. Weksle, pełnomocnictwa, umofl
wy, kontrakty, akty hipoteczne oraz żądania zwrofo 
sum z instytucyj kredytowych po.dpisuie dwucb człon 
ków zarządu łączniie. Czeki zaś na racnunek bie~ący, 
po-kwit•owania i wszelką korespandencję podpi~ujc je
den cztonek zarządu. Samuel Rapp, jako gener:Jny 
dyrektor spółki, ma prawo nieograniczonego jej i:ai;tę 

powania; Ada.mowi Gradenwicowi z War~zawy, Pię

kna 30, udzielono prokury z prawem łączuego podpi
sywania z jednym z członków zarządu, Spółka Ak
cy}na. Statut jej zatwierdzony został przez Mini
strów Przemysłt1 i Handlu oraz Skarbu 10 kwi•etnia 
1919 roku i o.p•tblikowany w Dzienniku poz. p. p. 2 lip. 
C'a 1919 raku. Dz. 18. Akt oq;!aniz~,cyjny zaś zostal 
zeznamy przed wJtarjuszeni Hettlingerem w Wars:i'.a
wie dnia 17 listopada 1919 roku N, rep. 1765. 

·· Chcesz otrzymać posadę? 
Mus!sz ukończyć 

KURSY 
FACHOWE 

Korespondency,jne 
prof. Sekułowicza 
\Vnrszowu, ul. Źórcm1ia łZ. 

KURSY WYUCZflJf\ LJSTOWNIE 
buchalterjl, rachunkowości kupiec 
kiej, korespondencji hendlowej. 
slenografjł, nauki handlu, prawa, 
kaligrafjl, języków obcy eh: 11n· 
qielski, francuski, niemiecki, pi
sania na maszynach, pisowni i 

gramatyki polskiej. 
PO UKOŃCZENIU 

I 
EGIAMIH I SWIADECTU10. 
Żądajcie prospektów. 

Chcesz otrzymać posadę? 
„,„„„„„„„ ...... „„„„„„ ... 

Piach ~nik - elaktrotechnik. 
Dobry praktyk, samodzielny pracownix 
prosi pp. szefów o posadę kierownika elektrowni, 
1vzględnie samodzielnego mechanika w fabtyce nie 
specjalnej. Posiada bogatą praktykę w instalowaniu, 
obsłudze i remontach różnych urządzeń fabrycznych, 
dobrą znajomość silników spalino;ych, kotłów i ma
szyn parowych. obrabiarek ( maszyn p,omocniczych 
Wieloletnia praktyka zagrani.cą i w kraju. Odpisy 
świadectw na żądanie. 

Łaskawe zgłoszenia 

ministracji „Prawdy" 
pod: „Samodzidny" do Ad-
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OBWIESZCZENIE. 

Komormk przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, I re· 
\Viru pow. brzezdńskiego, \Ę'acław Walter, w Brzezi
nach za.mi.esz.kały, obwies1'cza, że w dniu 15 grudnia 
1928 raku, od g.odziny 10 rano, w sali posiecL:z-eń Sądu 

Okręgowego w Lodzi, przy ul. Żeromskiego Nr. 115, 
odb~dzie się sprzedaż przez pubHczną licytację czę

śd osady włoocija1\skiej, położonej we wsi Mikulinie. 
w gminie Popień 1 należącej do Franciszka Kwieci.;:
nia. 

Nieruchomość ta składa się z czwartej części O· 

sady włościjańs.Idej, zapisanej do tab. likw. po<l Nr. 7, 
i zajmuje powier.zchnię 9 mórg 1271;2 pręt. kw, (czyli 
he'k. ok. 5.23), wraz z budowlami pod słomą: 1) wscli-0 
dnią połową dornu mieszkalneg10 z drzewa, jednoizbo
wego z sfonią, 2) stodołą z drzewa, 3) wschodnią po
lową obory z kamienia, 4) studni i parkanów; przy 
ogrodzie znaidują się. o.gród owocowy, drzewa to-po
lowe, a nad. brzegiem .rzeczki drzewa ol-zynowc. 

Osada nic ma hipotc,ki, w zastaw oddana nic jest, 
podlega sprzedały w całości podług opisu z dnia 17 
ma,rca 1928 roku. 

Li.cyt..'l.cja rozpocznie się od sumy 7.000 zł,; prty
stępuj<tcy do licytac~i obowiązany jest ziożyć kauCJę 

w wysokości 700 zł., oraz świadectwo wlościjanskie. 

Komornik (-) Waciaw Walter. 

Redakcja i Administracja w · Łodzi Ceny ogłoszeń: Strona ogłoszeniowa dtieli sią na 4 sz:.>alty. 
wysokości w jednej szpalcie. OJło>zenia 

0 _:Jtusra,1ia zwyczajne 25 groszy za milimetr 
w. tekicie 4J gros?f za mili.netr wysokośc:i 

ul. Piotrkowska Nr. 85. Telefon Nr. 45-50 w jednej szpalcie. 

Redaktor 1 wydawca . Paweł Zielina. Odbito w Urukarni Piotrkowska 85. rooo2s 




