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Wielki dziejowy dramat w 7 alitach, ilust."ujqcy zamach stanu i
zabójstwo króla Aleksandra i królowej D.'aagi p. t.

I)l~aoa

rólo,va

(Krwawa noc w Serbji 1903 r.)

Dziś i~

MAGDA SONJA.

VV roli głównej slynna artystka niepospolitej urody i wzruszającej gry

dni

OSOBY: Król serbski Milan, Królowa Natalia, Król Aleksander, ich syn, Puł
kownik Maszyn, Inżynier Maszyn, jego brat, Draga Luniewicz (królowa), Nikodem
Luniewicz, jej brat. Damy dworu, generalicja, oficerowie i t. d.

Orkiestra symfoniczna pod dyr. I k o 1certm. Ł. o. s.
_ _ _ _ _ _ _ _ p. M. CHWAWA. - - - - - - - -

~

__ Idie[ia dokonano VI apartamenta[b i ogrodach serbskiego konaku \V Belaradzie.
"BJm

\V pierwszych dniach Stycznia 1921 zostanie otwarty w Łodzi, przy ulicy Piotrlwwskiej nr. 49, Oddział naszego Banku pod firmą

an

up"ect"Ula Po
ODDZIA,z.,.

".

kt6ry

załatwiać bę~zie

wszelkie

czynności

w zakres

~

kiego

z..aODZI,

bankowości wchodzące.

D.YREKCJAD

---------~:---------
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Lwów, Kraków,
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Przemyśl, Stanisła~óv#,

Dębica, Sniałyńa
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ednla komunikacja morska "

Towarzystwo

Gdań

Gdańsk

Polsko=Amt1yk8, ńsk i ej

Nowy York -

k.

tłowy

York.

zegiugi morskiej.

---=-=

Podaje d'o ogólnej wiadomości, że pierwszy ich statek pasażersld • Gdańsk" opuszcza Nowy York w drodze bezpośredniej do Gda11ska z 800 reemigrantami w początkach stycznia. Z powrotem do Nowego Yorku "Gdańs " wyr1fszy w drogę w drugiej połowie stycznia. Bliższych informacji co do ceny podróży, il " ::r pasażerów oraz ułatwień i udogodnień w podróży do m. Gdańska udziela

tłandlovł8

Polsko -Baltyckie Towarzystwo

i Transportowe, S-ka Akc.

W Warszawie-Długa

5 i oddziały: w Ło~zi-Piotrlwwska 125, we Lwowie-ul. Smolki 4, w Krakowie-ul. Lubicza 2,
W Tczewie-ul. Dworcowa 25, w Gdańsku-ul. Szeroka 22 · 23, ii VI Częstoc ;. oVlfie-ul. Piotrowska 2.

Obtzp\((z(ń

Cowarzystwo

II

II

do ubezpieczenia od! "gnia

wszelkie~o. rodzaju nieruchomości i ruchomości fabryczne ~ miejskie, oraz nieru-

rucho~ośCi . r o l n e · . .
)
O rozpoczęCIU dZIałalnośCI w dZIale ubezpieczeń tr;:tnsportów nastąpi odl

dzielne zawiadomienie.
'\
Towarzystwo posiada kontrakty z najpoważniejszymi' Towarzystwami Rea'
sekuracyjnemi' krajowemi i zagranicznemi.
Reprezentantem Towarzystwa w m. Łodzi na fabryczny okręg Łódzki mianowano firmę·
~_

,)Oskar LUNGEN l
.

Na

kierownika

biura

S-ka'~,

zaangażowano

p. CeofilaOrbanhiewicza.

T-wo Ubezpieczeli
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~
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i przyjmuje:
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Serdeczne Źyczenia Noworoczne

Ł6dź,

arszawie, ulll Czack6ego 2 (Dom własny) tel. 250.. 82.
z kapitałem zakładowym Mk. 10.0.00.000.i organizacyjnym
1.000.000.-

chomoścI

składa

E. SZNELLER.

,

rozpoczęło swą działalność

Sanown-ei Kliien-teli

Ii a'rbiarn-ia
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ul. Andrzeja 2.
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Dyrektor Zarządzający: Witold Nekanda-TREPI<A.
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przy omegach Babilofilkirb ~P4e!~t
Dyr. KO~;!::!~iaV1~. ~~~!ljster. ~ J;~~~: "SAFO'" Zudz. Kamińskiej,
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PoszukUję

mieszkania

z Il do 6 pokoi z wygodami. Wzamian moglo' by
być odstąpione mi eszkanie słoneczne w Zgierzu
ze składami. Oferty przyjmuje i informacji udziela
Z. Mączyńska, kwiaciarnia, Piotrkowska 11 3.
095-2

' D1.otor
na koks, 15 koni.

Wiadom o ść:

rzewska nr. 7.

ul. Za54-3

Z okazji Nowego Roku przesylarnjl naszym
współpracownikom, prenumeratorom, czytelni kom
i przyjaciołom pisma serdeczne życzenia.
Wydawnictwo
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Sądu OkI-ęgoUTego UT SosnoUTCU
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ś"V. Sakramentami zmarł w Łodzi dnia 31 grudnia 1920 r. przeżywszy lał 44 .
. Wyprowadzenie zwłok. na cmentarz katolicki z Sanatorjum» Unitas" przy ul. Pustej w Łodzi odbędzie się w Nie<Welę dnia
styczma 1921 r. o godz. 3-el po południu o czem zawiadamiają kolegów, przyjaci6ł i znajonych stroskani

Prezes

a

Matka, Żona i ROdzeństwo.
wym zakładzie badania żyWności i przedmiot6w użytku w Łodzi.
2) Wypiek pieczywa pozakontyngensowego odbyć si 1 może jedynie W piekarniach, posiadających pozwolenia na
wypiek, od władzy aprowizacyjnej l-ej
instancjL
5) Wszelkie pośrednictwo W handlu
pieczywem pozakontyngensowym jest zakazane (art. 8 cyt. rozp.).
4) Piekarnie, pOSiadające własne
sklepy, obowif!zane są do sprzedaży chleba także na funty.
5) Chleb winien być wypiekany W
formie bochenków o wadze dokładnie
określonej, być zaopatrzony W etykietę
piekarni z podaniem firmy, adresu i ceny za określoną wagę bochenka w 12
godzin po wypieczeniu. Piekarniom zabrania się dostarczania do sprzedaży
lub sprzedawania na miejscu chleba
wcześniej, jak w 12 godzin po wypieku
(art. 9 i 10 cyt. rozp.).
6) Wywóz wszelkich artykuł6w ży
\VtJośclowych z obrębu m. Łodzi bez zeZWolenia jest zakazany.
7) Masło, mleko, jaja, ziemniaki, owoce, warzywa, mięso i wyroby mięsne,
słoninę i tłuszcze, dr6b i t. p. artykuły
wiejskie powszedniej potrzeby, przywożone do miasta na targi ze wsi okolicznych, zakupywać mote na targach do
godz. 12 w południe wyłącznie ludność
miejscowa i to tylko w gzanicach, nieprzekraczających oormy zwyklego sp otycia ,...,łasnego na przeciąg czasu do
nastepnego targu.
8) Po godzinie 12 W południe sprzedaż na targach nie podlega żadnym ograniczeniom;. dopiero po tej godzinie
dozwolony jest zatem zakup artykułów
ajskich na zapas, VI ilo~ciach Wię
kszych, a zatem przez sklepikarzy i
handlarzy.
9) Świnie i bydło, przeznaczone na
ub6j, zakupywać mogą do godz. 12-ej W
połudaie tylko rzeźnicy miejscowi i to
W ilości, koniecznej dla pokrycia zapotrzebowania spożycia ludności miejscowej na przeciąg jednego tygodnia. Prawo zakupu ubojowego bydła i świtl przysługuje wyłącznie rzeżnikom zawodowym.
Tranzakcje, ujawniające wog6le wyraźnie tendencie spekulacyjne są zakazane. Po godzinie 12 w południe mogą
nabywać bydło i trzodę W dowolnej ilości zar6wno rzpźnicy miejscowi, jak l zamiejscowi. Ograniczenia powyssze nie
dotyczą bydla i trzody chłewnej, napywanej W celach hodowli.
10) W dni turgowe sprzedaż artykułów wiejskich, bydła ubojowego i świń
dokonywać się może tylko w obrębie
miasta i W miejscach targowych do tego przeznaczonych.
11) Zabrania się wykupywania artykułów powszedniego użytku, celem dalszego zarobkowego pozbycia, dokonywanego po drodze od ludzi, zdążających
na targ, lub na targu przed urzędo",,"le
oznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
12) Przy nabywaniu na targu artykułów wiejskich, ubojowego bydła lub
trzody zabrania się Kopującemu dobrowolnie podwyższać cenę, żądaną przez
pozbywającego, lub gdy tenże nie żąda
sumy określonej, przekraczać ceny prawnie ustalonej (taryfowej).
Rozporządzenie to winno być umieszczone we wszystkich miejscach hurtowej i detalicznej sprzedaty artykułóW
wymienionych.
Przeluoczenic tego rozporządzenia,
a w szczególr;ości niestosowanie się do
cen maksymalnych zarówno w stosunku
do sprzedających, jak i nabywających
będzie karane przez okręgowy urząd
walki z lichwą na zasadiie art. 4-go
ustawy z dnia ~ lipca 1920 roku o zwalczaniu lichwy wojennej (dzien. ustaw
oM 67 poz. 449) aresztem do 6 miesięcy
i grzywną do miljona marek, lub jedną
z tych kar, oraz konfiskatą towarów.
Rozporzadzenie to obowiązuje z
dniem oglos:~cnia. Po rozporządzenie
to należy zgŁaszać się do okręgowego
urzędu walki z lichwą, ulica Ewangelicka N2 5.
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.Pan Damazy" komedja konkursowa w

~ aktach J. BlIzlt'isldego.

Reżyserja Al
Zelwerowicza. _ "Szopka Polska" (4 o
brazy Or-Ota). Uldad sceniczny Z. Nos

iwwskiego
.
:
..
Dy~. Zeh.crowl,cz am na chWilę me
prz~st~Je przypommać nam utworów
SWOJSkIch l zarÓWno przez "Pana Da. k przez" Szop k"
mazego ",Ja
ę
Wprowadza nas znów do atmosfery polskości,
byśmy ~c!Jlonęli z ~?lerykanizmu "Klalld;usza' l "POWOdZI. " .
W ."Panu Damazym . ~lOn~ł ze sceny upoJt:Jy aromat polskIej WSI, spotęgował Się zaś jeszcze, gdy za sceną
'trzasnęło biCZYSko, zaturkotała bl'}'czka

I przed dworek modrzewiowy zaiechałl
barczysty a wąsaty szlagon pan Dama-!
zy, po mistrzowsku inkarnowany przez
dyr. Zelwerowicza.
Hej, hej-chciało się krzyknąć plą
Czącym się dokola niego aktorom-"Patrzcie, młodzi, może to już ostatni, co tak poloneza wodzi", co z taką
sarmacką swadą umie zagrać staropolskiego szlachcica-hreczkosieja ...
Lecz dyr. Zelwerowicz swym niezr6wnanym artyzmem umiał chłonąć ży
cie nietylko z kreowaną przez siebie
postać ale i w swych koleg6w i kole-

W niedzielę, dnia 2 stycznIa 1921 r. o godz. 11-ej rano~ w Synagodze
przy Domu Starc6w, Pomorska (Średnia) 54, fund. malż. Kronsztat6w, dla
uczCzenia przedwcześnie zmarlego syna i brata naszego

b. p.

Zygmunta Sz rauc a

żanki.

To też p. Zakrzy.lska z werwą
wdziękiem zagrała rolę Helenki.

i

P. Bieninowi przy dalszej sumiennej pracy uda się r6wnież odnosić sukcesy, a p. Dębski wprost zaimponował
swobodą, życiem i śWietnem, a bardzo
inteligentnem opracowaniem roli Genia.
Dobry epizod dała p. Rodowiczowa,
reszta zespołu nie stała niestety na wysokościu zadania.
Zato w "Szopce" cały zespół teatru Miejskiego .,wziął się w garść" i dał
widowisko barwne i zajmujące.
Dekoracje p. Pronaszki, bardzo gustowne, przyczyniły się niemało do powodzenia całości, z poszczeg6lnych wykonawców zaś zasługują na wyr6żnienie
pp.: Rosłanowa, Krz~cka, jarkowska,
Wernisówna, Regro 1 Noskowski.
"Szopka" bardzo się nadaje na
przedstawienie dla dzieci i dlatego wszyscy rodzice poWinni bezwarunkowo
swyc~! "milusińSkich" na nie zaprowadzić.

.ll. Llń8kt.

Z

sądów.
Defloracja.

Sąd okręgowy w Łodzi, wydzial
karny, rozpoznawał sprawę z oskarżenia
Karola-jana Prasowiaka z art. 522 p. l
Kod. Karnego o obcowanie ploiowe z
15-letnią dziewczyną.

Przew6d sądowy ze względu na
sprawy i ze względów obyczajowych odbywał się przy drzwiach
drażliWOŚĆ

zamkniętych.

.
Wyrok zaś zostal ogłoszony publtcznie, mocą kt6rego Karol-Jan PrasoWiak,
syn Piotra i Marji, lat 57, mieszkaniec
. t Ł d .
tat·
mlas a o Z.l, uzn~ny zos . za winnego obcowama płcIowego z mespełna 15
letnią H. K. W czasie pomiędzy początkiem lutego, a końcem sierpnia 1918 r.
.
k"
Wi _
1 skazany zostal na zam męcie w
ę
zieniu, zamieniającem dom poprawy na
przeciąg jednego roku i sześciu mi sięcy z następstwami, przewidzianemi w
'"
d k arn., z mocy za" ~~art. 28-55 k o.
nestji z dn. 8 lutego 1919 r. karę zmmeJszono o jedną trzecią część i zaliczono
areszt prewencyjny 5 miesięcy.

odbędzie się naboteństwo błobne,

i przyjaci6ł

Rodzice, siostra i brat.

man, A. Wawrzyniak, A. Dembiński,
"Adam", M. Markus6wna, D. i L. Czarnożylowny, N. Markus6wna, I. Bodzechowski, Róża Brzezińska, j. Kapelusznikówna, K. 0poczYńska, K. GrUnberżan
ka, "Ptaszek", A. Strykows!d, R. Klempner6wna, M. Laufer, S. Najdek, L. Najdek, j. Pines, "Stefek Burczymucha". A.
Brysz, "Michał z Moszczeniey", E. Rotbard6wna, A. Modzelewski, "Wiilkelryd",
L. Szymkiewicz, R. Rawska, Z. Traube,
"Marjan z nad Narwi", M. Neuteich,
"Agnf~śa", T. Strauch, Mic 11at N. "Stacha" H. Jokicz, J. F:rakowski, B. Dą
browski, Sto A. Wojciec:iOwski, I. Bodzechowska, M. Braun, L. Herszlik, T.
Prechner, Z. Wiślicki, "Artek", Z. Wiograd, H. Laufer, St. Dylion, Z. Wiener, "Harry Steks", M. Radzi!l,ski, "Zupa sliwkowa", F. \Verthciml)Wna, "Psychopatoisrokatokinemato~rafoman",
Z.
Pechnik, Sto lialpernówna, F. Kenigsberżanka, F. Weinberżanka. Z. A. Herc,
S. Wejlandówna, J. Szternówna, S. Winter, H.j okiszówna,J ankowski, "Andrusik",
I. Kochańska, F. Pacanl)wska, L. GersztoW", H. Haberman, "Kr610wa Saby",
l. Epstein, S. Szulzyn$!ier, "Strzała",
"Konsul .M.adsen", M. Wolfowicz, N.
Weisman, O. Peterseil, M. Szymkiewicz,
D. Polakiewiczówna, H. Hirszberżanka,
"Usia", G. Szenholc6wna, M. Więciak,
J. Haberv.:ein, Sz. Ewigkeit, S. Kruk, K.
Domanowlcz.
PoWieść Kornela Makuszyńskiego
p. t. "Po mlecznej drodze" otrzymał drogą losowania P: A. Modzelews.ki. .
~agrodzem przez losowame (zad~a
bOWIem z nadesłanych pocztówek me
zasłużyła na \-vyr6żnienle) zostali:
1) P. A. Koliński.
2) P. "Iskierka".
5) P. A. Krukowska.
4) P. T. Strauch.
5) P. A. Dembiński.
Na~odzeni po odbi6r nagród zech~ą si" zglosi~ do r~dakcji "Głosu"
dnta ~-') .sŁyczma pomiędzy godz. 5-6
po po ".dn\U.

W Anglji

Rozwiązania

j~st

900 OOO
Q

osób bez pracyl

szarady t logogryfu, umieszczonych dnia
24-go grudnia w "Głosie Polskim".

na kt6re zapraszają krewnych, znajomych

I

nych C munduraoh i zamaskowani,
na katarynce, lub sprzegazety nale~ą ju~ do poiltacl popularnych na bruku londyliskirn .... Dystyngowane maniery
tych biedaków, króJ ~użJtycll mun,lurów, spos6b uczesania, ruchy wszystko to wskazuje a~ nadto,
że uje mamy tu do czynienia z
osznstwcm, ale z istotną n~dzą
powojenną,
z ofiarami wojny i
pO!tOjll!... Szpalty dt'obnyclt og-ło ·
9..,eJ1 w "Timesir~", zwane w LOJ '
dynie "agon; columns", rozbrzmi ewają już
oddawna rozpacznemi
prośbami fnwalidów i ludz,i wykoIf'jonycfl przez WojDę - o pracę.
Tf?:y potę~De organizacje - na
CZele jedllej z Dich stoI marsza·
łek Haig prześcigają SIEl od
rtw6ch lat w g'orliwej pracy nad
wytworzeniem możliwyoh warunków bytu dla dawnyoh żołnierzy,
kt6rzy obecnie skazani są na przy·
m11 sowe bezrobocie.
Pomimo tych wszystkich wysiłków indywiduaJnycll i zbioro-wych - wielu oficerów, wśr6<'..
nich pewna częs6 obarczonych rodziną-znalazło się w obliczu kompletnej nędzy.
Powodów tego stanu rzeczy
jest kilka: przedewszystkiem po
skończonej woj ni e większość żol
nieny i oficerów angielskich chcia
la odraza iść d o domu, a rząd

grający
dająoy

pragnąc odciązyć bud~et, skwapIł.

zaopatrzonym pałacem z eleganoko
wystawami, pełDemi,
najprzedniejszych towarów, ale
klienci, ludy europejskie nie mog1s
niczego kupować, mając w kIeszeni tylko papierowe bezwartośolowe
urządwoemi

pieniądZfl.
Prle!Dysłowcy przerażeni

bUzkim terminem Nowego Roku, kt6·
ry zapowiada im regulaoję rachunków, ograniczając prodnkcj~
do minimum. a kupcy usiłujll wys# ~
pl'zedać po cenach
niskich częft
stokroć ze stratą.
W wielkioh centrach przemysłowych niekt6re fabryki pracują
tylko po dwa lub trzy dni w t ygodniu.
Obecnie w Ang-lji 900.000 osób
szuka pracy napr6żQo!...
Jak widzimy z tego No~y R~k
w państwie wielkobrytańsklern Dle
zapowIada si~ żbyt r6~owoO i wesoło.

~

l

LOUSZA SZCZUClNRR
MAKS NBU:MAN

Lódż,

zaślubieni
dnia 27.XlI 1920 r.

I
}

Z okazji zaręczyn

Myszki Lewkowicz6wny
Z p. Arturem sternem

\Tie zadośćuczynił

tym życzeniom- serdecznie winszują
anglelskl starał się usilnie
Lodzia i Mal'jaa.
o to, aby zwolnionych żołnierzy

Rząd

zająć w przemyśle; przedsiębiorcy,
właściciele fabryk, ltopalń szli mu

wtem jaknajllJjal.niej na

rękę,

ale

-

Zamiast kwiatk6w w rocznicę
śmierci ukochanego synka i braciszka Maniusia, Rafałowie Margulies
i dzieci na Dom Sierot (Północna 38)
500 i KlinikEl Położnic~ (Sienkie.
250-1
wicza 83) 500 mk.

jednak liczba bezrobotnych wzroZdemobilizowani oficerowie ulłcźnymi sła do liczby bardzo pokaźnej.
Szaradal
I
grajkami i sprzedawcami gazet.
Lloyd Georg'e rzekł niedawno,
:/.e
.A.nglja
jest dzisiaj niby dobrze
A - po - sta - ta.
I Dziwnem i nieprawdopodobnem
:
wydać sią mo~e, ~e w kraju zwy- -----~L ogogryf:
cięsl\im i !tak uprzemysłowionym
Szkoła
Józef Piłsudski - Tadeusz Ko~ jak .A.uglja znajduje siEl bodaj czy
U
ścluszko - Naczelnik Rzeczypo- nie największa ilość bezrobotnyoh
trwale firanki w paseczki 10-4
spolltej-Polskf.
i ~e tam zdemobilizowani żołnie- DyplomowaneJ Uczenicy szerokości oraz bawełniany to·
blnzki 5-4 szerokoścl,
rze i oficerOWIe muszą walczyć z Paryskiej Akademji war nawlrulUego
wyrobu.
Kroju
Trafne rozwiązania nadesłali: R. biedą. A jednak tak jest istotllie ...
R. SZAJBE, Wysoka Nil 4il.
Szner6wha, "Wiluś", H. Piotrowski, M.
ITure5(101l-lent londyński "Figa- . Apolonji Kopydłowskiej
(przy Wodnym RynkU{71~1I
Zmigrod, S. Szymkiewicz, L. Besser,
"Mira", B. Kajzer6wna, T. Pacanowski, ra", p. OktClWjUSZ Dllplessis opo· Łódź, Piotrkowska 154.
ZAGUBIONO
"Halina", K. No"er, C. Glicenstein6wna, wiada, że pewnego dDla widział w
Nauka kroju, szycia,
E. Kenigsberżanka, j. Mikulicki, A. Her- stolicy Anglji ozłowieka w mun- pasowania 1 modelowa- w dn. 30.XlI 1920 czerc6wna, N. Szpigieló",,"a, j. Feinberg,
durze ofIcerskim bez odznak szar- nia. Uczenice otrzymują wone korale. UpraA. Prussak, M. Markusfeld, ~. Chernes,
sza się znalazcę o odży,
kręcącego
korbę katarynki. swiudectwa.. Kurs wszelj. Hausman, W. Run~sbaklt1, .M. He~
kich robót ręcznych. Za- niesienie za wynagroszenberg, A. Glicens~elt1, B. Ghcenstel- Lewa noga, ucięta nieco POUiŻAj pisy od 10-1. Dla prs- dzeniem 200 marek na
n6wna, M. M~WSZOWICZ, W. O. Kon6w- kolana nie byla uzupełniona cująbych kursy wieczoro- ul. K~rola Nt ;I, m. 8, III
na, J. Pryssewlcz, A. Holcman, "Motru- protezą. Wokół tej ofiary zgro- we. Sprzedaż fasonów pa- piętro, front.
265-2
na", "Czama Pię~ć", M. T ..Kon6wna,
piero~ch.
253--1
M. Fuks6Wnll, A. Knorozowslu, .,Rytop" , madził się łum ciekawych, których
S. Gutman, "Iskierka", Liii PalmIska, oczy starały siEl przeniknąć czarną
'cl·c,·el
M. Dawidowiczówna . MaJ'ula" M. Da- maskę, osłaniającą rysy twarzy
,
,"H. i A.
widowicz, "Mała", I. 'Birnsta;n,
Ukończona
10-15 warsztatów, s własnym
W." L Małkes6wna A. Krokowska, oficera...
poszukuj!! posady w lokalem, poszukiwany jako
o..,zzwiścle
oszustwo
w
posz"Sp~rtowiec", M. Ge:sonowicz, "Orzeł
szkole, lub odpowiednie- wspÓlnik do dobrze prosperująg6r śnieżnych", A. Kolińskl, R. Janl:o- c&ególnym wypadku nie jest wy- go zajęllia. Oferty pod cel;l0 przedsiębiors~wa fabrykawyrobów bawelnilonych
wska, I. Segal, J. Baumgarten, E. Rajs- khtezone, boć nie tak truduo po- "Przyrodniczka" do zło cYJnego
Ofer~y snb. ~P06Z'Ii.iw·an:, wlafeld, j. Gorlicki, G. Rajsfeld, A. Szyfżenia w adm. "Głosu".
scici~l warozt"tów ~kac1~~~~
man6wna. "Fiłon" , H. Ant., "R6ża beL starać sip, o st.ar~ Dl'!' Ju!' - ale
248-2
kolców" •• Kot'na.puszc1t.V", Franek Wol- tacy oflcero',nu ,i' .. :'.I~graJowa-

I

Zawodowa kroi i szycia

a

Do sprzedania Grono stajo

przyrodninka Włas

tkalni·

I
mufka, korale i inne
rzeczy są do 8prze~snia.
orer t y su.
b P L do adm.
• •
GłOSU".
122-1

Do sprzedania
urządzenie

mlecu!l\\
lał!'.
równie t sldep, pokóJ i lmchn\
s elehtrycznem oświetleniem
palto z knraknłowym kolnt

rzem nn watolinie, cza.rn.. Skwerowa ;xl 22, kawi~ll1a.

eh. Reitberger

Piotrkowska Nr. 64.
Sienkiewicza Nr. 9

został upoważnicny
wykupienia
handlo~ uo

przemysłowych patełl. ów
oraz żądanych do t go
koncesjI.
I
szczególności

W

dla

~

przy nop roc;.edur~e paten

przlldsiębiorstw,

\fej

wat(ne

nowozałożonyr.

\oWA .

l oN!

z

I

św

Wielki wybór!

-x-

W poszukiwaniu

Swetry zagraniczne
Coworcoly i gabardiny 'Ir~f~:IQ~.

szczątków

małpoluda.

Nowa wyprawa naukowa.

w tych oniach wyruszyła z
Ameryki nowa wvpra\va naukowa,
ht6rej celem le8t wszr>ohetronne
7.badaniA A.'7;j1 śr n o!;owPj. a w
SZCZE:1g'61 n o!lci
central n pi wy1.yny
mong"oJsldf'j. Antropol()~~()wie, archeolodzy, zoologowie i pateontoJodzy, 7.mobilizowani zostali d I" "
tej el\!'!ppdyoji, zMpatrzon/".i w
znaozne fundusze, jakiA zło~yll na
nią prawie wszyscy miljonerzy a·
meryksllscy, mt~dzy innymi firma
Morgan.
JpdnAm z zada~, jakie postawib sobie wyprawa, ma by~ od·
szukanie kopalnych szczątków jestestwa pomf~dzy człowiekiem a
o którem legenda obiega
którego
nie zna-

małprt,

~ea~~~~.lecz

dotąd

LEKARZ -DENTYSTA

Szewioty, ODstony

Chustki

i wełenki

Zefiry, płó[ienka i ~atyny n~zr~t
Wardizetły

Ł

DZ,
· t r kow
k a
92.
P 10

i Batysty

we w!)zystkioh kolorach.
21)2-~

Ceny

Z a kia
•

przy!tępne

I

".~·':·I' ..·- ~"

0,;:'_' " ~..... ·., ·· ~·l, .

· k ·
M 1eSZ an1e,

szkól
w Lodzi.

Uniwersaluy

b2DIJDOWY

6 BP.

"Koraus"

Ogólnik i Samueis

A.ROMER

A..

..

Tajemnice Nowego Jorku.
Fala zbrodni, występująca obecnie
w Nowym Jorku, przybiera charakter
wydarzei'l, mających smaczek specyficznie amerykal'lski.
Sensacyjnem wydarzeniem tygodnia
jest dokonane odkrycie, że jedna z osób, należąca do bandy złodziei automobilowych, która zabita świeżo inspektora policji, jest nie kim innym, jak tylko żoną bogatego agenta chicagowskiego towarzystwa ubezpieczeń, John Walter Brocksa.
Żona Brocksa zostala aresztowana
w Waszyngtonie, W towarzystwie dwuch
ludzi, również osadzonych w areszcie.
Pani Brocks, która została zraniona w
łokieć kulą rewolwerow~ zabiteęo policjanta, przeczy wszelkiemu udziałowi
w tej zbrodni i odmawia złożenia wszelkiej innej deklaracji.
.
Tymczasem. zbroqnie wydarzają
Się W dalszym cIągu. Zona pewnego
bardzo znanego lekarza, została obrabowana ze swych biżuterji w Parku
Centralnym,bandyci
gdy szla
na obiad.obraW
Brocklynie
automobilowi
Dowali magazyn, zabijajac stróża i uwożąc towaróW na sumę 25,000 frankóW.
Cala policja rezerwowa zostala zmobilizowana. Patrole samochodowe krą
żą dniem i nocą. Utworzono 600 no·
wych posad dla agentów policyjnych.
Potworzono punkty "strategiczne", gdzie
policjanci, mając do swego rozporządze
nia motocykle, są każdej godziny gotowi na wszelką ewentualność.
Co się tyczy składów jubilerskich,
handlowych i banków, to pozwolono lm
')rzedsięwziąć wszelkie ~rodki obronne,
bez żadnych ograniczeń. W rzeczywi, to~ci nie czekano wcale na to pozwoP fIIC,
lecz uzprojono swą służbę od
ci p czubka głowy.

ReaIne

SZ~~jcera.

,.~v

',)""

793-8

Lekarz - Dentysta

N. Rozes

.

Przyjmuje od g. 11-2 i
od 3-~.
698-1~

Dr. Schweig

n-e 3"',

B-iD' klasow.e Gimnazjum

Chor. skórno i weneryczno.
Usuwanie szpecących włosów.
Prsyjmnje: od 1-3 i ł-8 wtecs.
Nledslela od 8-1. Panie od 4.-6

Piotrkowska 82

Posznkiwania takie robiono ,już
Franciszkańska
niejednokrotnie, leoz nie przynioaA
sIr one dodatnich wynik6w, cała poleca ze składu swego
więc hipoteza o istnieniu małpo- nowoczesne rzeźby gotoluda spocz)'wa na bardzo wątłych
'
podstawach. Znaleziono miunowi- we pomniki w różnych
cie n~ Jawie czaszkę m~łplą, obok I gatunkach: z g r a u i t u,
kt6re] leżało udo ludzlne, P~óbo wano wysnuć stąd wniosek, l.e m a r m u r u i piaskowca
oba te szozątki należ~ do jaltie
białego i ozerwonego.
g-oś pośredniego tworu, który wypf'łni
brakujące
ogniwo, nau!ra
jednak nie mogła uznać dowod6w Uprzejmie proszę Szanowną
tych za dostateczne i przeszła do Klijeatelę o łnsko.we pofatygowanie się do mnie.
porządku nad człowiekiem z Jawy.
Trudno przewidzieć, czy nowe badanla przyniosą lepsr.e rezultaty,
P. S. Wanny kąpielowe
w każdym razie społeczeństwo aZ głębokim szaounkiem: Al. Brodaty.
merykallskie interesuje się tywo oraz płyty marmurowe dla
- elektrowni. - nową wyprawą, kt6t·s zabawi w Azji lat piąć.
261-1
Znalezione wykopaliska zło~o
Ile zostaną w muzeum bistorji naturalnej \V NOW)'Ul Jorku.
składaJące się z 6-ciu pokot z wygodami z komfortowo urządzonym salonem, z perskim dywanem
Żyd.
średnicll
7 na 4, obrazami, ca.łkowicie urządzonym gablneMiesiąc aresztu za zhczepianle
~.m dentyst., oraz innymi meblami, oświetlenIem
kobiet.
elektrycz., oraz gazem, w oentrum miasta, za cenę
mlljona mk. całkowicie do sprzedania. Oferty do
W sądzie londyńsldm oskar~y
Egzaminy wstępne do wszystkich klas, .Głosu Polskiego· pod ..Lekarz-dentysta M 1890·.
ło dwóch wojskowyoh banIdera
próoz C., r07.poczną si~ w poniedziałek, dnia W okresie jednego tygodnia sprzedane być musi.
Falrgrieva o zaczepianie kobiet, 17 stycznIa 1921 roku.
któr€lgo byli przypadkowymi świad
Zgłoszenia przyjmnje kancelarja, PiramokamI. Os I(lJf~ony bankier oczekiMOTOR
wał na tramwaj i w chwili, gdy wicza 7, w godzinach przedpołudniowych.
990-3
wysiadały z mego
dde kobiety
zbJi~ył Slą do nich j zaczepił je
Najnowsze.1 i najsołiuniejszej konstrukoJi,
Skład materjałów dentystycznych
mÓWIąO coś do nich
szeptem.\vszelkiA części składowe z najlepszego materjału, łatwy do obslu!tlwanla i transportoFairgrieve broni się tern, ~e oczewania. Nadaje się wyśmlenloie do poruszanIa
1(1\\"ał na stacji na
swoją żoną,
'1\ szelkich maszyn rolniczych, małych tartaków
która miała tramwajem o tej po i młynów.
rze nadjechać, a będ~o krótko·
Piotrkowska 23, I piętro) front.
Dostarcza natychmiast z. składu:
wzrocznym, zbli~ył się do wysiaGeneralna Reprezentacja na Polskę
Polecamy wszelkie materiały i instrudających pań, nie powiedział jedmenty w zakresie dentystyki.
ndk do nich ani słowa.
Biuro techniczno-handlowe
SkłAd czynny od 9-1 i 3-6.
Sędzia wydał wyrok, te oskarKraków, ul, Długa Nr. 74.
żony widocznie zabawiał się zaczepianiem kobiet, za które ską
ZUJ8. go na zapłatą 40 szylingów,
.lezle dla mIJ.o. l przemysIu.
921-3
lub na miesiąc więzienia.
od k'
Pary t, 26 grudnia, (PAT) oP
dyskusji nad interpelacjami Izba
deputowauycl1 przyjąla 300 głosa·
Zapisy kandydatów na 2-ie półroczq w kanmi przeciw 230 porządek dz ' enny
celarjl Gimnazlum przy ul. Pomorskiej (Sredniej)
wyra~ający rządowi zaufanie.

Tow.

Dr. t Silberstrom
Zielona 11 (r6gZachodnleJ)

teczki
___._____
Bielizna damska i męska

DATY (veI Bru der)

leńskie gimnazjum l~dowskie

8'4-4

=_~

:t1.rn1Y

•

ulica Kilińskiego 47
przyjmuje od lO-li 9-e.

Prześcieradła, ręczniki i chus-

tI

Flanelo w różnych kDIDrach i gatunkach

M B

E. Morgenstern

i pledy

Madepolamy i płótna
Metkale ł purpur na wsypy
i piernaty

zagran;cz,10 .

Eta'niny,

Ciepło

Dr. med •

Choroby oczu
PnlfJmuJ. od 12-1115-7 Bronisław
Choroby nerwowe.
Za.adzka B.
wtnowll przyjęeta
800-6
codzłennle od ł-G.
K .. 6tka 10, parter. '18-'
Dr. med.
'p"Ja".ta .ho"' .kduJ.h, ...

Frenkel

Dr. L. Prybulski

Bronisław

laryeuJCfl I Moczop'clowycll,

Zawadzka Ni I.
PuyjmaJe od • do 10
l pół I od 7 cło 8 g. wiecz.

7 1

p6ł.

Krótka 10, parter. 2fI-ł

Dr. SllFRIS

Dr.

Eugen)a Gorazuni

CllorollJ •••••tn.. I dz/ec/ue

~gier.lra N~

IrenkeI

Choroby nerwowe
przyjmuje od l) l p6ł do

54,

Piotrkowska 121. 18-2
CIJoroby kobiece I wePrzyjmUje od 8-11 rano
neryczne u kobiet.
i od 4-15 wlecz.
Przyjmuje od 11 I \>ól de t
róg Aleksandrowskioj.

iod 4-8. W niedzielę,
od 9-1.

D r.

święta

1I!l5-1

Dr• med.'Z
Aronson
,

M.Choroby
fajl-Roteoberuowa
wewnętrzne.

akuszer ł
powrócił

ginekolog
na atał.
J. ROTENBERG i przyjmuje codziennie od
Aleja Koścłuszki ]>i 22 4-6,.w niedzielę 10-12.
(S
) ""In
Z.elona .Nil 5. 8ł·~
pa_cerowa,_._uv-_"_ _ _ _ _- - Lekarz.D.nt~st.

___

Kra'U7łee Męski

Berna.rd

Kry S Z t a

Piotrkowska 24.
Specjalnośf:

ł

261-3

roboty futrzane. 61-1

Fabryka gipsu wCzerkasacH

Zarządll

Lwbw, .... . a ' aja II,

dostarcza GIPS pierwszej

Xrochmal

jakości.

ryżowy

gwarantowany czysty włoskiego 1 hiszpański.
wyrobu od 6,()(,O ko. '\nwyt dostarcm
Philipp Toch, Wien I. Salzthorgasae 6.
168--ł

Posluku)8 ę

.1••~:ar:~:tJ1Uj.~I!C:6łd~. ~~~!!!ICIl.~::I~:~~~;::I~ ~~:::

z 2-3-4 pokoi

--

lokalu

centrrun miasta na skład,

W

Tanie zakupy umożlhviają ~~ł~;i~
~~::!~·SUb~f:ś~adr.roszę
Pk·

s~:~

db·
oazu Ujemy
::':6#,~!~~; ·:dp~~~:d~l~::~":nf.'lo g:~~~i. lnacIn ~ r~uu ~cJ~ cenMOo~~r~yU .kl~~ ~~~~tJ -~ ad~:
S. L i b er m a n ·
.,Głosu".
jędrnej
O.... c.·sk·., brodawk.·
stracji

KRA

z najlepszej
skóry,
(KernIeder, gestreckt) balata - do 400 mIm., troki,
wąże, oraz wszelkie potrzebne artykuły teohniczne do.

lEC DAMSKI

ul. Dzielna M I
zawia damia niniejszym Sz. Inijentelą, iż

p::;'is':~~ ~:Y:~.:::~rn:::~~

starcza najtaniej ze

Uwaga: Na żądanie Sz. Klijenieli robota może być wykonana ff przeciągu 48 godzin.
65-1 _

Najnowsza moda

i przyjmowanie reparacji, k npno i sprzedaż.

piotrkowska 38,

fronł,

1-sze

pięłro.

się

lok a I u

fabrycznego na 10 do 15 warsztatów tkackich
z siłą lub bez, możliwie w oentrum miasta.
Oferty pod "G. R. 1000" do adm. "Glosu
Polskiego".
221-1

KAZEINA

mielona

nadeszła dD Warszawy zGdańska wznacznej ilDści.
Bliższyoh szczegółów udzieli: Poiska

Centrala dla Handlu Wyrobami Gumowymi H. A. K. ł Warszawa, ul. Poznańska (Wielka) M 43, tel. 245-41.
1M-t

stwardniałą skórę

usuwa

.

Sił

.

,.

••

z kDrzeRlem bez bDlu I bez krajania

składu Lewin, fóBź. ul. pańska ~ 18.

lód'(: pOd';órzU).
ni PI·DtrkDw~ba
n 25, - - -......---.....,.;----~ll D _ IIag'azyn galanterj i i bielizny

Wszystkim Szanownym moim

gośoiom i przyjaciołom"

~

dniu

Nowego Roku
składam

_ _ _. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0~_
; 6_-,.;4_

Poszukuje

i

:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-, 86 3

I
FUlE R
~'

U

066-8
529-0

uajszczersze życzenia
wszelkiej pomyślnoścI.
O. RONKE

er
Przejazd N2 2 ~~o:I~~:=:~~

D. 'W"e

ul.

poleca: pończoohy krajowe i zagraniC".me we wszelkich gatunkach. Reformy wełniane i trykotowe.
Żakiety, Bweatry męskie, rękawiczki, szale, ub.anka dzIecinne, chustki dzlecinI!.c. Bielizna damska i męska, krawaty, skarpetki. chusteczki do
nosa 1 wszystko, co wchodzi w zakres galnnterji,
po oenach przystępnych.
2JO-l

Firma

branży

mająca. in~eres

-

manufakturowej,

w centrum miasta.

przy ulicy
Piotrkowskiej i ciesząoa sią w ś',viecie han·
dlowym dobrą opinjq, poszukuje

,

Kawj,arnia-Restauracja
"Hotel Manteufel".

I

I

Hurtowy słkad towarów kolonjalnych
połąozony z

importem

śledzi egzyst. od

70 lat w Poznaniu, ze starą wierną klijentelą z

kapitałem najmniej

MIr. 5.000.000 dla pointeresu. Dobry zysk zapewniony.
Ofer~y do: Simon r Gołtschalk, Poznań, Oferty upr. zJożyć w adm. "Gło su" pod lit.
W.ialIr.t. lt U.
;
169• P."
22g~a
korzystnio do sprzedania.
\

większenia

SOho1a

-

Rok ekcjt politycznych.

wi

między

l

~t\tc7.nilt

innymi, na str. lIS,

nastąpił przełom wyraźny, za
powiadający jej likwidację, wówczas
weszła na stół w całej okazałości
sprawa konstytnoji, budz~c w Sejmie
niezwykłe
zaognienie namiątności,
z którego w 1920 r. nie wynikło

skiej

g:l~' były

konkretnie, Jakie są sprawy sporne
w konstytucji i O co sią toozy walka. Pod koniec roku namiqtności
walki o' konstytnojq nieco przygagasły
i widać było mo~liwość
drogi, wiodącej do takiego lnb innego porozumienia.
Sprawa rolna w ]920 r. odeszła
na plan bardzo daleki. O ile w r.
191 g wszystkie kwest je polityozne
do niej sprowadzały sią, o tyle
w 1920 roku stała si~ ODa jakąś
"Nebensache", o której mówiło sią
tylko pomi~dzy inneml. I nic dziwneg-o: aktualnemi były sprawy obro
ny kraju, zawarcia pokoju, gospodarki wojennej i powojennej mobilizacji i demobilizaofi, zaś rozstrzy
gnięcie sprawy rolnej, to sprawa,
która głównie, przedewszystkiem
wymaga zupełnego powrotu do warunków ~ycia pokofowego,
Przechodząo
do naj aktualniejszych zagadDi~ń naszej polityki zagranioznei musimy stwIerdzić, ~e
w ka~dej z niob, ozy to była sprawa cieszyńska. czy jest nią gdańska
i górnośląskll, nasza sytuacja na
wschodzie decydowała o ICh przebiegu. Nasze zwycięstwa militarne,
czy dyplomatyozne kierowały rozstrzygniącie tych spraw na naszą
korzyść, nasze klEjski lub błQdy
odwrarały decyzja od nas do Niemiec. W ka~dym razie rok ubiegły
dowiódł nam znakomicie, :te tylko
samodzielna polityka zagraniczna na
wschodzie ?;apewnić moM PolRce
przynale~ne iej miejsce .. pod sloń
cern" i bezpieczeństwo cyranie.
Rok 1920 był dla nas rokiem
gorzkich może nieraz, ale bardzo
owocnych i pomyślnyoh w skutkach
lekcji politycznych.

w najściślejszym

z kwestjq wojny z

Rosją

związku
sowiecką·

Oczywiście był cały
l(westji żywotnych

szereg innych
dla narodu polF:kieQo: st.osunek do Czech i do
N:emiec, związane z nimi sprawy
\;ewnętrznego ustroju Rzeczypospolitej, walki partji i klas, walki O
wJadzę i reformy socjalne.
Ale
wszystkie te sprawy pilne i palące
były i w przebiegu i w stosunku do
rozstrzygnięć uzależnione od kwestji
wojny i pokoju z sąsiednią Rosją
sowiecką,

By dowieść tej tezy rozpoczniemy krótki przegląd doroczny spraw
polskich od kwestii polityki wewnę
trznej. Spra\\ y konstytucji j rolna
nie zostały w roku nbiegłym zdecydowane, wychodzimy z 1920 roku,
względem tych spraw w tym samym
, mniej więcej stania, w iakim rok
ten rozpocząliśmy. Dlaczego? Nie
tylko dla tego, ~e w chaotycznym
i bezwiększościowym Sejmie nie
ruo~na było zdobyć ~adne.i wyraźnej

dla tego lub innego rozstrzygniącia
sprawy ustroju konstytucyjnego i
wykonania ucbwalonych zasad reformy rolnei, ale takM dlatego, M
ogromną część czasu i wysiłk6w
Sejm .iako całość i poszczeg6lni
posłowie w r. 1920 poświęcić musieli sprawom wojny na wschodzie.
Sejm, jako całość nie dopom6gł do
wygrania wojny i do prowadzenia
J'okowań, ale wytworzony na iego
tle blok Obrony Państwa pomimo
szemrania i mruczenia niechętnego
endecji umo~liwił zwycięskie prowadzenie wojn~ j pomyślne zakończe
nie rokowań. Sprawy konstytucji i
reformy rolnej odchodziły tu siłą
rzeczy na drugi plan. Dopiero wówczas, kiedy w wojnie polsko rosyi-

jednak zadnej

.. Przedewszystkiem
zg-łaszamy
uwolnienia SI:)slra Górnego
nareszcie z tej obręczy, w jakiej go
zamyka jego położenie geograficzne
i politycznych. Ta obręcz jest pierwszą przyczyną wszelkich skarg, podnoszących
się z naszej dzielnicy.
Aczkolwiek wolno sią spodziewać,
~e oz chwilą zawarcia pokoju, próby
związku ekonomicznego z AustroWElgrami doprowadzą do wzmożenia
wzajemnej wymiany produkt6w mią'
dzy tymi dwoma krajami, niemniej
pozostaie , prawdą, ~e wywóz do
Austrji i Węgier stale napotykać
bądzie przeszkodq w podejrzanych
przez oba te narody usiłowaniach,
aby odbndowa~· własny przemysł i
zapewnić mu jeszoze wiEjkszy rozpęd.
Jest tedy rzeczą oczywistq, ~e wywóz do Austrji i WEjgier nie zdoła
nigdy zastąpIć dla Sląska i całego
przemyslu niemieokieg-o wywozu,
który, jak mo~na przewidywać przybrać może iak naiwiqksze rozmiary,
wywozu, mianowicie, do Królestwa
Polskiego zwa~ywszy wielkie tego
kraju potrzeby pod wzglądem postępu technicznego. Dlate~o to pozwalamy sobie zwrócic nai pilniejszą
nwagą na ten punkt naszego memo. ł
któ
kó
rJ8 U, W
rym sprawa stosun w,
zdawna istniejących miądzy handlem
i przemysłem Górnego tlląska a Pol
ską RosyjRką, rozwinięta fest w spo.
Bób bardziej szczegółowy. Od postaci, w jakiej uło~ą sią stosunki
z Polską Rosyjską, zale~y przyszlość Górnego Sląska; w imią tego
przeświadczenia, jako natnralnego
wyniku owej śclsłe1' z Polsk'" rp-

cy niemieokiej stworzJt pas oahronny, w którym osadzałoby się
ludność tylko oz)'sto niemiecką,
Wobeo tego, naletałob y polal!ów
w pasie tym zamieszkałych wysiedlić i przenieść dalej, w głąb
Polski Kongresowej, na tereny kolonizacyjne, odsunięte bardziej ku
wschodowi" ...

wiecznyoh gniazd jej pocbo 1/: ' '' ifI,
wszelako mU3imy sprawę so!<''!
zda\...·ać z tego, że Niemcy, cz,\" to
pod rządami Wilhelma j Bismarc';a i komisji kolonizacyj nej, ciy
to pod rządami Scheidernanna i
Noskeg-o. potrafią zawsze wynaleźć środki niezbędno do urzAczywistniania swoi oh nacjonalist j cz·
Oto są potwornodcf, na jakie uyah, oraz imperjalistycznyoh zazdobJwał się szowinizm pruski w mierzeń.
Pozostawi l
p6łtora
miljonll
marzeniach o władzy nad ś\viatem.
D"iś marzenia te rozwiały sią na polaków pod panowauiem prnczas dłutszy w perzyną. Ale na- sldm, to znaczy, na pczyszłOśó 1
łogi I tendencje, które latami i otworzyć wrota zatargom i wal·
dziesiątkami lat wszczepiały Bi~ kom, których skutki, zwa~F\szy
w świadomoM pruskiego mo~no drpgocenność i doniosłość terowładztwa, paJ1ującego na Sląsku, nu, nn jakim rozgrywat się bQ ,1ą,
Ule ulegają tak ryohło zamkowi. wstrząsać nie przestaną podstaPrawda, te obecn,e nie mote już wami 1;y~la ekonomloznego całej
być mowy o wysiedlaniu i prze- Europy Srodkowej_
pEjdzaniu ludnośoi polskie1 z odJ. Przemyski.

1

Czy będzie wojna na wiosnę?

Tegorocznym dźwiękom dzwon6w koncesjami, ale nie wie o tern, al bo nie
wiedzieć. Tymczasem odwaga kraNowego Roku nie towarzyszył już marza angielskiego ośmieliła już innych
brzęk szabel, grzmot dział i jęk ran- sklepikarzy: amerykań.skiego, włoskie
nych.
go, szwedzkiego, a nawet francuskiego,
Nie mąciły już odgłosy z pola hi- kt6rego Wańka już raz potężnie zart,,:,y uroozystego nastroju, gdy podczas wał, lecz i ten myśli, że choć w ten
w.leczerzy wigilijnej łamano się opłat spos6b odbije sobie straty pomeSlQne.
kłem ani rozlewnej w'e60łości, towaOczywiście, regularne stosunki l11mrzyszącej składanym :podczas uczty dlowe mogą zapanować tylko W Warl:::Uoi~e.~trow8kiej życzenlOm: "Dosiego kach normalnych, a wiec pokojo\"';i::h.
Gdyby kupcy moskiewscy chcieli jednoPok6,l ostateczny coprawda nie cześnie handlować na zachodzie i atazostał jeszcze podpisany w Rydze, kować nas na wchodzie, sklepikarze
lecz i ten epilog krwawych zapasów momentalnie zamykali by składy i wywkrótce juz dobiegnie końca. Rocznik praszali kupców zagranicę. Niewątpii
za rocznikiem zostaje demobilizowany. wie czynić to będą i "na wiosnę".
'"I
Wszyscy, którzy w chwilach grozącego
Jak sobie bolszewicy wyobrażają
syiską łączności, wyrf\~amy ~yo2:e- Ojcz.vltnie niebezpieczelistwa mili tary- najbliższą przyszłość udało mi się donie, aby kraje te były przyłączone, zowali się, olJecnie już się .cywilizują". wiedzieć z rozm6w, które miałem W Rypod wzglę . lem ekonomicznym, do Dlaczegóż więc nie zapanowała jesz- dze z Joffem, Manuilsldm, Oboleilskim
Niemieo, przynajmnieJ' zaś, aby do cze atmosfera pokojowa, dlaczego clą- Leszczyńskim i innymi wybitnymi bolźy jeszeze na nas brlilemlę stanu wo- szewikami, biorącymi udział w rokowaNiemiec przyłąozona została cząść jennego 1
nIach pokojowych.
wschodnia, sąsiadująca ze Sląsklem".
- Ho "będp;ie wojDa na wIosnę· ...
Obecnie następuje, m6wilł mi, okres
A oto i ony memorj ał, przez tą
"B,dzIe wojna na wiosnę:, syczą pokojowego wsp6łż))cta rewolucyjnej Ro·
samą hrę w Opolu zlo~ony kall- złowrózbne .Kassandry ~ .naJrozmaIt- sji z państwami kapitalistycznemi. Pre.'
szych skal l sfer. CzermeJą te stra- cedensem jest wsp6łżycie przed stu hcle,rzowl RZf>szy wllpcu roku 1917'Jszliwr słowa na łamach dzienników, ty rewolucyjnej Francji z monarc!lju: .
ZJJęcl obawą, aby wskutek odbu· przewijają się wśród kłębów dymu w ościennymi. Zginęła, gdy orętnie chcla
dowanla Polski Jliepodległej, to rukicrniacb, prz.ebąkiwująje wojskowi, la narzucić im sw6j ustr6j, nie licrc
su n Id eko n omiczn e tf'j ostatn If'j f'zepcą kum08zln1 zwargoczą .n.lache- się z przemocą. Będziemy ostrożnie-si
.
.
.
'. rzyM z czarnej giełdy, unoszą Się po- i nie powtórzymy błędu Francji, Chceze .SI~sklrlll nie ulf'gł~ 7.upp.łno,ł mruki złowrogi P, jak .jadowIte opary, my na fru'1cie ekonomicznym, a r{,c ' \ LoZrn181l1P, luh
zgoła
nie zamkI , nad marznącymi "ogonkami", mkną, jennym wykazać wyższość naszych zaprzemysłowcy górnoślnscy ucieka- kolp~rtowan.e przez z\,:innych agentów sad_ Calą energję skierujemy na odbują sią do środłlów dziwacznych i na kresy I rozhrzmIewają głośnym dowę ROSJi i wprowadzenie w czyn idei
komunistycznej. Tern pozyskamy solJle
.
t··
d
l Ot
echem po terenach plebiscytowych.
St.Or.
wpros llle\Vlarogo
rrua k-anIU
. t emu przeci ws t aW1\;
.\ na- ludzkość wszechświata. Nieodzownymi
-l
b Oyr
•. l. ł o, Pnal
samprz ód , c h C~f' I y ou~ ca ~
O - leży bezwzględne, kategoryczne .Nle I" warunkami powodzenia naszego jest
sk~ poda? w. Jar~mo IIIewoII: ani
Wojny z .'ipmcami lub Czechami spokój na granicach i oż)/wlone stosunmDlej, alll wlEjceJ!
nio mają na Jll:r~li nawet .kruki". Li- ki handlowe z Zachodem.
Inna rzecz, że podług mnie droga ta
"Trzeba, abyśmy powstall prze- C!1:ą tylko na wojnę ponowną 7. S0'Yciwko tf'IJIU mniemanilI jakoby clrpją . . Jasncm .i.est . ze nie Polska: ,Ją prowadzi do zaniku bolszewizmu w Ro
.
.
'
"
wypOWIO, alboll"lom trnktat ryski z sji. Tem lepiej. W każdym bądź razie'
ki niejednokrotnie oświadczał prze- Polska. stać SH~
~lllała p~ńst.\\ PIIl pewnością zabezpieczy nam spełnienie niech tam sobie w Rosji gospodarują
mysłowcom i g-órnikom Sląska, ~e zupell11e alltollomlcznym ł meza- naszych umiarkowanych, ale hezspor- jak chcą, byle nas nie tykali.
rynek niemiecki i zachodni iest din leznym od Niemiec Austro-Węgier nie słusznych żltdań i aspiracji. GraGdyby zaś zwolennicy wojny znÓI1J
nica ~2 ~aździerulka zadawalnla ol: W Rosji zwyciężyli (choć podobno j::-",
nich zamknięty, iest zastrze~ony dla i R O S j i " . '
.
brzymlą WIększość narodu polskiego l ich tam nie więcej, niż u nas), to bę
górnictwa i przemysłu Westfalji,
Ot~, lak stawiają .spra\T~. po· w~'wołuje -protesty tylko ze strony
Saksonii, dla produkcji berliński~j. tentacI przelllJsłu nIemieckIego, gal.. tki obszll.rnikówkresowych. Dodaj- dziemy umieli odeprzeć ich najazd. Ternbardziej, że choć napewno nie będzie
I tak było istotnie. Przemysł rdzen- opieraj<lcy bogactwo swe na ziem: l1\y d~ tego nIelicznych karjerowiczów wOjny "na wiosnę", przezorne wla9~e
nie niemiecki przerósł zapoc,rzebu- poJsltit'! i na pracY półmiJjoua szukających awansów :v perypetjach wojskOWe nasze W myśl zasady "SI VIS
,- ó
I l hl'
,
wojny, dostawców wOJennycn, chcąpara bellum", będą się mialy na
wanie wewnątrznych rynkó w nie robo t lllk
w po s {IC .
cyc b łowió miljony w morzu krwi pacem,
mieckich j już zaczynał sią w ich
Slwro ujarzmienie Polslti oka uratniej - i lista 7.wolennlków woJny ostrożności.
Pomijając jednak merytoryczną stroobrąbie dusić. Produkcja Gómcgo zaloty się niem021iwe,
wtenczas nietylko .na :viosnę", ale i .co wiosnę" nę sprawy,
chodzi jeszcze o coś inneSląskn. szukała dla swy ch wyrobó w należalub,\': "zrob:ć Z Polski pall- uędz;e zll.m~m!!ta. .
go. Otóż musimy wreszcie dokonać
rynków zbytu na wschodzie, przede stwo zostaj:lce pod l,rotektoratem
l o.zo~taJe pytaOle, czy bolszewic~y gwaltownej zmiany W naszej psychice,
'
_.
salr:l[H DlO zechcą pchnąd pooowm6 przekształtować ją z .. wojennej" na "powszystkiem w Polsce Kongresowej, I_ zaletnosl;lą
od NIernIce, na wzór na nasze żyzne łany i ugory horu kojowa".
Jest to zadanie nielatwe, ale
na Li twie, Białej Rusi, Ukrainie, prowincji dawne!!,o c~' sarst\raRz]fIl- zdziczałego i rozwściegłego z głodu i
musi być bezwarunkowo dokonane, gdyż
wreszcie w Rosji.
skiego ... \Yszystltie środki Iwml1- nędzy żołdactwa moskiewskiego.
w przeciwnym razie nie zdołamy wyi II(. II~e)
Perspek~ywa.ta uśmieoh~ ~iQ bez- pędzić widma wojny z naszych umysłów
Dziś I,raje t.i' bqdź są w posia- nil,ac]'i (.]roo-j żelazIle
.
"'.
_'
spr1.cc7.l'ne 'lrockwmu, oraz melednemu
danin polskim, jako polskie odwie· powlUny sta~ SIę dZICUZHlą n "sar- Nachankiesowi, lecz przenikliwy w i halucynacja o "wojnie na wiosnę", jak
nieodstępna zmora, budzić nas vędzie
czne dziedziny, bąc1ż ulegają wpiy- iltwa niemieckiego. Te same wła- rozum polityc7.ny Lenina i przehiegły wśród nocy, a W dzień krępować ręce,
welU polskim,jako związane z Pol- d ze obj ąć Powi n n y zarząd Poczt spryt dyplomatyc~ny Cziezcrina nie- rwące się do pracy nad odbudową wła
wą~plil~ie zdołają powstrzymać ich snej pa,istwowości, przemysłu i handl,.
ską wspólnością kultury, bądź ie~ i T e l.c ho-rafów . i Itabl! " : .
WOJOWOlczy zapał.
reorganizacją w dziedzinie ekonomic~
Polska służy między nimi a Slqskiem . ~Iezalc~n!~ od tf>] pro.by WIlORozumieją oni, że naród, który w nej l aprowizacyjnej.
za najdogodniejszą drogQ. Na domiar slema tradYCJI klasyczlleJ staro- końcu. ]917 r. omanili hasłami niezwło
Wojny na wiosnę, ani w Jecie, ani
Slqsk Górny poprzez Wisłę i jej źytn ego Itz ym u, d I a po ten tatów rznego zwołanIa Konstytuanty (a nio
kiedykolwiek być nie powinno, bo gdy
dopływy tak ściślo jest związany Górneno Slqska stoi poza nawia - dGplero 1><> 2 miesiącach, jak zamie- będziemy mieli nią skrępowane ręc~ i
b
rzał Kiel'cllski) oraz chocIażby sromot·
z Polską całą, a przez system ka- sem \\~sze.II{1-(;'1~ \\..ą t r l'I w. o ś'
CI
",ez· n!'go (~pocho.hny.i U), byle nat:F hmia, zajęte umysły, to skorzysta z te$!o IlICnalów już istniejącyoh j pl'oj -kto- względna kOIlI c eZIlOŚć el{(,nOUllcz- stowego pokoju 2i Niemcami, - że na- donoszony i poronio!1y płód Wil:;ona
wanych z Litwą, Białq Rusią, a M- lIa od,'['wvuia od Polski o!d-eg-ll ród ten, jeśli llTr.etl'7.ymał dodatkowe Liga .,Nabobów" ,-por~żllych mocarstw,
zajmujaeych się "liga::icm" .narod6w s!awet ze sllm!1 Rosją, że połączenie BGtlziIi:cl';i('''o tudzie~ \Yieluńskie tr7.~ lat~ wojny, to w każdej chwili bych ~ by narzucić nem jeszcze kilka
,
,.,
l"
011
l-i
mozo
SIę zbllntować przeciw swym
7. pn(lstwem polskiem otwjerl\ przed '~- o. CzęstoCI~ow~,le~o 1.
(us,.e. ciemięzcomi,icdnymzamachemRprr,ąt- plcbj,:;cyt6W, "konsultacji woli ludności",
górnictwem i hutnictwem śląskiem !f o, z tyli:. aL y .18 \\cleltć do Nle- oąć ich wszystkich z powierzchni i traktatów gwarancyjnych dla mniejszości narodowych, mimo, że "mister
nieograniczone wprost widokI roz- mlec. Jpst to, j3. ~\ Włlsz,'j Exsce- ziemi.
Padrilt~ki" będzie się grzecznie, kłaniał
,voju.
l en cji \\i ado wo, zasad n Iczy postuOzują doskonale, że wierzyciel n!e i nam:ętnie obcałowywał WaldemaraŚląska".
7.echce pr?longować .ad infnltll~"
Że Sląsk Górny stanowi, pod lat Górlll'go
,. .'
, . _.
krótkotorllunowego wekslu, wystawlO- sów czy nawet papuasów.
Zaś na terenach plebiscytowych dowzględell} gos podlu' czym, organiczną
.\\ Jaki spo~6b wsz,\k~e CI 'przy' nogo przez firmę "Lenin, Trocki i Sp"
całość zresztq ziem polskich. nie za · jaclPle OSObIŚCI l doradcy WIJhel- i lada dzie(l przyśle komornika, klóry brze płatne indywidua będą podszepty\vać g6rnoślązakowi lub ntwinowi: "Bę
przec7.ają sami
niemcy. Owszem, Illa II wyobra~ają sobie istnleJJle wyp~sze wyrok .opieszałym dlużnikom dzie wojna na wiosnę!" i odradzać mil
"Jąska
w
razie
oddziell'niA.
Polski
na
.ICh
:własne]
skórzo.
Roz~l~dDlo.lst
stwierdzają to l1lemcy śląscy IV sze• •J '
. d Ił d akC.lonar,]usze R. S F. R. R. postano- wypowiedzenia się za Polską, która ~c
regu materjałów, poświEjoonych roz- od Ros.)1 ~ W.tedz(\ 0111 O ( a. nIe, wili wiQc rozpocząć stopniowe spła- zaraz weźmie do wojska.
Szerzenie pogłosek o "wojnie r,r
biorowi warunków produkcji miej- ~e supremacJa, przez tal! nielIczne canie zaciągniętego długu.
scowej i skladantch na ręce lian- grono plutokratów wY\\]('l'ana na
Złożono do archiwum hasła wszech- wiosnę", kt6rego się dopuszczają r6Ż.l'
osobnicy, bądź dla intrygi polityczne'
clerza Rzeszy, bądź przez Izbę lIan- całą ludność polską ~Iąska G6r- świo.towej rQwolucjl i udano si~ do bądź dla maneWru ~!ełdowego, bąr1ź L , _
nego,
trzyma
się
jed
ynle
gwałtem
angielskiego
kramiku
-po
kupno
przydlowq w Opolu, h,~dź przez Związek
glupoty pop ros tu, winno być suroWo lujaslu!\we naruszenie odzlewku i innyoh prozentów, by za- rane, gdyż osłabia nam kredyt moralny
właśoicieli kopahi i hut górnoslą j .stanowi
tkl\c pysk rozpoozynaJącemu bec:r.eć i ekonomiczny zagranicą.
wszelkich praw ludzkich I ob ywu- stumiljonoweillu Wańoe. SklepIkarz z
skich w latach 1915-1917.
więc zada nam ktokolwiek pyWielcy przemysłowcy niemIeccy telskich. '1'0 też lęknją sią OUI poc7.ątku bał się wpuścic do siebie tanie,Gdy
umieszczone nad powyższemi wywladzy
swojej
utracić,
i
oto
jak.ich
ludzi,
którzy
do
niedawna
~rozHi,
że
Górnego Sląska dowodzą w swyoh
wodami, odpowiadajmy zawsze i wsz~
wywłaszczą ze wszystkie~lo.., lecI'!
memorjałaoh, że najściślejsza łącz imają siEJ środków, aby J-ą zabez- go
gdy mu błysnęli -przed oC7,umi bry- dzie jaknajkategoryczniej :
ność z Polska, stanowi dlB Sląska pieczyć:
.
lantami i złotem, dał flię skusić i roz- Nie, nie będzie, być nie może
I nie powinna!
"W celu powstrzymania na te- poc7.ął targi.
sprawą bytu lub niebytu,
Inna rzecz, że Wańka za te prezenPrzedstawiając
swe postnI aty tytorjum niemieckim agitacji polHełl'n/lc Llń$kf.
kanclerzowi Rzeszy piemiellkiej, Izba ski ej, której wznowienia 1 roz- ty sam zapłaci i to grubo wszelakierni
Handlowa w Opolu, w memorjale szerzenia oczekiwać można po
z dnia 24 wr7;eśnill llH6 roku. mó- wojnie.• nale~ałobl. wzdłut uani-

Folska, jako rynek ala przemysłu
Związek, w jakim Sląsk Górny
pozostaje z resztą ziem polskich,
ma oharakter obustronnej, obopólnej zależności.
.
Nietylko ione dzielnice Polski
uzaletnione są od Sląaka i jego
bogactw: równieź Słąsk Górny poy.ostaja w zależności od reszty
dzielnic polskich,
Zale~ność ta niewątpliwie siln& w oałym zesJTOle ~ycia gospodarczego i narodowego, ze szczególną występuje wyrazistością w
ściślejszym obrębie tyoia
ekono'
micznego.
Istotnio, wystaroza spojrzeć na
mapę, aby od pierwszego rzutu oka przekonać sią, te dla węgla,
żelaza, a także dla cynku, 010 wi u
1 camentu śląskiego Polska jest
najpewuiejszym, . najkorzystniejszym rynkiem zbytu.
Sląsk GÓl"ny, b~qcy ziemią historycznie i etnograficznie polską,
posiadający odwieczną zwartą ludność polską, wrzyna się głęboko pomiędzy dwie dzielnice obecnie zjednoczone Polski: h. Kr61estwo Kongresowe i b. Galioję, którt'j linja
graniczna zo Sląskiem Górnym jest
przedMona t~kąż linją Sląska Cieszyńskiego, ziemi również niewąt
pliwie polskiej. Tyłko na zachndzio
graniczy Sll1sk Górny ze Sląskip.m
Srodkowym i Dolnym, lecz kmjo te
posiadają pl'zrlTlysl własny wysoko
rozwinirlt·r; Slask Srodkow"f oddalony od górnotilą"ldego rewiru wG gl 0wo-hutniczego o 100 km. posiada
niedogodne z nim połączenia drogą
wodną, gd~ż il'dyny hnal Ktadnicki,
~aczynającr f;il~ II Zabrza i wpadaJący do Odrv, jl'st zbyt wązld i zbyt
wiele posiada ~luz. aby mógł poważniejsz'l r<:!l Q odgrywllć w transporcie węgla i ?;plaza w głąb rynków niemieckich. A tymczasem pl'Odu1ct~, te nie lubią kolei żelaznych,
jako nazbyt kosztownych. O współ
~a\, (1(lnir'Lwie tedy Sląska z węglem
l Ż(+ ,7.t: 1l1 westfalskim, w I)brębie
gran ~ ni" mleckich tudzie~ na ry nkacb znchodnich, nie mogło i nie
mO'łll być mOWT. Sam rząd niemiec-

ostatecznej decyzji.

ka~dym razie sprawa konstytucji Rzpltej była jeszcze tylko mgła
wicą,
pod koniec roku spoleczeń
stwo widziało przed sobą bardzo

W

00

następuj e:

tądanie

Rok 1920 rozpoczęliśmy pod ZDaIdem wojny z nOSili so",j('ck:), kOllczymy pod znakiem pOKoju 7. nią.
Nieudany Bory~6w i udann Uyga to symbolI' roku, który ndszedł do
przeszłości. Dokoła tych dwóch symholicznych dla odrodzonej Polski
nazw geogrnficzuych ogni~klljf' się
jlrzebieg o7,'eiów Polski w Ino r.
Zarówno poUtyka wewnętrwll) iak
zagraniczn/\ Polski przez rok nbie-

1920 r.

kościelnyoh, zwiastującym nastąpienie chce

I

górnośląskiego.

li.
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J el:!"l'I hi Bt or,l8
B UszD1e Jes zwa~a mistrzynią ~ycia. to rok uhle
golf zapewne 00 szeregu tych lat
policzony będzie, z których ludz];ośr dosadnie poznaje zawoduo!ć
swych zamierzeń.
Prze~yliśmy rok cię~kich pr6b
złagodzenia następstw wojny, rok
wysiłków, by w części choćby naprawić to, bo , bezlito~nie i za·
cielde świat niszczył, burzył, unicpstwiał w ciągu długloh lat pięcin.
Punktem wyjścia najnowszpj
historji jest traktat wersalski z
r. ]919, cały zaś okres czasu, ja-,
ki od t.ej chwili podpisania jego
uplynął, jest jedn1'm nieprzerwanJm szereo-iem do'wodów, i~ twórey jego p;pełnili błąrl nie do da·
ro\~allia, że chcieli skierOWać bieg
dziejów na nienaturalne tory e
g\1istycznrj i imperjalistycznej po]itvki. Fałda tv. mczasem imp onu 1"lJ
.J
cą swą prę~l1oścją rozsarlzają
sztaczne groble, jakiemi LloJ"d
George, Wilson i Clemenceau 0~~oozyć choieli rozhukane ltlorze, i
wiążą się w długi łańcuch rzrczy~stości, która bynajmnirj nie odpwiada zamierzeniom ludzkim. Raz jeszcze konstatujemy prawo,
iż nie my tworzymy życie.
ale
~o_d,wro\tnie, ono sarno, niezależnym
biegnąc torem, porywa nas z soIDą, urabia sądy nasze, oplnje i
czyny. Polityka jest sztuką istotnego poznawania żyoiowych tendencji bistorji i kroczenIa po lilJjl, którą poznanie to nam wskazuje.

r

Nieco historjozofjl.

Jesteśmy strasznie zmęc7. t' lIi
wojną. Każdy, jako jednostka i
wszyscy, jako całoŚĆ. Może stanu

tego nie odczuwamy obecnie intensywnie, bowiem od sześciu lat
zg6rą przyzwyczaili~my się do
niezwykłych dawniej wzruszeń, a
rozlanie się ujemnych nastroj6w
obok nas samych na eałe życie
społeczne nie daje nam możuoścl
czynienia porównań i rzucających
się w oczy spostrzeżeń, ale cią.gla trwające napięcie nerwowe,
niepewność jutra, nieustanne 0czekiwanie, śmierć dokoła i zniszczenie, nie przeszły bez wpIywu na naszą konstytucję duchow'ą i bodaj fizyczną.
Z odmęt6w
~wlatowej wojuy wychodzi lud zIŚĆ zmieniona, osłabiona gospo~H l: l.U, polityCZnie i kulturalnie;
znajdujemy się jeszcze w ~tanie
niejako wytrzeźwienia i psychoźy wOJ enneJ i. pozostając jeszcze
pod przykre m jej wra~enjem, z
całej duszy pragniemy jednego:
pOhOj'l!
Czyż można sobie wyobrazić
jalneś hasło, k~6reby znów, Jak w
roku 1914 umi ala do głębi wzburzyt masy t natchnąć je tą mocą
entuzJazmu,
którego płomIenie
przetrwały aż Ol) ostatnieg'o al'
matniego p0cjsku1 Wpraw dzie i
kdwi, jak za dawnyoh ezasów,
!"szczęknie ktoś z za płota l' zabeltą, ale zapewnE) nie znajdZie w
tłumach Oddźwięku, a fala historji
~o.nad jego głową potoczy sią dalej drogą pokoju l porozumienia.
D dołu, u podstaw społeczeństw,
'Y masach ludowych aokonala się
potęźlIa przemiana. nastąpiło przewarLościo'ilanie wszelkiCh wartoSQl,
wyłomły się nowe, często
Jaszcze nlezUpelnle ~wiadorns sie~e Idee, ktÓre tem nie mniej co p:az bardziej zyskują prawo do
Z)CI,a l, ll o rządzeI1la
tyciem. I
~noc nIgdzie jeszcze te nowe so.In myŚli Q"1oleczuej nie doble !! ały
SZCZ) tów, lihoć oficjal1l16 me lneUH naszym pollt) czn ym bytem ,
JSlącem szczelin trysllają z dzie,IDy !I. b stra.kcj i do poziomów 00-

~

~

czas trzymające
noczone.

się są

Sta'ny Zjed-

Jednocześnie sama głownia bolszewizmu zaczyna przygasać. Reformuje się on wewnętrznie, traci na
swym anarchistycznym rozpędzie, a
socjalne prawo wahań historji wskazuje, jako na drogą jego naturalnego rozwoju - na powrót do zasad
demokracji, tak strasznie już pogwał
conych przez drugą rewolucję rosyj
ską wbrew samemu charakterowi
dziejów Rosii, układowi stosunków
społeoznych kraiu, wreszcie samym
doktrynom socjalistycznym.
Poza Rosją istuieją jeszcze ogniska nienasyconych aspiracji politycznych, które grozić mo'! ą niespodzianie wybuchem orężnego starcia:
na Bałkanach ostatnio pojawił sią
konflikt Bulgarji z Jugosławją;
d'Annutlzio w poetyckim porywie
wojny naraża na setne przykrości
swą ojczyznę i gnębi niesamowicie
obsadzoną Riekę; na tureckim wschodzIe walkę podjęli z garnizonami
francuskieroi, angielskimI i greckimi
tureccy nacjonaliści, przekładając
sojusz z bolszewikami nad pogną
bienie Porty przez traktat pokoju;
w stosunku do Grecji, przyjmującej
z otwartrmi rękoma wracającego
króla Konstantyna, jawnego germanofiJa z okresu wojny, Francja i
AngIa stosują bojkot finansowy i
polityczny; bardzo poważna jest sytuacja militarna w Irlandii, gdzie
od dwu lat szaleje krwawa i okrutna wojna domowa, nie tyle może
sama przez sią groźna dla potężnej
Anglji, jak wirlce symptomatyczna i
znamionująca początek upadku bry-
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dziennycl1,
"'apłarinls)'ąo
cora~
"
nowsze formy i objawy spolecz
nej rzpczywisto~ci.
Ponad szacherki rządów, ponad gabinetową dyplomację, trak
taty, lwnwencje, papierową, biurokrację, oficjalne pr7.yi~cia, ententes cordiales, ponad machinacje i I(urczowe drgawki lronserwatyzmu, za wszela!(ą ceną pragnącego nawrócIć niepowstrzymane koło historji, ponad serdecz
ne porozumienie fabrykll.ntów broni i amunicji, wielldch bankier6w,
i rycerskich polityKów., którzy tak
chętnie pozwalają za siebie innym
Ilrew przelewać - ponail
całą tę falą egoizmu, fałszu, o '
bIuliy, a często głupoty i złości
góruje dziś Da świecie tętno organizuj~1cej się pracy, spontal'licznego dą~enia ludzkości do rozerwania więzów ciemnoty i niewoli.
•
'
. Pod teI?i często jeszo~e Dlewldocznen:l1, czasem ~aczeJ pr:~czu;vaneml a.uspl?~aml twor~y :sIę
noVl a f,aza hlstO!.J1,. u któr~J progu dZ1s Się znaJdUJemy, mając poza sobą dopiero rok doświadcze
uia.

tańskiej jedności.

Mówiąc o grożących pożarem
zarzewiach, nie można nie wsp0mnieć wreszcie o nienawiści ikon
Irurencji amerykańsko-japońskiej, w
której niektórzy dopatrują się niebezpieczeństwa najbliższej wojny.
Prądy

pacyfikacyjne.

..

czas wojny ~wiatowel. JBdnoc1Jp·
śnie daje slą odczuć obecnie
w
całej Europie wzmo~enie się czynnilra klerykalnego. Niedawna nawiązanie kontaktu
dyplomatycznego pomiądzy Francją a Watykanem jest najlepsz!l Ilustracją
t ego stanu rzeozy.

Ruch mas robotniczych.
Drugim niemniej ważnym czynnikiem pacyfikacji świata jest potężniejący z dnia na dzień ruch organizacyjny świata prany. Wprawdzie rok ubit'gły przyniósł nam
w plonie szereg faktów, które pozornie zdają sią zaprzeczać temu
zjawisku, w gruncIe jednak pośrednio potwierdzają jego istnienie i
wzmaganie sią. Tak wiąc socjaliści
odnieśli walną porażką przy wyborac h komunalnych we Franeji, parlamentarnych ZI\Ś-W Belgji i Anstrji.
nie zdobyli zaś spodziewanej ilośoi
mandatów we Włoszech; r6wnie~
na szwank zostaly narażone wpływy
socjalistów wszelkich odcieni w
Niemczech.

'";

';"

HorOSkOPY.
Niechaj nam dozwolona będzIe

Rok ubiegły był tak~e okresem
poważnych rozłam6w w stronnictwach robotniczych wielu krajów,
że wspolDnimy tu tylko rozpołowie·
nie się partji niezawisłych socjali
stów w Niemozech, rozkładowy ferment WŚród socialistów francuskich,
wreszcie awantury w Czechach.
Objawy te jednak stanowią raczei momenty dodatnie i bardzo doniosle. R6żnica metod i taktyk
stronnictw robotniczych nie stanowi
zasadniczo, biorąo rzecz najogólniej.
faktu ujemnego. Chodzi raczej o to,
iż masy zdają sobie sprawę z niewłaściwego l niekorzystnego dla
n!ch obecnego stanu rzeczy i wahają
SIę tylko w wyborze. dróg, dążących. do wpr~wa<jzema. ~o~ego ~~t.roJu.. ROZWÓJ ludzkośCl.lŚC będZIe
Jedn~ tylko drogą, a 0~01~tn'3, przy·
tem Jest rzecz.ą, czy d~le~lątek pro:
g-ra~?w partYI?ych P?l dz1e przy tej
0~8ZJI do archIwum meudanych ludz.
kl.ch pomysł.ów. Watne iest n~tomIa~t o~e(lnI~ tylko samo.orgamzoaDIe Sl.ę ŚWiata ~racy, Jako sw~lSt~ ~O Olała w lome systemu kapltahstycznego.
Nie ulega wątpliwo~oi, iż nawiązanie stosunk6w z Rosją przy·
czyni sią pod wielu względami i
do oczyszczenia atmosfery w r6~nych stronnictwaoh robotniczych.
Siepy pęd ku bolszpwizmowi, jaId coraz szersze zataczał hegi we
Francji, Anglji, Włoszech f Niemczech pohamuje się niezawonnie:
~'dy wszystkie "cuda" sowdepjl
staT~ą ~ią dla wszystkich dostęp·
Ile l wldocze.
Narazie jest rzeozą pewną, ~e
w przeciwstawieniu do koncetraoji sH ~wiata pracy i radykalnpgo
postępu, odbywa się zupełnie pIanowe i zdecydowane organizowanie się obozu reakcyjDe c~ o. Tak
op. owocem początków bieżącego
roku będzie utworzenie t. zw. zielonej międzynarodówki, t. j. zama i nego
chłop>!twa i
śre rl niej
własności
ziemskiej wszystkich
krajów, l(t6rej celem będzie utrzymanie i obrona tych przywilej6w
gO 'l podarczo - finansowych, jakie
sbly się udziałem rolnictwa pod-

pewnego rodzaju astrolQgja polityczna, która z ohecnąg-o ultładu
sił w konstelaoji międzypańsŁwo·
wej f społeoznej, stara .sią wycią~nąć wnIoski na czas naibli~
szy, choćby włęo na rok, który
dzi~ rozpoczynamy:
Punktem ciężko~ci będzie bazwzględnie Rosja, jak zresztą i pozostały wsehód Europy j bllskie,j
Azji.
Bolszewizm nie znajdzie
jeszoze " narodzie rosyjskim sku.
teczne,j przeefwwa~i, choć już w
bie~ącym roku IP:aeznie sią pod
wpłvwem warunków znacznie modyfikować. Obee kapitały rzucą
się na Ros.f~ na wiosnę oałą swą
siłą ł na tym polu będą si~ przescigać we wsp6łzawod nictwie wszystlrie mocarstwa.
Jednocześnie
ścichnie agitacja bolszewicka na
Zaohodzie, a '" Moskwie górę
wezmą prawi, 0'0 z kolei rzeczy
dalej spowodować może rozłam
wśród bolszewików.
Niemcy szybko powracają do
siebie, a przez zaW'aroie separatywnego traktatu pokoju ze Stanami Zjednoczonemi staną znów
w rzędzie potęg gospodarczych, a
więc i polityoznych świata. Gisł
dy dzi~ już przeozuwaj~ zwyżkę
marek niemieckioh.
Polityka Francji stanie się co
raz bardziej odosobniona at da
chwili, gdy g6rę wezmą tam czynniki postąpowe, 00 jednak wiele
jeszlIze, według Dillona, czasu
wymag-ać będzie.
Rok przyszły
przyniesie prawdopod 0bnie tam
olbrzymią falą strajków l ostrych
walk parlamentarnych i między
stronniczvch.
W Ang.lji górę bierze coraz
bardziej ~bóz robotniczy i chwile
ugodowej polityki Lloyd Gerge'a
zdają się być policzone_ Ozy ju~
rok 1921 nie znajdzie jego na-
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Wszystkie te bolączki i dolegliświata w czarowny uleczyc
To tu, to owdzle, jak ostatnie miał spos6b traktat wersalski. Araiskry zduszonych płomieni, gore j ą opag mężów stanu z Wilsonem na.
jeszcze gasnące głownie europej czele dokonał bardzo mizerne!!o
dzieła pokoiu, biorąc pod uwagę
skiego pożaru.'
Przez cały rok z niezmożoną egoistyczne interesy swych państw,
st"lcy"ł
siłą dzierżyły ieszcze w swej mocy " odząc niekiedy ich rozbieżności,
• •
wschód Europy. Czarne cienie be- nIe nigdy nie wznosząc sią na poW krótkim szkicu powytszym
nikina i Wrangla, wsp ierane przez ziom sp6łczesnej ideolMji p0lityczabstrahowaliśmy z,up?-łnie od p~.
zachodnich potentatów przeciw bolo nej, kryjąc tylko górnemi hasłami
szewickiej Rosji ciągnęły krwawym wolności i samostanowienia narod6w
lityki 1I0lskiej, kto~eJ revue . znaJdą czytelnicy na Illuem mIejscu
szlakiem pożogi Od Kijowa aż po niskie pobudki zysku i wyzysku
w dzisiejszym numerze naszes:o
Dźwińsk snuł sip, purpurowy pas gospodarczego i terytorjalnego lupisma. Tu zaznacza.my tylko, l~
frontu zp zmiennym szczęściem prze- dów słabszych.
coraz silnie wiążą Slą, nasze spr~
suwany na przestrzeni od Połocka
Zwycięsc'om śpieszno już było do
wy z kwestami ogc.[n?-?ur?peJdo Warszawy, póki grożna koniecz- spotywania owoców swych wysitskiej wagi, coraz bard.zIeJ . Jas~a
ność z obu stron nie okazała całej ków. Obrady wersalskie przeciągną 
się staje koniecznoŚć llcze.D1,a SIę
bezcelowości prowadzonej woiny, a 1y się w nieskończoność. Nag'!e poprzez nas z koniunkturaml.l pr~
zniszczenie gospodarcze kombatan· jawiła się konc~pcja załatwienIa nadarni, kierującymi czasem .Jawu.lej
tów nie nauczyło imperjalistów razie tylko najważnIejszych spraw
czasem niewidocznie losami bhtz Moskwy i Warszawy, szowinistów bieżących, związanych tylko bezposzych naszych i dalszych sąsia
dyktatury, bolszewików Lenina i średnio z zakończeniem stantl wodów.
Czesław Ołta szewski,
Dmowskiego, iż ludy- polski i rosyi- jennego. Pozostałe sprawy załatwić
ski maią już wojny po uszy i pra-II miały przyszle obrady rady ambasagną. zabrać się do PORojowei odbu- dOJ;ów w Paryżu oraz Ligi a Narodów. ------------------~-----------------------dowy i duchowego odrodzenia.
Szczególnie Liga stać sią miała
cze energioznie 8. śoiśle dokonała. re·
Pacyfikacja Euro~,y wschodni p '1 waźnym etapem na drodze unormo"o~ruż
Hrezy!enła
wizji. Pana d~ Valera ani śl~du:, . '.
postępuje iuż szybkimi krokal , I wauia stosunków międzynarodowych,
,.. . .
:.\
Aż tu raptem, w dwa dnt poznteJ
Rokowania handlowe z ententą 1 IZ' a decyzja te, obleczone w szatę f
spohłeJ
lej.
prasa
sinnfeinistów podając sprawoz
na zawsze kres położą wyprawom bezinteresowności i sprawiedliwości,
__
danie z posiedzenia. zakonspirowanego
carofilskioh argonautów po złote miały być ~ajwyższellli .kryterjan:i
parlamentu - posiedzenia odb-yciu się
runo narodu rosyjskiego.
Pokój porządku polItycznego mIędzy panNowy projekt rozwiązania
którego również nie p':ltrafiła przez Polską, acz daleko mu jeszcze do stwami.
kwestji irlandzkiej.
ciwdziałać policja. angielska·-trynm.
doskonałości, nie poprowadzi do
Dotychczas _ nalezy to powie- ·
falnie ogłasza, i:łJ na posiedzeniu tem
P. de Valera, rewolucyjny pre·
przysłowiowej już" woiny na wiosnę". dzieć otwarcie _ Liga nie uczyniła
przewodniczył... przybyły
z Ame.
Niejeden jeszcze wybuch grozi bez- jrdnego kroku, który istotnie wywo- zydent rzeczypospolitej irlandzkiejryki
p.
de
Valera,
kt6ry,
jak
stwierpańskiei Ukrainie, jak zresztą i ca lałby uznanie całego świata, który wzbudził ostatnio swą, osobą nielada dzono później, rzeczywiście przebywa
łemu południu, łącznie z Kaukazem, w najszerszych masach ludów wszy- sensację.
obecnie na terytorj-nm Anglji, pozoprzypuszczalnie iednak zgaszone w stkich ]{rajów wywarłby potężue
p_ de Valera zamieszkuje stale stając jednak nienchwytnym dla
roku 192u wielkie piornienie wojny wrażenie jakiejś nowej siły w ukła · w Ameryc~. W obec~ koniet)znotlci swych przeciwników.
nie powr6cą już do Rosji na długie, dzie historji, która stoi ponad drob · przyjęoia udziału w posiedzeniu "Dail
Prasa francuska podaje jeden
długie lata
ne, egoistycznr, partykularne inte- Eireann" (parlament rewolucyjuy IrNi€lustannem zarzewiem w/tlki resy pos zczególnych pallstw. Na landji), któl'e się odbyło przed kilku ciekawy szczegół z powyższego po·
jest sam fakt istnienia boJszewicki~j wszystkich poczynaniach generalne- dniami w Anglji zdecydował się na siedzenia parlamentu irlandzkiego.
Rosji. Początkowo zdawało się, lŻ go areopagu ciążył pierworodny podróż do swej ojczyzny. Ogłosił Oto rozważano na. nim projektprzeciwieństwa ustroiów: kap1taU· grzech hypokryzji i obłudy polltycz- więc, iż najbliższym parowcem- l,tóry jakoby uzyskał znaczną, więk.
stycznego i sowieckiego wykluczą nej, która pod wzniosłe mi haslarąi miał to być statek "Aquitania" - szość - wyjścia z obecnej sytu&cji,
wszelkie rokowania i staną się ukrywa ubóst.wo ducha ancien re- uda się w drogę. I rzeczywiście, wyjścia, któreby gwarantowało z jed·
causa belIi nieustannym, aż do osta- dme'u. Oprócz oficjalnei Francji w przeddzień od13jścia. statku p. de nej strony niepodległość Irlandji,
tecznego zwycięstwa iednego, lub i Anglji nikt dotychczas nie zdra- Valera. zniknął z zajmowanego przez z drugiej zaś stwierdzało, iż Irlandja.
niepodległa nie żywi zamiaru zerwadru ~ iego. Rzeczywistość wykazała dził zadowolenia z prac Ligi Naro- siebie mieszkania . •
nia wszelkiej ł<\czności z Anglją,
zupełnie coś innego. Rozpoczęte jEl- dów.
Policja angielek a zapomocą swych
Projekt ten polega rzekomo na
sienią 1919 roku wycofania wojsk
Sama jej idea jednak żyje i jest
licznych
ajentów roztoczyła ś'3isłą ukonsty tuowaniu się niepodległego
z Rosii w r. 1920 ukoronowane zo- nieustającą pochodnią co drogę tokontrolę nad statkiem, celem niedokrólestwa irlandzkiego pod panowa·
stały pertraktacjami z SOWIetami ruje nowemu systemowi spól~ycia
puszczenia
niebezpiecznego gościa dla niem jednego z synów króla angiel.
początkowo pod firmą związku ro- ludów. Będziemy niedługo zapewne
'syjskich kooperatyw, później już bez świadkami upadku tei instytucji, ale IrJandji. Lecz nic podejrzanego nie skiego.
Ku zrealizowaniu tego projeli tu
tej niepotrzebnej zasłony. Krasin po to jedynie, by przeniosła swe 7.nalez!ono. Nie było p. de Valera
w Londynie stał się grata persona, istnienie do głębin świadomości spo- win'ód pll.sażerów statku, nie było go - mającego zdaniem sfer miarodajnych pewne widoki powodzeniaa rokowania toczą się jeszcze cią- łeczeństw świata i wybuchla z nową równiez wśród obsługi.
Po przybyciu statku do Sout- przywódcy sinnfeinistow mają w dniach
gle od wiosny ubiegłego roku. Po- siłą, gdy po szeregu jeszcze walk
dobno w najblizs7,ych dniłl.Ch ogło- usp' 1 koją sią nabl'zminłe psychozą hampton policja angielska - działaJB,c najbliższych poczynić kroki przygaszone będą rezultaty. SIadem Allglji wojenną dusze. Nowa Liga Narodów już na. ojczystym' grllDcie-raz jesz- towawcze.
idzie Francja, WłQchy wrer&'!cie, we na odmiennych zu p ełnie zbudowana
dług ostatnich mformacji o kon('e- zasadach jest koniecznością dziejo·
sjach Vanderlipa, opornje dotych- wą, do której każdl;\ na: ~b]jża chwjJn
Płomienie na gruzach.

wości

.

rzeczypok' ,
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nocą bez przerwy tym głuchym, tam i z powrotem. Listonosza nie
dziko zawodzącym lamentem, na widać. A kiedy cofa wzrok z pokt6ry jeszcze żaden język nie zna- wrotem, widzi:-krajobraz ze sztu·
lazł sł6w prawdziwych.
cznie usypanymi pag6rkami. GroNad Europą ciąży cisza, cią~y bIe, żywopJoty, tamy obronne. Wynajbardziej męczący b61, "b61 bez- deptan~, gliniaste ścieżki.
. Jej syn nie poszedł na front silności". Potworna cisza, 7.~ kt6"Ciągniemy kosze z amunicją na
jako ochotnik.
rą wiją się serca ludzkie. ZYiący przednie pozycje.
Nad nami graKiedy matka wstawała zrana rQbak na wędce, kt6remu nie dano naty zakreślają groźne łuki na nie() szóstej widziała swego syna. głosu.
bie. Białe dymki eksplozji. Na
Widziala go, gdy stała w zimnej
A na wszystkich frontach drgają prawo, na lewo, przed nami i za
jeszcze kuchni. Widziała go w sieni. zastawione w hańbiącym kręgu lufy nami. Tumany piasku.
Trupy.
Przy drwalce. W piwnicy. Na armat, cofają się i posuwają, roz- Członki ciała ludzkiego. Bezgraniuiicy. Wciąż. Bezustannie.
żarzają się: grzmiący krąg.
cznie przeraźliwie" pisał syn.
We śnie jej kroczy syn; maszeKrwawy krąg. Rozszarpane ciała
Matka widzi, jak bardziej w głę
ruie. Maleje, staje się mglisty, ludzkie. Oderwane ręce i nogi. bi jeszcze, w miejscu bezpiecznem
zn il'a. A iednak wciąż bezustannie
Olbrzymi krąg grob6w otacza przed bijącymi granatami - syn jej
ma3ZtTuje.· Gdy ona śpi. W każ spokojną Europę. Skośnie prze- i towarzysz podnoszą kosz z amudą noc. w ka~dym śnie. Syn sie- rzynają pasy armat, krwi i gro- nicją i cią~ną go w stronę czerwodzi na krześ l e, wśr6d płynnej zjawy bów ogromne ciche okręgi bólu, nej płomienistej chmury. I nie moc ;ę~ kich majaczeń strachu, z kt6· w kt6rych matka Europy kI ęczy że syna powstrzymać, wyrwać gorych wyławia si~ nagle twarde sło drżąca, bez tchu. Bo ona słyszy jest bezsil na.
wo gospodarza: "Już teraz wresz- wybuch stczału, widzi kulę, lecącą
"Czy ktoś dzwonił?" Szarpnęła
cie pieniądze za komorne".
ku jej synowi, widzi miljardy kul drzwi, wzrok je1 utkwił w pustej
Groźny l?ospodarz, cała męka lecących. Gdyż widzi stale kulę sieni. I gdy chwilę p6źniej nagroszowych trosk, wszystkie kłopoty lecącą. W stronę syna.
prawdę rozległ sil) dzwonek, a w
i trudy codzienne tracą pla~, giną·
B61 i niepok6j w sercu. Dzień otwartych drzwiach ukazał listonosz,
Gdyż krzesło ze synem zn6w wsu- i noc. Już trzy lata. Trzy wiecz- ręka matki sięgneła po kart~ powa się w środek jej snu, tłoczy jej ności. Matka - błąkające się, za- cztową. na kt6rej było napisane:
pierś.
marłe serce i oblicze, gdzie pow- .. Podajemy do wiadomości Sz. człon
Wyciera kurz z lakierowanych stał m6zg i oczy, bezgłowa matka, k6w, że tow. śpiewacze "Wesołość"
mebli; syn stoi obok, jest wcił\~ co m yślała i patrzała jeslcze tylko zawiesić musi na czas nieograni .
z nią: od sząfy do komody, od sercem, na kt6rej uczuciu spoczy- czony próby śpiewu chóralnego,
łó ż ka do stołu.
wał ciężar, strach, b6l, trwoga i gdy t większość członk6w na zew
Widzi jego j siebie, idących do j~k całej Europy - ta wszecheuro- ojczyzny wstąpiła do szeregów.
koszar. WicIu młodych chłopc6w, pejska matka spieszyła z chlebem. Sekretarz" .
jeszcze w cywilnych ubraniach. Nę przyciśniętym do wychudłej piersi,
Odło~yła kart~ na st6ł, koło
dzne kuferki i tekturowe pudła. do domu, by wyczekiwać na list talerza ojca. "Następna poczta ....
Wiele ludzi przed ścianą koszar: z pola, na list, kt6ry opuściwszy Teraz przed czterema godzinami nie
kobiety, dzieci, narzeczone, matki. krwawy i jęczący kręg rzezi ludz- przyjdzie list żaden. Od syna, kt6Bezsilne. Ten przera~liwiezimny, bez- kiej-("może, może nie, może tak") ry, w tej samej chwili, gdy matka
litosny żelazny gmach hali dworca m6gł dotrzeć pierwszą pocztą do jego o tern wszystkiem w strachu,
kolejowego. Nieme i płaczące mat- ponurego mieszkanka przedmieścia. ml)ce i bezsilności myślała, siedział
ki i kobiety. Zaschłe podniebienia.
Pędziła. Myśli jej, myślane ser- w okopie na skrzyni z amunicją.
Fałszywy uśmiech młodych żołnie cem, wyprzedzały: widzą listonosza. Jego ręka, oblepiona gliną, trzy·
rzy. Jak trupy, przybrane kwiata- Ten uprzedza ją gestem. "Mam mała list. kt6ry on sam przed romi. Okrutna, ukwiecona bezsilność. coś dla Pani"; szuka, podaje jej list. kiem napisał i wysłał z okopu rosyjPociąg rusza. Odchodzi. Jedzie- "Ach tu jeszcze coś". Podaje jej skiego do jakiejś zmyślonej osoby.
Znika. Samotny, straszny powr6t jeszcze dwa. Jeszcze pięć. Daje Dziś znalazł list ten, wciśnięty w
do domu.
jej pełną garść list6w. Wszystkie ścianę rowu-a na nim napis: adrePomiędzy dłoń matczyną a po- są od syna. Pędzi z listami po sata nie odnaleziono.
Gdy chciał się zabrać do odczykrywkt1 od garnka kuchennego wsu- schodach do mieszkania.
wa sią szara postać syna. Namysł,
I skręca w pustą uliczkę: Spo- tania listu, zagrzmiał mu potężny
ryk armat-nie warto czytać listuczy przysolić nieco jarzynę, prze- gląda: niema listonosza.
Podczas gdy wchodzi po scho- trzeba raczej czytać wciąż rzeczyrywa się nagle zjawą syna. wskakującego do okopu.
Wciąż z sza- dach, widzi jak syn stoi wyprosto- wistość, kt6ra z przeraźliwą dokładnością r6wna siQ tamtej na
loną szybkością skrywa się w oko- wany przed porucznikiem.
pie, bo za nim jeżą się ostrza baTen mówi: "Jeśli jeszcze raz zau- wschodnim ironcie.
gnetów. Każdą myśl przerywa po- ważę, ~e umyślnie nie strzelacie,
Podniósł wzrok: szeroka, naga,
stać syna.
doniosę o tern.
Wtedy grozi wam ż6łtawa pusta przestrzeń, miejscaPodczas gdy pie~arz pakuje dla rozstrzelanie". Opanowana dzikim mi gęsto zasłana starymi i świe~y
niej chleb, zauważyła nagle, na wieI· strachem, zatrzymuje się matka na mi trupami, powoli ruszającymi się
kiej cichej r6wninie, nad kt6rą u- stopniach.schodów i błaga: ,.Strzelaj" rannymi, kt6rych jut nie zdołano
Syn podnosi karabin i celuje zabrać, i którzy tu zwolna umierają.
noszą się małe białe obłoczki dy
"Wszystko dzieje się tuż nad
mu-a której jeszcze dotąd nigdy w stronę francuza.
Matka widzi francuską matkę. ziemią ... Nizko, podstępnie, niebeznie widziała - $yna swego. kt6ry
zwykłym swoim ruchem ręki gładzi kt6ra w Paryżu siedzi przyoknie piecznie, plasko, bezbarwnie, szaro ...
i myśli o swoim synu, do kt6rego Radosne, pełne brawury ataki kaprawą skroń.
walerji, do kt6rych zresztą i przed
I w chwili kiedy rzekła:" wolała w tej chwili zmierza jej syn.
bym chleb świety", syn wychyla
Matka. krzyczy: .Nie strzelaj". wojną nie było nam zbyt tęskno,
nieco zabardw głowę z nad okopu. Porucznik: "Strzelać, ałbo będziecie jut nie istnieją" czytał on. I spojPrzerażona, opuszcza chleb na rozstrzelani". Matka hłaga: "Strze- rzał: list, wydobyty z Młtej ziemi,
ladą sklepową, przyciska pięśoi do laj!
Na Boga! Strzelaj". Widzi le~ał rozpostarty przed nim.
Pomiędzy nieprzyjacielskim oko'policzków i drętwieje; widzi jak matkę-francuskę: "Nie! Nie strzeżołnierz-wróg celuje w głowę syna. laj". Opuszcza broń: "Nie będę pem, a row c '! syna, leżą płasko,
Już niemal 7.,' 'i w ziemię, umarli,,0 Boże! Dziecko, jak motesz strzelał, panie poruczniku".
mi to ... " syn schyla si~ w stronę
.Odprowadzić go natychmiast" Raczej tY !.,0. strzępki mundur6w;
towarzysza.
twarze j r;;ce trudno ju;!; od ziemi
rozkazuje porucznik.
Ryk matki: "Na miłość Boską! odr6~nić. Jakoby wierzchnia, dru" ... wyrządzić".
Wrogi żołnierz opuszcza karabin. Strzelaj! Strzelajl" .
ga warst~a gleby, składająca się
Syn przykłada karabin do po- z trupów. Niedaleko od syna le;l;y
"Jutro będzie świeży chleb".
Matka opuściła piekarnią ze liczka i celuje: francuz podnosi w zmarły z wytrzeszczonemi niebie·
wzrokiem utkwionym wciąż w tą g6rę r~ce. chwieje si~ i pada na twarz skiemi gałkami ocznemi. l ten też
scenę: wrogi żołnierz celuje do poMatka przyciska rękę do serca, nie m6gł być zabrany, aczkolwiek
chylonego syna z karabinem goto- a prawa jej dłoń z przerażeniem leżał w odległości tylko dwuch
towym do strzału.
Bo za każdą, wychylającą
wyciąga się w stronę Paryża do metr6w.
"Jeśli on się teraz wyprostuje. okna, gdzie siedzi francuska matka się głową - podnosiło się dziesięc
M6j Boże jeśli on si~ teraz pod- kt6ra w tej chwili wła~nie otwiera wrogich karabin6w. Trup leżał jU:l;
niesie... Wszechmogący Boże! każ list urzędowy i czyta: "Poległ". sześć tygodni przed okopem, z otowarzyszowi coś opowiadać, aby I słyszy krzyk francuskiej matki, czyma wytrzeszczonemi, śmierdzący.
syn m6j słuchał i nie wyprostował i widzi wytrzeszczony, szklisty jej Jęki rannego, le~ącego obok trupa,
się. l{aż towarzyszowi wypowie- wzrok.
nie ustawały; Nie ustawały ju:l; od
dzieć jakieś iyczenie, aby syn m6j
Powoli, jakby uginając się pod trzech dni i trzech nocy.
je spełnił-i nie pOdniósł się.
ciętarem straszliwej 7brodni, wcho"Smr6d 5palenizny itrupow Nieprzyjacielski karabin opada. dzi matka po schodach, a jej pa- to nasze powietrze. Od trzech lat"
Zagapiła sIę na dwa włochale trzące serce śledzi dalej morderczy czytał syn. I spoglądał na porupsy, kt6re tuż prz;ed nią napadły bie g kuli, kt6ra poprzez zabitego szającego się obok niego towarzy·
na siebie zajadle. Błyszczą białe fe ncu :a mknie dalej. do Paryża, sza, o zdrowych, czerwonych, t~
kły, wgryzaią się w siebie pyski.
do ~erca francuskiej matki.
gich policzkach, który z całą obo(Szare postacie opuszczają rowy,
Ale syn jej tyje, nie bądzie roz- j ętnością, wobec potworności, jakie
pełzną bezszelestnie przez bezbar- strzelany, bo strzelał, posłuszny bła· się przed nim działy spoglądał
wną równinę. Dzikie, potworne, ganiom matczynym.
przed siebie. Apatycznie. Tępo.
bezdźwięczne skłębienie rąk).
I wciąż widzi serce matki kulę Bezdusznie. .
Matka rzuca się pomiędzy dwa syna, przebijającą Francuza, mkna,,00 tego jeszcze nie doszedłem.
walczące psy: to syn jej i wrogi cą dalej ze świstem aż do ParyM: Jeszcze piszę listy. Do matki. Do
ż~łnierz. Swemi staremi, stępiałe wprost w serce francuskiej matki. matki - Wydobywam z siebie całq
mI od pracy rękoma rozdziela psy,
Slychać odgłos krok6w z ulicy. nędzę. ohydę i potworność, aby
które warcząc rozchodzą się. (Bez- W mgnieniu oka wychyla się przez m6c oddychać. Do matki. ...
barwne postacie wracają do okop6w) okno: "To nie listonosz·. BezmyBolesny uśmiech pogardy dla
Matka opiera się, dysząc ciąż  ślnie. niechcący i nawpół świadomie siebie ściągnął lewy kąci k jego ust
ko, o ścianę domu i odczuwa nie· budzi się gdzieś na dnie jej jaTni -gdy wspomniał, że pisywał listy.
my jęk, wydobywający z najgłęb poczucie prawa nieuknionego, jak aby poddać kontroli uczucia swoje,
szego dna kobiecości, z tajemnego przeznaczenie, o .. winie i poku- stojące już od trzech lat pod znajej ośrodka, miłość matczyną.
cie"-i oto stawia ono matką wo- kiem mordu, krwi i potaru-i a~e
Matka nauczyła się w ciągu bec zab6jczej pewności: Syn, kt6ry by zabezpieczyć duszę swoją przed
trzech lat wojny, tego cichego, nie- stał się mordercą, będzie zamordo- całkowitern skostnieniem i stępie·
mego bólu i jęku. Bo gdyby ozwał dowany.
niem. Pisywał wiele Iist6w. Do
sj~ jej i wszystkich matek jęk - to
Zn6w postać wychyla się przez matki. Spowiedzi. Skargi. SamoEuropa rozbrzmiewałaby dniem i okno. Wzrok sunie wzdłu~ ulicy, skarżenia. Okrzyki b6lu. Do fik-
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Jak dzieciom a b e; tak im wpojono ducha przemocy i gwa1tu. To
tkwi. To musi wywrzeć sw6j wpływ.
M6j towarzysz mordu prosty, prawdziwy przedstawiciel swych tysiąca
pności
prostych towarzyszy mordu, zechce, i
Aby nie stać si~ takim zupełnie powróciwszy do kraju, automaty-.
tragicznie stępiałym i nieczułym 0- cznie każdego zakłuć, kto dochobojętnłe na wszystkie potworności, dzić chciałby swych
p'raw przed
jak jego biedny towarzysz, kt6ry przemocą. Nawet najdziksze krzyzda się duszę w sobie zabił. Kt6ry ki bólu nie zdołają już wzruszyć
na rozkaz strzelał. Strzelał. Dalej człowieka, st~pionego całkowicie
strzelał, strzelał, strzelał. Automa- przez trzyletnie potworności-i bę
tycznie, jak automatyczna broń.
dącego już tylko uosobieniem prze"Za nami, zab6jczo dokładnie mocy i siły. Tak samo do Was
nastawiony, pęka rząd dział, ciska tam VI kraju nie trafia już wsp6ł
poprzez nas granaty na nieprzyja- czucie, jeśli możecie obojętnie czycielskie pozycje. Bezustannie. Be- tać w gazecie, że poległo trzydziezustanny mord. Dzień i noc. Nie- ści tysięcy ludzi" "i przy tern nie
zliczone granaty, kt6re wciąż bezu- dostać pomieszania zmysł6w".
A potem przeżył syn coś taki e·,
stannie napotykaj1\ inne lecące ku
nam j.!ranaty. Wzdłuż całego fron- go, z czego się wcale nie mógł
tu. Głośne gdakanie karabin6w otrząsnąć: czuł, jak prawa połowa
maszynowych. Ludzie padają i cich- jego ciała sprzeciwia się temu, aby;
ną. Ludzie padają, jęczą, ryczą, posłać list matce; i czuł r6wnocze- \
kwilą i ujadają.
Daleki odgłos ka- śnie-jak strona serca kazała mU f
rabinów maszynowych. Ogień ka- do matki list ten wysłać: do tej jerabin6w maszynowych ze strony dynej istoty w Europie, kt6ra nigdY1
wroga. Bomby i miny pękają nie była w stanie stąpieć i zoboję
Obłoczki dymu z wystrzał6w. Nie- tnieć wobec b61u ludzi, kt6rzy wszy...
zliczone obłoczki dymu, jak daleko scy 'z matek zrodzeni zostali.
Daremnie usiłował nie słyszeć
okiem sięgnąć ... Wszystko płaskie,
wzrastającego coraz bardziej z seszare, bezbarwne, podstępne".
Syn spojrzał: widział wszystko kundy na sekundę huku artylerji.
to, o czem czytał. A wzrok jego, Ziemia trzęsła się od łoskotu. W uchory z przerażenia, padł dziś po szach mu huczało. W m6zgu mu
raz tysięczny na postać cię~ko ran- huczało-Widział, jak bębnił mlonego żołnierza, co nawp6ł żywy już tek opodal wiszącego telefonu, wyod pięciu dni i od pięciu długich czytał z warg porucznika to jedno
nocy tkwił zaczepiony w drucie slowo "tak" kt6rę krzyknięto do
kolczastym i przeraźliwie wolno słuchawki.
I wiedział, że nadeszła godzina
powłóczył członkami. Zupełnie bezdźwięcznie.
Coraz słabszy był, śmierci dla tych przednich oko-I
że ich wyślą do ataku nswyrywał mu się z piersi krzyk, p6w bagnety.
Zawsze ten sarn ton, na który ża·
Dłonie chwyciły za broń. Bag-'
den język jeszcze nie stworzył wyznieruchomiały. Szare postanety
razu.
cie ściśnięte w rowie. To ju~ nie
"Człowiek lrrzyczy" odczuwała
były ludzkie twarze. Twarze szklacała istota syna. "Człowiek krzyne. Oczy szkliste. Myśl i zastanoczy". "Ludzie, miljony ludzi strzela wienie wszelkie zanikły w jestetstwie
do siebie, zabija się, dławi się, szar- żołnierza.
pie i morduje. Od trzech lat...
l syn nasadza bagnet na Juf
Dlaczego'?".
karabinu i myśli jeszcze ,,1 trud\
Zaciekawienie, i jednocześnie będzie odetchnąć matce, gdy dosta
zdziwienie, że jeszcze go myśl jakaś nie ten list" myśli: czy padnę1
interesuje, ogarnęło syna, gdy czytał:
I idzie naprz6d pchnięty rozkazE'm
.Ale nie pl'zeciw temu trzeba
podczas gdy matka bezsilni
walczyć, co się tu w polu dzieje. staja przy stole, napełniając ojc
Gdy~ ta paradoksalna rze~nia ludz- talerz zupą.
ka jest tylko pierwszo planowa,
Jej zamyślony wzrok padł przyjest tylko ukazaniem si~ na po- padlwwo na barwną fotografję po
wierzchni dzialania tego powszech- pularnego wodza, którą ojciec kunego ducha, kt6ry panuje w kraju. pił i powiesił na ścianie. Czarne
Kiedy ten duch rozbójniczy, czczony wahad ło powy~ej wiszącego zegara I
i rozpowszechniany jaKo kłam kołysało się ponad obliczem Wodz
liwy ideał "nacjonalizmu", zostanie tam i z powrotem- Prostopadl
przezwyciężony, wtedy same przez pod stale krzywo wiszącą post~s:iit
się zardzewieją działa".
wodza -siedział ojciec i czytał w ga
Porucznik, z rewoiwerem w chło zecie-opis "śmiałego wypada japięcej dłoni, przechodzi pochylony kiegoś oddziału".
nad okopem, mijając syna, mijając
Matka nie wiedziałd, czy TO
towarzysza, który celował i strzelał. widziec w myślach syna za fron
Bezszelestnie, bezustannie i zab6jczo tern, czy też na przednich pozycjach
powoli porusza swe członki żoł
podczas gdy w tej chwili S
nierz zawieszony w drucie kolcza· otoczony nCljeżonemi kolbami, i·
stym. Syn odszukiwał zdania, kt6- wytrzeszczonemi twarzami, osunął I
re napisał przed rokiem.
się na kolana w nieprzyjacielskim
•
I
"Wczoraj odzyskał jeden towa- rowIe.
... "kt6ry w walce ręcznej porzysz koło mnie swe człowieczeństwo
Odło~ył na bok broń, spojrzał na bil wroga", czytał dalej ojciec
... "Cóż dalej noweg01".
nas i uśmiechnął się z uduchowieniem. A gdy zwierzchnik roz"Znów żaden list nie p.rzysze.dł". I
., Nie o to, co masz do ZjedzenIa? •.
kazał: "Nie śmiać się! Strzelać",
z pewnością. Zawsz«.Y
uśmiechnął się doń człowiek i po- Przyjdzie
trząsnął głową. Z jaką dziecinną, dotychczas przychodził".
Później przeczytał wstępny artybezgraniczną miłością
uśmiechnął
się ku nam.
Przez jakąś mistyczną kut, w kt6rym powiedziane było,
siłę przezwyciężył ducha dyscypliny, że naród wytrwa w niezachwianeffi1
niewolnictwa, ducha militaryzmu i zaufaniu do swego rządu, i wskutek
stał się na 110WO człowiekiem: dos- panującej w nim jedności wyjdzie.
tał pomięszania zmysł6w. Został wzmocniony na nowo z krwawych'
odprowadzony, do domu dla obłą zapas6w. Począwszy od intelektu- I
kanych. Nazywało się, że wyzdro- alnych wy 2yn narodu, poprzez wSf-ywieje, że bądzie m6gł znowu strze- stkie jego warstwy. Wiadome Jest·
lać.
Może strzela teraz-gdzieś na wszystkim, od żołnierza aż do dziecka, że ta wojna została nam na-i
Bałkanach" .
rzucona,
i że ojczyzna jest VI nic- j
Ogień dział stawał się coraz
dzikszy, potęgował się zaczął się bezpieczeństwie. To odczytał mat- I
do szaleństwa wzmagać. Uderza- ce. I rzekł: widzisz to już jest zujące granaty rozrywały okopy, des- pełllie jasno wytłomaczone ...
Te zagraniczne łotry!.
ki, ludzi. Pomimo to, gnane rozMatka nie umiałaby powiedzieć.
kazem opuszczały wrogie okopy,
długie, gęste szeregi zabłoconych dla!:zego poszła pod zegar i za
postaci, kt6re po chwili zr6wnane trzymała wahadło, tak ~e . swy
nieruchomym ostrze
były z ziemią przez ostry oskrzy- ciemnym
dlający ogień karabinów maszyno- przecinalo ono na wp6ł głowę u
wych. Wycie. Krzyki. Jęl\!. Drga- lubionego, popularnego wodza. Rze
jące ciała.
Wytrzeszczone martwe kła ze znużeniem:
• Skądże ma dziecko wiedzieć
oczy. Niezliczone świeże zwłoki.
Spoczęły na starych zwłokach. A po że nam wojna została narzucona ...
kOllcowej, dzikiej walce okopowej, A i my proś·;i ludzie, c6ż możem
o tern wiedzie(".
• J
Czytał syn:".
,,0 tern wie przecież każdy czło
"Tysiące przezwycięża militaryzm
przez obłąkanie. Dziesięć miljon6w wiek. A dzieci. ... od czeg6ż są na
zgnito. Dziesięć miljonów będzie uczycielowie w szkołach. A my, ID.
kalek. A z posr6d -pozostałych możemy wsza k codzień czytać
większość powr6ci, jako precyzyj- tern w gazetach ... cóż słychać n
nie funkcjonuiace narzędzia mordu. we~o~".
cyjnych adresat6w, Ju~ nie do
matki. Aby matkę oszczędzić. Listy.
Listy. Aby sobie zdawać sprawę.
Aby nie zapomnieć. Aby pozostać
świadomym tych wszystkich okro·
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"Ludzie, kt6rzy s~ nigdy nie
Syna nie było już: w rogu ka- wstrząs duszy podnosi sil} u fro n·
..... .tylko ta karta przyszłd. Zjedz \\' tym ponurym poko;l1 od podZagrożony śmiercią stał towego żołnierza do miljonowej
jeszcze jeden talesz zupy. Przed wórza, wyglądało to jak~dyby wódz znali, ludzie, którzy sobIe wzajemnie napy.
potęgi.
Niech Pan na miej::ce
sklepem rzeżnil<a stało dwuch po- miał zamiast m6zgu mechanizm, nie uczynili nic złego, kt6rzy si«: w pierwszej Iinji bojowej.
Chciałam przecie~ m6wił dzie- nieoczekiwanego stopnia wstawi nalicjantów, i mo~e wiElceJ nii trzysta który niezmiennie wcią~ się poru· kochają, tak. kt6rzy sr~ kochajtt, to·
kobiet. Nie mogłam juf; nic dostać." szał, chyba te r«:ka ludzka wysunę- warzysze,-towarzysze zabijaj~ się więćdziesiąty pierw~y psalm" myśli stępujący niewiarogodny wypadek
nawzajem" pisał jeszcze dotknięty matka, kt6ra w ciągu życia ludz- (i rzeź ludzka jest absolutnie nie. "Powinnaś była p6jść wcześniej. łaby się i zatrzymała go.
kiego wiecznie jednakiej sząrej nę wiarogodna): Wynajmujesz pan umeRflka ludzka lub ręka Boga.
jui za światem.
.
Zeby się raz ta świńska woina ju~
skończyła. Te łotry zagraniczne!":
I nawiedziło go pocrucie. już dzy i zupełnej beznadziejności, że blowany pok6j na czwarte m piętrze
Jeszcze nigdy syn nie słyszał
Osłabienie z głodu
i obawa o tak cudnej muzyki, nieoczarowanie nie pomyślane, już nie odczu te, ale mote kiedyś być inaczej i lepiej, stra- i otwIerasz po raz pierwszy drzwi
syna, którego w tej chwili widziała słoakiej, unoszącej się w płzestwo- widziane, jako rozpływający S!ę 0- ciła wiarę i zapomniała modłów; mat- balkonowe, wychodzisz, aby si ą
cicho padającego na twarz-zaćmi· rach światach. Kto ją raz us1yszal braz z zaświata: "Dusza, która sieje ka, kt6ra sześćdziesiąt pięć lat oddy- nacieszyć widokiem pięknego hoły wzrok matkI. A kiedy ocknąw stawał się dobry.
Kat odrzucał ten bezmiar potwórności, musi um- chała pod płytą ielazną, przytłacza ryzontu, i spadasz nadół, albowiem
jącą rodzących się, mijających p~r po za drzwiami niema balkonu.
szy się spojrzała na starego ojca siekierę i padał do nó~ ldączącemu rzeć; dusza przymyka powieki".
Oczy syna, kt6ry staŁ nieru- jasów Europy, 'oddzielającą ich bez- Przedstaw pan sobie przedewszy;tktóry ciężko musiał pracować, a mordercy. I obaj nie byli już w stachomo pośr6d padających i zabija- nadziejnie od ducha, od światła, od klem tę chwilę, w której pańska
często ostatnio tylko .chudą wo· nie poj ąć swego dawnego życia.
Syn zapytał dobrego Pana, któ· jących się ludzi - były szeroko 0- życia, od ludzkości. Tylko w chwili, zdumiona świadomo~ć w piorunudziankę dostawał - podsunęła mu·
swój talerz. "Ojczyzna była w nie- ry go zaprowadził do sali dachu z twarte. Bagnet utkwił pod brodą. gqy na pustynnej drodze synowi jącym wstrząsie pojmuje, te balkobezpieczeństwie.
A teraz'? Większe gwiażdzistem niebieskim sklepieniem przeszył szyję a~ do głowy: ciało zagraMła ta płyta żelazna, wówczas nu niema i że musisz pan nieuniebezpieczeństwo dla ojczyzny jest i zapytał, kto skomponował tą pię- jego odskoczyło w tył, wygięło się zmawiała matka psalm dziewięćdzie chronnie spaść l1a d6ł w otchłań.
Ponieważ człowiek ma wsp6łczucie
wogóle niemo~liwe. Teraz jest ca- lmą muzykę. Dobry Pan smu- jak u cyrkowego akrobaty; stopy siąty pierwszy.
Nie potrzebowała go szukać: dla innych, przeto pan, nawet nie
ły naród w niebezpieczeństwie. Ja tnemi oczyma szepnął: "TE: muzy- i dłonie dotykały ziemi; zatrzymał
nie wiem przecież-ale .,on" o tym kę stworzył żołnierz, który padł". się tak, już nie~ywy, potrzymany biblja, zawsze i często w tern miej- będąc tym nieszczęśliwym, a jeno
pisze, źle już padło, ile jest kalek "Ach" szepnął syn, i uczuł, jak w trupami, podobny kamiennej arka- scu otwierana, otwierała si~ na szu· stojąc n8. trotuarze i widząc, iak
I<anej stronicy. I matka widziała, człowiek spada z czwartego piętra,
a ilu w kraju zachoruje j umrze tej samej chwili cała je~o istota dy mostu.
z głodu. l te dzieci, kt6re w tym rozpływa siE} w jasne potoki szczę_ Matka, która stała przed drzwia- Jak pędzące w pierŚ syna kule za- dozna również tego nagłego wstrzą
A gdyby pan
wzrastają! Przyjrzyj im się tylko. ścia.
mi czekając na listonosza, budo- trzymywały się w śmiertelnym p~ su wewnętrznego.
I lata całe słyszą tylko o mordzie
Potem nagle ujrzał: Ił Proste wała ty myśl szczęśliwą, źe syn dzie i padały na ziemię, gdy pow- przez tydzień bez przerwy spoglą~
i śmierci. Co z nich wyrosną za miasto": gmachy o tak nlewysło- zostanie lekko ranny, i tym spo- tarzała wiersze, podkreślone ołów dać musiał, jak ludzie spadają z
czwartego piętra, to zacząłby się
ludzielOnas starych zamilczą zu- wionej uduchowionej architekturze, sobem uniknie tej nawet niewyo~ Idem:
"Kto się pod ochroną Najwyfi- w końcu śmiać, to jest postradałby
pełnie. A z pośród tych ~ołnierzy ze na widok ich bosldej jasności, bra~alnej dlań grozy. Już nawet
, tam w polu, tak wielu ma być cho- wszystkie ciężkie i ciemne myśli jest w drodze do domu. Przyjeż szego znajduje i w ciertiu Wszech- pan zmysły. Albo zamknąłby I'an
oczy, to jest pomału przyzwyczu ał
rych. Wiesz już co myślęl
uchodzą z człowieka i roztapiają się dża nawet wcześniejszym pociągiem, mogącego pozostaje,
kto mówi do Pana: moja ufność 5i~ db tego, ~e ludzie spadają z
"Co też on ci tam za brednie w nicość. Syn tak był pogrążony niź się spodziewała. "Dobrze, że
i moja twierdza, m ój Boże, w kt6rą czwartego· piętra
w szczęściu, że ledwo śmiał dot- przyszłam wcześniej"-czuje ona.
zawsze pisze".
Proszę sobie teraz uświadomi~.
"Naród jest teraz w l1ajwiększem kn!{ć je pytaniem: "kto wybudował
I stoi na dworcu, oparta o kra- wierzę.
.. ,Jego prawda jest osłoną i tarczą, jeśli pan może, ten wstrząs duszy
niebezpieczeństwie-to ł~twe do po- to miasto?". Wargi dobrego Pana ty, patrzy przed siebie, wzdłuż szyn,
jęcia. To wie każdy.
Do tego zadrżały. "Nie! Milcz"', szepnął syn, na które wła!Śnie wjeżdża pociąg. abyś nie uląkł się okro pności nocy w nieobliczalnej gradacji, trwający
nietrzeba wiele rozumu. Wojna nie- w przerażeniu, jakiego jeszcze do- "Uniknął" czuje, .,uniknf.\ł" i widzi i strzału. które dniem pędztl, zarazy, trzy lata bez prterwy, a zrozumie
pełza w ciemno~ci, choroby, pan, że olbrzymia większość moich
byłaby się wcale zaczęła, gdYby oni tąd nigdy nie doznał.
ja.k syn wyskakuje z pociągu i ju~ która
która
niszczy w po~udnie, choć ty- biednych towarzyszy musi zatować
przedtem wiedzieli co z niej wyni"Prawdziwie, to miasto ma być zdala wymachui.e na powitanie z raprzyżwyczajeniem, a reszta
knie. Przeliczyli się. I w straszny jakby zbudowane przez Młnierza nianą ręką. "Mała, wcaie nie groż siąc polegnie u twego boku, a się
dziesięć tysięcy
po twej prawicy, obłędem.
sposób, bo nie jak kupiec, o sumę który poległ".
na rana. inaczej nie mógłby prze~ a jednak cfebie nie trafi"', mod łlła
pienię:tną, jeno o krew miljonów.
A teraz, prosz~ pana, dusza
Nagle miasto zniklo. A syn ciel podnieść ramienia. Szczf:ś\iwie się matka. I siedziała nferuchomo,
O krew naszych. Synów. Terazby trzyma.t w ręce "ksią~kę ludzkie.! uniknął śmierci", cluje wcią~ na
krzyczy w lęku śmiertelnym, i projuż nie rozpoczęli na nowo... W jed- przyszłości". W gmieniu oka prze- nowo tę czarną niepokojącą zmorę: w rozterce między nadziej!\ i ponu- sz~ pana. niech mi pan poradzi, co
rym lękiem, i nie była wybawiona. ma uczynić m6j przyjaciel, kt6ry nie
nym z ostatnich Iist6w, pisze on: czytał
ją
od
początku
do że WSzystko to było tylko jej włas
Bowiem świat nie był wybawio- zwarjował i l<tóry 111e może stać
"Strzał, kt6ry trafił jednostkę, trafił końca. Gdyż, kiedy się jf\ otwo- nem wymarzonem ~yczeniem.
I
w pierś całego narodu "I tak: tet rzyło, to wszystkie obrazy I myśli rzuca si~ znów z cichą radością ny, ponieważ nie wszyscy ludzie si~ automatycznie funkcjonującem
byli matkami i nie wszystkie narzędziem mordu, poniewttt, wyjest".
w niej zawarte stawały sit=; jedne m w samo szczęścię: na szyj!! synowi. matki ... matkam,l hyły.
"Pierś przestrzelonal A jeśli jed- słowem. I czyja dusza przez to
brany przez Boga, posiaJa wciąż
Listonosz zwolna wyłonił się z
List, który pisat syn z Rosji do
nak lwyciętymy" .
słowo została dotknięta, ten był rogu ulicy, przegłądając uważnie zmyślonej osoby, po pół roku czujne sumienie, posiada płynącą
"Co pozostaje jeszcze do zwy- wyzwolony i stawał się dobry. Mi listy, znajdujące siq w Jego ręku,
wciąż duszę.
otrzymał z pow~otem na zachod"'jężenia, jeśli najlepsza siła, tąk najłość malowała się na jego obliczu. I matka powraca nagle do rzeczy· nim froncie I jednak w końcu wyProszę bardzo, niech pan odło
Dsza siła narodu, pisze on, prze- "Trzeba tylko tę wspaniałą, potężną wistości: idzie naprzeciw uśmiech
ży choćby najważniejszą pracę i
grima jest, przez śmierć mlljona księgę ludzkiej pr~y~złości położyć niątego listonosza, który wręcza jej słał do matki, przyszedł dopiero w odpowie mi przedewszystkiem na
kilka tygodni po śmierci syna,
młodych ludzi-kiedy naród składa
prze~ o.czy l~dzko:.CI, a W~let oswo- list, wyczekiwany od czternastu dni wówczas, gdy matka jeszcze nie to pytanie, jeśli pan masz na to
ę tylko jeszcze ze zdzkzałych brupytanie odpowieM. Przedł6ż pan
?OdZl .Slę .śwlat o~, wszelkIego zł~- j czternastu nocy: jeden z uspakatali, kajek, chorych, obłąkanych za- l, ?ę dzle Slę rządzlc łagodną mąo; jających listów synowskich. w kt6- mialu pojęcia, że syn je; już padł. to pytanie wszystkim swoim przyNa wpół już zjedzony przez tłuste
głodzonych dzieci i kobiet oraz
jaciołom i znajomym, przedłóż pan
SClą· .. O płynące kt~ nam zbra.tame rych on, gnębiony samoskarzeniami szczury okopowe.
starców"'.
sz:p!ał ..syn. "li tóz to napIsał tę i lękiem o matkę, usiłuje złagodzić
Syn zapomniał zmienić nagłó je całej ludzkości. Tutaj dusza cze,. ••. Uczepił sie zn6w swojej gaka na odpowiedź.
kSlązkę
?'.
.
,
wrażenie
swych
pełnych
okrucieństw
wek; drżąca matka czytała: .
lety, i czytał najnowszą wiadomość
Jeśliby pan jednak miał odpo"To mmł podobno naplsac mło- spowiedzi.
"Szanowny
Panie,
pozwoli
pan,
o zwycięstwie, podaną w komuniwiedź,
~e moje rozumowania pro"Właściwie, ściśle biorąc, idzie ~e mu opiszę stan duszy mego
kacie sztabu generalnego: na jego dy P?e~a! który pOlegl"..
wadzą do matematycznej konieczClęzkl
g~zmot
z~brzmlal
zdaJeka.
mi
doskonale.
Nie
byłem
jeszcze
się
panu
już
przyjaciela,
Zapewno
:mocy natychmiast uspokojony, padł
ności, i~ takiemu człowiekowi nie
obraz ziemi zasłanej trupami. " ...w Un~szą~ SIę ~aleJ na skrzydłach nigdy tak zdrowy fizycznie, jak te. kiedyś przytrafiło, ~e pan przy pozostaje nic innego, jak pa~ć i
s~eJ
u.dl
ęczone]
duszy,
s.tanął
wresz·
raz,
Pomyśl
tylko,
nigdy
tak
zdrów
schodzeniu ze znanych panu od
bocznej odnodze, liczącej przynaj·
umrzeć, to nie potrzebuje mi pan
mniej około 500 metrów, przy cle. drz.ący p!,ze.d. tern clemne,m. py- na ciele, jak obecnie" pisa! martwy lat schodów odnlóst wra.żenie, iź odpowiedzieć, bowiem ja sam ju:t
tamem:
Do
J~~Jel
narodowosc!
nasyn.
"A
~dy
wrócę
poiedziemy
znajduje
si~
ju~
na
r6wni:
Panska
ł)rzeszło 80 metrowej głębClkości ...
. razem, ja i ty, na kilka tygodni na noga, wyciągnięta do , stąpnięcia od dłuższego czasu mam naszyko'przez nasze zahartowane w boju le~ą CI. umarh .
stało
SIę
wieś. Raz zabawimy się te~ w ary- przed siebie, nie znajduje oparcia. waną tę odpowiedź na pytanie me- '
Oblicze
dobrego
Pana
kompanje szturmowe, wzięto w walnagl.e
dwojgiem
niepocieszonych
z~łstokrację
i pojedziemy na letnie Zna pan ten wstrząs fizyczny, który go przyjaciela. Gdyby pan i świati
ręcznei w brawurowym ataku, przy
zawlOnych . oczu, ~!6rych spoJ.rze~ie mieszkanie. Tyle p:eniędzy zao- następuje tak nagle, że mrok i gł~" cały miał t~ samą odpowiedź, tol
niesłychanie małych stratach .......
praktyczne stwierdzenie, it wśródl
"Przeczytaj to, a zaraz inne my- zdawało SIE: mówlc: "Tego me wla· szczędziłem; Zamieszkamy nad rze- bia, w które pogrą~a sią noga, wy- poległych znajdują się zawsze najdomo"
.
ką,
Tuż
na
brzegu.
Ty
w
słonerzucone
w
górę,
wtłaczają
się
w
-Ii przyjdą Ci do głowy".
NagIe śniący ujrzał, z całą zgro- cznym pokoju, ja obok; drzwi łą zdumiony mózg i wywołują przera- lepsi z narodu, zostałoby podnie"Ach a, ja już wcale nie chc~
sione do wyżyn m istyl:zn ej regł1ły,~
zą szczegółów to, co naprawdę czyć będą nasze pokoje. Okna na- żenie w duszy. Niech p;.tn sobie
~azet czytać".
że w~ród poległy~h muszą być najwstępującego
przez
wyobrazi
siebie,
przeżył
i
widział
pół
godzinny
temu
sze
wychodzić
mają
na
rzekę.
Na
W'nienawykłej do myślenia gło
lepsi
z narodu. Ze wybrani, mło
wie matki zjawiło się uczucie, co przy ataku: blednąca jak płótno drugim brzegu pagórki, gęsty las. trzy lata bez przerwy w otwierającą dzi apostołowie prawdy paść mU"
swym ołowianym cięMrem padło twarz młodego Francuza, który u- Właśnie bt'ldzie wiosna, gdy powró- się, nieoczekiwaną otchłań, prze- szą. Że młodzi, pełni ognia, łjJ
cę,
Gdybyś mnie mogła zobaczyć: żywającego w ciągu trzech lat to
między słowa: "ach gdybyż raz prze- padł na bagnet syna.
w wieczr:y 'ideał IU.dZkO~ci-~'
1
krzyknął
z
niewypowiedzianem
tak
zdrowy,
jak obecnie, nie byłem małe przerażenie duszy. I niech wiary
stano myśleć o tern, co piszą ga.,miło~ć" pa~c muszą. Ze młod
zety; gdybyż raz zaczęto myślec o przerażeniem w tej jedynej wiec,znej nigdy" p~wtarzał ~y~, P?dparty tru- pan sobie teraz wyobrazi, jeśli Pan poeci wrócić nie m ogą. Ze .
ludziach, którzy teraz muszą . umierać. sekundzie, która jest między snem pa~l, stOjący własOle! Jak martwy~ może, że ten s raly wstrząs duszy nich wszystkich musi przyjść chwi-j
"To przecież s~ głupstwa". Oj- a jawą, do dobrego Pana, Idóry gł1lJEjcy łuk mostu mIędzy rowamI zostal podniesiony do miljonowej la, w kt6rej wnikną wreczcie ~
potęgi.
ciec chwycił znów gazetę, potem nagle stał się poruczn1kfem Ale Ja strzeleckimi.
Jedynem lekarstwem na to jest, siebie, ciało ich całkowicie podpo-!
Szczęście napełniało serce mat,
"
spojrzał na pusty talerz, na obok to wiem! ja!"
rządkuje sIę duszy i bez ,sprzeciw U!
"Wstać!
Do ataku!" krzyknąl czyne.
. chociaż to sie panu wyda niewia- przyjmie cios śmiertelny .....
le~ącą kartę: "A co to jest?" " ...tylJak zwykle, gdy otrzymywała lIst, rogodnem, przyzwyczajenie. Więk
ko ta karta przyszła", " .•. że zwią porucznik, budząc syna.
Dalej matka nie- czytała. Mol~
"Ja ... ja to wiem".
syn byl jej tak blizld, że czuła szość iudzl potrafi duszę swoją zazek śpiewaczy "W esołość" zawiesza
liwo~ć
dalsz~go czytania przesta-t
mienić
na
przyzwyczajenie.
To
właś
"Dla
czego
więc
śpicie?ó(
wpro.st
jego
fizyczną
obecność,
roz·
na nieograniczony czas próby śpie
la
istnieć; zdolno~ć myśleniR !Ia.nie
robią
miljony
~ołnierzy,
kt6r
zy
Całe
niebo
g(zmiało.
Krwią
maWIała.
z
nim,
dawała
mu
rady,
,wu, gdyż coraz ~ięcej śpiewaków
przesiąknięci żołnierze, stłoczeni w wysłuchIwała lego wskaz6wek, ~zy potem dalej strzelają automatyczni e, gle !Zniknęła. Wrażli woM t l- ,\t!ci
poszłl) na zew oJczyzny".
!i ' CIB
Ciemna niczem nie dającą się rowach. Skamieniałe oblicza. Szkla· mła mu ' wyrzuty. "Teraz USIądź dalej wbijają rękojeście swych ka· skoń:czyła się. Siedziała
nieru()homo
przy
stole
I
r.arabin6w
w
wil~otne
mózgi
ludzkie,
ne
spojrzenia.
tam,
w
rogu
kanapy".
:wypełnić próżnia, uczyniła się nagle
' ligii
dalej przekłuwają cichymi bagne- interesowania patrzała IIa
flOtO i siedzę".
Fala bezdusznych ludzi, pchnię·
;w jego ~yciu. Szukał w gazecie
11'0-;
"Wiesz przecież, te ojca intere- tami miękie brzuchy i nie doznają list, którego d~tychczas!ll "
'Inowin ~rubym drukiem, wrzeszcie ta rozkazem. I ten jednym potworrzyła,
albowiem
adres
Dj,~
b
I pi-'
nym
dźwiękiem
grzmiący
huk,
huk
suje
tylko
jego
gazeta
i
towarzystwo
wstrząsów,
gdyż
wijący
się
Vi
pro~krzyknąl ze złością na matkę: "Dlachu wytrzeszcza oczy tak samo, sauy ręką syna.
którym unosił śpiewacze".
L czego zatrzymałaś zegar a P9tem tysiąca armat, nad
Urzędowe
pismo
ZH \ '
do ·
zaczął odczytywać raz jeszcze: "Smia- się
łagodny, cichy szept syna,
"A może to i nie powinno być jak ten, który wczoraj wił sią i
kr6tkt\
wiadomość,
że srn I a Ił.
skonał.
ły atak patrolu .... ".
który ma, chwili śmierci myśle( o inaczej, mateczko. Ma on jut sześć
Pozatem, wielce szanowny pa- "Na polu chwały". Ma1k a 113tll
\
"Potem nie będzie żadnej cią pokucie, aby okupić swe życie, dziesiąt pięć lat i od piędziesięciu
'
_
I głości, jeśli, próby teraz całkowicie Stał bez ruchu, a wokoło szalał ści- lat stoi codzień od si6stej rano do nie, jest jeszcze Jeden środek. Obłęd. tego uio tknęła.
)
Tego
stanu
nie
potrzebuję
panu
Nagle
i
szybko,
)akg-dyh~
'R~'
odpadną. Splewać możnaby było sk dziki zażarcie walczących. Tu szóstej
wiecz6r nad warsztatem.
bliżej
objaśniać;
tymczasem
musz~
da
str'soona
lIekdllda
d"o)'
dtl
\ ata
ieszcze teraz" rzekł 0jciec,
w samym wśrodku huku - była W tych warunkach dorastał, w tych
podczas gdy syn zabłocony, o· śmiertelna cisza. Mordowano bez, się zestarzał. Dlatego też ma on panu powiedzieć, te posiadacze o wszystkiern, ciało jej 7.nal"/.lr.
pryskany krwią, zdr~twiały ze zgro- dźwięcznie, rzemieślniczo. Nowa tylko gazetę i towarzystwo śpie silniejszej duszy i wra~liwego su- alą prted komodą; z dn1ei anp,~(}
zy j przerażenia, z niewieloma po- naiwność, jakgdyby drugi ego, . póź- wacze".
mienia nie potrafią sią ratować koszyczka wyjęła st ,lcy list pozostałymi, zabłoconymi i zakrwa- nego dzieciństwa, zaświtała w nim
"Ale przecie:t m6głby pomyśleć". ucieczką do przyzwyc(liajenia i dla, cieszajqoy i czytała:
,lV'łaściwie, ściśle hio/'<1 (',
,,~
wionymi towarzyszami, pełzał z po- nagle pytaniem: "Po co ludzie to
"Już dawno musiał on zapo- tego oczywiście mUS1.ą dostawać
mi tutaj doskouale, Nin I,', 111
'."/rotem do okopu, potykając siG czynią'? Tego rozkazu nie wąlno mnieć, mateczko, że jest człowie obłędu.
\i{
o poległych ~ołnierzy.
Usiłowałem uczynić panuzro- nigdy tak zdrów cieleśni .',
wydać żadnemu człowiekowi. Zad- kiem. Od pięćdziesięciu Jat jest wyArtylerja wciąż była czynna.
nemu człowiekOWI nie wolno usłu- cieńczony i śmiertelnie znużony po zumiałym wstrząs duszy, jakiemu teraz. Pomyśl tyllro, nig-d \ 'l'ld
--Huk strzałów, następujących po chać tego rozkazu".
pracy. Nie wolno' mu myśleć; bo, podlega człowiek, kt6ry w ciągu zdrowy. jak ohecnie .. , Gdy W i'L1C: Q,
sobie z coraz bardziej z szaloną szyb- . Chwila dała mu ostatni je$zcze wiem mógłby sobie pewnego dnia trzech lat b,er. przerwy schodzi wd6ł pojedziemy ra~em na kilka t. 1'!.;O [kością.
Syn usnąt natychmiast. ZIemski obraz: ujrzał jak kula ziem- przypomnieć, że był kiedyś ezło , po schodach, który w ciągu trzech ni ua wi~ś ••• W słOn~tl7.I1\, l n fl :oiu.
Matka podeszła do zegara: wa- ska nagle staje się bębnem na kt6- wiekiem".
lat przy ltażdem stąpnięciu trafia ja przy twym b,ORU .. • Drilwi łą·
adło kołysało się tam i z powro· rym. militar~zm granatami' wybija
" Wcale nie o tern chciałam wyciągnięitl nogą w nieoczekiwaną cr,yń bęrl.ą, uasze pokoje ... Właśnla
'PI11, ponad głową ulubionego wodza. swoJe grzmIące marsze.
próżnie. Stwierdziłem, że ten sta'ły zak witnie wlosua .• :
mówić.
Chciałam tylko ... I& .
II

I

~oboh.

Niewolą śmiechu-Szanso-Panse
umieszczone- dia "Nowego wieku
- Grać radzę w brydże, prefeobrazkowego·, czy nie'l
[ranse .•.
- Czy pan naprawd~ pyta się
mnie powa~nie'l
10. SkońO'l;ona bajka: sen podardy,
- Pytam się powa~nie. Jeśli
Lw6w-Kraków-Paryż-głódpan nie chce mej bajki, ogłoszę
[mansardyją gdzfelndziej.
Sprzedałem własne Termopyle
- Gdzie'l
- I z nową lancą na ... bilardy
- W któremg piśmie mieszRoztrąoać idą... krągłe bile•.•
ont1skiem.
11. Te dwie... dalekie... wedle...
- Wątple bardso.
[.bandy·.
- Zobaezy pan.
Szlachetne, jak kastylkie grandy,
Skarambolować! tohórzem [w tohórze!
Republikanie-w oarskiej skórze!
Przed kijem drtą,ce propagandy,

1.

Satyrę kować-młot

Wakrzeszone budzió!

żdziercel
Dziś - po

na

[cudzie miotać serce
W bezduszną, podłość-oto ludzie:
Na ~aoh bożych -jak w taoo-

Jak dawniej aywe

[budzie.
2. -

Gdzie lada fZ'dzi kiep,
[gęsiarek,

Na.

codzień głupce uroczyste,
Złodzieje ~ycia, łowce marek- I żeby czarną, zawrzeć listę

Eodaj to-jasne i siarczystel

12. W tem

życia cały wdzięk i[okliwość,
łatwie DM nie kmrzął..
do rogu!-.niemo~liwość!"

Ze bile
Tryplet
Lecz jutro -

p,sjdą! niechcąo

Ałbo się złamią

i -

-

[muszą!
wykruszą ...

t3. Niekiedy... nawet ... "karambole &,

Rewolty, wojny - zbyt układne:
Odbieguą-wrócą martwe, żadne
- O jakte trudno własne role,
Tu w Pols~e grywać i-n8 stole!
Ormond.

8. Niech ocalony z mórz posoki
Śmieć krwaworodny - łotr epoki

N8S tu
-

zagłodzić, Polskę skradnie
czynić? Nie! W tem sens
[głęboki,
Polsce konać gromowładnie!

Co

Ey w

G. WASSERCUG.

ra"'z.
T ......
wv
.a..-

4. I patrzeć zdała, jako patrzę,
Na głupstwa rzadkie i-najrzadsZ6
Jut przeszło godzinę zgromaJak gdybym śnił w kraterach
[Ma183, dzone u Stefana Dworakowskiego
Ze kędyś w carskIm gram teatrze towąrzystwo dyskutowało na te.,Ełagonadiożnost nizka farsa l mat piękności kobiecej i tego, co
istotę jej powodzenia
stanowi.
5. Dla osłów szkoda jednej runy,
Utworzyły się dwa obozy: jedni z
Kto mądry-przeklnie m&drość
cał~ st~nowczo~cią ~siłowali roz[własIl1\! maIteml d~ogam) dowl~Ść, ~e t~arz
B"dż trumną, głuchą na pioruny, Jest u k~blety. wszystkIe m, z~ plękPatrz-gdzie, od kogo bij" łuny ne rysy Jedyme mog~ przyk~c ~ę~I wrót na dwoje: rychło zgasną ... czyz!1ę do st~~ nl~wla~ty; 1n0l na6. - Prr:ezachwyeeni bUl'7.: milcze- t?ml~st, zW~nt Ir?mcz~~e prze~ ~rze[niem cI~m.k6w "Ideal!stam!,,' "amm~staNiech się obwieszą, mocno, ściśle, mI I "splrytuahstaml .walczylt d~
Gromadnie - całym pokoleniem, upadłego o supremaCJ~ duszy I
By sią odwreoił świat na Wiśłe, serca na~ fo~mą ~ewnęt~zną·. Spór
Tudzież za Wisł" - niezawiśle .. zd~wał su: me .ml.eć ko~ca .1 wc~odZlł na ~ory mecl.eka~eJ śpIewkI o
7. A gdy wyżłobią na swym grobi('~ powtarzających ~Ię Jałowo komuZe ... ,.pogrążyli kraj w ~ałobie". nałach, gdy mll.czący. dotychczas
Ojczyzna ... miłość... i tak dalej, Marcel Tarczyński rZUCIł nagle:
ze ... oni... Polskę ..• zbudowali
- Czy ktoś z was, moi pano(Z ryjami w żłobie i przy żłobie wie, mIał okazją w tyciu zetknąć
8. - Darujcie zmarłym nowe stroje' się osobiście z tern zagadnieniem?
Czy przeżywał kiedyś rozdroże, o
Przebyte rajskie, dusz s pokoje.
kt6rem tak zawzięcie m6wi?
Bo kraj już wolny i-wisielce
Milczenie. Wszyscy zgromadzeluż wołni, czyści, swojscy wielce
- Łotrownia święta! Wrogi moje! ni nie mieli odpowiedzi, lub też
woleli ją zachować dla siebie.
9. Gdy tak za wszystkie renesanae
- Ot6z, moi kochani, ja zetkNa zawżdy srodze szatan karze nąłem się kiedyś z tą kwestjl\ tak
- Dźwigająo w górę - przed
bezpośrednio, w tak jaskrawej for[ołtarze, mie, fe od tego czasu nigdy już
a

JfajmłoDsi Wliteraturze

polskiej.

Literatura polska ubiegłego
stuleci a, zwłaszoza poezja, zawdzlęoza swą uderzającą odrębność,

tytaniczną moc, głąbi~
i wzniosłość pierwiastkowi mesjanistyoz-

nemu, który przenikają całą od
Micldewieza do Wyspiańskiego.
Od czasu zmartwycbwstania
Polski, od Erzneenia jarzma nie'WoU, poelja polska utraciła z natury rzeozy swą odrębnojć, stanf)ła na bezdrotu, a raczej wobec
Wielkiej 1 S!er~kjeJ drogi, leoz
.oślepiona naraZle blaskiem otwierająoych sJ~ słoneoZnych boryzontów,. nie sdątyła jOszeze uczynić
pier'!lZyoh samodzlelnycb luok6w,
gdy Jut podległa wpływom Wscho ..
du i Zaohodu, gdlie zaroiło 8i~
od mn6stwa nowycb prąd6w i
kierunków.
'
Pozostał tam futuryzm, eksjlresjoDlzm, forDlizm, kubi!lm, prymitYWIzm, dadaizm, urbanizm, antroprocentryzm, pofntyllizm, i bardzo, bardzo wiele Innyoh jeszoze
.izmów·, których wyli ozy t, ani
ternbardziej opisać w krótkim
szkicu dziennikarskim niepodobna.
Z poszczególnych autorów najwięk8ZY wpływ wywarli na naszl\
mło<lzłe~poetycką Walt Whitman
j Rimbaud z Zachodu, oraz Igor
Siewierianin, Balmont, Blok 1 Brinsow ze Wschodu.
Naj1l1łodsi pionierzy poezji polsldej grupują się przewa~nie dokoła czasopIsm literackicb, z których uajbardzłej na uwag~ zasłu
guje "Skamander-. Poświęcimy
gru pi e te.] szczeg6łowszą oh8l'ak-

terystykę.przedtem

t

Rty~nla

1920

P.

nie zabieram w tej materii głosu.
Kartka, zwinięta w rulonik zostaPraktyka, a teorja - to zupełnie la wsunięta przez odemkniętą i za:
co innego - ciągnął po chwili słoniętą natychmiast z powrotem
pauzy Marcel.
dziurkę od klucza. Tą samą drogą
. Towarzystwo było już zmęczo- odpisałem parę zdawkowych frazene pojedynkiem słownym i realna s6w wdziQczności za uznanie dla
historja, byt moźe o pikantnem I Bacha i siebie. Następnego dnia
zabarwieniu, drażniła podnIebienia. wieczorem znalazłem na łóżku bi- Prosimy! Prosimy! - odez- lecik, pełen wyrzut6w, iź autorka
wało się kilka głos6w. - Niechaj spodziewała się od artysty czego d
uchyli czoła teorja przed z krwi i orginalniejszego i dźwięczącego nie
ko§ci nksltałtowaną praktyką!
nie tak zimno i fąłszywie .. Ą mia- Chętnie
opowiem
wam ło te kilka sł6w tyle w sobie szczewspomnianą przygodę, szczeg61nie, rości i tyle przekonywujące~o ciepit f poza samem za~adnieniem jest Ja, ~e mnie osoba pisząca Je prawbardzo ciekawa i nadzwyczaj we- dziwie zainteresowała. Natychmiast
soła ... dla słuchacz6w.
te~ posłałem dziwną pocztą list,
W kwietniu 19 .. po kilkutygod- zmierzający do nawiązania bliższych
niowych pOSZUkiwaniach wynająłem stosunk6w, pobrzdąkałem trochę
wreszcie pokoik na trzeciaku przy na skrzyp~ach, przyczem z dziwjednej z bocznic ul. Marszałkow- nym, a mlm?wolnym ~porem wraskiei. Wynająłem go dlatego, ~e całe!" do AfJl Bacha, I poszedłem
aż do obiadu wlewało się doń stru- spac.
mieniami kochane słońce i ze okZbudził mnie stuk, jaltgdyby
no wychodziło na rozległe łąki i ktoś drewniąnym młotkiem gw6źd7
pola, pełne właśnie budzącej się wbijał w drzwi, łączące m6j pok6j
wiosny. Pokoik miał dwoje drzwi. z pokojem sąsiadki. Sądząc, że wraJedne wychodziły na wspólny z ienie było poprostu snem, odwr6gospodynią korytarz, drugie łąclyły ciłem się tylko na tirugi bok i usiz sąsiedniem mieszkaniem i dlatego łowałem zasnąć. Ale stukanie powbyły zamknięte, zabite gwoździami t6rzyło si~ enegic7.niej. Usiadłem
i zastawione mojem łózkiem. Um e- na ł6żku i zapytałem w przestrzeń.
blowanie typowe, dla tych kilIm
- Kto tam?
- To ja, pańska sąsiadkarublowych pokoik6w, które zapełniaią urzędnicy, studenci, subjekci. odpowiedział z za drzwi alkowy
kasjerki, szukająca w stolicy szczę- głos o pełnem, soczystem brzmieścia i fortuny donkiszoterja pro- niu. - Otrzymałam pański liścik i
wincionalna, prostytutki, - cały oto czynię pierwszy pozytywny krok
ten niepr7ejrzany tłum parjas6w do zawarcia bliżej znajomości. Jespołecznych: pr6cz łóżka stół, po żeli przerwałam sen, to przeprakryty kolorową serwetą, rachilycz- szam, ale gdy się ma mnie, jako
nie chwiejąca się szafa, dwa krze- sąsiądkę, trzeba być rycerzem, na
sła, żelazna umywalka z poobijaną niejedno przygotowanym.
emalją, przynale:tna do niej miska
Brzmiało to dość zalotnie i
i dzbanek, cynowe wiadro, wreszcie obiecująco, ale powiedziane było
niemiłosiernie upstrzone przez mu- tak naturalnie, swobodnie, a przychy firanki i wyblakłe obrazy, przed- iem, zdawało mi si~, tak powa~nie,
stawiające bądt leśną idyllą, bąd~ że . czułem się, mimo wszystko
scen~ z historji nieokreślonej, staro- onieśmielonym.
Niemal godzin~
iytnej z względu na stan obrazu, trwała ta niezwykła rozmowa, a
średniowiecznej przez stroje boha- zakończyła ją tajemnicza sąsiadka:
ter6w, wzgl~dnie nowo~ytnej, gdy
- No, ostatecznie, odrzuciwszy
sądzić z ramy. W tej oto atmos- wszelkie skrupuły, zgadzam się na~
ferze zacząłem po 6 godzin dzien· wet natychmiast przyjść do pana z
nie ćwiczyć na skrzypcach, nie in- wizytą, ale pod warunkiem, że pan
teresując się zresztą zupełnie tem, szczelnie zasłoni okno, tak aby
co siQ dokoła mnie .działo.
mnie jeno czuć p~ sobie, nie wiPewnego dnia, ju~ w jakie trzy dząc.
tygodnie po przeprowadzce, w ciep- Czy pani ma powody nie
ły wieczór majowy wygry'vałem ukazywać twarzy'?
sobie przy otwartem oknie smętne
- Je~eli nawet twarz mOja jest
melodje, poczem narzuciłem palto p!ękna, to i tak chyba zrozumie
i poszedłem trochę w kwitnące pan, ~e są powody, dla których
Aleje. Gdy powr6ciłem olwło pół- chcę zachować incognito. Tradycja
nocy, spostrzegłem na łóżku zwitek jest w nas głęboko zakorzeniona.
papieru, zawierający następujące
Oczywiście nie mogłem odm6słowa, skreślone 016wkiem przez wić słuszności jej
rozumowaniu.
energiczną, pewną siebie, a przy- Pozatem
niezwykłość
propozycji
tem niedbałą rękę kobiecą:
bawiła mnie. Nic więc dziwnego,
"Arja Bacha jest cudow- że zgodziłem się' na jej prośb~.
na. Dziękuję za nią ser\V kilk;! minut okno zostało
decznie ub6stwiająca dobrą SZCzelnie zasłonięte, gwóźdź z drzwi
muzykę.
S~siadka".
wyciągnięty, ł6żko odsunięte ode

-I

jednak wspl)m- szych przedstawlcif}li "młodej Polo pozosta- ski", do gruPY "Skamandra".
łych.
Poeci ci, nale~y to odrazll za"~owy Przeg-ląd Literacki" jest znaczyć, pomimo, ~e jeszcze o.ząś:'
raczej antologją współczesnycb ClOWO "czyhają na Boga", bezporpolskich misttzów pióra; "Maski"'nie ju~ odnaleźlł samych siebie.
- organem modernjzujących pro- Katdy z nich Jest wyhitną indylesorów krakowsldch,,,Krok\lie"- wldualoością artystyczną; wcbła
przepięknem wyrlawnictwem, .led- niają onI ~ycle całą pełnią mlo ·
nakże bez określonego ltierunku, dzieńczych piersi, przetwarzają w
kt6ry
niezaprzeczenie posiada swych burzliwych, kipiących, ko"Zdrój" braci HulewJcz6w, upor- tłojąc)'oh się umysłaoh, i choć
ozywie szukających nowych dr6g-, przyznają sarni, ~e im .. zielono w
lecz tymczasem jeszcze bezustan- głowie i fijołlrf rosną", wlewają
nie. Istnieje jeszcze "Gospoda OŻYWOZB. tchnienie w zamarłą w
Poetów", przeważnie jednak tych akademizmie poezję polską, upa~
o mniejszym polocie. rozmacbu, jają nas .. Wiosną 1 winem" i to
a zwłaszcza talencie .. Jeden bodaj naj przedniejszym •
Radosław Krajewski mo~e zainteLechoń zMhwyca nas krysztaresowa~ ze względu na swój "slo- łową czystośoią i hardą jędrnoś
~iańsln- kierllnek,
zapo~yczo~y cią swej polszcr.yzny, po którą
J~dD8k te~ ze Wscho~u ~d JeSle- a~ trz)' wieki wsteoz musieliby~rny
nma, IWDlew.a, Gorodlf'~klE'go itp. się cofnąć, Artyslrratyzm formy
W ,,~Ospodzle Poetów, redago- formy j duoha "Karmazynowego
wanoJ przez Xaworego Glinkę, i poematu& 'uszlachetnia nam smak
po za nią drukują ~we utwory artystyczny, postacie MochnackieMelce~-Rutkows.lra, WltWn, Kozi- go i Piłsudsltiego ukazują się z pod
kowskI, JUakoIHczó\\na, C~y~ew pióra Lechonia, jakby z pod pę
ski, Evert (b. do~re erotykI), oraz dra Matejki, tyle w nich majesta.
Jan Nepomuoen ~JlJer-neo~lasyk, tu i kolorytu. W "Rzeczypospolitej
tworząoy formamI greckiemI.
Babińskiej", która zajmie cenne
Istnieją równIeż .neofuturz/', mifljsce w historji literatury polcZjli poprostu bzikow.loi: Ana~ol skiej, poznajemy Lechonia jako
Stern, który popełnił "Czyn mi- areyzdolnego satyryka polttycznełosny w Paragwaju.,
oraz Alek- go. Przez pola i łąki, przez góry i
sander Wat, którego płodem twór- lasy hasa wesoło beztroski Wieczo~cj jest dziwoląg: "Ja z jednej rzyński, mknie 21 wiatrem w zastrony i ja z drugiej strony mego wody, nurza sif) VI rzekaoh i momopsotelaznego piecyka".
rzaoh, potem 21M wprost ku słońBez por6wuanja ciekawszym od Cli "zlatuje, by ma slf) roześmiać
tych pomieszanych młodzieńców w rozpromienione oblieze I samejest ju~ YeH Yankowski, który z mn atać 8i~ słonecznym, promieImponującą odwagą rZllcił sw6j niejll.ym ~yoiodajuym blaskiem,
"Tram wpopszek ulicy".
opojonym nieokiełznaną, baohiczną
Pr~eohodziml' do najwybitniej- radoścją. Cała Polską obleoiała
nimy w kUku

słowach

jut jego" Wiosna i Wino", pozopo drodze rozkwitające
pączki i radosne upojenie. Świer·
goczą ju~ o tern nawet "Wr6ble
na dachu".
"Ja jestem pierwszym w Polsce
futurystą, ale to nie znllOzy, abym
był pajacem", rzekł o sobiEl. Tuwim i zupełnie słusznie. Był on
pierwszym, który \,'prowariził do
poezji polskiej nową treŚĆ i formę,
zapo~yczająo ją coprawr1a od innych, ale przerabiając ją na polską modłę, oczyszczając zarazem
od azj aty ckiej n alpciałości lub
zachodnIO-europejskiej ekstrawaoancji.
Z zadziwiającą subtelno§cią
reaguje Tuwim na wszelkie przejawy życia, z nieporównanym ar·
tyzmem oddaje na.iprzer6~niejsze
nastroje, maluje energicznemi postawiając

ciągnięciami

pędzla,

dobywająo

.1aknajjaskrawszyoh zaWS7.e porywających barw, kt6rych bez liku
posiada na swej boga~e.1 paleole
Zarówno "Czyhanie na Boga", jak
"Solirates tańczący" - to galerje
mistrzo\vskich obraz6w, • Wielka
'I'eodora"- to cała symtonja, genjalnie zinstrumentowana, a zara·
zem prorocza przepowiednia. Zaiste, tylko wielkim artystom dano
jasnowidzieć.

Z utworów poetyokiob Słonim
skiego. zebranych w "Paradziewidać ~e są dziełem utaleotowanego artysty-malarza. Wycyzelowana do najdrobnjejszyoh szczeg6lików forma poezji Słonimskie
go ma dźwięk serwskiej porcelany.
Nawet, gdy burzy j wstrząsa, jak
w .Czarnej Wiośnie", zachowuje
Słonimsld
nieskalanl\ ozystość
wieraaa I rytnHL

Po chwili odczułem raczej,
niż usłyszałem, że jest ktoś w pokoju.
Rozpoczęła się rozmowa,
kt6rej tre§ć całkowicie 9dpowiadała
warunkom, w jakich się odbywała.
Niepewność i wynikająca z niej rezerwa względem zupełnie nieznajo-,
mej kobiety walczyły o lepsze z
budzącą się namiętnol1cią, kt6ra
ilrzwr.

ka~e zapominać

o wszystkiem, pr6cz

chwili.
Głos nony, stłumiony i ~dębo.
działał w ciemnościach denerwuiąco, a to, co nieznane mi usta
m6wiły, wydawało si~ dziwnie mą
drem i pięknem, melodyjnem i upajającem formą, kt6rą widocznie za

ki,

treśĆ brałem.

A. gdy usiadła na
brzegu mego ł6żka i zaczęła tym
właśnie matowym głosem m6wić o
uroku dzisiejszej nocy, o szale,
który jest pięknięjszem od wszel~
kich wra~eń zmysłowych, o tem, te
pocałunek zamyka oczy, gdy~ jest
snem cudownym, kt6rego nie chce
sią mieszać z rzeczywistością,- w6wczas przyciągnąłem ją ku sobie i
szarpnąłem szatę, w kt6rą była
oddzianfl. Szlafrok, zapięty od szyi
do st6p na zatrzaski, odpiął sie j
r~ce poczuły, że jest on jedyną
osłoną dziewczyny. Nie wiem, czy
znacie uczucie, kt6re przenika
cdowiek, gdy w czerwcowe połud
dnie otwiera zasłoni{!te okno i nagle bucha nań i obejmuje go umierająca wiosna, cudownie subtelne
tchnienie jej już przepojon e latem,
a jednak jeszcze czaruje tą łagod-'
nością,
o kt6rej wie się, ze- jut.
niebawem zmieni ją upał i żar,
rt;1oże r6wnie piękny, ale już zbyt
Silny, by się nim w spokoju zachwycać można.
Słuchajcie, ja nie jestem poetą ...
nie umiem opisywać piękna... ale
odczuwam je pełną piersią... Daje
wam słowo, że czegoś podobnego
nie spotyka się codziennie... To
była Marynia Połaniecka,
Małgo
rzata, Salome i Kleopatra w jednej
osobie... Ja. stary wyga, kt6ry
już z niejednego pieca chleb jadał,
wprost odchodziłem od przytomności, mdlałem w jej ramionach,
by się po chwili budzić do nowych
pieszczot, wciąż tych samych,
jednak wciąż innych, do siebie niepodobnych.
Nie wiem jak długo to trwało.
Nagle Ilona zerwiłła sią, gorączko
wo narzuciła szlairok i rzuciwszy
mi na pożegnanie: "Nie będziesz
mnie chciał zobaczyć i nie będ.desz
się o mnie dowiadywał, jako przyrzekłeś, kochanie; nieprawda1" wybiegła do swego pokoju.
Zamknąłem drzwi, zasunąłem je
łóżkiem, odsłoniłem okno i natychmiast zasnąłem kamiennym snem.
Obudziłem się koło południa. Gdyby nie głos znajomy, który nuci
w sąsiednim pokoju jakąś wesołł

Iwaszldewicz, gdy wyzwoli się
nieco ze zbyt ){rąpującycn go
wpływów Rimbauda,
da nlewąt.
pliwie wiele interesującego, czego
zapowiedzią niezmiernie obiecują
cą jest "Zenobja Palmura" ... Legendaruy poeta", jak nazywają
koledzy Przysie~kiego pisuje rzadl{o, lec1t utwory jego owiane są
zawsze urokielO tęslrnej tajemniCZOŚCI, zawoalowane mgłą
!liesa·
rnowitęg-o czaru. Szkoda, że pisze
tak mało.
Mówiąc o "Skamandrze"
nie
mo~ua przemiJczpć o jego redaktorze, dr. Zawistowskim, który
swemi pracami w dziedzinie krytyki literackiej i teatralnej, do-o
wiódł, te posiada głębOką znajo'mość rzeczy, rzadką umie.i~tność
powdnego ujmo .... ania rozpatt'ywanycn dziRł i wydawania t.rafnego bezstronneg-o sądu o nich.
Jako pierwszorzędni pracownioy w dziedzinie krytyki literackiej
zapowiadają się
równie~ \\' Ham
Horzyca i dr. Grydzewski.
Nie wspoinnę natomiast na tym
miejscu o wchodzącyou r6wuie? w
skład redakcji "Skamandra" zdoInJm powiet!ciopisarzu Kaden-Bandrowskim
i najwybitniejsz ym
bodaj z polskich krytyków teatralnych dr. Breiterze, uwaiam
bowiem, :te działalność iol1 jest
nieoo odrębną od dzIałalności artystycznej j litrracklej ich wytej
wSfJomnianych kolegów.
Pozatt>m WS?;yscy prawic "Ska·
maodrzyśct" pisali już sztuł{j tea·
tralne, lecz: nIestety, żadna nie
ujrzała jeszcze ślTiatła kinkietów.
Mozę dziś rozpoczyoaj'l0Y się rok
będzie dla nich
w łeJ dziedzinie
pomyślnieisz}...
. H. L

Sobofs 1 styozn la 1921 r.
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8antructwo koncepcji gabinetu
Oświadczenie

koalicyjne~o. Zaproszenie do Paryża.

premjera Witosa.

Zaproszenie rządu franouskiego,
wystosowane do prezydenta
(Tale!' od naszego warsz. koresp).
Rzeozypospolitej
polskiej, aby
Wczoraj przyjął korespondenta "Echo de Paris" prezy- przybył do Pary ta celem zawarcia
dent ministrów, Witos. Oświadczył mu m. in., 1;e zapro- umowy polityoznej i ekonomioznej
szenie Naczelnika Państwa do Paryża jest naj donioślejszym między Polską a FranoJą, ma dla
PolsIei dwojakie znaczenie - na
wypadkiem politycznym doby ostatniej, Utrwala ono przy- zewnątrr. i wewnątrz. Pod obu
jazne stosunki pomiędzy Francj& a Polską.
wz glądami om6wić je wnada.
Na zewnątrz moze ono doproPrzechodząc do spraw wewnętrznych,
wadzić
do konsekwencji, wzmaga"'Warsza'UTa, SlDolna 30
premjer Witos oświadczył, że obecny kryzys jl\cyoh silnie
stanowisko Polski w
podaje do wiadomośei, te od dn. 1 stycznia 1921 r.
gabinetowy będzie roztrłrzy nięty przez czę nieharmQnlJnym
konceroie eurościową rekonstrukcję, która położy kres koa- pejskim. Nte braliśmy w nim dolicyjności gabinetu. O tę zasadę nikt n~e bę tyohozas udziału ~adllego - a na·
dzie już walczyć, gdyż w ostatnich czasac h wet nie p.otraflliśmy dokonać pr6by, aby SIę do niego wmięszać.
hamowała ona tylko pracę rządu~
R6tne na to składały się przyczyny od naszej nieudolności poczynająo, a na naszej nieszczęśliwej
na Okręg' Łódzki
Wiceprezydent Daszyński, po powrocie do Warszawy, sytuaoji
gospodarozej i gpogra'Pełni narazie dalej swe obowiązki.
flcznej kończąo, ale bą 'Jź co bą ri ~
traktowano nas do dziś dnia raczej,
.lako pionki, ni~ figury szaohowa.
Zasłaniają się nami i atakują z
naszą pomooą,
do kierowniczyob
Łódż, ul. Pańse'la Ni! 46
ruch~w gry nie jesteśmy dopuszczem. Jeśli Franoja w tflj ohwlli
wobec czego najuprzejmiej prosi swych Szanowny<,h Iilijent6w
Konferencja
z
premjerem
Stambulińskim.
z
taką ostentacją o głasza, te goi pp. Agent6w o zwracanie się bezpośrednio do p. Sztykgolda
towa jest zawrzeć z Dami poli(Tel. od naSzego koresp. wa.rsz.).
we wszystkich sprawach, dotycząoych ubezpieczeń od nieszczęśli
tyczną 1 ekonomiozną umową, to
wyoh wypadków: a) zbiorowych robotn ków w przemyśle fabryczWczoraj odhyła się konferencja ekonomiczna przedstawioieli nadarza nam się sposobność wyjnym, budowlanym, rolnym przedsiębiorstwach przewo 7.owych, hanninisterstw przemysłu i handlu, kolei ~elaznych i spraw zagranicz- śCia z tego niewspaniałego od
dlowyoh, warsztatach rzemieślniczycl); b) grupowych oficjalinych z prezydentem Stambulińskim, z udziałem bułgarskiego oharge osobienia, kt6re nam nami eiązy.
st6w i urzędnik6w; c) służby domowei; d) jednostkowych poszczeg6lnych osób, e) od katastrof w podróży, jak równie~
d'affaires i posł8 polskiego w Sofji.
O ile umowa z Francją przJszła
bowiem istotnie do skutku, musia·
w sprawie likwidacji szk6d,
2-3
Poruszono sprawę stałej komunikaoji między Polską i Bułgarją. łoby dać nam rękojru f t.:. ~e !'ędzie
Zar6wno :li naszej strony jakote~ i ze strony Bułgarji bądzie uczy- ona dla nas istotnern podaniem
" nione wszystko, aby komunikację tę ustalić jaknajprędzej. Jedna i pomoonej ręki- a Francji musiadroga strona mu'sl się wprawdzie liczyć z mo~l1wemi w tym wzglę· łaby dać gwarancj e, że nie bę
piosenk~, byłbym pewien, że wszy~ rozczarowaniem, które nie mot e dzie trudnoŚciami ze strony Rumunji, ale jest nadzieja, ~e drogą dzlemy dla niej kulą u nogi, ale
oJ powiednich um6w da się trlldno~oi ominąć.
posiadająoym pozytywną wartoM
stko mi się śniło, było tworem fan- nastąpić!
tazji, kt6ra umie przecież wyczaroMówiłem l'el' to wszystko wiele
aIjaotem wrazie jej sporu z NiemW najbli~szym ozasie w sprawie tej proJ'ektowana l'est wsp61-·
wywać najfantastyczniejsze i naj- razy, zanim 7godzila się przyj ść
oamJ, czy z k"Im Innym.
cudniejsze obrazy.
do mnie w promieniach wschodzll- ua konferencja kolejowa poJsl{O-bułgarsko-rumuńska.
Interes obu Itrajów nakazywał·
Oczywiście, że pierwszą moją cego słońca, aby ura ! ować oczy
Będzie ohodziło o uruchomienie stahch pociągów na linji by więo, aby zawarto umowę dla
myślą było ujrzeć Ilonę.
Po na- moje, tak, jak uuzczęśliwiła duszę Gdaósk-Warszawa-Lw6w-Rukareszt-Warna, przyczem linja ta oba stron korzystną, do odrodzamyśle jednak zmieniłem zamiar. Je- i zmysly,
służyłaby jednocześnie dla handlu zamorskiego mi~dzy p6łnooą j p,o- nia Polski a nie do jej wyzysku
źeli jest piękną, to w kaźdym ra, - Nie zdecydowałabym się nig- łudnlem,
istotnie prowadząoą, a przede wzie nie taką, jak sobie wyobrażam. dy, gdybym nie wierzyła, ~e jesteś
C!3ystklem końozącą izolacj €l naA jeśli nie? Pocó~ zepsuć wszy- inny, nii wszyscy męzczyzni _
szego państwa na terenie mi Qdzy'
stko dla jednej chwili ciekawości'? i gdybym nie wierzyła, te to, co
narodowym. Sama możliwość zaSpojrzenie w jej twarz mote nas łączy, jest czemś więcej, niż
ł
° warcta. takiej umowy jest wypadrll tylko więcej zabrać, niż dać... miłością, . jest brater3twem i har.. Ił.okowani polsko-Htew,ł
kiem podnoszącym naszą powagę
Od tego dnia minęły cztery t y- monją dusz.
skie posuwają słę naprzód.
lU
J
w świecie dypl omatycznym - cóż
dopiero,gdyby talta umowa napraw- Mam rację, kochan ie! - odgodnie. Jeden wielkI hymn milo(Tel. od /lasz. warsz. kor.).
d ę przysz ł a d o sk,u tl{u.,
ści i upoj·enia.
Ilona nale~ala do parłem z upełnie szczerze - I naWczoraj
odbyła się przy udzia·
N.
' po t rze ba z naqze]
rządu tych kobiet, które umieją wet pewien jestem, ~e gdy sobie
Warszawski korespondent "Tia.ura lIIIe
C7ynić z męzczyzny swego niewol- spojrzymy w oczy i wyczytamy w mesa" potwierdza, że rokowania le ministr6\v Witosa, StE'czkow· strony znacznej dozy rozwagi 1 r zy
Olka, Im dłużej się je zna, ten sil- nich to, co przez nie mów i ą na s z~
sli:ie:ro i Skulski l'go konferencja zawieraniu takiej UlllO\Ty.
Do
niej się po~ąda, tern dotkliwiej od- serca. mocniej jeszcze zadzh;r~~n ;e poIska-litewskie pO inę ~\ 'J l ą na- mJ(\ dzymi nist prj alna
poŚWięcoll a spółki gospodarczej i polityoznej
czuwa si'".. każdl'l't chwil'".. samolnoścl. się i tal( .l·ui nierozenvalny we,zel, p i' zód, m i m o nie ł.i cha - s prawom ekonomiczllym i flllan- z FranoJ'ą nie wnosimy tak wieJe.,
Nietylko jednak ciało Ilony prży- łączący nas na wieki.
nyc ia rbżn i c w obustronnych
aby dyktować jej warunki - jak
wiązywało do niej męzczyznę. Gdy
Była VI moich slo'wach wiara punktach wyjścia. Podaje przy tern sowym.
to podobno chciał czynić p. Wład.
minął pierws7y szał, gdy nlewy- tak s.ilna, że dałbym za n i ą .tycie nadzwyczai interesujące wy aŚ:1ien e
_ Wczoraj przybyła do War Grabski-ale przecie~ przynos1my
. . 1<
niejedno. co pozwała zqdać Dam
mowne noce wiosenne prze::>taly w ofierze.
być pieśnią bez słÓW, gdy zaczę
- Wychodzą teraz - mówil a l..;go z!aWIS a:
SZ!łwy del "' ga~j;) niezawisłych soc od Francji istotnej pomocy w cięzliśmy spędzać długie godziny na Ilona, oddając mi ieden z t}Tch po- I
tll$.J!.I" ęt do Y.fs z e" ~,~ e ;J o ]alt'i tów woID I"~'o III. G d ań~k a . za~ kioh naszych kłopotach. Francja,
rozmowie, poznałem, ~e d7Jewczy- całunków, których sobie nawe' l f5 0 J Z r. jU l ~ bi G ~j'ill kI "r
! ~z na [ rz ' z pr l.' zy ' e nta nil ast a o kt6rej dyplomatycznej
sytuacji
na ta posiada równie piękną. kry- przypomnieć nie mol na, bowiem o l\azały si .. tak 'stras zna p,a g'} lUd;, [,(1 I'l, p. HŻ ; \V ,~i{ le!{O, kt6ry nie Pisaliśmy jgź obszerniej we WC7.0ształ.->wł\ duszę i głęboki, jak na pozostawia ą tylko w(a~en ie po tęź
~"
,,~,
~.
_
rajszym artykule naczelnym, zakobietę umysł, który pozwolił jej nego, a mdosnego 7vwiołu, poze i l~O:SCI , l e n... Ody", t~r} 11 n.ITIl ~łi)- j \V I n bawił w G l ańsku .
gro~o(Ja przez AngliEj i Włochy
stworzyć sobie harmonijny świato- ra'ące~\') św indom n<ć t go, co si,~ ~ą, wolą z.r odz!c Się na W ię K s ze
D e l f' gację p(I\l el mO \\ali poslo-' na kilku ważnych terenach Świn.
pogląd, dokładnie przemyślany i dokoła dzIeje. - \l/rócę, gdy b~ - u stępst wa, n iż przechodz i ć to pieKło . w {, s ~(~jaltst)Clnl, redakcja "Ro- towych, opuszczona przez Amery ..
zdumiewajaco wszechstronny,
dzje l U ';' zupelnie wid no
bo t nlk-ł" i okr ę:r owy komitet PPS. kę, nie mogąca liczyć na Rosje.
Umiała mówić z taką swob odą,
\\;yszfa, a ia z gorączkowy i ll fl ~n;rl!ln ~ m~II"'- tYJ ft', nń.. 'I'j[j" ~'
zagrożona bezpośrednio
przez
Zł przy tern z taką przekonowu iąc?, rośri~!:hem z;:;c!.'l IOTI czyn'ć przy· I ra!l~l IIL'. ,hł!lt: IJ Da !lu'i4 fi~ .K,
II
tli
NI"moy - szuka widocznie sprzye~i,""
,- $!()towa!1;a d ~ pr yj ~Cla ukochan eJ_ ~,)?faWa
'"'
G 'Ile)
I" i s t an.e
. s Ię wn~ t a.k tua l '
aDa OHY
rnierzeńca. ZnaJ'dzie w Polsce z
P ro:;tot~,'I tak sl.czerze, •bez
"
J
~a':.li. kochała wszystko, co pi ~k n e l'otrrn tJ s·ad!~ m n 3 '.\ r"lro!'t drzw; i
ną",- Pog:-ó iki metr. Szepty;:klego.
WIEDEŃ, 50 !Jrttdnia. (Pat). "Neue pewnością silulejsz"go 1 wiernieji u"'l':re, a mIm o poetyczlle~o ciep- dlugo, b'1rd.:o dl u}!o w <: nom;n i\\~m
LWO W Oil '-'I k d
b' , Freie Presse" donosi z początkiem lu- szego od Rumunji lub Ozecho-Słotil, • \Óre otula o ,eJ pog l ąd y , by y to W-ł,vst iw, co poncz <; tych ki:kll
I
.'
u. KObI o legaJą tego rozpoczną się rokowania w spra- wacji, ale musi z cdą bystrością
cne tak J·"'ctrne
i zr!ro"'e,
Z' ?
ll "' O ' tygodni prze3yłem , t"s k n: ąc z lem, po JWOWle pOI!.' os -l,
la
° y sprawa wIe. t rakt atu han dl owe3rl o mIę• dzy P'OlSką i szerokości"... pogl[ldu,
WłaŚClWll.
..
""
Gr" W h d .'
ł b '
" "
't
chalem W niej nie[vl ko kobie l~ , ale co jeszc~' e mnie CZeka w tej przecud
a lCJl
fl? , 0 [}je] mla a ye na pew a Austrją. Rokowania odbędą się praW- qarodowi francusldernu, I'0wiedzieć
prz.eQwszystkiem c:'łowieka.
Oto nej symfonii miło ś,'!.
n~ w ~ruglel PkołoWI~, styc~U\a załpat- dopodobnie we Wiedniu. Po dojściu sobie, że i ona nie jrd oą musi podlaczego powoI. ustąpll ze :unie I ~ j(
S:uk w drzw i zbudzi ł mnie z Wlon~ l t~ na ' orzrse raslUow.
0- do skutku traktatu handlowego
zosta- nif'ść ofiarę i nie jedno w swej
głOSKI
takie
puszczane
są.
ze
sfer
ru-.
.
_,
l
t'
Przed lJJrzeOlem J'eJ twarzy. r"'I le- marzu1.
k' h
ł"
. N t
,me zamIanowany pose aus rJac k'I .., polityc'" zmienić, J'e~1i ten sprzyslyc1lane bOJactwo zalet serca i
- l-:l~ ;u2:. moje kochanie! _ S·l~. g ownle na WSI.
a ę a~l- WarszaWie.
mierzarlien ma rychło u jej boku
nmysm odsuwa.o na tak dale" I ' usłysza h: m stium'ony szept Ilony. tacJę zwraca uwagę "Gazeta Wlestanąć. Pomoc przy plebiscytach,
piali sp:aw ~, Jej zewnętrznego wy- Zerwa!em się, pcdbi~~łem do okna, czorm.·, ostrzegając, ahy się me popomoc przy organizacji sil wojglądu, ze na;plcrw zabojętnlało mi zdarłem zasionę i olwarłem je na wtórzył rok 1918.
l
WPOlUB. SłlOwych, pomoc przz uporządkoto w zupelności, a następnie przy- olicie Ź'. S:rul"Pień prom ieni wraz z
"Gazeta Wieczorna" zwraca uwaniu admloistracjl i g'ospodarstwa
'
d'
mocy traktatu wersalskiego PolF
' musi nam of iasze dl em d
O WnJosku,
że byłobv o urza]ącem
te h nieniern ' wiosny wal.rę na działalność metropelity Szep- ska Na
zobowiązała się przystapić do sze- -oto co
ranc.la
pOl1lżającem dla mnie, gdybym mi;ł wdarł się do ::,oko;u, skąpał go w tyckiego. J'lk wiadome, wyjechał on regu konwencji międzynarodowych, mię- rowa~, jeśli przymierze z naml ma
lać się, iż nieregularne rysy mo- świetle i woni. nape~ nił radością i za granicę dla celów agitaoyjnych i dzy innemi zobowiązanie to odnosi się mieć nic tylko dla nas, ale i dla
~; ;.yby ,osłab, ić, to olbrzymie przy- słońcem,' Oparłem się o. szyby i zapowiedział, że nie powróci do Lwo- do zawartej w Paryżu dnia 4maja 1910 niej wartość. Gdy byśmy zape wk t
roku konwencji,
roz- nienie takiej, pomocy w b l is kTim
Wiązanie, )aloe wytworzyło się z zam .Olę e
oczy
zwr ó CJ ł'
em I~u wa wczesniej, dopóki Galicja Wschod- powszechni
ania dotyczącej
publikacji zakazu
pornogra. ;~;>,sem ml~dzy naszemi duszami drZWiom, łączącym nasze pokOJe . nia. nie będzie uwolniona od "inwazji licznych. Według artyk1lłu l-go tej czasie dostali, marka nasza poI gdyoy się nawet okazało że Trwafem tak wieczność całą, może polskiej". Obl1 cnie do politvków ru- konwencji, katde z mocarstw kontra- szłaby odrazu w górą a kurs marma twarz brzydką, nie mogłob'y to z dwadzidcia sekund, I nagle spoj- skich we lwowie nadeszła" od ma- hentów zobowiązuje się ustanowić od- Ki-d zisiaj tragicznie !liski - jest
,. ć uczucia, które za korze- rza ł e,m. Stał a w promIemac
. . h sloń- troporlty Szeptyckiego depesza, do- zadanie:
nośny urząd, Który powinien mieć za
t
t t
d
t) zbierać wiadomości, mogą- miarą au ory e u mię zynarodozmmeJszy
!liło się .tak głęboko, wprost tak c~, ~tóre wszystk~m jednako ś-.yie- nosząca, że sprawa Galicji \Vschod- ce ułatwić poswkiwanie j ukrócanie wego.
zrosI o SIę ze mną, że śmierc jego CI I :,'s~ystko Jednako blaskiem niej będ7.ie aktualna już po święoio przestępstwa z zakresu publikacji porOferta francuska posiada wi~c
byłaby. z.da się, i mOj'l'I s'ml·ercl'ą. opromlema..
Jordana. GalicJ'a WsobC'dnia ma być nograficznych pism, rysunków, obrazów dl
.
.
('Ó
't
I ó? C
b ł
l t. p,; 2) udzielać wiadomości, które
a nas wazne znaczeOle na zewd
v 1; mOle obchodzi jej twarz c z
zy twarz ya rów, oddana w zal'zl1t anglikom i amery- dawałyby możność zatamowania dowo- nątrz i powinna korzystnie oddzia"
rozumowałem - abym tylko mógł nie piękną'? Pewnie mi~ła jasn 7 kanom. Z kół ruskich głos7.ą, ze o- zu publikacji pornograficznych i przy- łać na naszą świutową sytuację _
paifzeć w te mądre zapewne czarne oczy? Pewnie czarne, krucze włosy? becne pogłoski o oddaniu przez Pol- spieszenia ingerencji' sądowej w grani- ale zarazem posiada dorliesly wa ..
gl,E:boko. osadzone' oczy. gdy ust~ No powiedl'? - pytąno chaotycz- sKę linji kolejowych amerykanom są cach prawodawstwa wewnętrznego; 5) .
t
'
nie
Ik
zawiadamiać o przepisach, tyczących się lor wewnę rzny.
Zwrocona . j e st
Ó
!
Ab
c
Jej m Wlą
ym tylko widział te
.
ty o zręcznym manewrem, majl1t ym konwencji, ktore weszty lub ma.,: wejść do pJ'ezydenta t'iłsud s ki ego i w
popi~lat~ sploty włosów, gdy szep- Tegoż samego dnia spako- przygotować opinję pl1bliczn~ polską w życie w je~o państwie.
pochlebnych wyrazach podkreśla
czę Jej, Jak bardzo ją kOlham jalt wałem'manatki i wyjechalem z War- właśnie na ową ewentualność co do
Przystąpienie zatem Polski do kon- "popularność, j il.lrą we Francji ci pl
, bezgranicznie uw ielbiam w nie] po- szawy - skończył Marcel. smutnie Galicji Wschodniej. Metropolita S~ep- wencji z 4 maja 1910 posiada wielkie
ł"czeme
m ądrego
przYJ'a- zwiesiwszy głOWA na piersi.
t Ckl obiecywał, że
L'
znaczen:e dla moralnego poziomu mas, szy SH~ nacze ny wódz armii po l't
...
Y
J
we WOWle, po a zwłaszcza młodzieży. \Vykonywanie sk I ej".
clela i oddanej, .wymarzonej ko_ Koniec. _
pomyślnem dla ukraińców załatwie- przepisów tej konwencji uniemożliwi
Jeśli
zwa~yllly,
źe
monopol
chankil Nie chc~ dłużej oszukinin sprawy, wystawi własnym kosz- sprowad.~anie z za~ranicy rysunków i
wać siebie fałszywym lękiem przed
tem uniwersytet .ruski
foto~rafJl pornograhcznych, oraz porno- dobrych stosunków z Francją u·
,
'szraficzDYch filmów,
siIowali dotad - z wlelka szko-

~'- . ~C.
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Johannes Pechstein
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telegro~

A.dres
Zaotiarowuje z

zastrzeżeniem

Wilhelm Forster, Grimnlitschau

darte:

TYBETY.
około

.

."
"

"

5000
kg. oienkiego rożnokolorowego tybet'.t
1000
•
•
ozarnego"
1000
"
"jasnego"
10000
"orygin.
niebieskiego
"II
1000
,
•
zielonego
..
II
60011000"
Ił
czerwonego
"II

około

"
"

,,500
,,1000
..
10000

W'elna

około

2500

•

10000

kg. la
"

"Qliązana.

~

biała wIązana

stara.

"

kg. orygin. r6żnokolorowego tybetu II
"
"jasnego
"II
"
"ozarnego
"II
"
"białego
..]T
" starego niebieskiego tybetu kamgarn.
" odoinków ty~etowyoh

10000
1000
5000

około 10000

około

kg. bronzowa wiązana
• czarnozielona "

1000
10000

"

kg. czarna wiązana.

Cienkie zefiry i szale.
około

"

4000 kg. r6tnokolorowyoh szali zefirowyoh
2000 " średnio·oienkioh r6Mokolorowych szali

"

1000

..

600..

około

1000 kg.

Powyższe

II

jasnych szali
niebieskich szali

"

białych

gatunki

II

II
dostarezone

obruoów

mogą być

około

5000
2000
1000
5000

..
"
"

"
"
»

oienkioh, czarno-zieł. trykot. pończoch
..
bronzowyoh..
"
niebieskich "
"
"
różnokolor.
"

"
"
"
o oto 10000 kg. róinokol. ,betu III.

także

w postaci barwionej i drukowanej.
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Niezwykle atrakcyjny cykl w 4-ch serjaCh .

12.

Pi!!Jtl:"kowska

72.

Wielka śWiQteczna sensacja!

II Początek

-- )

o g. 3 po

poł.

.-<6~

.....

1•

(lIserja)

__

-

~ino·Sala ~oncer"to"QVa

Orkiestra symfoniczna pod kier.. p.

A

DzieQ;ma .Ni

ZOSt aĆ

"

B'

, Il JOr~ EHEM?
przyjdź

do kina Sali
Koncertowej, gdzie demonstrowany jest p. t.
ws

•

'9

-

.,p;~

T
T I'l':"
z;....

. . _ag tel "
0,
żelazne,

"EH ar" S..l<:! fikc. lian L Frzem.
~o

.Juko

SVMCHA GEDYLEMAN

POD :M:.A.SE;'4
Scena sylwestrowa.

Czwor!\kąt małźeński.

pośredntk małżeński~

Nadto część koncertowa.

-------------

Tow. ' Akc. Zakład6\v Gipsowyoh
(Poznańskie) po
uardzo
przystępnyoh cenach.
UT

W AP N O

Berkow

Kraków, starow!ślna 19.
__

173.

f if'ISlEK CHnJNIICKI
~dawrot .Ni

Wykończenie pierwszorz~~ne.

35.

Ceny

papieru i

26-3
UL

fi. U....ok enberg
J\t2 38:i

poleca w wielkim wyborze PSiJełer je,
do fotografji, pocztówek, poezji.
Garnitury do pisania) ałamarze na biurka,
teozl~i, kar~y do gry. kalendarzE' do zrywania,
termInowe J t. d. po cenach prr.ystępnych. 58-1
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odbęd," "ę
Wielki Wieczór Taneczny
z urozmaic. i bogatym programem na rzecz

•

k.

Napi1!1Il Wł. Polak.

.

materiałów piśmiennych

Alb~my

On'a 2 ,ty"n'a 1921 ,.

~~_Hi_ńsk_ieb_O'O_N2_60. Teł.
"a vviee Męzki
ilfi ' IJI
U n

Skła~

Piioirkowsł·a

Telefon 1O1l1.
•

R. GIlERASIE. S!tl

Zemsta

----------------~,
Gips sztulratorskf, alabastrowy, modelowy i murarsl{},

~

osnuty na tle ostatnich walk z boI.
szewją wraz z biletem wstępu do kiJ:.1
otrzymasz gratis bilet, który dn ';1
możność wygrauia "Miljonówki", ca
za tern idzie łatwo zostan1a miljone<
rem. Losowanie "MiljonówekH Ór14,'·
dzie się w Kinie Sali Koncerto '
podczas ostatniego seansu. Posil I{ .
biletu, który wygra "Miljonó r'
może ją odebrać zaraz w kasil. , .

l-go i juł.oo 2 styoznia po dwa przedstawienia: o godz. 4 pop. i 8.30 wiec?:.

.

.A.:r'tur L01"i.e

POLECA:

o

Kasa ozynna od 12 - 2
i od godz. 4, po południu.
Początek o g. 8.30 w.

n yłączna sprzedaż

cynko.we i ocynkowane

G

Dz~ś

pod dyr. M. Tai'łilWSkiego.

(W gmachu teatru "Scala"
ul. Cegielniana N! 18).

a ch y

LUl_

~inolU9a1a ~c>ncerto~a,

Dzielna .M 18.

Cbe .~,

Budzyńskiego.

W niedziel<:, dn. 2 styoznia w . Sal'
Handlowców (Aleja Kośoiuszki 21)
o godz. 7-ej wie cz.

p. pr. Maksymiljan Rozensal
vvygłosi

ODCZYT p. t.

"l dZiejów

molekuły".

,I...w_l.n.?ue.t.~d_~_~y.f_~_dz_.•5_pr...z.y.w_e_,jś..cl_·U.;.~9..~OIIlala~_'

życzy
sobie umieśeić dwuoh młody?h, inteIi.gentnych, z wyższem wykształcemem ludZI,

Żeńskie Filologiczne
E JasluństiRj" -lelinmano
6;
li
S.kl. Gimnazjum

•
....
na
biurowośoi
i
handlu,
jako
Połud~:lio
SI 18.
971- S
nłezamoin. uczniów Kursów Języków
.
oraz nauk handl. I. M. Poznańskiego. spólnioy w jakimkolwiek interesie p r z e m y - .
słowo.handlowym ze wsp6łpracą Wiadomoś'ć' Zapisy ,uozeD.lc na II półr?cze przyjmuje kance .•
83-10
Początek o godz. oC po poło
h '
.
.
•
• larja gImnazjum codzlenD.le od godz. 5-7 wie l''l
ł;ódz, ul. SlenkIeWJOZa 40, Baroz, godz. od 5
Egzaminy rozpoczną się 10 stycznia 1921 r
i
przyst~pne. _Bi.1e.tY_do.n.R.b..
YC.iR.p..r.zY_k'_IS.iB...."",,,,,,,,,
... _ _
2...O..-...
1' •• do 7 wlecz. Pośredniotwo wykluozone. 243"1
.
znaiąoyoh się

_._T_&_______________________________________________________\~So~b~o~t~8~1~8~ty~o~z~o~ra~1~9~2~t~,!~..____~________~_________________~.__~\~-------n~._'_n~

fELIKS SlClECINSKI
Łódź,

kres

~rransporty międzynarodowe koleją i statkami.
menie, Magazynowanie, Asekuracje i finansowanie ładunków,
będących

w drodze lub na

Centrala 'UTe

W"rocła'\1ViuQ

stracji tego pisma.

Perły

i

wszelką Biżuterję

W

G4.RA
lub pomieszczenie na 5 samochodów
cieżarowyc.... jak również większe składy

Andrzeja N~ 7.

poszukujemy.

Inż.

Żeńskie

krzesła,

łóżka,

Grabiański
sprzedaży.

I

.. 210 - 2 ..

ChemiC!3znych

i O.· Myśliborski

Kilińskiego

N!! 95.

ul Piotrkowska Ni! G2

Poleca Szan. Odbiorcom: Szkło wodne, kwas siarczany i solny,
s61 glauberską (krystaliJzną), szpik" oleinową, fruktozę, gumę apte·
karską, olej turecki, wazelinę; ług sodowy oraz inne ohemikalja,
smar .Tovotta- f do osi, oleje mIneralne wszelkioh gatunków w
wagonowych ładnnkach 1 detalicznie \f beczkach po cenach przystępno

podręczna.

- Fajman Hirsz zgubił karN! 2b,
tę węglową. Krótka 11.
I[ piętro.
16'-2
240-1
ganienka IOzrael.) II 7 ·io ejga Lea Freind zgub
paszport niem., wydar klas. wykształcenIem i
116 - 3
prllktyką nauczycielską, ny w Lodzi.
poszuku.ie zajęcia popo- relnd Bstera zgub. pasz·
łudniewego.
Przygotoport niemiecki, wydawuje do srednich klas. ny w Łodzi.
67-3
Oferty sub. R.
254-2 - - - ertel Ró~ia agub. pas';ll
"przedaję
sklep koio- G port niemiecki, wyd.
i) njnlIj.o-spotywczy dob- w ' Łodzi.
83-3
rze prosperu,iący, z 'poen7ch l"reind zgub. pawodu zmiany interesu.
lizport niemiecki, wyKilińskiego 160.
101-3
dany w Lodzi.
7b-3
._.1ómaczenia języków no- - urkiewicz
Ruchla zguwożytnych.
Student
biła paszport niemieczagra.nicznego uniwersy- ki, wyd. w Łodzi. 39-3
tetu udziela lekcji; przyjmie odpowiednią posadę. Jagielskl Ignaoy zagubił
orerty pod .StudeJlt- do
legitymacJę chlebową.
.Głosu·.
268-2 SłowinńskaN! 18. ]24-1

Potrzebna
Gubernatorska

8

f

F

D

H

F

T

P

J

~O-;;;-dU wy.fl\zdl1 sprzl' I~otlińskl Eugenjuf)z zgudaję meble z
bił do~Ód. osobisty ~Y..
Zbinetu
dentystycznego.--· dany w zIemI RadomskIeJ.
Zawadzka ~ 6, m. 8,
I"'"
?t~
3 do 6.
246-:!
Nusem
g it

----_._----

iLudawM. Wanda S..... '01llL

T.

Biu .. o

df...odzi

I

(j ,

u~man

zgub1ł

.. I'owód osobisty, wyd,
~
w i odzi.
155-3
~Ilaublol2
e:-.· an Ajdla zgubiła PII_
",,?Ort niemieckI, wyej la.
Szug'!\łniemiecki,
zgubiła d'll
107 -3
paszport
_ I w Łodzi.
16-3 li. doarz Petronela ; zguwyd. w Łodzi.
- - - ..- - - - - Ili. bił" legitymac.J·ę na u
Elornsztajn Herc zgubił"
n u
U
osoby oraz 3 kartki Ilhlewykaz osobisty w Ro. bowe.
226-1
goźnie, pow. Oborniki.
156-3 &;:elamed Dawid zgubił
. - - - - - - - - illf
t·· k
ilirenbaum Jonas zgubił d paszpoLr ndl?mleC -i.w yD legitymację na 6 osób
any w ~_.___lVU- 3
222-1 praser Antoni~a zgubiła
--'ob"'-le-n-z--s-am-Ue-l-zg-u· b-U
d?wód OSObISty. \~yd
P aszport niemiecki , w Ziem! RadomSkIeJ.
q~7
wyd. "Łodzi.
14-3 _ _ _ _ _ _ ~_
:::.:~
ł,zlewlęcki Jakób zgU.hir\ pra&or Anna. z.gti!.'ila do11 legitymację na. 10 osób
wód. OSObIsty \~·y.d!\ny
za Nt l2890.'
2')3-1 w ziemI RadolllskIeJ.
- - - - . . : : . ' - - - ----L28-3

d

okumeafy: l

materace. Piotrkowska
X2.261, m. 4, frOnt. "!lU KupUJę wyczeski z wło
oszukuję mieszkania, 3
łlkuszerka P i p i k o W" 8,
sów. A. Wiener, No- P p a k o j e nowoczesne,
n Piotrkowska ll.lZ, m. U. wo·Cegielniana. 7 i Po· s ł o ń c e, elektryczność,
dla P ań. przyjezdnych łudniowa 9.
998-l! wanna. Dobrze zapłacę.
lokal.
600--14 Kupimy książki z mate- Wiadomość: IKiiińskiego
M 36. Paclmiewska ..
dwokat pa~ukuje dematyki (wszystkie ję
l23-3
Apendenta-(ki), umieją- zyki). Szczegółowe ofercego pisać na. maszynie. ty:ll ceną sub J . H. 244-1 poszUkUję posady jako
Oferty sub .X. a do adm, Kasjerka. w wieku stal'pomocnica buchaltera,
.Głosu·.
b7-3
szym, potrzebna do albo biurowej pracy. -Buchalterja pod;Óji;;;;';- aptek!. - Górny Rynek, Oferty pod Ut. T. K. 570,
tytmetyka handlowa, Rzgowska 7 m.10, od g. do .Głosu".
119-1
prawo handlowe, wekS,\ ~ do 4.
249-2 studen[;;dziela matem alOwe, biurowość etc. Ra- IłJ'Ilatematyk (z wyższem
tyki, łaciny, chem,ji,
zem mk. 1800. - Teodor Ił wykształceniem) udzie- fizyki, ję5Jków. Ki11ń
Grossman, Sienkiewicza la lekcji matematyki. skiego 86," 8, od godz.
636-3 Dzielna 47, m. 16. J60-2-..1-8 wiecz.
l00-m
29.
Redak.~or

I

Przeł,worów

w Łodzi, ul.

-

AM

~

Fabryka

Buchalterka, kilkuletnia \ Meble z 3-ch pokoi sprzepraktyka, posiada redam. Piotrkowska 1'&
!erencje. Oferty Bub .• Re- 189-9.
174-6
ferencja do .Głosu·.
ł6b-l! Młodzieniec obeznany
----.--.
czynnościami kantoru
Była uczemca prof. Mel- tkalni mechanicznej po?era i P~triego po~zu- szuku.1e posady. Óferty
kUJe lekCji mU1/YkI. - pod ,,8. R." do admin.
Skwerowa 8, m. b. 1ó-5 .Głosu".
55-3
O sprzedania: dom z
d"iema oficynami i lIauczyoiela psychologji
trzy . sk~epy. Zgierz, w II do klas VlI i VIll
Rynku KUińskiego.M 3. poszukuje l<-kI. gimnaz(przy tramwaju), 16';-1 jum K. Wo\fsonowej, Za·
wadzka 23.
262-~
rancuskiego i angiel·
skiego (kon wersacji, P rosięta dobrej rasy, 2-u
miesięozne do sprzekorespondencji, literatury) udziela Marta Lede· dania. - Otton Krause,
rawa, Dzielna 3tl-b. 235,2 Łódź, szosa Pabjanicka
~2 45.
151·3
nteiigentna ;Janna z
anna obeznana dobrze
7-kl.· wykształceniem
z fachem krawieckim
poszukuie kondyoji rIo
starszych dzieci. Oferty i krojem szuka zajęoia
do ~Głosu· sub .Z. R," w domach prywatnycb.
' 35-2 Wsohodnia N! ó7 u Lesslau.
19-3
upuję meble garderobę,
K bieliznę, futra, dywa- P oszukuję 2-ch pokoi z
kuchnią: wynagrodzeny, maszyny do szycia
Płacę najlepiej. Wajn- nie za. posrednictwo.rajcb, Benedykta.M 19, Dzielna N! 22, Elenberg.
098-3
\V sklepie.
175-30

I

sub. "M.. M"u do

"Głosu Polskiego".
..........................................

Kaneelar.1a nlniejs7<ym podaje do wiadomoścI, iż eg7<aminy
do klas niższej i wyższej wstępnej oraz IV i V rOllpoczną
się w ponledztałek dnia 10 stycznia 1921 r. o godz 4 po poło
Podania przyjmuje kancelarja od dn. 3 do 9 stycznia od godz.
11 rano do godz. l po poł.
Ob-H

13enedyktu. N! 28 m. J 3,
parter, Łażnyk. 977~24,
O---W~y w różnych
n.n. kolorach, różne towary łokciowe naj taniej
nabyć maina; Kilińakie
go M .0 m. 10. 5i0-40
eble różne "yprze•
dam: szafy, otoma.-

Oferty

\.

WSTĘPNE

dywany,garderobę
bieliznę, płacę najlepiej.

M 23.

stycznia

Zielona M 8.

iI.,I.

Bucnalter -b lansłsta

92-3

uczenie na

patentowej.

Brylanty, złę
to, biżuterjo
kupuję i płacę najsumienniej. Chodźko, Południowa l, sklep lubilerski.
998-W
II Kupuję futra, ża
A•A.n. klety karakuło
we, fokowe, garderobę,
bieliznę, dywany, meble,
maszyny dl) szycia, pła
eę najlepiej.
Wólczań
!:'I,[I, 43, Chrzanowicz.
rt rl Kupię różne meblu,

Zeńskie ------Doświadczony

z gruntowną znajomośoią ję·
zyków obcyr.h i praktyk,! han·
Ł6dź,
ółczańska
dlową oraz fabryczną. ol:",C11it
na samod:delnem stanowi.1m
Ztłplsy
II półrocze odbywają w przcmy;ile włókiennic!ym,
się codzienn.ie od godz. 10-12 i od 5-7 w. pragnie zmienić po."dQ. LaskI!.we zgłoszem" pod "A. C. 1(1'
Egzaminy rozpoczną 8i~ 10
1921 r. do Adm. "GI%n Pol sRi". 96·2

i polecany do w·ykupienia handlowo-

Po n A
A.n.!J.
•

impurtiscc ottima itru·
zione italiana. Ofertc:
AM.ELIA GOLER[ Piotrkowska 19-i.
b24-2

MARJI HOCHSTEINOlNEJ

~rzemysłowych patent6w, oraz ządanych do tego
koncesji. W szczeg6lności wazne dla nowozało
żonych przedsiąbior tw przy nowej procedurze

Ogłoszenia drobne:

Distinta fliplomata

S-klas. filologiczne ginazjum

.Specjalność: ROBOTY FUTRZANE.

~

Piotr,kowska 22, w podfl:JS-4
wórzu.

89. Piotrkowska 89.

posiada na składzie na sezon zimowy najnowsze
materjaly angielskie i krajowe.

J. X-.. .A.:BA.

różne f u ł r z a n er
rz e czy. Frenkiel,

JUBilER A. lewkowicz JUBilER S-na italiana

n piętro.

Gimnazjum Filologiczne

Kupuję

PŁACI

A. G LASSEN,Łódź,

i- 8-io klasowe

ł-

Brylanty

DypI. Krawiec

upoważniony

wykłaay

muje do kompletów UCZ!li/JW
i uczenice, orl 1 stycznia prof.
Janod, Lódź, Plotrko\\ska X, tl3.
Zgłaszau się od godz. 5-6 co·
dziennie.
213-2

177-2

Najdl"o.i:ej za

-

Reitberger

najwYźsze

LUBKA,

lla

wykonywanie wszelkich części do maszyn elektrycznych.
Monterów do światła i siły na każde żądanie.
SkłaD wszelkich artykułów elektrotechnicznych.

Piotrka_.s ka 108,

[eny

szeństwo mają pierwszorzędne siły.
języka francuskiego (kur" nit.·
Oferty zJoźyć pod .Tkactwo" w admini- szy.
średni l wyższy) P~Zy.i·

również

nę, stół,

pła[i

-----------------

Warsztaty reperacY.ine
Nawijanie motorów
Budowa kolektorów i ·ankrów

Jest

i zegarki

al. Piotrkowska Ni 158.

GFF

platynę

Sienkiewicza '20, m.l6
ost.
wejście parter.
jak r6wnie~ majstra tkackiego branży
7'35bawełnianej, stosowny fachowiec, któryby był
obeznany z manipulacją i tkactwem. Pierw-

p.p. właścicielom fabryk i domów po skompletowaniu
toohnioznyeh swoje

Michał

biżułe;-ję, złoł:o t

sręb'f o,

Poszukuje
manipulanta WiUDl1iDWeu~

AdoJf Meister i S-ka
jak

Brylanty

119.
911-2

Łbdż, Moniuszki.Ni 3, Warszawa, Sienna .M 8,
Królewiec, LesznQ, Tczew, Szczecin, Berlin, Coselhofen (Górny Sląsk),
Gdańsk, Lipsk, Pr. Herby, Lubeka, Maltsch ni Odrą, Ryga,
Specja1:ny ru.ch z..6d.ż-~ar.l!!lzą~a.

po l e " a

Piotrkowska 89. Tel. 20&.

składzie.

FILJE WLAS NE :

Ł ód ź,

do sprzedania duża ]f! 10 prnwie nowa firmy
IL Zinke,
Ogrodowa ~ ZS. Można obejrzeć codziennie pr6cz środy
soboty od sodz. 7-B Wleczorem,
SS-r.

Załatwia wszelkie ezynności w tenźe zawchodzące z najaknratniejszą obsługą·

Składy: Kilińskiego

~J~

KASA

Dom Ekspedycyjno-Przewozu'NY

Tow. Akc. Transportowe.

__

B

C

...

Dadomski Aron Gedalik
Ił zgubił dowód osobisty, wyd. w Łodzi. 4f>-3
lJoID&nowski Stanislaw
fi zgubił paszport niemlecki, wydany w Łodzi.
________ 106-3
Rozencwll jg Jakób izgubił pas~port niemiecki,
wyd. w Lodzi.
89-3
_.._ - - - - - - - sztajer Anna. zgubiła legityml.\cję chlebową na
l osobę.:...___
225-1
Szta.ier Anna zgubiła. dowó'd osobisty wydany
o

w

Łodzi.

_.

-

- - -

2~4-3

- - - ---,._-~,.,.
Solnik Chl!im zgubH;dowód osoOisty; wydany
VI Łodzi.
t., 118-3
underl~~dolf zgub
legitymację cZlOnkowską, wyd. przez Związek
Ekom, Praoowników Pań
stwowych.
U-3
lllitenberg Szmul zgubił
II dowód osobisty wyd.
w Łodzi.
2.16-3
Wajc Lajbua zgubił pasZ.fJOrt niemiecki, wydany w L dzi.
117-3
arem ba J an zgu b'Ił k artę urlopową, atestat i
kartę podróży, wydane
U
k ach VI W ar·
n/\ ,owaz
IIzo.wie. .
259-1

S

Z

zagUbiono-;;;-ełti~~a
imię Sary HCl'szllko· ·
wicz. Nowy Rynek M 7.
096-11

011. .W:··OI'nberu
Choroby płuc i serca
CegIelniana Ne 47,
róg Wschodniej. Od 5-6.
009-;J

fe

Nr, t

Sobota 1 styoznfa 1921

p,

----~------------------------------------------------------------~------------------------------------------------~
W dniu wczorajszym zgodnie z zapowiedzią, odbyło się w redakcji "Głosu Polskiego" w obecności

red.wcji i zaproszonych gości

Jloso"\7Vanie 20-tu J.,lD.tljonó"\N"ek "

stanowiący~h

•

dla prenumeratoró'\.1V i ez;rtelnikó'W'.

W'ynik loso'UTania uwidocznia poniższa tabelka:
L porządki
lit ,yuran. "miljonówki" Iymł 101 JIg
Kg wYgran. ,.milionOwkl
Wygrał los Kg

Hg pOfządlL

0,752,489
0,750,427
0,380,592
1,439,974
2,366,073
0,380,593
0,750,428
1,,439,972
2,366,075
0,750,429

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

0.348

11
12
13

O~721

0.843
0.865
0.891
1,10&
1.256
'.286
1.751
1.845

14
15

0,752 1923
0,752,921
0752,922
0,380,594

,'. 956
2.52.
2.611
3.140

0,752,488
',439,973
2,366,074
0,752,486
0,752,487

3.440
3.504
3.559
3.648 .
3.775

O,750,4~O

16

17
18
19

20

3.278

Nazwiska tych prenunleratorów i czytelników, którzy wygrali powyższe "miljonówki", będą ogłoszone po spraw(lze.
nin list. Wyorane "miJjonówId" są za okazaniem powyższych losów do odebrania w administracji "Głosu Pol-

skicgo" od

poniedziałku,

dn. 3 b. m., codziennie w godzinach biurowych.

Tak więc z obu względów i z który oby dla wszystkich był rokiem Iwasze m zwycięstwie. Pokój ten przy- salsldemn i układowi w Spano sprawy polsltiej - skon fi~--------------------------------------~----------~--~-----~----------------~~
wrwnlltrzno-poli- pOkOlU. Wytężmy nasze. siły, by szedł więc teraz, jako stary żołnierz Zyczenie rządu niemieckiego, b y
dla siebie n8jzacieklejsi zewnętrzno-

dą dla
8kowa~

j

przeciwnicy Naczelnika Państwa,
podkopujący w kraju jego znaczenie poweływuniem 'sią na Francję,
to w uroczystem zaproszeniu marszałka do Pary~a musimy upatrywać coś więcej niźli konwencjo·
nalną grzeczność.

Widocznie Francja przekonała
B~ o istotnpm znaczeniu, jakie
Piłsudski u n as posiada, wbrew
rozgłaszanym insynuacjom
j
ze
naczenlem tbm się liczy. Wyjdzie
to tylko na Korzyść Francji i
Polski, jeśli ' leg-endy partYJne,
które niestfty za długo znajdowały posłuch we Francji, ~ostaną
złoMne do rupieci,
Pabyt marszałka Plłsudskiego we Francji
przekona z pewności~ rząd fran ,
ouski, te w Polsce po za epigo
nami "Komitetu narodowego· paryskiego są tal\~e szczerzy przyjaciele Francji i że niebezpieczną jest rzeczą przykładać zbytnią
wagą do namiętnych oskarżeń l:>artJjnych.
Może to będzie początkiemkon08 i tych legend i tego monopolu, nad których istnienipin w interesie dobrych stosunków polskofr~ncnskich wszyscy ubolewamy.
Wyrzucanie zaś w walce przeciwk~ Naczelnikowi Państwa poci. sków z kolubryn francu8kich lub
rzekome francuskich Z pewnośoią
optąd ustsnie,

tyczu ego przykładamy do zaproszenia tdgo wielką wagę i nważamy je za wydarzenie pomyślne.
Rok ubiegły kończył sif) nagromadzeniem tylu i tak czarnych
chmnr na naszym horyzoncie-te
uliazanie się, niemal w ostatzi
dzień .rol\O, przecież ja~iejś .po-.
my~llllej~zej .wiado~oŚcl rr.usllny
po.dkreśhć z Jak naJgłąbszą radoŚClą.
.
W dzień .wróźebny, w .dZl~ń
kąńozącego Się roku, ukaZUJe SIę
na wldn.okr~gu polskim _p~ak z
dobrą WIeŚCIą ~d zachodll1eJ. strony świata. A JUŻ w starozyto:ości, gdy ptak taki od zachodniej
strony kapłanom u ołtarzy się llkazał, poczytywane to w watnycb
chwilach .za_ eobrą i ~więtą wróżbę na uaJblI~szy ol(res otasu. · By
to i dla Das pomyślne ausplciuOl
znaczyło,

. PI r

ffan[ ja pamoze oSL2
Paryż, 31

D

..

J JlUIDODłI.

f','ldnia (PAT). Hav.
Minister finar:: 'V, odpowiadając na
interpelację w sprawie odstąpienia
materjałów wojennych rządom zagranicznym, oświadczył, że jest przewidziany kredyt w kwocie 66 miljonÓw, w celu dostarczenia Polsce
i Rumunji materjałów, których mogłyby one zażądać. Francja pornoże tym państwom, kdyby były zagrożone.

Rozkaz Noworoczny Naczelnika
Biu-ro pras'owe NaczelnAgo DoW'6ddwtl wojsk polskich komunikuje Dam nastąpując)' rozkaz Na·
C1lelnika Państwa.
Żołnierze! Po raz pierwszy w
wolnej Polsce obchodzimy święta
'W p6łku nie w wojnie.
Po raz
pierwszy spotykamy Nowy Rok
nie wt1r6d grzmotu dzlał i traj Iwto karabinów. l gdy w poozątku
jstnienia naszego państwa cały
wysiłek narodu alderować się mu, siały na z}o~eDie dowodu swej
tywotnośct j mocnej woli do wolnego bytu w ostatniej walce i
krwawej wojnie, to teraz takie
same dowody dać musimy z pracy pokojowej.
Dłngoletnia
niewola wsŁrzymała pod wieloma względami nasz
rozwó·, spaczyła mnóstwo naszych
usiłowań, wi~o teraz wszyscy o·
bJwatele wolnej Polski muszą wy~
korzystać czas pokoju i zdobyć
2ifJ na wielki wysiłek woli, na
dute natężenie pracy, aby wkrótkim czasie dogonić świat ca}y i
stanąć jako równi w wolnej ro~
dzin~e wol[\.yc~ narodów.
~ my
~ołnJerze n.le Jesteśmy wolD) od
tego obowiązku. Nie woluo nam
zasypiać Ha laurach świeźycll zwycięstw. które utrwaltłs UIłSZ bIt

•

Państwa.

stworzyć pewność, że gdyby konie- cieszą się zeń razem z wami, a we- kwest ja 'rozbrojenia była omawiacznością jeszc7.e stała się wojna stohnąwszy i wspomniawszy ~e ozcią na łącznie z kwestją od szkodoi ojczyzna pod broń swyoh synów imię tych, co w obronie ojczyzny wań nie będzIe przez koalicję
powolała, miałaby ona I';olnjerzy sil- na polu walkI zło~yIi swe głowy, uwzglr:dniona.
niejszych i dzielniejszych, nil'; ci, ślą wam wszystkioh serdeczne po·
kt6rzy jej bronili przez długie dwa dziękowanie z powodu odbytej prs-

,

lata wojny.

Żołnierze!

~yczą

cy i

W

powodzenia w nowej

ciążkiej pracy wo- ~ołnie.rskiej :obo~ie, innego rodzaju

D f 'k' , I k b I . ł'
Sosun I angle S0- O$leWI[ n··
>

jennej jako Naczelny WMz I';yłem robOCIe pokOJoweJ.
Krassin jedzie do Mosl(wy.
z wami, cierpiąo z waszymi bólami . Rozkaz ~rzyozytsć we wszystd
l
d' E -E '
i pora~!iami, ciesząc się z radości lno~ kOJ?~anJaoh,. szwadro~ącb, ~~-,
L~n yn, 3 gru ma (. Xpl
i tryumfu. W imienin Ojczyzny t y- terJach 1 lllstytuoJaob. armil polskIej KrassJn wstał wez":an~ ~o
czytem wam dotąd zawsze w dzień
Podpisano Józef Piłsudski skwy, celem porozumIenia Się z
Nowego Roku pokoju opartego na
Marszałek Polski. dem sowieckim. Podróż stoi
związku z oczekiwanem odrzuce.
.
.
mem. prz~ rząd anglelsk.1 układu
~Jnta
rZ!łdu
z dOla 2 lipca w sprawie
IW
iJ LJ
b
lo!
b i
II.
wienia stosunków bandl
O sposób przeprowadzenia plebiscytu na Oórnym Sląsku.
między Anglją a Rosją.

snr1Vffil'erzonyrth do

n"lomieckiogo

Bytom, 31 grudnia, (PAT). - względnie paragrafu 88. Jednakże
niemieckiej dele- dqią do tego, aby głosowanie oąządanla
gacjl pokojowej w Pary!u otrzy- było się 'W tym trybie za którym
mał następująoą notę rządów sprzy opowiedziały sj~ rządy sprzymiePoldhu, 31 grudnia.
mierzonych z datą 27 grudnia. rzone komisJa sojusznicza w Opo- WediUg ostatnich wiadomości
Rada ambasadorów została powia lu ma ob-owiązek przeprowadzić sowiecki oświadczył, że stanowis];:
domiona o tern, ~e rząd niemiecki znrządzenia wykonawcze, jalde
odrzuca propozJcję rządów sprzy- potrzebne bE)dą dla zabezpieczeuia Anglji w stosunku do traktatu han
mierzonych.
dotycząoą sposobu pokoju. Rada Ambasadorów przy- dlowego z Rosją uległo zasadnie
przeprowadzenia plebiscytu na j:,\wszy do wlatlomości odpowiedzi zmianie. Anglia domaga się mianoGórnnym Ślqsku, Mocarstwa sprzy- rządów P?lskiego .i niemieckiego I wicie obecnie od sowietów uznania
mierzone miały w tej propozycji postanowJła, M emigranci .głos~- im zwrotu dłuO'u rządu carsk
na celujćdynle to, aby glosowa- wać bądą w innym termiDle nJ:ź
.
o
.
nie odbyło się w spokoju i po- mieszkańcy G. Śląska, I to vr ter- W .~WląZ~U ~. tem prze:lstawI .
rządku. Aby ten tak ważny cel minie i pod warunkami takimi ja· RosJl sowleckleJ w Londyme KraslU
osiągnąć lIwa~ały rządy sprzy- kie
ustanowi rządząca komisja został wezwany przez rząd
mierzone za wł8~ciwe komento- międzysojusznicza w Opolu, Ittóra radę do Moskwy.
wać paragraf 88 traktatu pokojo- posiada pełnornocnietwa aby powego talr, jak to uczyniły W swej rozumiała sj~ z rządem niemieoo
bolszewicko-rumuński.
nocie z dnia 30 listopada jednak· kim w sprawie uregulowania spo~e pod warnnldem, że rządy bez- sobu transportu emigrantów upoBukareszt, 31 grudnia (Eastpośrednio
zaInteresowane t, j. ważnionych do głosowania. Ma
Express).
W odpowiedzi na dwie
polski i niemiecki na to się zg'o- zaszczyt prosić pana w imieniu
noty
Take
Jonescu,
Cziczerin przeuzą. Ponieważ rządy te nie zgo- Rady ambasadorów o podanie tej
dziły siEl na tę propozycję mocar-ł uchwały do wiadomości swego słał z Moskwy radjo, w którem
stwa sprzylOiel'Zone widzą się l'z~du. Podpisano Leygues,
oświadcza:
zmuszone do zast030wania beZ-I
.
O ile rząd rumuński zechce
--....- - - - - - - -.....- - - - - - - - - - - - - - - - - przyjąć propozycję co do przenrowadzenia konferencji pokojow
państwa sprzymierzone żqdają stanowczo zniesienia policji w Ni€'m- wówczas wszelkie niebezpieczeń
czech, rząd niemiecki pro- stwo wojny zostanie usunięte.
Wykręty niemieckie.
Przewodniczący

nowe

Anglii.

pokój

narodowy. Kto bowl5m stoi na
mif'jscu ten się cofa, Polska oto czona jest przez nieprzyjaciół,
którzy czyhają na chwilą jej słabości by ją z powrotem wniwecz
obrócić, by znowu stała się ona
igraszką w Ich ręku i potem wyzysku jej sił, pracy i dobra na
rzecz inn jch.
Polska więc będzie potrzebowała ~ołllierza a lm pewniejszym
im sprawniejszym, im zdatniejBerlin, 31 grudnia. (East-Exszym będzi.e ten ~olni6rz, tembardziej będzie zabezpieczona sw o- presa). Podczas wizyty UI'ządowej
boda Ojczyzny, tern łatwIejszą bę- ambasador niemieoki w Paryżu
dzie praca pokojowa Dad zabllź- oświadczył prezydentowi rady mInienJem ran zadanych przez dłn- nistrów francuskich co nastqpujf\:
gotrwałą wojnę, tern szybciej Pol- Ządanie rządu fraucuskiego co do
ska posuwać się będzie po drodze postępu wywalczając sobie zdemobilizowania j rozwiązania
pracą pokojową nale:tne i pocze- oddziałów policji JJiemif'llkiej nas~e miejsco wśród na~odów. \ Żoł- r.aża rząd niemiecki lIa
Ulerz swą pracą pokOjową dosko- I szereg spis f ów i zabunaJąc rzemiosło
żołnierskie dać
_
musi Polsce pewność, ~e chwile .~zeń we:wnątI"Z. W k~a.łu.
słabości nie istnieją do ,jego Oj- Obecny rząd zobowlązał SIę wyczyzBy, że wszyscy obywatele kra- pełnić warunki traktatu wersalju spokojnie pracować 1Doną nie- skiego o ile będzie to w jego
?oznając .trwe~i i ~iep_ok~ju, ż~ możno~ci. Islnieni.obec'neJakako.lwJek pIędź ZIemI oJczys.teJ
. ' ~
stać Się może pustynią. czy rUlllą go rządu nIe_zbędne Jest
od najazdu wro~a,
dla .. wypł~cenia od~zk_odoD0 roboty Wląc ... Nowym Roku. wan. Porllewa~ FrancJ~ ) inn.e

Sprawa rozbroienia Niemiec.

siłby

o danie innych gwa-

rancji

bezpieczeństwa.

An~lja

o kołciół

[lesko-słOWi[ki.

poprze Francję?
Prag~, 31 grudnia. (Eas '
Londyn, 3l grudnia. (East-Ex- press). "Czesko-sło\'\'acka republi
press). "Evening Standart- dono- ka" donosi:
Dnia 8 i 9 styczma odbEj lzi
si, że rząd angi elski poprze stasią w Pradze sobór kościoła
nowisko Francji w sprawie roz- ko-słowaclciego celem
brojenia Niemiec, o ile Niemcy nauki tego kościoła.
nie przedstawią w najbliższym
czasie środków, oelem wypełnie
so~ałiUów
nia swych · zobowiązań.
Paryż, 31 grudnia. (Pat.) Ho
Na
kongresie socjalistów w To
Paryż, 31 aTudnia. (pat.) w.
.B. IC. - Leyg-ues wezwał nlemiec- większość utworzyła partJę kOl'll
kiego ambasadora dr. Majera, kt6- uistyczną·
remu zwrócił uwagę pa ~ibbe?ipje
czeńslwo, na jakie narażają się
Nie-m;cy jeteliby trwały w sweJ
op·o.zyeji vrzeciw łiAltWowi ww-

l konGresu

frao[oski[b,

SoboŁa t

stycznfa 1921 r.

Nr 1

samei chwili radosne danŁa P. K. U. w Warszawie, który byt wyD' órowanych na 10 tys ., Luzera kuratorji dla przeprow'l:izenia śledz.
z poza chmur oło- łaskaw udzielić mu następujących in- Brauna fabrykanta hurtownika za twa i przesłana do Sądu Ok1ęgo
wianych,
kt6re
rozpierzchły
się na formacji:
wykroczenia eennikowe na 10 tys. we~o.
-0wsze strony i zniknęły w zaświaWszyscy poborowi, którzy z jakich- mk., Abrama Dreihofna za prze·
W sprawach w trybie doraź
ie wiem, czy jakiś anioł po- tach, i oblało
błogosławionem kolwiek powod6w nie stawlIi się na ko- ł,roczenia een maksymalnyoh na nym prokuratorja stawia wniosek
ny pomylił krany nputtów nie tchnieniem życia tężyzny I zdrowia misję przeglądową muszą się zameldo- Jrzewo na 26 tys. mk. lob 1 mies. na zasadzie dochodzenia policyjnekich, czy też św. Piotr, patron pełną postać młodzieńca.
wać w odnośnych oddziałach P. K. U., ar., Rucblą Rozenberg za szmu· go. Jak sią dowiadujemy w tej
ozorc6w, postanowił przedluzyć
A w mie:scu, gdzie skryło się które wyznaczają poborowemu datę sta- glel skór na 10 tys. mk., Karola ciekawej i sensacyjnej sprawie jest
braci swych dolee far niente i czyś- w ziemi narzędzie nieszczęścia ludz- wienia się.
Neuml1lera, ksiąg-arza, za pobranie poszlak moc, natomiast żadnego
cić miasto na najwyższy rachunek, kie~o, wyrosła przecudna palma
Jeśli okaże się, że dany poborowy wyg6rowanych cen burtowych za dowodu. (.Dziennik Robotniczy")
dość że wkraczamy w Rok Nowy oliwna. z kt6rei na świat udr~czony nie jest regestrowany, to komisarjat pp- ksią~kj,dostarozone firmie Arcta.
moano zakopani. Może Bóg dobry spływała radość i szczęście.
Iicyjny, w kt6rym mieszka on, musi prze- sltazano na 50 tys. mk. lub 3 m. AresztowanIe sprawców mlljo·
I opłakuje senat i
reformą rolną, a
... Zegar właśnie uderzył po raz prowadzić wszelkie formalności rege- arf'sztu, (Średnia 20).
nowej kradzłe!y.
Wydział
mo~e do łez się zaśmiewa z wy- dwunasty. •
He-la.
stracyjne. Naątępnie spóźniony staje Odw o ławćzy Urzędu zatwierdził
W swoim ozasle w mff\szkanhl
nurzeń genewsko paryskich p. Paprzed komisją lekarską, kt6ra odsyła wyrok okręgowego nrządu co do
zamieSI·
derewskiego. Nie chcę jednak rozgo do odno~nego oddziału P. K. U. Tu- rodziny Lange na Radogoszczu za nieJakiej Eli Wastroch.
I{ałej na I-em
lllętrza
nomu nor
wodzić się nad tern, co z uderze- Ł
taj przeprowadza się kontrolę i śledz- spekulao.ję
nabiałem,
skazując
niem dwunastym zegara niepowrotŹ.
two o powodach spóźnienia się. Jeżeli Fryrleryka Lange ostaŁecznie na 68 przy ul. 6 sierpnia sltrarlziono
nie przeszło do historji. ..De morpowody są dostatecznie ważne i pobo- 10 tys., Pauliną na 10 tys. i Reln- w ten sposób tajemniczy walizką
tuis aut nihil, aut benel" gaworzył
rowy należy do raczników 1885 _ 1895, holda LanQ'e na 30 tys. mk., oraz zawierającą 1.875.000 mk. U'ot6wkq,
jakiś starorzymski twórca mądrości Publiczność
to otrzymuje on bezterminową kartą po- Arf)oa daharjera ze. wypiek ciast bądące własnoŚcią oficera trancusski ego, który, przybył do _W. na.
swego narodu. Ponieważ z tym
wołania i zostaje zwolniony. Jeżeli za~ słodkich na 10 tys. mk.
nocleg.
bene byłoby bardzo trudno, więc
(Smutne refleksje).
sp6źnlenie jest niedostałecznie umoty""
Poszkodowany,
zauwa~ywszy
lepiei nihil. I chocia~ wolałbym
Gdy -przed kilkunastu dniami roz wowane, to P. K. U. odsyła poborowe""
Urząd ogłasza wymiar kar na kradzlet, zawiadomił o niej urząd
być benedyktyną (dobrze mówiącą) mawiałem 1\ dyrektorem Jednego 1\ przy- go -do komisarjatu rządu wraz z kartą
I
fakta każą mi pójść bardziej na le- bytków lżejszej muzy i proponowałem powołania i z protol<ółem o poclągnię- rozmaitych paskarzy za uprawianie śledczy.
wo i zostać nihill.·stką .. Nie znac.zy rozmaite zmiany w banalnych naogół.
d
d
. d . I
. k
.
wszelakiej lichwy. Oj jakie smutne
B~dący pod6wczas naczelnikll."m
programach, podając nawet:szereg t y- CIU go o o powIe zla noścl arne).
,
to jednak, abym nie mIała podzle- tułów. mój interlokuter miał przez
Następnie pan komendant zaznaczy!, są te informacje, skoro skazuje się J. Miąsowiez wzl"ł aią sam do
łić się z garstką wiernych proro- dłu~szy czas na ustach tylko dwa że pozwolenia na wyjazd zagranicę 0- jednego piekarza za wypiek ciast przeprowadzenia !Uedztwa, poleczym snem, jaki ktoś zesłał na mnie słowa: "za mądro!" Wreszcie musiajy trzymuje młodzież do lat 18 i od lat 25, słodkich wbrew deluetowi, podczas cająo aresztować Wostrocb i sprodzisia.i w nocy, Trwał on niedługo, go moje propozycje znurlzi6, gdyż zde- i t tylk . k 6
d
gdy literalnie niema w Łodzi ani wadzić ją do swej kancelarji, w
cydował się na dłuższe nioco, lecz juz
O
o CI, t rzy prze stawiają zabo od pierw:zego dwunastego ude- zasadnicze wyjaśnienie: "Muszę się, ~wiadczenia komisji przeglądowej, iż jednej cukierni, gdzieby nie mOMa celu zbadania.
było otrzymać ciastekI Czy inaJakiege rodzaju było ono, motf
rzenia zegara, ale śni sią przecież proszę pana, liczyć z publicznością· zostali zwolnieni z wojska.
prędko, prędzej nawet niż mąka Geler.l& i ci, którzy mogą sobie pozwoCo się tyczy rocznika 1895, to roz- czej jest z drzewem, wędlinami, na wywnioskować s tego, te po
międzynarodowa do Polski przy- 116 na kupienie biletu za 120 marek,
sk6rami, ksilł~kami? ...
wyjściu z kanoelarji trzeba ją było
nie rozumieją wiele, a na nich się byt kaz o zwolnieniu dotyczy wszystkich uzawieść do szpitala na kurację.
chodzi, prędzej niż zamiary ustą· nasz opiera. Co się zaś tyczy garstki rodzonych W tym roku, nie wyłączając
Walka ze szmuglem wedlIn.
Prokuratorja warszawska, dopienia z gabinetu w czyn wprowa- inteligencji, to i ona niechętnie nad- tych, kt6rzy znajdują się w formacjach
dzone ~ostają. ba, nawet prędzej, wyręźa mózgi, a woli coś płaskiego. frontowych.
Liczni szmuglerzy rzucili się obec- wiedziawszy si~ o nadu~yciu wła ..
niż marka spada.
zwyczajnego, lekkostrawnego, 0.013, co
nie na uprawianie szmuglu wędlin ł dzy naczelnika, poleCIła M. aresz- _
Zwolnienie tych roczników ma być ił·'
daJ'e tylko chwilowy śmiech, nie pozok
k
żd
ś'
J·est
tam
s omny, ciągnąc zys k'I na wyro bac h
Ja w a ym me,
stawiając za sobą żadnego trwałego ukończone najdalej do 25 stycznia 1921 które przytem nie są pod kontrolą le- tować w jego własnem mieszkaniu
..
roku.
karską. pochodzą przeważnie z tajnego zawieszająo go w czynnościaoh
wiele
rzeczy nieprawdopobnych wrażenia.
wiele niemożliwych możliwości I
Reasum.uJą~ wszelakie przeJa:vy
,_ ubOJU śwln, które łatwo mogą być słutbowych, a dopiero po uplywie
możliwych niemożliwośoi, ale ca- sztuki w mteśCle naszem w robu Ubl;- TEATR IMJIIEJS." I ( . I 18 trychinowate i rozsiaó śmiertelną za- pewnego czasu, po złotaniu kaucji
. I
głym, muszą ~Iestety przyznać, ze
I{ft
'"
DZID na }, ral'ię. Wobec tego władze postanowiły w sumie 50,000 rok. pozostawJono
•
d ś' d
łośc ma o c z rowy sens Ja ( na- przytoczona. Op1Dja. jest tr.atna. upa-I
pod dyr. A. Zelwerowicza.
rozpocząć walkę ze szmuglem mięsa
Sle niezdrowe stosunki.
dek kultury .Jest tak. WIdoczny,. że
Sobota tI po pot o g. ~ po cenach niestemplowanego i stoB~wać przepis go na wolnej stopie.
Wastroehową postawiono w stan
A wyglądało to tak:
wprost przeraz~. A. kłamstwem Jest, popular. "Szopka Polska- 4. obrazy Or. prawa, nakazuJący by mIQso sprzedaNa wyboistym chodniku w ka- ~e ten upadek Je~t Je.no P?zorny, ~.w 0ta. Wiecz. o g. 8 "Komedja omvlek " wane było tylko w mlEljscach do tego oskartenla. pod zarzutem dokoo.a·
łuzy blota świecącą się niegdyś la- gruncie rzeczy IDtehr:;encJa jstUle.J~! Premjeral kom. w 6 akt. (ll obrazach) przeznaczonych. mIanowicie w jatkach nia kradziety, Miąsowioza zalł o
n&~a!, tplko te jest pnmo w szalonej W. SZl'kspira.
i sklepach masarskich.
nadntycie władzy.
, rnią gazową, oblany jedynie świa- mmeJszości wobec trzody ~bogac~nego
NiedzIela d po poł o g. 3 po cen. pop.
Śledztwo w tej sprawie prze·
ł 'm filuternie mrugającej lampy pospólstwa, a secundo, ~e sobIe na Szopka Polska" ł obrazy Or-Ota. Wiecz. Nowa akademja nauk lekarskich.
· stal l·akl·s' cz'owl'ek z luksus strawy duchowej me moze ze"
8 K
dj
ł k;c k'
"
kazano komendantowi I br:'gady
( ry Cz neJ"
1
względów
materjalnych
pozwolić. o g.
"om~ a omy e
om: w ..
, '- lt
Na wzór za~ranioznych akade- urządll śledczego p. Stanisławowi
, ową rozjuszonego byka I r~ko- ~łamstwo tej tezy bije w oczy, gdy aktach (II oblazach) W. SzekspIra.
mii
nauk lekarskioh, zwłaszoza pa- Przyg-órskiemu.
· ś::ią
tekturowego
rewolweru SIQ obsotwnje.
ryskiej ,.,Aoademie de medicine-,
,ciekle na \\ szystkie strony wyTeatr polski stał się w rękach dyOkazało slą łt 'złodziei
było
niedawno ooohodziła. stuletni trzech; śledzili oni baoznie ofioera
.chiwał. \\ szystkich przechod · ~~~!o~a S~~~~i~r~~:::~,o~;i~~er~mlJr~~~ I
ące \ttóra
jubileusz, została utworzona w War- niosącego wallzkEl i, wiedząc o jej
II IOW, ludzi zU [J ełnie mu obcych, praca twurcza, wydajll c ą jakn!l.j pif:k- · U\
e
szawie
polska. akademia uauk lekar- zawllrtoścJ, w nocy dOlltali się
rutalnie zac~epjał i usiJował wy- nlejsM owoco. Tuta,j wystawioD() do.
skich. W dnia 28 grudnia r. b. od- przez okno do mieszkania, gile
--· ::.eć im to, co mieli ze sobą i na skonąl e ~Opiekę woj s k o wą " · tutaj pobyło siQ pierwsze walne zebra. ie
~.obie .. Nozdrza Jego parskały krwią, kazano ~Heddę Gabler" w szaCIe, jaSOCJaliści gdańscy . w ŁodzI.
wokonali kradzie~y.
klej nio powstydzila sił) pierws7.orzęw tej akademii. Ustról akademji
Jednego z nich zdołano ująć.
t:aly umazany by! b dem, potenl dna sceną europejsku, tutaj wreszcie
Delegacja socjalistów gdaiiskich, aczjest zbIizony do ustroju innycb akar 050ką. I nagie zjąwił się maly grano iii wielką kul tur.ą "Papierowego kolwiek należąca do Niezależnej Partji
Jest to robotnik fabryozny nie~hłopczyk, tak maci, że aż trudno kochanka", wPana Dam azego", "Kary- Socjalistów w Gdańsku, jednak w spra- demji, zwłaszcza Polskiej Akademji jaki Leon Adamski, dwaj zaś po. d . •
hl
katury" etc. W teatrze naszym jest
l'
,"
_ Umiejętności w Krakowie. Zarząd
powie Zlec, czy c opeem kilka pl orwszorzędnych talentów sce-! wach II .Mlę~zyn.ar~dówk~, taktykl I pr~ a kademji stanowią: prezes profesa.! zostali są dezerterami wojskowymi. Tyoh, nie zdołauo ująć.
dZiewczyną. Twarzy zu- n!cz?ych, a ~ała druż..'lna (bez wymi e-I gramu me w, tntlJe )ednol~tego stanowInie miał, a głos z razu sła- nHIJlla .nazwlsk l) dajo 1',szystk?, co ska. Je J ~! •• ;. :! ność panuJe tylko w kwe- dr. Będziński, wioeprezes profesor
Złoczyńcy za pieni ądze skrawydobywał się w tajemniczy dać mozo, bo kocb.a s?tu~ę, bo Ją za. stji nawi : .. l ,' ciślejszych stosunków dr. Krzysztawowicz i sekretarz ge· dziolJe nabyli nieruchomość pnJ
swoje pr:r.oznaczeDle uwaza. I w tym
...
.
.
Reralny profesnr dr. Dzierzgowski. ulioy .A.leksandrowskiej Dr. 75.
I teatrze na premj erach można w czwar- gospodarczych z .Polską I ~roleta:Jatem.
Na walnem zebranIU uchwalono rozPrzyaresztowanym znaleziono
- Porzuć tę dziką zabaw~ _ tym ~liIędzi.e do~tać m~nji prześl.ado- .. O go~. 12-eJ del~gacJa. złozyła 0- począć ozynnośoi akademji oraz uokoło 200.000 mk. gotówką.
nówił przybysz. _ Czy nie dość waneJ l. Nte uWl.erzę, ze . Łódź n~em? flc)alną WIzytę v.l magIstracie.
. .
d' i '
~ ''} C
dośó lOteIlgencJi średmo zamozne.l,
O g l-ej delegacja odwiedziła biu- chwalono regalamin i podjęoie wyl. les~cz~ mo~ Li • m~szczQ"cv .zy któraby wypełniała teatr przynajmniej
'
..
_ .lawniotw pod nazwą "Praoe Akale WidZISZ, Jak zle Jest wszystkim na pierwszych przedstąwieniach każ- r? glów~e Robotnlcze~o .~;owarzys~e demji" w jązykn polskim i biulety~ tobą i tobie ze wszystkimi? Zaj- dej. sztuki l Adwokaci, doktorzy, in ma Sp?zywc~w "Łod~lanm, gd~le Innn
w ięzykach obcyoh. RedaktorAmi
się wreszcie pracą
uczciwem żymero,,?e. przemysłow.cy i kupcy (w formacJi udZIelał goścIOm tow. Wllczyńz"stali: profesor dr. StanisJaw Cie.
"Ci
~
lKi.
.
k
.
'
.
.
ł
przedwoJennem
znaczenIU
tego
słowa)
skI.
Nastepnie
delegacja
udała
się
do
• O b mYl z rWI ręce I cia o, są w dość dobrych materjalnych wa-.
•
chanowskl z Krakowa i profesor dr. Rozporządzenie miejSkiej koml..
tJy słońce na ciebie spojrzeć mogło. runkac~, by sobIe na bilet do t~atru z)ednoczony~h ko.operatyw.. .
Jan Ma.zurkiewicz z Warszawy. sjl aprowizacyjnej.
DelegaCI udah się. ró.wmez na gro- Wrrrrr! -- żygnął tamten no- pozwolić. Tyl~o.' źe nie odczuwac poW
ten
sposób
powstała
w
Polsce
Na
zasadzie art. 1 rozporządz~nia
"'um .strumieniem krwi _ Wstrpt tr~eby yraWdZI'~rle duchowej rozrywki by straconych rewolUCjonIstów w r. 1906,
bardzo ważna i bardzo potrzebna · Min. Aprowizacji z dnia 5-go sIerpl1ia
1It. J •
: . .
Nie uWierzę w Ich dobra wolę, bowiem d' •.
I"
US P I .
LV-UjQ do pracy!
Mord I pożoga są widzę ich w przybytkach płótna i pła- gZie Ziozono w. mle~lu :. . . W enlec. instytucja naukowa.
1920 roku i art. 11 rozporządzenia Min.
noi!l1 ~ywiołem.
Trza niszczyć, skieg?, banal?e.go humoru na każdej O godz. 4 g~ś~le zWl~dzlh elektrownię
Aprowizacji z dnia 18-go sierpnia 1900 ·
roku (dz. ust. ]lA 81 poz. 548) w porozu·
"ruc j rwać trza walczyć at do nowe.l "buJdzIe..
.
łódzką, podZIWiano najnowsze urządzeWykłady uniwersyteckie na
mieniu z naczelnikiem okręgowego urzę
:,ropli ostat~iejl To cel, to treść,
Na koncer~ach, Cl?sz~cych Się na- nia techniczne i ogrom budowli.
prowincjI.
du walki z lichwą w Łodzi, komisja apro,. . t t
k'
I
egół powodzemem, t~z SIę ten obsoWieczorem na zaproszenie Okrę,.) IS O a wszyst lego
lutny brak kultury I smaku artysty.
. ..
.
Zarząd okręgu warszawskiego to- wizacyjna ustanawia w obrębie m. Ło
d'
cznego wciąż obserwuje. Publika go- gowe) KomISJI klasowych ZWiązków u- warzystwa
_ Brac'el tv'
nauczycieli szkól średnich i dzi na artykuły pierWszej potrzeby na"
" .lczpśliwyl I \ . ~ haP:~w ę rl~- towa rozwalić gmach, aby jakiś salto- dali się delegaci do sekretarjatu zWią- wyższych zamierza
wa najbliższym cza- stępujące ceny maksymalne:
:
.. .
ye c. ną
~m~ me mortalista l połykacz ognia na skrzyp- zków (przy ulicy l Maja).
M i ę s o w d e t a I u: Wieprzowe
sie
zorganizować cykl odczytów nauI.:hłoplę. - Coi CI
prZYJdZIe z bch uczynił jeszcze kilka l'iawrotnych.
.
b' d kowych i pedagogicznych w miastach mk. 60 za funt, schab i baleron mk. 65
tego, że wszystkO we krwi utonie? kOlliołków. zanosi się od brawowania
Wleczorer:' magls~rat wy~at o la
b. Kongres6wki. Od- za funt, słonina 90 za funt, sadło 90 za
Chybaś już wid iał
że
. • daleko niebezpieczniej na koncercie na cześć goścI gdańskich w Lldze Ko- prowincjonalnych
czyty
naukowe
będą przeznaczone dla funt, szynka gotowana 120 za funt, szynkt '..
l
z,
cz~r:wl.en, Thornberga, niż np. Eriki Moriol.
biet, Przejazd 1.
publiczności, pedagogiczne zaś ka surowa, wędzona 80 za funt, baleron
OH1. z~ ewasz wszystko, me Jest
Ale koncerty kameralne, te naj O g 9 goście odwiedzili Teatr miej- szerokiej
dla
nauczycieli
i sfer interesujących się gotowany 120 za funt, baleron surowy
• czerwlemą wschodzącego słońca, szlachetniejsze i najbardziej kultu.
..
pedagogją. Prelegentami bedą uczeni 100 za funt, boczek wędzony 90 za funt,
ale czerwienil\ łuny poi.aru, po kt6- ralne w hrzmieniu. ut:vory, ś~i~cą pu- SkI, a dZI~ o g. 6-e! :ano ~ dwo.rca ko- warszawscy i krakowscy, Ma pozyska- mięso bez ko~ci 62 za funt, polędwica
rej zgliszcza i popioły ostan'ł si~ stkaml, zupełnie Dl.e "1DtryguJą .
lei fabryczno-łódzkIe) wy)echaII z po- nia których zardąd czyni odpowiednie 70 za funt, szmalec 110 za funt, czysty
'eno?
I nawet w klDematografach ten slem tow. Pudlaczem.
łój topiony 75 za funt.
starania.
J
sam smutny objaw. Dwa najlepsze
M i ę s o w h u r c i e: Wołowe I-go
gatunku mk. 50 za funt, wolowe II-go
- O~ień jest czyśćcem uzdra- obrazy sezonu .• J'accuse" i .Gabinet Żywność i odzież dla biedny h
Weterani 1863 r.
gatunku 48 za funt, koszerne I-go gawiającym! - szczeknął znowu tam- doktora Cal1gazI" cieszyły sl~ stosundzieci
kowo najmniejszem powodzemem, podWeteranom
1863 r., za okazaną tunku 62 za funt, cielęcina 48 za funt,
ten.
.
.
czas, gdy na /karkołomnych ekiwokach
Łódzki oddział amerykańskiego odwagę i walki w bitwach powsta- w detalu 10 proc. drożej.
- BraCIe mÓJ! Ogień hartuje fizycznych i psyehologicznych jest
y r o b y m a s a r s k i e: Salceson
komitetu
ratunkowego w Polsce nia, komisja kwalifikacyjna i rada mk. W
to, co szlachetne i silnel Lecz to, pełno nie do zniesienia. .
80 za funt, kiełbasa krajana 80 za
co n~dzne i słabe niszczy bezpoŁódź b.yła nleg?yś miastem, kt?:e otrzymał zawiadomienie, że w tych wojskowa przyząaly dekoracię or- funt, kiełbasa serdelowa 80 za funt,
.
W
'.
pono lepIej od stolIcy umiało odroz- dniach nadejdzie większy transport derem "Virtuti militari".
N lek tó- kiełbasa pasztetowa 90 za funt, ki~zka
wrotnlel
ątły ~wlat, kt6ry pod· nić prawdziwy przejaw sztuki od nędzczarna 60 za lunt, kaszanka mk. 48 za
deszczu ogmstego swę pędy nego surogatu, dzisiaj - zmieniło się tywności i odzieży z Ameryki dl.a rzy, zaszczyceni tern odznaczen iem, funt.
ubogich
dzieci
bez
ró~nicy
wyzna·
już zmarli, nie doczekowszy się
szcza, musi być, niby dziecią ws.zystko,. zmieniły .1 upod~bania luN a b i a t: Mleko pełne (niezbierarowite ręką matczyną p'es c 0- dZI. Pię~.lOletnia wOJna. i cląg.nące z nia. Łódź otrzymać ma 40000 ki- wreczenia, pozostali pragnęliby do- ne) mk. 24 za litr, mleko odtłuszczone
; ,.'.
. . I. Z. z, nIą obmzenie wartośCi człOWIeka i logram6w. Ogółem transport wy- żyć tego, szczęścia w uznaniu za· mk. 19 za litr, masło mk. 165 za funt,
Jesh ~a Slą SZCzęśliWie I plęK- tutaj wyryło swe złowrogie piętno.
jaja mk. 7 za sztukę.
nosi 100.000 kilogram6w.
sług, poniesionych dla ojczyzny.
rozwlJaćl Ogień nie doda łfIU
Was.
Wyroby p i e karskie: Chlell
Sprawa ta jednak ulega zwłoce żytni pytlowy mk. 26.50 za funt, ziemnia·
• spali go, w niwecz obróci!
w sferach wojskowych.
ki do mk. 600 za korzec.
Walka z paskarstwem.
.- \yrrrrl - warknął już sła
M y d i o: I-go gatunku hurtowo mk.
· ej upiór zakrwaWiony. - Przy.
Urząd walki z licbwą w Łodzi
45 za tunt, I-go gatunku detalicznie mk.
CIchnę teraz, ale nim pierwsze lody
zabójstwo Kacpra Lewłńsklego 50 za funt, II-go gatunku hurtowo 55 za
skarał
Efreima Dłutnirwskieg-o
~oztaJą, dalej siać b~dę zniszczenie Wywiad z komendantem P.K.U. (Konstantynowska 58) na 10,000
Sprawa Garawackiego o zabÓj funt, II-go gatunku detalicznie mk. 58.50
pustkę l
•
w Warszawie.
mk. grzywny, lub miesiąc aresztu stwo kupca Kacpra Lewińskiego, za funt.
D r z e w o o p a t o w e: I. WagonoA ~tedy chłopiec urósł nagle
Ponieważ wielu poborowych nie sta- za skupywanie mąki od Bzmu~Je połączona z rabunkiem, na wniosek wo w szczapach i okrąglakach mk. 38
młodzieńcem dorodny:, wiło się na komisje przeglądowe z po- rów ł paskowanie ni". MąkQ skon- podprokuratora przeszła do Sądu za pud, II. Hurtowo w szczapach i okrą
glakach mk. 40 za pud, III. Hurtowo rą
do swego przeciwnik .l , wodu choroby, Inb dopiero co Jlf%Yje- fiakowano. Za wykroczenie cennł w trybie doraźnym.
bane mk. ::;{) za pud, IV. W detal'.! w
mu z ręki skąpaną w krzyw- chało z zagranicy ł teraz nie wiedzą kowe akauoo
antykwarjuBzów:
O ile zatem sądy doraTne zo szczapach i okrąglakach mk. 45 za pud,
lu.dzkiej broń tekturową i za - jak załatwić formalności zv.'iązane % 0- lnnę Mariowską Il& 6000 mk., A· staną przedłużone (co nie jest wy- V. W detalu rabane mk 55 za pud.
lą at po rękojęść w ziemię . bowiązkiem slutby -wojsk01Pllł gdyż ko- bram Fajbnsia MllIera Da 15 tys. kluczonem). sprawa rozwataną b~
Komisja ap"rowizacyjna zarządza za. Aaal-jęknął olbrzym, skur- misje przeglądowe są a;ynne tylko je- Geni~ Llpszye na 10 tys. mk., da- cizie w tym sądzie i naWet jeszcze razem, co następuje: 1) Prawo do hanSJą, zczerniał i zwalił na zie- den dziel'! W tygodniu, nasz wsp6łyraco lej Szulema Inf~)lda ze Rżgowskiej w styczniu, W przeciwnym zaś ra- dlu mlekiem i masłem przysluguje w obrębie m. Łodzi jedynie tym osobon .
jat mariwa kłoda.
'NIlik %\\II'6c1l się do zastępcy komen- 76 za sprzedat mydła po eena~h sie be<bie ona przesł/uJI . do pro- które za.ręiestrowane b~4 "'" p~two'
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Sobota 1.
nadziAi przerwala dziła dalej wraz z policjantem, jakmatl,i powsta- by z towaf'lyszem niedoli. R~ka
rotęźna \,:oln: wy· jego opadła bez\vładnie, gdy spojni pbezpif'czeństwn rzawszy w jej w twarz, poczuł.
cia tych doi wio- że spojrzał \V twzrz cierpieniu
ch t)7Jko światła i ludzkości.
Teraz dopiero rozległ sią tykrzyk oburzenid tłu
Q dotrzeć aż do ce- siącgtosowy
by nie mo~na było mu, rozlegając si~, niby chorał, w
,bie!mie olla na front, powietrzu, I młody policjant zrozupó,,~, i" zauierze stamtąrl miał, ~e tutaj nie o sensację idzie,
pow ' l' Im: ,,'1'0 jest mój ale że się objawia niezwyciężony
,\łój! ~! ój SYII"!. "Są środłti duch ludzkości.
Qi. ,rodki i drogi
Wiele
Niepowtrzymanie, ślepa na wszyów i dróg. Zachoruję śmier stkie przeszkody, toczyła się matka,
'2', aby
syn otrzymał urlop. niby czarna kula, po afaltowym
hoćby aiQ lIiewiem co stać mIa- chodniku, kończą~ym si~ u stóp
nie puszr7. ę p;o z powrotem. świątyni, przez otwarte wrota do
mknę !!o. Oiolleczę go.
Ukryję. kościoła, bez szmeru wciąż naprzód,
wnlcn. Las. Mego syna wezmę przez główne przejście, a~ przed
ołtarz,
wrotem do łon!}".
nad kt6rym Syn wisiał na krzyrchanicznie otworzyła pismo
rlOWf'.
Czytaja:
"Na pc.lu żu i spoglądał na kapłana, który,
od dzieciństwa w kłamstwie cho'~ ł y ]l olrgl".
Któt to~ mo?" Podniosla wany, właśnie w stronę skrzywionego bólem oblicza kłamał:
k.
..... który naszemu ort:żowi Twą
olyskujący brzeg lakierowaszafy, twarr, ulnbioneg-o wo· pomoc boską okazałeś, chwała,
monotornie poruszające się cześć i dank Ci, który naszemu
(HHo - wszystko rZllcllo się orężowi błogosławiłeś i zwycięst
wem go ukoronowałeś".
niej.
Wbiegła po trzech schodach,
I.-io czekając na \ et ułamka
andy z szybkością błyskawicy zderzyła się z księdzem.
Wszystkiemi drzwiami wtłaczał
' óciła się ku drzwiom.
T wybez głosu z pokoju, 1'0- się tłum. Prawie same stare koemny korytarz, po scbo biety, z których większość pozbauliczltę, na szerokf!, wy- wiono synów. Matki, pchane śmier
asfaltem ulicę. Wci:lż środ telną rozpaczą, szukały , ostateczne
czarn a, roztrącaj n, ra, bpz go ratunku u Boga, odgrodzone
u. Nosiła filcOWB pantofle. były od Boga, od miłości, murem
zechodnio zAtrzymywali się~ kłamstw, budowanym w ich duły siE) grupki. ,,00 jei się szach przez księdza, błagającego o
Rzadl(O pobudzane uczu- zwycięstwo i błogostawieństwo dla
oręl,a i o zniszczenie i śmierć dla
ezmyślnie ~yjących ludzi do
z( stalo czemś niepojętern. wroga.
Matka u~łyszała jego samotne
nie wiedz:ał, że b)'ła to "abna bezcelowość", którą z bie- słowa, sto:ąc przez trwającą wieczatki wstrząśnieri wyezu waj!, ność sekundę, jak wysłannik Boga,
l wówczas przez
jakiś młody robotnik pod- przed kapłanem.
porzul'on)' papier urzp;r1owy Boga tchnięte w nią słowo "kłam
ecz~tał,
słowa
wdndy sią stwo!" przeszło przez ~'ościół i
Hem d'o złlrnltniątych serc. przerwało nieslychane napręlenie.
Dzikim gestem załamała ręce ku
dzi ludzie l/Opędzili za matt,ą
Syna.
Biegła przez miasto, na spot- bólem przenikniętej postaci
a Jnzyku, skłębionego \v gar- Przestraszony ksiądz chciał oderwać
i nie mogącego się na świat matkę od krzyźa. Podczas krót( 1 s ra ć.
kiej walki obydwoje uderzyli w oł-l
~
;. ","szy
r;tln ch
uiit:l1ch t\\'orzy- t3!'Z
Syn
zachwał
si~,
pochylił
i osu iQ r'rllp~·. z -ł umionych - lodzi j
nął
naprzód
w
wyciągnięte
ramiona
14czilły "ir. I'owiadomione przez
. nanch o nieszczęśrlU matki. matki.
.fCIl

Oddźi<lł młodych żołnierzy, w

owym f) :JsztuDku, ozdobiony
atamj, Z(' śpiewką na ustach,
n'lt l'rzelotnie koło matl<i i
zącego tłumu.

..... ręki ci nie podać .....
'iYóz ciężarowy. Policjant na
niu.
.... .ładuje ona broń ... •
jut niby ecbo d0latuje z odi.

Dopiero po Iti lit U minutach
ilcbwyccna przez duszf) w blepieśI1 mordu wydarła ltrzyk,
tkwił sldębiooy w gardle.
Krzyk W) buchnął. Matka krzya i blel.,ła. Krzyczała dłu~ej,
tchu starczy. Potykała się.
padała.
Nabierała powietrza.
pj

krzyczała.

NIe był to krzyk skargi. Pęd
krz:'k pochodziły z jednego źró
ła i stapiały się w jedno.
Cisza
a całym świecie. Tylko matka
zpaczona krzyczy. Krzyczy teraz
stłumione krzyki trzech
Nikt nie odwa~ył się zatrzymać
Bowiem tu krzyczał nie jeden
człowiek, tutaj krzyczała ludzkość.
Wszyscy odczuwali to.
l prędzej udałoby się zatrzymać
palcem mknącyekspres,
ii potęgom ca!ego świata wymusić
Iczenie, gdy ura~ona ludzkość

iej-

ten krzyk. W Paryżu,
Rzymie, w Ameryce. w
i na poddaszach. Sły
było w Petersburgu. Wrzy
w serca. I otwierał serca
które przyłączały ~i~ do
matki.
Całe miasto uczuło po raz
pierwszy nagle śmierć miljonów
synów, ból miljonów matek, bowiem ujrzało cierpienia tej jednej
matki.
. Krzyk jej nie był ju~ nie był
mi krzyl<iem kobiety; stal się głę
bokim i surowym. bezpłciowym:
!;fzyk JudzIli, przerywany krótkimi
oddechami, podczas których za'mywało sią w biegu nadsłuchue serce ludzkości.
MIody policjant przegonił galoolbrzymi tłum i schwycił za
i<: krzyczącą matkę, kfóra p~-

styoznł a

19.... ', __ ,

szeregi, paląc opór opanowanych F. osrl NI.
jeszcze przez ciemne potęgi.
Z oczu konnego policjanta
który towarzyszył pochodowi, wy-,
trysło nagle wewnętrzne światło.

...

'lII

_.

Slaleństwo, .niepravłda?

Zsiadł.
A koń, rozłączony ze ~wym panem, a połączony z ludźmi. szedł
i patrzał smutno, dziecinnie i dobrze.

Tępi ludzie, których wydrążyło
cierpienie, odzyskiwali jądro nowego ~ycia. Ojcowie, matki, wdowy
i inwalidzi, kt6rzy wszystko oddali
i stracili, szli nagle z braćmi
swymi.
Nie mający końca, milczący
pochód braci, idących naprzecIw
celowi ludzkości, poprzez zagładę,
do nowych czasów, stoj ących pod
znakiem prawdy, wolności i miłości.

Szli zupełnie wolno szeroką,
nieskończenie dlugą ulicq, uświada
miając sobie, że ich pochodowi
szedł nap.rzeciw olbrzymi korowód
bratni. Powoli i milcząco.
Na przodzie ojciec, który utracił
syna, a którego słów~łuchały miljony.
Przy nim wdowa po agencie od
ubezpieczeń, przez tegoż Ojca wyrwana z objQć nienawiści i pozysnana dla głębszego, dla najradykalniejszego protestu przeciwko mordom: dla miłości.
Prowadzony przez nich pochód
rewoiucyjny miłości spotkał nieskOllczony pochód rewolucyjny miłości, prowadzony przez matkę i
Ukrzyżowanego.

Bez pytań. Bez wyjaśnień. Ojciec
wdową po agencie i matka z
ukrzyżowanym Synem stanęli przed
sobą, oko w oko. Ci, którzy szli
z boku, skręcili w lewe i prawe
przecznice: ustawili się w olbrzymi
czarny krzyż ludzki, którego ośro
dek stanowił stojący obok matki
z

koń

policjanta.

Bezpośrednio spłynęła światłość
spracowanych, osłabionych glo-

W kostjumie z pięknego białe
go jedwabiu siedzi Pierrot przy
swojem biurku. Szpera w listach.
Wiele kopert, szarych, zielonych j
niebieskich z nadruka'11i firmowymi, których wcale nie otwierał,
u'dada \V jedną paczkę
I śmieje się ...
Kilka innych z czerwonemi pieczęciami, o uroczyście erzędowym
charakterze, przebiega oczyma i
odkłada do niebieskich, szarych i
zieionych
I śmieje się ...
Rozmaite liściki kobiece drz&
w drobne strzępki, wsypując je do
japońskiej czaszy; Chmurka ciepłej
rozpylonej ·woni unosi się stamtąd,
niby z jakiegoś potpourri perukowych czasów. Dorzuca kilka wstą
żek i zwiędłych kwiatów, pod wiąz
Itę, wachlarzyk, łamiąc go przedtem w palcach
I śmieje się ...
Oto pozostały jeszcze dwa listy.
Jeden - pisany pewnym, swawolnym charakterem kobiety, bardzo
nieznacznie perfumowany i bardzo
Nie posiada nagłówka i
krótki.
brzmi:
"Wzystko się między nami
skończyło.
Wybaczałam Ci
nieskończoną ilość razy, ponieważ kochałam Cię bezgranicznie. Ale oto umarła moja
miłość wraz z resztką szacunku dla Ciebie. Przysiągłeś mi,
że zerwiesz z panią B. A
wiem, że całą ubiegłą noc
spędziłeś w jej objęciach. Obserwowałam was ·na tym wstrę
tnym balu i pojecrałam za
wami powozem. Było to obrzydliwe i męczące - ale musiałam
się
upewnić i upewniłam się. Ty jesteś zły,
a ja czysta - nie harmonizujemy razem. Żyj!
Liza".
Pierrot ćzyta Iiśt, który ju~ od
dWÓDh dni jest w jego posiadaniu,
po raz dwunasty

na
dem:ludzi. Wyzwolili się, ukazali
się nagle na balkonach.
I przemawiali na dół do czarnego krzyża ltdl.kiego, w którego
sercu promie'l 'a ł Syn ukrzy~owany.
Twarz zbratanego tłumu, wzniesiona ku mówcom, pełna była raI śmieje się >•
.!0~ -i i Slr7.eściB. A slowa nowych
A potem ten drugi, pachnący
czasów, jak przed dwudLicstu wić
karni, przenikały w ludzi, którzy lbyt silnie L'e~u d'Espagne, pisany
Przerażony ksiądz odstąpił.
poprzez mordercze cierpienia goto· n'erównem, ~apryśnem pismem:
Tchnienie przebiegło kościół, wi byli znowu miłować..!
"Mój słol\ki
wrosło do wieloglosowego szeptu
(Koniec).
Co to za n~:
(Tłomaczyli I<.
W.)
i stało się jednym tonem, podję·
noc! Wszystko
tym przez organy i połączonym z
jeszcze i kipi,
w7magającą się melodją mszy.
pijane! Spałam
do drugiej i
Wywy:tszona matka, z twarzą
potem radosna,
zwróconą ku twarzom, z obejmumówiła moja
jącym ją Synem w ramionach, stała
bez ruchu przez ołtarzem, zdecydo Będę mówi! do was mową miast,
~łodna i s
wana zaatakować mordy i g\\a!ty. Będę mówił ulic turkotami.
Gdy zamykam
I wszyscy wid7.ieli, że zostawiła Oczy-oczy, wzniesione; do7'gwiazd,
i huczy dokoła
poza sobą osobiste cierpienia i po Niech się patrzą-i niech zajdą łzami..
mnie łagodny
gdy potem
dzikim biegu bólu przez miasto, w Będę mówił mową jasnych piętr,
w omdlewaj
chwilQ wyzbyła się wpływu ciem- Śpiewa? - drutów nutą - elektryką.
czuję Twoje
nych potęg, a wstt!powa,ła w biało- Zacharkocze wielkomiejski centr,
mion, ty dzi
płynącą miłość.
I zwichrzonym buchnie hymnem dziko!
niarzu Oałkowicie zatopiona w pełną
ciszy światłość, zstąpiła uducho- Stowa będą pijane jak rum,
Ach, jak mi
wiona Z trzech stopni, krocząc po- Więc upijać potrafią i ranić ...
jak mi jest
I zrozumie, i ćhwyci je Ttum,
co mnie w
WOI~ Ś~?!~~~~~w~r~~~~\~mciotkni~_ I urosną mu w bezmiar... bez granic ...
szałarnia:
te niepojętą siłą, oderwały się od Ta poezja - to wrzawa i pęd,
czy szał b
uosobienim
kłamstwa i poszły za nią.
Nie po- To 10m oty machiny wieczystej!
wszystkimi
wiedziano ani słowa, a jednak nie To-targanie rozpaczne swych pęt,
pozostał ani jeden człowiek.
To hymn Miasta! - to ~picw uroczysty!
śmiechem.
cham! Koc
l. tylko ksiądz stał przy ołtarzu, To poezja zau?ków i szyn,
I chcę mieć
wlepiWSZy .szeroko rozwarte oczy Język szyldów wci~niętych i chwiejnych ...
miałam cię
W o?pływające rzesze: I .n~gle gło- To rozpędy motorów. To czyn!
szalonym
wa Jego opadła na pierSI. Jakgdyby ,..To niepewno~ć godzin beznadziejnych ...
cym go młotem w kark uderzono. Pod
Mam
niósł 7mienioną nie do poznania Smutek wiecznie wzrastających dni,
Melancholja codzienności płynna - do nas we
twarz i po~zcd:,
z pochodem. który milcząco i Rzeczywistość, co się oczom ~ni,
d~jemy kj)!
me zapras
z boskij oczywistością przeciągał llzect:ywillto,§ć dziwna i - niewinna ...
dzą sami
przez miasto, wzrastając wcią~ po- To przechodniów. ten szczególny wzrok,
tężniej, zwiększając się stale o tych, Zapatrzenie uliczne, tak rzeWne ...
którzy nagle przejrzeli.
Intensywne krążenie i krok!
Trzy lata, pełne entuzjazmu, Tupot masy-i jej oczy gniewne!!
krwi dziesieciomi!jonowego mordu,
wiary w kłamstwo, wytrzymyłości, To ekspansja wzrastajacych sir,
pracy, głodu, cierpienia, cierpienia Wybuch nagły, powszechny szalelIstwa!
To zgrzytanie melodyjne pit,
i cierpienia. Niczego nie zapomniano spróbować, ludzie znosili Absurd świętej mocy wszeteczeństWa.
wszyst.ko.
Daremnie. Nie było Mowa okien dzwoniących i szyb,
Klamek prostych straszne
wyjścia z krwawego kola.
Teraz ludzie kroczyli w zwar· Otwieranych drzwi codzienny
tych szeregach i skupieni, ku jedy- I pokoi samotnych mi
l1emu ratunkowi, ku prawdzie. Bez
slów wyjaśniających. Nowi przybysze o nic nie pytali. Nikt (lie
mówił ani słowa. Prawda nie wymaga dżwięków. Prawda jest cicha.
Wśród ludzi zmarly na krzyżu Syn,
podtrzymywany przez matk~ EuroPY. otworzył znowu serca dla m ilości, której zrozzarzony do białości
st.umień przepływał nieprzeirzane

l "Hymnów do miasta".

<

wała:
On jest mój!
o zupełną dyskrecję dla tw
Gdy znikniesz, przyjdź za
;!; powrotem do drzwi
tam czekać cię będzie ktoś
cię zaprowadzi-czy przypusz~za
dokąd~ A może blondynka Liza n
pozwala'?
Twoja Klara"
Pierrot czyta i ten list - po
raz drugi - śmieje siQ ...
D.ze go w strzępki, rzuca je do
japońskiej czaszy i całą zawartość,
deszcz ró~nokolorowych papierków
wsypuje na rozżarzone w kominku
głownie. Dym kłębami podnosi!
się do sufitu.
I pierwszy list spala Pierrotale osoboo nad płomieniem
świecy:

- Ona jest czysta - nie har-o
monizuje z nami!
Potem siada Pierrot do stołu i
szminkuje się całkiem biało. Mocne czarne Iinje dokoła oczu.
Nakłada wielką.. Aiby kamień
młyński, kryzE: I naciska czarną
krymkę na starannie w przedział '
uło~one włOSy.

Wreszcie wyjmuje z

cały szereg śmiesznych
W~ród nich wiele błyskotek. 1
przy~ład rewolwer, który napełnia
kolońską wodą. Fontanna, wytryska, gdy sią naciska kurek
śmieje się ...
Potem Pierrot dzwoni: pow6z!

I

'"

'"

'" epikurejczyków
Grono nudnych
biesiaduje przy stole pa,ni Klary.
Jakiś otyły ekscelencja te~ jestobecnv.
Jedzą z przekonaniem i powagą. Takiej real-turtle-soupnie dostaje się codziennie. Potem
en coquille, słynna specjalność
domu.
\'
Pierrot wie o wszystkico
d robnostkach, tak pnykrych
zgromadzonych, i obrabia
kolejno. Okrutny, a jednak
dyskretny, tak, że przewa!nie
ofiara wie, o czem Pierrot
i że wszyscy uwaMją za słuszne
obrażać się, a tytko śmiechem
krywać wszystko.
Wygląda on dość dziwacznie
swej białej szacie, z białq, p
całkiem

nieruchomą

twarzą.

nadwornym błaznem całego
rzystwa, a jego ~ar'ty stają s
obecnych draźniącem ne.rwy
taniem. Zna on całą masę kuglarskich sztuczek, przebiega do fortepianu, stojącego w sąsiednim pokoju i przegrywa krótką drastyc
bud

R""olioT3 t
pan jest

głupct;ml"

-

cię

kochanie!" Wszyscy
brawo.
iedziała
mu "panie-a!
" aką karę ma zapłacić?"
l'icrtot żąda, powa~nie, jak w
eiąv;u całego wieczoru. łyku szampana - z najpięknięjszego kielicha
w salonie.
Niesmaczna skromność, my~Ją
Judzie.
Ale Pierrot dopiero teraz mówi,
się, r:tą, biją

~em myślał:

Q

Chce pić szampana z czerworaych ust pani Klary!
Ona protestuje. Goście cieszą
się.

.,Karnawał

-

wszystko jest do-

zwolone!
"Wolność

masek!- -

uśmiecha

ę głupio ekscelencja.
Mąż Klary siedzi spokojnie,

ale
Odbywa si~ gło
żądanie
Pierrota jest

rozgorączkowany.

sowanie:
wnet
Pani Klara blednie nieco - ale
kawice biją z jej oczu. Upija z
a łyk szampana, pochyla się
Pierrotowi, który klęczy u Jej
stóp, i z najpiękniejszego kielicha
w salonie płynie nektar do jego
ust. Gorące wargi ptzylęgnęły do
siebie '- dłużej, niż potrzeba.Y wypić.

Pierrot całuje swoją kochankę
obliczu szanownego grona, wobec
jej męża, który głupio sią uśmiecha!
, A potem Pierrot zrywa się i

~

woła:

"Ta nies2'!częsna kobieta zattuła
nie swymi pocałunkami - oto
nagroda!"
.
1 podcza5 gdy wszyscy wyją Z
.... "u'o"''''· wybryku, wyciąga on z
rewolwer I przyciska cynkolońskiej

ob-

~tyozrfta

11120 r.

iaJ, kwiaty te zebrane są ze wszy- klamowanej czę§ci świata, znajdu·
stkich kraj6w - zdradza je woń, jemy też rośliny troskliwie pielęg
słodka, oszałamiająca, nieokreślona, nowane w kosztownych oran~er
prastara, wszystko zwyciężająca woń iach r wolne świeże ciała natury,
miłości.
które działają na nas potężną moA teraz pojedziemy przez wszy- cą i swoistym wyglądem.
stkie paf1stwa, przez wszystkie kraPearl Whlte ma odwagę i śmia
je (nasza puszka botaniczna icst tość Thedy Bary, lecz istota je.! jest
wsnk Vi porządku!) i rzadkie zupełnie inna. Gdzie Thcda Bara
cudowne rośliny zbierzemy W więź oddaje swoje siły, zdolności słu~
pachnącą.
nie ideałowi, tam szuka Peąrl WhlOto Rosja! Jakiż. pfzedziwny te wyłącznie' sensacji. Ale te~ w
kwiatl Nie znamy f!o, nie rozu- tej dziedzinie stała się nawskroś
mierny f!o, jedno tylko ·pojmuJemy. oryginalną. Urodziła się VI Los
te wvtósl on w.kraj u, który od Dhnos na Lon~ Seland.
lat żył na skraju re'woltici,i. Imię
Po rozpoczęciu występów u Pafaiemnićzego r kwia~u ,fę~t ALA NA- the doszła ona,-przy zupełnem lekZIMOWA. ~,.
;;',
cewa~enlu życia I własnych członDzresi~ć~ ~ lat temu p"rzyjechała ków, do te~o, że została pod;ako mała .. ąktoręczka z fru.pą
porą Fox-Films Corporation .
drowną do'· Am'etyki I ~rała w
Smukła:" z chłopiącą szczupłą
dzielnicy ' żydowskiej u" f'i~\~"'J:orku: postacią i dzfe:\y'iczemi oczyma, lttóI tu została .. o~k~yla' .. fil!a energ-fi re zdają się 'wiecznie oczekiwać
i promieniei~y 'b~ask,t,iJ.le!ftu •.. :k1.~ty ,<:zegoś nadzwy 'nego, j~st Betty
szedł od tej ~atel postacI nrew!eś- Compson. n ..
wrażenie maciej! przywabił ~powoJi tych, kt6r'tY ł,pmównej. i Tp,. I(:he. zamknięte
wiedzieli, czemfest prawdziwa ~.z{u, Qblicze, z · ta~" rzadk~ odzywa;ącemi
ka, i teraz uświadomiła.':>Sobie N-a-, się ustami ~~c7yni tern silniejsze
zimowa, że przyszłość do niej I~~""; wraż'e"ni'e.; cbok dziewczęcej postaci
le~y i jest zależna calkowi9o!.od i. o'c~u- ta~'; wymownych.
ieJ woli. W ciąr,u roku oparrow~ła '
r.az' ·stanlemy przed jednym z
.' wyrafinowanych okazów
tak dobrze angielski, że mogła wy,stąpić w "Dornie lalek" Ibsena ·i: p1?ed Bebe DanieJs.
i tym dała podstawę sławie, którą
est ,ona doslwnałą aktorką,
potem zyskała: stała się najbardziej obeznaną ze sztuką kobiecości i
interesującą przedstawicielką posta- doświadczoną divą.
Po wielkich
ci lbsenowskich w .Ameryce Towa· występach w teatrze, zdobyła sobi,e
rzystwo "Metro PIetore" zaaliga- pewną IjSchOlc der geJaufigkeit",
żowa~o.Ją dla filmu. - i te~az wie pewność postawy, która czyni ją
cały sWlat. I<to to Jest :NazImowa! primatlonnq gry komedjowej,
Shirley Mason jest "t1ajmnlejszą"
Jest oną .(lz!~ckiem ludu, poc.zętem
pr~ez. mltosc, wyrosłem nJespo- aktorką Famousu, w fiz)'cznem znadZIanie, wycho:v~nem przez kaprys czeniu tego słowa, ma ona bowiem
I<?su,. a p~zeclez ,~?slada ona to wysokości 5 stóp i waży 94 funty.
medaJące SIę ok~cshc ooś, co na- Przyszła na świat w Brooklynie w
zywa.my, kulturą '. Jest on~ pra· Nowym Jorku, jako niemowlę czteWOWltą córą krajU.. pr~edzlw_ne~~ rofuntowe i otrzymała staranne wyn~rodu. l teraz Jej genjnsz I J~j chowanie. Mając 4 lata wy~tąpił!1
w,?la zatryu~fowała nad wszystkl- poraz pierwszy l1a filmie. Szly lata,
mi na~odamI.
a z nami wzstały dramatyczne zdoI~dz:emy nad Z~chód! 'Y Pc:>lsce ności Shirley Mason, które ZhaczzhaJdulemy wspamały kWIat clem- nie prznwyźsza;ą jej "miniaturon~, błyszcz,ący, . podobny \:ulka~o- wość". .Aby przyuczyć swoje słabe,
WI w stan~e
cI~gły~h wybucho~. szczupłe cialo do wytrzymałości,
Jest t? r ola i-! egn~ Typ. prawIe oddała si~ młoda pani sportoWI i
poludnrow):'. Wlos~ cz~rne, )~k noc, teraz jest ona jedną z najlepszych
?czY'plomle.nne, I.am!ętnosc, roz- amazonek, auŁomo\1ilistelt l płYWa
zarz~Jaca SIę, ~ły)l.ąt;a.. - prą~~m czek Ameryki. Pr6cz tego poświt!
o~mstym ,wzdluz snluklego cla~a. ca Sifl tet Shitley Mason gospoNI.m ~osta{~ ~n~ną ~,ystką w me- darstwu domowemu. (Ąktorki amemlecklm sWJecle. }I . mo\~y~, była rykańskie mają urodzony dar łą
wprz?d zwykłą ~vą Vanete, pro- czenia porywów sztuki eterycznej
dukującą SIę .n: , scena~h podrzęd- z praktyką źycia codziennego.)
nych
o
le. Potem
Z k ń
. . Gl .
0rJą
sceny niea o czmy nasz wlemec
zaan ażowana Swanson. Jes~ ona znana ze swych
mowa. P~zez cał naturalnyc~ pIęknych włosów, gra
ł
g ż
.~ często sty\Jzowane, dekadenckie roraz~ep~:ed a~a~aten~l. leo Jest ona wiell~ą artystką, któ.ra
, ad "obą pewną ręką rysuJe swe postacIe,
t·
d'd
.,.
pracowac n ..
, l'
ltury. Nauczyła się ta.< ze s aJe, prze ~I zem, Jaj( ~yIko sztuki filmowe· WI, odrę~nI. It.!dzle,. wywołuJ~c
nab ta w tak kró~~ wspólc~ucle I porywaląc s.amą SIłę
, I·łYa Jej
" lWy c'·
c' prze~vcia.
PowodzenIe
nIe. . uczylęzy
'l'·
. ł
b t az me. nI o Jel zarozumla ą; szczycI SIę ona
e.m, o ~yr żony tylko swymi w/osami, o których
l, zaszczy
mówi. że "zresztą nie są piękniejlego. .
. sze, niż włosy wielu innych kobiet,
.gra,l1Icę Polsk!, są tylko
lepiej
utrzymywane.
~Iemlec. Tu. znaJ- Spójrzcie, my kobiety zyskujemy
lazdy - o.bl.e na- tyleż przy pomocy wanny, mydła,
e, a przecle~ t~k tiygjeny, ile za pośrednictwem taenny Porten l Mla lentu ~.
orten rozpoczęła,
mędjowa,

mł0de

a prezentowaniu
i wielkim farlub na niewinnem
i córki właści
w bogactwie i
kilka prawdziro7.kwitu i ten jedną z naji kobiecych w
filmowym; kaego, glębożona
jego
el za;azem,
teraz

uwa~am za krzywdzącą f śprzp.cz- w swej bajce osob
ną z braterstwem ludzkiem. Jeśli dodane do niej ry
pan ohoe, bym mówił do bogatyoh, lubią na obrazkaoh
powIem im: "zaoszozędzoie n~dza- mioty wdzięozne. Ni

rzom litości swej: ona jest dla
nich zbyteozna. Dlaczego lito~c,
a nie Sprawiedliwość'? Maoie racbunki z nimI. Wyrównajoie je.
To rzecz interesu.
Jeśli to, co
im dajecie z łaski ma słu!tyć do
przedłu~enia nl'dzl ich, a waszego
bog-aotwa, dar ten jest nipsprawiedliwy, łzy zaś, kt6re doń mieszacif', nie uczynią go 'słusznym.
Czynicie ,jałmu~n"" aby nie zwra·
oać więoej. Dajecie odrobin"" aby
zaohować wiele, I winsznlMie tego
sobip. Tale tyran zamorski rzucił
pi€'tścłt3li w morze. Nemezyda jednak bog-ów - nie przyjęła ofiary
tej wcale. Rybak odniósł tyranowi
I)ierścień w brzuohu ryb., znalo
ziony. Poliltrat'3s zaś pozbawiony
został wszystkich swyoh bogactw·.
Pal\ ~artt1jp.
Nie ~artllję. Choę, by bo~aczo zrozumieli, ~e są dobrocz!n-

-

wadzi młodą dzi
oą młodą dziewoz
trudno.
- Nie, to nie
- Czy nie m6głby
1lmieścić w bajce malego
niarczyka. :Mam i1ustraoję
nie ~otowq, ryciną barwną,
przedstawia ładną, młodą d
ozynQ, da.jąoą jałmu~ne ma
komlniarozykowi na stopniac
ścloła. Bvłaby to sposobność
utycfa jej... Zimno jest, §ni
pada; ładna panIenka lituje
nad małym komtniarozykiemm
Pan to widzi? .•
- Widzę.
,'
- Pan rozwiniA ten temat.
- Rozwfnę. Mały komini
ozyk, uniesiony wdziecznośc
rzuca się na szyje ladnej pan!
ki, która wyparlIdem jest Ol
prawą pana hrabiego de Lint.
Całuje ją i wyciska na pf)li~
tego wrlzięcznAg'o dziecięoia la
O z sadzy, ładne, malutkie OD
pełnie okrągłe i zupełnie nzs
Kocha ją. Edmea (ona naz.
się Edmea) nie jest niec'llul.
uczucie takie szczere i taki
iwne... Zdaje' mi się, ~e
jest doŚĆ ".':':~::B~:~C~.
_ Tak._ Bądzię pan
z tego zrobi~.
_ Dodaje nll pan. odw
by sńulS dalej... Powróci

ni z rabatem i szlaohetni tanim
Itosztrm, że mydlą oozy wierzycielowi j Ze nia w ten sposob załatwia siE! interesy. To ostrzeżenie, które moźe im być uayteczne.
- I 'Pan choe podobne poglqdy umieścić w "Nowym wieku".
aby utopić pismo! Tylko nie tol
przyjacielu, tylko nie to!
- ·Dlaczego pan ohoe, by bogaoz postąpował z nędzarzem inaczej, aniteli z bogaozami i motnymi'? On płaci im, co jest dłu~ny, a jeśli nio nie jest dłutny,
!lic nie płaci. To uczciwość. Je.~eli wspaniałego mieszkania sw
bul warze .Malesherbes, Ed
jest uozoiwy, niech bądzie nim i ozuwa pora~ pierwszy w
wz<Ylędem biednych. l Dieoh pan
t
.
h i
'
e'"
mówi,
te
bogaoi
nfe
są
nic
wstrQ
d{)
umycia.,
Slą,
o
c
nI
zatrzymać
M
policzku
wi nnl ubog-im. Nie wierzę, aby Warg, ktore tam spooz~ły.
cho~ ieden bo~acz ta~ ~yślał. Czasem mały kominiarozyk
Watpli ",o~ci roz~ooaynaJq S.I~ do- za nią a~ do bramy; w za~h
f)jpro. ~dy chod~1 o. u8t~leDle. wY- pozostaje pod oknami nauzwy
soknśc i dłuzu. A mkt Dle śpIeszy neJ młodej dziewozyny... Do
~ip. hy z wątpliwogci wybrn~ć. tak?
Ka~rlv woli pozostawa~ przr ~Ie_' Ale~, rozumie sfą •••
ol<rpślonem. Każdy WJe, że Jest
_ Idźmy dalej. Nazajutt'l;
dlll?n I' ale nikt nie wie ile, i kie- no Edmaa, letąo w białem ł6t
iI y nieldedy placi dr~bhą ~ali,,~kę. ku, widzi, jak mały komiuiarc
To sle nazywa miłoSIerdzle, l to wJsuwa sią z kQmink'!. ;4' noko
'"ot bardzO .... -J!!;oJ~t1_
R'L\\~~ S1('l na\\tnie na rozkOiJ~ua
J
_
A\l'I t w tem, co ~atlł ko- dziecią i pokrywa ją roalutkiemi,
chllny mój wsp6łpracowlllko, m6- okrąg-Illtkiemi O z sadzy. Zapowisz, niema zdroweĘ"o ~ozsą?k~. mniałem powiedzieć pano"~ te był
Jrstem, byĆ mo~e, WI('łC8J s.oo,lah- cudnej piąknośol. Hrab!na de ~i:
stą. anit,eli pan. Jes~e~ Jed~ak noUe łapie go na te] słodkie}
praktyczny. Usunąć, Jsk18.Ś oler- cZyllhości. Krzlo~,., woła. K0łD:1p;pllie. prze nużyć Jak~ś Istność, niarczyk jest tak zająty, ~e llIe
naorawió cząsteczkę mesprswle- widzi jej, nie słyszy.
dl(wośoi społeoznyoh, to ju~ coś
_ Mój drogi panie Ma.rteatt••
do latnieg'o. Odrobina dobra, kt6~ą
_ Jest tak zaj~ty. ~e nie wisią zrobiło, jest zrobiona. To me dzi jej, nie słyszy. Hrabi~ nadjest wszystko~ ale ":' ka~dym. ra- biega. Ma duszę szlaohcIoa.zie coś. JeślI ta baJka ktqr~J ~q- Chwyta małego kominiarczyka
dU'll or! pana, WZ['uszy chodnY' st~ wypukłość spodeniek, która
lU ych bog'atfoh .prenumeratoró~ l, ni e przedstawia si~ oczom, i y
skłoni ich do oflur, będzie to JU~ rzuca go przez okno.
o tyle zwyoięstwem nad ~ł?m I
_
.Mój drogi panie Marte
cierpi oniem. Tak. to B~opnlowo
_ Streszczam się... W d
ozy ni się położenl(> UbOgIOh znoś- wiąć miesięcy potem mały
nem.
niarczyk p{)ślubił młodą 8zI
- Czy dobrą jest rzeczą, aby olaakę. Był to jut czas naj
połn?enie ubogich było znośne'l SIlJ, oto skutki miłosierdzia
Ubó'3two niezbędne jest dla bo· brze umieszozonego.
_ Mój drogi panłe Martel
'aotwl1, bo~actwo konieozne jest
Jla ubóstwa. Dwa te zła zapład- pa!l do~ć ~e mnłe nakpił.
oiaią SIę i utrzymują wzajemnie.
_ Nieeh pau tak nie sąd
położenia biednych nie ualety po· Kl1ńćzę. Poślubiw~zy panną
prawiać; nalety je zni~ść. Nie Linotte, mały kominiarczyk MS
AN'ATOL FRANCE.
skłaniillbYI11 bogaczy do Jałmu~ny, je hrabią rzymskim i traci ma~
ponieważ jałmużna ich jest zatru- tek na wyścigaoh. Teraz est
ta, ponlAwa? jałmużna czyni do· o,ltnrzem na nlicy de ~a.
w
brze temu, kto ją daje, źle zaś dzielnioy MontparnaskloJ._ Zone.
temu, kto ją otrzymuje i ponieważ jego zajmuje sI E! sklepIkiem i
wreszcIe nie należy, by bogaotwo sprzedaje piecyki po ~8 f~an~ó\1,
_
hędąo sumo przez się surowe i płatnych vt oiąga OŚ[n1U mleslQC
-., Załoźyoiel .. Gwinzdy·~ kierow- okrutno. przybierało zwodnioze
_ Drogi panie Martea.u., to
b
nik puJityczny j titeracln .,Prze- pozory lag'odno~ci. P~niewl1ż pan
!.!Jąclu Naro'lowe!!,'o" i "Noweg-o cbop abym napIsał balkę dla bo- jest za awue.
Niech pan uwa:ta,
wieku obrazkowego· ,!I0r~eu: przy- gacz'y, powiem im: .'" Wasi ubodzy
jął mnie \V swym g-ablueole I rzekł są psami, które tywJcie, by kąsa- Horteur. To, co tylko"
h. Wspierani jałmu~oą tworzą działem, jost w istooie "
z głębi fotelu redaktorskieg-o:
- :\fój dobry panie Marteau, d'la posiadających sfoTę, lttóra anioła" Lamartine'a j
niech mi pan zl'obi bajkę do nad- szozeka na prolelarjuszy. Bogacze freda de Vigny. Naogół
Pr~- wszy, więcej jest warte
zwyczaineg-o uumeru "Nowe:;o Ro· dają tym tylko, co prosz~.
ku". Trzysta wierszy z powodu cownioy nie proszf\ o nIC. I nJO szyoh płaczliwych opo
kt6re ka~ą wierzyć lo-dzł
Noweg-o roku. Coś bardzo ~y\Yego, otrzymnją".
- Ale sieroty, chorzy, starcy'? .. są bardzo dobrzy,. gdy nie
z zapaszkiem arystokratyoznym.
_ Mają prawo ~o ~yoia: Dla niemi wcale, - ~e ozynią dQbrze,
Od owierlziałem JIorteurowi, ze
em dobry, w tym przynaj - nioh nie będą budZIł litOŚCI, po- gdy nie ozynią tak woale, - ~e
im jest bardzo łatwo b!ć do~r?
'leniu, w jakiem mówił wołam się nr. prawo.
- 'l'eorje to wszystko! po- cZY1!-nemi, gdy jest ~o DaJtr~dnla,~
ajk~ dałbym mu chątnie.
Pan szą rzeczą na świeCIe •. MoJ!ł ~aJ'
oiałbym bardzo rzekł wróćmy do rzeozywistośoi.
Co WlęoeJ, Jes
ę to nn~ywało: Bajka dla napisze dla mnie bajeczkę z oka- ka jest moralna.
zji Nowego Roku, mote pan .p~zy- optymistyczna i końozy sł~ d.obrH
m: Bajka dla ubo- prawić ją socjalizmem. SooJalIzm ponieważ Edm,e~ w 8kl~pIko n
jest rlość modny. Należy nawet ulicy De la Galte sZcząśole, ktć
idziA mi~no\Vicie. do dobrego tOllU. Nie mówi~ tu, rego sznltałaby naprótno w roz
dzi w bogatych li· rozumie się o soojalizmie, lecz o rywkach i uroczysto~ciach, g
tym poczoiwym soojalizmie, 1ttó~y poślubiła jakiego~ dyplomatą,
oh.
ludzie światowi przeoiwatawiaJą oficera...
Kochany redakwrz
o!
two, leoz nauka. w spos6b właśolwy i zręczny ko_ ni(}ol! mi pan od powie: ~ierz
iecl1 pan iimieśol .Edmeę ozyli m Hosierdz1e dob
l(!dem ne.dzarza tektyzm

Bajka na wesołe 'rol~oclęcie
Nuwego Roku.
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