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czowi. Ze sprawozdania je~o, wygłoszonego
. przed sejmową komisją budżetową · wynika,
że w roku 1926-ym dochody państwa wyniosły 1,905,719,000 złotych, · a ·rozchody
· ·
1,852,069,000 złotych.

BH.ANS ANGIELSKO - POLSKICH STO· SUNKóW.
Stefan Kleczltowski,
RADIO.
- P. Z•
AKT OSKARŻENI~.
. ...
- -·- _,,„,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -\VRONKA.
CZY KRYZYS WYDAWNICZY?
Wł •. Mergttl.
SUGESTJA W ŻYCIU SPOŁECZNEM.
Tad. Szczurkiewicz.
TEATRY WARSZAWSKIE.
____________I""gn_, Wieniew~ki.
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Nietylko więc nie przyniósł rok ubiegły
Ministrem wyz~ań religijnych i oświaty żadnego deficytu, ale dał w rezu1tacie pozamianowany zo.stał senator Dr. Dobrucki. kaźną nadwyżkę 53,650,000 złotych.
Nominacja ta spadła niespodziewanie i ..,\mtkiem tego dała powód do najróżnorodniej
W rzeczywiśtości · nadwyżka jest · jeszcze
· większa i wynosi około _90 miljonów, bowiem
szych domysłów i pogłosek.
J. Fr.
Charaktetystycznem jest, że nominacja w sumie wydatków mieszczą się kwóty wy- FILM.
w
roku
1927-go
rachunek
na
już
datkowane
Awil,
RYNEK . PIENIĘŻNY i GIE~DA.
ta zjawiła się bezpośrednio po pogłoskach
1926.
grudniu
Piłst.tdskieg:o
o rzekomym zamiarze Marsz.
zrzeczenia się premjerostwa i poświęcenia
Ten wynik skarbowej gospodarki w roku
wyłącznie spraw.om wojskowym. i~r1się
. 1~26 zasługuje tembardziej na uwagę, że jak
zaP,łacimy.
wiono i pisano nawet, że Marszałek, zmu- · wiadomo deficyt za pierwsze półrocze wyZa żadną cenę nie odstąpimy piędzi szony dużo czasu poświęcać sprawom, zwią nosił · kilkadziesiąt miljonów. W drugiem stosunku władzy do _ludności nie )ędzie, bo
ziemi pomorskiej lub śląskiej, - ziein zanym ze stanowskiem premjera, w ·któryth więc półroczu nietylko deficyt ten został po„ być .nie może . .
odwiecznie polskich, które przemoc niezawsze wyręczać może go wicepremier
Ludzie, którzy sprawują władzę wyko·
ale jeszcze i tak pokaźna nadwyżka
nam zabrała, a które zwycięstwo prawa 1 prof. Bartel, zajęty znowu w ministerstwie kryty,
nawczą nie są psychopatami. Jeśli, wyko,
1
Gsiągnięta.
i sprawiedliwości nam z powrotem przy 1 oświaty, nie może w . takim zakresie, w jaA przytem śruba podatkowa w porówna- nywując swoje obowiązki urzędowe, obrawróciło. Każdy Polak wie, jak bardzo , kim pragnief · poświęcać się sprawom armji.
żają często godność wolnego obywate1a
k
.
drogiemi są dla nas te terytorja, każdy 1 Dowodzono, że dwóch ludzi nie jest w sta- mu
z ro iem 1925-ym znacznie łagodniej by• Rzeczypospolitej' demokratyczne)·., to nie dla
wie, że są nie mniej polskie 1 niż inne nie podołać pracy• związanej z czterema, a ła naciskana.
tego, że piastow'a na · władza rozbudziła w
najbardziej polskie ziemie, każdy wie, nawet pięcioma stanowi~kam,i, jalde zajmunich zwyrodniałe instynkty i skłonności.
wyże
dowód,
nieząity
tutaj
Widzimy
że bez' nich Polska egzystować nie może,
ją i ktoś z czegoś będzie musiał zrezygnostarczy nieznaczna nawet poprawa sytuacji Przyczyny tkwią gdzieindziej i są bardziej
że naród 30-miljonowy w tych warunwać.
gospodarczej, aby umiarkowany budżet prze skomplikowane. Okólniki ministra nawet
kach geograficznych i politycznych, co
Gdyby politycy nasi dawno nie ~ozę_szli stał być ciężarem :nie do zniesienia i niebez- ich nie dotykają i dlatego muszą pozostać
my, zdławiony zostałby, będąc pozba-1 się z fogiką, bardzo łatwo znaleźliby wytłu
. ąeząkuteczne.
wiony wolnego dostępu do morza, każ maczenie ~oi;ninacji D-ra. Dobruckiego. Po- pieczeństwem dla waluty.
dy też Polak nie zawaha się na "chwile prostu pr emjer, ch'i·ąc zlik,„id"·-ve:~ l:;i:dzą::c
Nieznany w ·najbardziej absolutystycz• Rcdukt.j.c budżdu możliwe są tylko do
przed złożeniem najwy .::szej ofiary Ż niepokój pągłoski o rzekomej swej rezygnatej drodze, u nas zwła- nych . u.sttoja.ch -rozrost wpływów państwa
na
i
granic
pewnych
krwi v:~asnej .i mienia, dla obrony tycł!- j cji, zwalnia wicepremjera z zajęcia ubocz- szcza, wielkich rezultatów i decydujących nawet w dziedzinach nie mających nic wspól
terytoriow przed wszelkiemi zakusami
nego, jakiem było dla· niego tymczasowe kie- wyników się nie · osiągnie,· gdyż "państwo jest . n~o z bęzpiecz_eńst~ęm publ~cznem i ochroz jakiejkolwiek strony oneby . pochodzf..;
rownictwo minis.t erstwem o~wiaty . . Teraz równocześnie najpoważniejszym · konsumen~ ną istniejącego· ustroju, 'rozrost, -który cechu.
ły".
wicepremjer będzie mógł cąłkowicie poświę t~m .na naszym rynku wewnętrznym.
· je ·wszystkie ·młode demokracje, ·wywiera
Dla tego ustępu druga mowa ministra Za- cić „ się ·sprawom ' gabinetowym, ·a premjer
Do równowagi umiarkowanego budżetu decydujący . wpływ 'n)( stosunek :wfadzy do
leskiego w Towarzystwie Badań Zagadnień temsamem · zyska więcej czasu dla spraw · dążyć należy . ·przez stosowanie polityki, - · obywatela i czyni go takim., jakim jest.
Międzynarodowych została wygłoszona, bo
armji. ·
sprzyjającej rozwojowi życia gospodarczego~
musiała być wygł_oszona.
Młode · demokracje powojenne rozwijały
Nowy minister _ wyznań i oświaty jest osopod silnym wpływem socjalistycznej idesię
Brak tego ustępu w mowie, wygłoszonej
W roku ubiegłym, a właściwie w drugiem
bistością mało znaną. Wiadomo o nim tyli zgodnie z jej zasadami starały się
ologji
W ·sejmie, jest zrozumiały. Tam p. Zaleski
w
nas
wyręczyła
roku,
ubiegłego
półroczu
ko, że jest członkiem senackiego Klubu Pra..:
rozwinąć i rozszerzyć władzę
jaknajbardziej
przemawiał z urzędu jako .minister spraw za.;
W
przypadkowa.
koniunktura
zadaniu
tern
cy, a więc przyjacielem politycznyi;n· prof.
Widocznym znakiem tepaństwa.
wpływy
i
granicznych i głównie dla forum zewnętrz
tym roku - jeśli chcemy równowagę · b.udże
że sprawy oświa
nego. A na forum polityki między.narodo Bartla i wiadomo również,
go jest ogromne .w _porównaniu z przedwo·
się
cofnąć
nain
·
wolno
.
nie
zachować,
tu
były nigdy przedmiowej ewentualność rewizji · · naszych granic towe i wyznaniowe nie
przed niczem, co mogłoby przyczynić . się do .' jennym czasem po'\Y'ięk'ązenie . się ilości urzę
szcze~ólnego zainteresowania. Nie
jego
tem
dów i urzędników. · 'Jeszcze bardziej zwię
zachodnich, wyrz.eczenia się częś.ci Pomorza
wytworzenia konjunktury gospodarczej.
tljawnił tego przynajmniej w dotychczasowej
i t. p. oficjalnie w formie konkretnego wnio~
kszyła się ilość wypiidkó~, w których obyswej działalnośei politycznej.
·W projekcie budżetu na rok 1927/8 (od
watel styka się z władzą. Już samo to wpły
sku poruszoną nie była. Tam sprawa ta łą
1-go maja 1927 roku do 30 kwietnia 1928 r.)
wa ujemnie na jego stosunek do władzy, a
czy się ściśle z traktatem wersalskim i gdy
. Jeżeli już .cJ:+cę si~ z tych wiadomych wygdy w dodatku władza zmuszona jest wglą
minister oświadczył, że Polska niewzrusze.:. prowadzać jakieś wnioski, to bardziej niż przyjętym przez sejmową · komisję budżeto
dać · .w sprawy, które .dawniej pozostawionP
nie stać będzie na stanowisku traktatu, zajął I wszelkie inne uzasadnionem będzie przy- wą po stronie dochodów figuruje cyfra zło•
wydatków
stronie
po
a
1,985,897,000,
tych
jego swobodnemu . uznaniu - chociaz
były
.
1
spra
w
i
stanowisko
sposób
uoświaty
w wystarczający
puszczenie, że w ministerstwie
czyniłaby to z wersalską uprzejmością i grze
wie rewizyjnych w stosunku do granic Pol- trzymany będzie ton, który tam wniósł prof. cyfra 1,981,813,518 złotych. Znaczy to, że
· Bartel, ku ogólnemu zresztą zadowoleniu, osiągnąć musimy w ciągu tego roku o 80 miski tendencyj polityki niemieckiej.
cznością, wywoła protesty, uczucia krzywdy, krytykę i .niezadowolenie, a nawet chęć
· lionów więcej, niż w roku 1926. Nie jest to
.
Niemniej jednak koniecznem · było, aby nawet ku zadowoleniu opozycji.
wiele, gdy się zważy, że w ciągu 6 miesięcy
która dyktuje oskarzenia.
zemsty,
i takie z:upełnie już wyrafoe oświadczenie
Prof. Bartel żywo interesował się spra- 1926 roku osiągnęliśmy stokilkadziesiąt mi·
zostało złożone, a ·to ze wzglęaów polityki
wami ministerstwa oświaty, wtajemniczeni ljonów nadwyżki, ale dla rządu, który takiej
Minister Składkowski pragnąłby obda·
wewnętrznej.
utrzymują, że o wiele więcej niż swego czaspołeczeńątwo idealnie doskonałemi
rzyć
powstaspołeczeństwa,
od
się
domaga
sumy
ł
kol
Wiadomem jest, że w kraju usilnie są
su sprawami miflisterstwa kolei żelaznych i je wzajemny obowiązek: dołożenia wszel- władzami 'administracyjnemi i widać z ie!!o
portowane pogłoski o możliwości poroz11- I w krótkim czasie swego zastępczego urzędo
rozporządzeń, że wie, jaką powinna być taka
mienia z Niemcami kosztem pewnych konce- wania w tern ministerstwie zrobił znacznie kich starań, aby dochody społeczeństwa uwładza. · Szkoda tylko, że czas, w którym
dopioziomie
na
conajmniej
się
trzymały
syj terytorialnych z naszej strony. Nieda- · więcej niż kilku poprzednich ministrów rabyło .skuteczne dążenie do takiego
możliwe
Jeśli
roku.
ub.
półrocza
drugiego
chodów
wno nawet jedno z pism warszawskich opu- zem, zwłaszcza w kompletnie dotychczas )
minął, a jeszcze nie nadszedł.
ju'ż
ideału.
chciałby
rząd
wierzy
nie
nikt
co
w
zaś
blik owało mapę, przedst~wiającą rzekome
zaniedbanej i pogrzebanej sprawie ustroju sobie uprościć zadanie i poprostu głębiej się~
korzyści dla Polski . w razie zamiany . „koszkolnictwa. A że niepodobna przypuszWersalczykiem mógł - być urzędnik, który
rytarza" pomo_rskiego na gościniec, wiodący czać, by nominacja D-ra Dobnićkiego była gnąć do ·kieszeni obywateli niż w roku mi- sprawował swoją władzę z mandatu panują
bę
winien
wyciągnąć
więcej
aby
nionym,
do morza przez Litwę i podało, że projektem · podpisaną ·bez zasięgania ·opinji prof. Bartla
cego z Bożej łaski. Z . wysokości swej w!~
tym interesuje się żywo jeden z ministrów - niema ·powodów ani podstaw do mniema- dzie spowodowania katastrofy.
dzy mógł . - gdyby mu .kazano - uszczęslt
.
obecnego rządu.
nia, że cośkolwiek w działalności ·ministerwiać poddanych łaską grzeczności i uprzej* ' *
Znamy_również wypadki, gdy emisariusze stwa oświaty zmieni się na gorsze.
mości. Aureola wysokiego mandatu władzy
rewizyjnej p,ropagandy niemieckiej; wojażu
i dogodniejszy niż dzisiaj jej zakres stawiały
PUBLICZNOść.
A
URZĘDNIK
„
· Natomias"t słuszne'· i użasadnióne ' są uwa-.
jąc pę naszem państwie, cytowali każdemu
go wysoko ponad tłumem, chroniły przed
kierownicy
się
.zmieniają
·
często
·
zbyt
że
gi,
kto :cli.ciał rzekome opinie wybitnych .polityi bezpośredniemi objawami namięt
krytyką
Dttżo bardzo szlachetnej i ideowej inicjaków polskich, zbliżonych do rządu, · idące po · tego ministerstwa. Po · armii · najwięcej · wy:. ·
ności interesantów.
wewnętrznych
spraw
minister
·zdradza
-tywy
•
oświaty
ministerstwo
a
oświatę,
na
dajemy
linji pragnień niei:ni~ckich. Oc;zywiście opi· fo cos tak jakby piąte koło u wozu. · Za mi- "'. "P•· Skła:dko~ski. świadczy o tern szereg jenie od a do .zet zełgane lub .przekręc;one..
Współ~bywatelem, spełniającym koniecz
Sfery j strcmnictwa, obecnemu rządowi' ljardy, które od powstania państwa naszego · go ,' rozporządzeń i okólników do podległych ne i zrozumiałe dla każdego funkcje będzie
między innya
administracyjnych,
władz
mu
'
szkolnictwa
.
~
szkolnictwo
na
·
wydaliśmy
ka-żdą taką okazje skwapliwie
o.iechętne,
aotychćzas nie -mamy, bo to· CO jest/ niewh:. , , nli'i OSfatni okólnik, wyjaśniający; że Urzędy I urzędnik za lat może 50, gdy z jednej strony
wyzyskiwały, by huclzić i utrz;ymywać w ·opi· istnieją po to, aby służyć publiczności, a nie podniesie się poziom kulturalny mas, a z dru
·
nji publicznej podeji::zenie, z.e rząd obecny domo cze.ro jest.
po to, aby na każdym kroku przekonywać giej sprawująca wfadzę demokracja wyzbę
*
* *
sprawę granic ząchod.n~ch nie ' uważą. za prze
dzie się dziecinnych i .młodzieńczych przy.
- ją, że „stanowi tylko objekt do dowolnego
sądzoną i. poza •,wszellią dyskusją będącą·.
i do wolności i swobód polityczpadłości
rozporz~dżenia p. starostów 1 przodowników
PIERWSZY ROK .BEZ
Że Pomorze i Gól:ny Śląsk · mają powód do
.
. .
. DEFICYTU.
nych doda obywatelowi także pełną swobopblicyinych i t. p.
zaniepokojenia.
Pierwszy, raz. pol~,ki mihistei:: skarbJt ~6tił ;
dę w zakresie jego osobistych i go!!podarDlatego to minister Zales.k i mu~iilł wy- pocl,iwalić się przed śejmem, _,. że rachunek
Nie sądzimy jednak, by piękne zamiary czych spraw.
głosić drugą mowę.
roczny zamkn'ął be·z deficytu. Szczęście to p. ministra uwieńczył jakiś wzmianki godny
przypadło w udziale ministrowi Czechowi- 1 skutek, żadnych poważniejszych zmian w
Właściwy

dla którego minister
Zaleski zdecydował się wygłosić drugą mobezpowę o zagranicznej polityce Polski,
średnio prawie po mowie wygłoszonej w sei·
mowej komisji spraw zagranicznych, tkwi
.
w głównym ustępie tej mowy.
„Wierzę, że będę wyrazem opinji całego narodu polskiego, jeśli oświadczę;
cenv
że za dobre stosunki sąsiedzkie
rewizji naszych zachodnich granic nie
powód,

„,.

l

I
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naszym - jedno pozostawało przez kilka lat j
ostatnich najchlubniejszą ich zaletą: wzoro- I
wa punktualność. Wszystkie pociągi wycho- !
dziły i przychodziły z tak niezawodną precy- •
zją, że poprostu według tego nastawiać było
można zegarki bez kontrolowania chronometru kolejowego.
,
Ten stan rzeczy był nietylko ze wszecli !
miar dodatni jako rękojmia sprawnej organi- '
zacji czasu dla podróżujących, nietylko nader .
skuteczny jako moment wychowawczy dla ;
naszego najniepunktualniejszego społeczeństwa, nietylko pouczający, jako wzór poszanowania czasu - ale również miał w doskonałem znaczeniu swoją doniosłość propagandową. Bo dowodnie pouczał każdego cudzoziemca 0 polskim talencie organizacyjnym
i dyscyplinie.

się

dzieje?

Sprawa o znaczeniu zasadnlczem

Okres obecny, Jilrzynajmniej w dziedzinie
życia gospodarczego, nie obfituje napozór w
wydarzenia o znaczeniu szczególniejszem.
A ogół jest ~u nas tak bardzo już przyzwyczajony do tego, że każdy tydzie1'i, jeżeli nie
z~oła dzień każdy, przynosić winien jakąś
niespodziankę, - jakąś podnietę do myśli i
kombinacyj, jakiś żer dla krytyki i narzekania, że pauzę w tym biegu wybitnych wypadków odczuw?,1 jnk stanięcie na miejscu,
lub nawet pulnięcie w marazm. Do ta.kiego stosunku do biegu życia doprowadziło za~
wrotne tempo jego w pierwszych latach po-·
wojennych, częste zmiany rządu, a jeszcze
częstsze koncepcyj gospodarczy~h. Wystarr:zy jednak przyp-0mnie6 i u.świadomić sobie,
jak dalece szybkię i gwałtowne przeobrażP
nia zaszkodziły normalnemu rozwojowi, by
z uczuciem ul)li i ufności stwierdzić, że snać
weszliśmy w okres jakie}!oś normalniejszego
toku rzeczy, skoro wydarzenia nie prześci
gaią się już, jak dotąd, i życie ~ospodarcze
przestało być na.rażone na ~Jstawiczne „przestawiai1ie się". Bo właśnie ono- najmhiej
znosi i wytrzymuje radykalne przemiany, i
tylko spokojną, powolną ewolucję rozwojową odczuwa jako sta.n normalny i zdrowy.
Im mniej dzieje się nazewnątrz, tern wię
cej jednostki poszczególne zyskują czasu dla
skupienia się koło swoich zadań bezpośr~d
nich; im inniej wz§lędnie wolniej zmieniają
się warunki, tern możliwszą się staje rachuba na dalszą metę i szerszy zakres zamietern prawdopodobniejszą ich realizarzeń,
,
cja.
Zatem jest dobrze, że nic się nie dzieje
takiego, coby jako sensacja szczególną uwagę na siebie zwracać mogło.
Czy jednak naprawdę nic się nie dzieje
w dziedzinie gospodarczej? Przecież utworzenie Komisji Ankietowej, przec1ez zapowiadziane wprowadzenie Izb przemysłowo
handlowych, to wydarzenia zgoła nieobo-

SI\ O P OJ.. SKI odrzuca pretensje
rządu francuskiego z tytułu we·
l<sli przedwojennych, wyda·
nych prz;ez obywateli i firmy polskie bankom

(Namitkiewicz\
Francuskiej
czypospolitej
Mieszany Trybunał Rozjemczy, str. 31).
Otóż w sprawie niniejszej Państwo Fran•
c_uskie występuje z powództwem z tytułu we
kslu, który ze względów natury personalnej
oiemieckim,
nie mógł ulegać likwidacji, gdyż weksel ten
a następnie przez rząd fran·
stanowi na mocy pełnego indosu, udzielonecuski na mocy traktatu wergo przez Bank Loewenherza (z zastrzeżeniem
sa łt'kie,go Z:asekwestrowanych.
"Waluta w obrachunku") własność Banku
Francuskiego „Seligman Freres" zaś likwidaDnia 9 grudnia 1926 roku w Wydziale cji ulegąć może jedynie majątek obywateli,
Handlowym Sądu Okręgowego w L0d.zi roz- '. lub spółek niemieckich. Wprawdzie w skarpoznawana hy~a sprawa z powództwa Rządu ' dze powodowej wymieniono, że weksel ten
Francuskiego przeciwko 23 różnym firmom został przed wojną oddany w zastaw przez
łódzkim, z tytułu należnoścśi za weksle przed
Bank Loewenherza bankowi „Seligman F rewojenne, wydane przeważnie na zabezpiecze- ' res", to jednak twierdzenie powyższe, jest
nie kredytu akceptowego. Szereg należności zupełnie gołosłowne i nadto sprzeciwia siq
za te weksle został już oddawna uregulowa- Wyt'aźnej treści pełnego indosu, znajdującego
ny bądź 'przez zobowiązane firmy osobiście, się na wekslu i art. 2074 K. C. o zastawie, na
okupacyjne ·niemieckie, podstawie którego tego rodzaju zastaw moż
bądż przez władze
Od pewnego czasu to się zmieniło - i to
które należności za te weksle, będące wów- na udowadniać jedynie dokumentem pisemtak konsekwentnie i powszechnie, że punk.tuczas w posiadaniu firm niemieckich, potrąciły nym z datą pewną;
a.lne przybycie, a nawet punktualny odjazd
należnego za rekwizycje naszym przemyz
Opóźnie
wyjątków.
do
pociągu zalicza się
2) że zastaw jest to umowa, przez którą
słowcom odszkodowania i wypłaciły swoim
nia kilkunasto i kilkudziesięciominutowe są
dłużnik, w danym wypadku 11 J. Loewenherz"
obywatelom.
objawem stałym, a kilkogodzinne bynajmniej ~
dai' e rzecz i' akąś swemu wierzycielowi, w
•
nie należą do rzacL~ości. Coraz to się zdarza, ;
Weksle te wydane Ryskiemu Banl{ow1 W.
że jakiś pociąg stoi sobie kilkadziesiąt minut 'i
Lodzi i zdeponowane w bankach niemieckich sprawie niniejszej bankowi "Seligman Freres", na zabezpieczenie długu (art. 2071 K.
na jakiejś nic nieznaczącej stacyjce, a służ- f
okazały się częściowo w posia d aniu f irrny H.) taki zastaw nadał bankowi „Seligman
i
niezmąz
ba kolejowa spokojnem milczeniem
bankierskiej francuskiej, Seligman Freres w
Paryżu, częściowo w Rosyjskim dla Handlu Freres" prawo otrzymania zapłaty rzeczy zaconą pogodą zbywa wszelkie zapytania znie- (
stawionych z· przywilejem przed innymi wieł
cierpliwionych podróżnych. ·
Zewnętrznego Banku w Paryżu, i tam jak o
rzyc1' „farni, pos1'adaczem w1'ęc prawnym za1
ma j (\tek niemiecki zostały w tryoie 297 art.
\
Koło tego objawu opinja publiczna niemo- 1
lit. „b" T. W. w drodze likwidacji przyjęte stawionych przez firmę „J. Loewenher2t weksli jest bank ,,Seligman Freres" i Państwo
B
.
że przejść obojętnie. Przeciwnie: ma prawo t
przez Urząd Kontroli i Kompensacji w er1i- Francuskie nie miało dostatecznych podstaw
i obowiązek zainterpelowania władz decydu- (
nie. Tenże Urząd imieniem Państwa Franjący-eh i zażądania od nich wejrzenia w tę l
wystąpił z powództwem do Sądu do wytoczenia niniejszego powództwa, gdyż
cuskie~o
6
ten nie może stanowić na mocy Traktatu
l
sprawę. Niepewność co do przybycia na miej
Okręgowego w Łodzi przed wyrnrzystaniem Wersalskiego własności Państwa Francuskiesce przeznaczenia łamie wszelką rachubę, i
drogi Tra~tatem Wersalskim przewidzianej .•. go, jest on w prawnym posiadaniu firmy franpowod ie trwonienie drogiego czasu i nie- i
Ze strony powoda występował Rdvr„kat cuskiej „Seligman Freres" w Paryżu i zgorzadko sparaliżować może niejedno pożyte- I
B. Rotwand, ze strony zaś pozwanych adwo- dnie z art. 304 p. b. Traktatu winien był wyczne poćzynanie.
I
kaci: Jastrzębski, Jurkowski, Kleinermann, mieniony Bank pretensję swą z tytułu tego
wekslu wnieść do Mieszanego Trybunału
Czy mamy w tym wypadlCu do czynienia , jętne.
Menkes i Szwajtzer z Łodzi.
z wadliwą organizacją, czy ze złą wolą - to 1
(Tribunal Arpitral Mixte w Paryżu;
Co do Komisji Ankietowej, to przed osą
Po wyczerpującej rozprawie Sąd, nie roz- j
ukrócone być musi, jako współczynnik nie-1' dzeniem jej znaczenia cierpliwie czekać napatruj.ąc RPrawy. meryiorycznfr . ;11· cfo;7;_ 31 J
3) że jeżeli na'llwet uznać, że załączony
zdrowy i deprawujący.
leży na to, jak ujmie ona swoje zadania, jak
grudrua 1926 rol<u pod przewodnictwem Sę weksel był własnością firmy ,J. Loewenherz'
się do nich zabierze, co sobie wytknie, jako
dziego W. Łodziewskiego ogłosił decyzję, w Berlinie i przeszedł z mocy art, 297 lit. ł>.
cel i program, a co jako sposób postępowa którą in extenso podajemy.
Traktatu Wersalskiego na własność Państwa
nia. Rozporządzenie, a sposób jego wykonaAdwokat Jerzy Rotwand, działający w Francuskiego, to takie przelanie praw nastą
. nia to dwie całkiem różne rzeczy. W rę
*
*
i na rzecz Państwa Francuskiego, piło nie w drodze indosu wekslowego, lecz
imieniu
·
*
kach jednych ludzi może się stać bezprzeddrodze, przewidzianej w art. 1166 K. C.,
W Nr. 52 z dnia 26 grudnia r. z. zamieściliśmy
miotowem, w rękach innych szkodliwem, w składając weksel protestowany na sumę 20 wobec czego Państwo Francuskie z tytułu tetys rubli, . wystawion,y w dniu 23 kwietnia
podpisany inicjałami M. B. artykuł o rentowności
rękach jeszcze innych pożytecznem, lub- napolskiego przemysłu włókienniczego w świetle 40.
1914 roku przez pozwanego z żyrami Ryskie- go wekslu posiada tylko te prawa, jak per1 wet zbawczem.
do
powołani
ludzie,
Jeżeli
sonalne, tak i materialne. jakie przysługiwa
bilansów włókienniczych spółek akcyjn.y ch okręgu
współpracy w tej placówce, potrafią znaleźć . go Banku Handlowego, Oddział w ł~odz:i, i J.
'
łódzkiego.
ły dłużnikowi, firmie J. Loewenherz.
Seligman
Banku
wspólny język i zgrać się należycie, to pra- Loewenherza na zlecenie
Freres et Co., w skardze powodowej, podanęj
Materjał cyfrowy, zawarty w tym artykule oraz 1 ca ich niewątpliwie wydać może owoce 4) że firma J. Loewenlierz należy 'do osób
wywody autora były rzeczywiście interesujące i wzbuw dniu 5 listopada 1926 r. do Sądu Okręgo prawnycli Rzeszy Niemieckiej i może Korzyspobyłoby
oczywiście
błędem
dużym
choć
czyzainteresowanie
dziły też słuszne i zrozumiałe
wego w Łodzi, wnosił o zasądzenie po prze- , stać tylko z tych praw, iakie orzysłucsują
dziewać ich się zaraz. Jeżeli natomiast Kotelnik'ów, a także i niektórych organów prasy stołecznej, które pośpieszyły podzielić 5ię niemi ze swomisja stanie się terenem sporów zasadni- rachowaniu kapitału wraz z nieprzedawnio- wszystkim obywatelom Rzeszy Niemieckiej
imi czytelnikami.
czych, to zgóry przesądzić można, że nietyl- nemi odsetkami na 10 proc. od pozwanego na zgodnie z Traktatem Wersalskim;
ko nie przyniesie ona pożytku, ale jedynie rzecz Państwa Francuskiego sumy 7420 zł. z ,
Ale w jaki sposób? Oto poprostu przedrukowa5) że do rozpatrzenia pretensji N'emców
procentem prawnym od daty skargi, kosztami
ły dosłownie poszczególne ustępy naszego artykułu,
szkodę. Dobór ludzi jednak1 mających być
mocarstw sprzymierzonych i odwrotnie
do
prowadzenie
za
oraz
sądowymi
i
lecz zaopatrzyły go w nagłówek własnej inwencji
protestu
przedstawionymi do nominacji, pozwala tej
oraz nieprawdziwy podtytuł „Wywiad z dyrektorem
Wersalskim przewidziane są ,,UTraktatem
· sprawy, o zaopatrzenie wyroku rygorem naobawy nie żywić.
Związku Przemysłu Włókienniczego, p. Dr. M. Barrzędy Kontroli i Kompensacji" (art. 296 Trarozpoznanie
i
wykonalności
tychmiastowej
Równie trudno jest orzec już dzisiaj, czy
cińskim".
sprawy w jego nieobecno_ści. żądanie swoje ktatu) i Mieszany Trybunał Rozjemczy, wła
powołanie do życia Izb przemysłowo-han
ściwość Sądów pospolitych przewiduje się
ścią
1)
Dopuszczono się trzech brzydkich rzeczy:
dlowych nie zawie.d zie nadziei, pokładanych uzasadnia tem; że weksel, służący za podstagnięto bez powołania się na źródło artykuł i podano
jedynie fakultatywnie w tym wypadku, gdy
wybuchem
przed
·
był
złożony
powództwa,
wę
w nich przez ich zwolenników. Ci rekrugo, jako własny: 2) ujawniono domyślnie nazwisko
„Urzędy Kontroli i Kompensacji" lub Mie-=
wekslami
innymi
z
razem
światowej
wojny
towali się w głównej mierze z tych dzielnic
niepodpisanego autora, i 3) wprqwadzono w błąd czyszany Trybunał Rozjemczy uznają się za nietelników, informując ich w podtytule, że daje się
kraju, w których Izby istnieją oddawna. Jest przez Dom Bankowy J. Loewenlierz w Berkompetentne;
Pa
w
Co."
et
Freres
„Seligman
wywiad, podczas gdy Dr. M. Barciński nikomu w tej
Bankowi
linie
więc rzeczą niełatwą osądzić, ile w ich opi- r
sprawie wywiadu nie udzielał.
Krezabezpieczenie
na
zastawu
tytułem
ryżu
nji było sądu prawdziwie objektywnego, a li
6) że w mvśl 25 Aneksu do art. 296 Tr.
Uczyniła tak „Epoka" i „Rzeczpospolita", A już
ile nieświadomej bierności wobec starej tra- dytu akceptowego, udzielonego przezeń fir- ' Wers., jeżeli Urząd Wierzycielski wzbrania
najlepiej postąpił sobie łódzki „Głos Polski", który
dycji. Przeciwnikom projektu utworzenia mie J. Loewenherz. Skutkiem tego weksel się przedłożyć Urzędowi Dłużniczemu jakieś
go wstępem
zaopatrzył
artykuł,
przedrukowując
Izb zarzucano chętnie, że walczą w obroPJe · ten został zażyrowany przez firmę J. Loe- żądanie, lub dol{onać procedury rozracliunku,
„Nasz warszawski korespondent 'telefonuje".
swych wpływów i znaczenia. Czy tego sa- wenherz na zlecenie wymienionego wyżej to obowiązany jest wystawić wierzycielowi
(„Rzeczpospolita•' czuła się powołana do uzupeł
mego nie można było zarzucać zwolenni-- Banku.
żądaną sumę, a
poświadczenie wskazujące
nienia rzekomego wywiadu swoim komentarzem kry- ' kom? Wszelako fałszem byłoby twierdzić.
Po zawarciu traktatu w Wersalu omawia- wierzyciel będzie miał prawo dochodzić potycznym. Pomijając milczeniem ' smalone duby o pojakoby projekt i w b. Kongresówce nie miał ny weksel, jak stwierdza znajdujący się na , krycia wierzytelnoścśi przed sądami prawa
trzebie .reoq!anizacji przemysłu włókienniczego i o
nim napis, przes.zedł z mocy art. 291 lit. b. nospolite~o; z tego wynika, że sam · Urząd
go:rących wyznawców, Tu iednak
swoich
„ogromnych kredytach markowych", z 3akich swego
czasu podobno miał korzystać, zatrzymujemy się na
znowu nastręcza się .wątpliwość, czy ci cza.- te~oi traktatu na własność Państwa Francu- Wierzydelski w żadnym razie nie może być
innym zatzucie, by wykazac miarę niezrozumienia
sem nie stali się nimi raczej „par depit". Bo skie~o.
powodem i dodiodzić powierzonych mu rorzeczy przez niepowołanego krytyka. Twierdzi on
dla ludzi z lewicy dostatecznym powode:m
Na rozprawie sądowej w dniu 9 grudnia szczeń w Sadach prawa pospolitego a jedynie
bowiem, iż zestawienia autora artykułu są błędne,
do popierania projektu było to, że zwalczali 1926 r. pełnomocnicy pozwanych zarzucali: udziela osobom zainteresowanym uprawnień
gdyż wbrew stanowi kursu złotego w ciągu r. 1925
złote obiegowe przeliczone zostały na parytetowe po
go ludzie z prawicy. Wątpliwości te są tern
do zwrócenia się na zwykłą drogę są dową.
1} niedostarczenie przez pełnomocnik:a
kursie dzisiejszym. Ponieważ kurs w pierwszej powięcej uzasadnione, iż argumenty były jedpowoda dowodu, że pełnomocnictwo jel!o
łowie 1925 r. był stały, później zaś obniżał się tyiko7} że na mocy powyższych wywodów na•
nakże raczej po stronie przeciwników.
powoli, dosię~ając zaledwie w grudniu poziomu obeprawa leży przyjść do przelionania. że powód w tej
przepisami
z
zgodnie
wystawionB
iest
Teraz jednak sprawa wydaje się przesą
cnego, bezimienny krytyk uważa, że cyfry -nasze pofrancuskiego;
sprawie „Urząd majątk6w i interesów pryw-Inny być podwyższone o 30 %. Jest tG niezwykle
dzoną ostatecznie, więc wobec dużego nawatnych, biuro w Berlinie", nie ma uprawnie1i
nie:
na
względu
ze
Sądu
niewłaściwość
2)
ciekawa koncepcja, według której firma przcemysło
kładu crbywatelskiej pracy i znacznych koszwa winna swe wyniki roczne oceniać nie według warefo wystąpienia przed sadami, gdyż Traktat
Wersalskim
Traktacie
w
droj!i
\V-yczerpanie
tów, jakie za sob~ pociągnie, życzyć sobie
tości pieniądza w chwili ich ustalenia, lecz według
Wersalski nie zna ,,L' office des Biens et Inq
lub
kompensacji
i
kontro1i
d
mrża,
wskazanej
twó!się
można i należy tylko, by okazała
Dlaczego złoty w biprzeciętnego kursu rocznej!o.
+.erets Pdves", a tvlkn „ t' offi<'e d(-) V2rifi.caFrancusko-Niemiecki);
Rozjemczy
Trybunał
lansie z końca grudnia 1925 r. ma mieć większą warczą i celową i . była czemś więcej, niż tylko
et Compensation", który również nie po.:.
tion
to pozotość od zwykłego złotego ebiei!owego Handlowego.
3) niewłaściwość Sądu
bezkrytycznem wprowadzeniem przeżytku
stać mt1si laiemnicą autom uwagi).
uprnwnie1'i do wystąpie1'i sD.dowych, a
siada
.
średniowiecznego.
Po rozpoznaniu całokształtu sprawy, zło
wydaje zainteresowanym poświad
jedynie
Pewien pożytek wydały Izby już ~rze<l żonych dokum0ntów i wysłuchaniu pełnomo"
uprawniające ich do zwykłego pos t ęczenia
swem powstaniem. Ten mianowicie, 1ż wy- cn:ikóvv stron, i z\vaży-,,.;szy:
powania sądow~go, właściwemi instytucjami
kazały wielką zdolność zgodnego porozu1) że i ak wynika ze skargi nowodowej
1 uprawnionemi do orzekat'lia w sprawie niniejmienia między sferami gosoodarczemi wszy- Państwo Francuskie opiern swą legitymację
stkich dzielnic i gałezi. Owocem te~:-> i<>:. 1 czynną do występ0wania w niniejszei spra- 1• szej są: Urzę.dy Kontroli i Kompensacji, rouzgodniony przez 42 organizacje projekt wie na art. 297 p. b. Traktatu Wersalskiego. ziemca wyznaczony przez p. Gustawa Ador a
Ofiara.
który w dnich ostatnich złożony został p :ni- Artykuł· ten faktycznie pozwala Mocarstwom (§ 4 do art 297. str. 190), Mieszany Trybu.
·, nał Rozjemczy, a sąd prawa pospolitego doNa skutek . odezwy komitetu budowy nistr('lwi przemysht i handlu. Jedna jedyna 1 sprzymierzonvm i zaprzyjaźnionym zatrzy- 1
tylko organizacja uznała za dobre i kur,iiecz- manie oraz likwidacię wszystkich maiątków, 1' piero wtencza~ - kiedy powyższe instytucie
pomnika Żeromskiego złożyli w naszej rerozpoznania
uchylą się od merytorycznego
ne wynieść swoie interesy partyImfo.rne po- !' prnw i udziałów, należącyob ·w chwili uprawytoczona
została
sprawa
ponieważ
sprawy;
'
dakcji uczniowie 8-ej klasy gimnazjum im. nad interes o'5ólny i do kompromisu się 11ie womocnienia się traktatu do obywateli nienie przed
i
powoda
właściwego
przez
nie
przyłączyć. Trudno zaprzeczyć temu, że mieckich. na terytoriach tych mocarstw, czyli, właściwym Trybunałem.
Józefa Piłs·udskiego w Łodzi zł. 17.-.
że Państwo Francuskie posiada prawo zatrzyzaszczytu jej to nie przynosi.
Jest to pierwsza ofiara na ten cel, złoża.
postanowił:
Dzieje się i dużo więcej jeszcze, ale o , mania: oraz lixwidacji majątków obywateli
umorzyć.
niniejszą
sprawę
l niemieckich, znajdujących się na terenie Rze"'1., B.
iem innym razem.
aa w Łodzi -- kto złoży następną?
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Str. 3

z dnia 16 stycznia 1927 r.

ZJAZD POLAKÓW Z ZAGRANICY

PRZEBUDOWANA ROSJA.

Polska zaczyna się konsolidować. Roz- i na roli po kilka do kilkunastu tysięcy Poladzielone, do niedawna, a · skazane na wchła ków, z wyjątkiem Francji, która zatrudnia
ono jednostce, zwanej robotni- nianie obcych wpływów, dzielnice, zrastają ohe~nie do 500 tys. naszych pracowników
kiem, niewątpliwie bardzo pożytecznej, ale się powoli i jednoczą duchowQ, w o$t.atnich
Te olbrzymie cyfry maleją jednak wobec
mafo oświeconej · państwowo i fachowo, u- zaś czasach, tak wśród sfer rządowych jak i 3-4 miljonów naszych amerykańskich wyprzywilejowane stanowisko, uprzywllejowa- społeczeństwa, objawiło się żywe zaintereso- chodźców, ciągnących za morze już od kilku
6
wanie sprawami naszej emigracji i losem polną wszechwiedzę i wszechzdolność do wszy1
dziesiątków lat i znajdujących tam często dostkiego. Być robotnikiem, „proletatju8zein.' , skich mniejszości narodowych w ebcych kra- brobyt, własne gospodarstwo rolne.
jach.
oznaczało posi~danie nadzwyczajnych
przymiotów.
słuszność, że najwyższą władzę sprawował
świadomość obywatelska naszych wyWymownym dowodem tych ' dążeń jest
. Niedługo to złudzenie trwało, ale miało podjęcie usiłowań w celu zwołania do W ar- . chodźców najszybciej dojrzewała w wolsej i
Car, a warstwy wyliczone przez nas, były
fatalne ńastępstwa~ taki uprzywilejowany szaWy wielkiego kongresu Polaków, przeby- demokratycznej republice amerykańskiej, orczęściam1 składowemi rosyjskiej piramidy.
O wiele słuszniejszem wydaje się porów- „proletarjusz" Iekeeważył wszystkich, kt6- wających zagranicą. Będą oni mogli przed- l ganizacje więc tamtejsze żywo poruszyła
nanie Rosji do olbrzymiego sześciościenne- rzy przerastali go wiedzą i doświadczeniem. stawić na kongresie swoje dezyderaty, a wieść o kongresie. Rozpoczęła się w pisgo ostrosłupa, który najwęższą swoją krawę- Powstało hasło: dałoj gramotnyjel Precz z 1 rząd i społeczeństwo dowfodzą si~ o warun- mach polskich polemika na ten temat i objadzią opierał się o ziemię. Od tego szpica wy- ludźmi nauki, precz z wszelką fachowością! ! kach ich bytu i pracy na obczyźnie a także o ! wiła się rozbieżność zdań co do liczby, wyZa lekceważeniem poszedł upadek, prześla- ! ich potrzebach duchowych i ekonomicznych. I znaczonych przez Komitet zjazdu, delegatów
żej ku górze szły rozmaite uwarstwienia społeczne i państwowe. Na tym szpicu opierało dawanie i doszczętne zniszczenie tej intelii co do daty. Nie znalazł uznania dzień 3-go
Jest to przedsięwzięcie nader trudne wo- Maja 1927 roku, jako termin zbyt bliski, wogencji i biurokracji, jaką jeszcze Rosja carska
się wojsko, wielka własność ziemska, biurobee ogromnej licżby (6 do 7 miljonów) Pola-1 bec konieczności rozwinięcia propagandy i
kracja, mieszczaństwo, wreszcie lud wiejski posiadała.
Zamiast nowego ładu wewnętrznego za- ków, rozsianych po rubieżach świata, wobec poczynienia znacznych przygotowań. Życzo
jako najliczniejsza warstwa, tworząca właściwe państwo. Szpicem, na którym spoczywa- panowała swawola, nieokiełznana niczem, różnic, jakie zachodzą w ich losach, zależ- I no więc sobie, by kongres odbył się w lipcu
we wszystkich dziedzinach życia: w literatu- nych od struktury gosp~arczej państw, w łub sierpniu b. r. Z innych stron też nadeszły
ła cała budowa państwowa był Car-·wszech
rze, w religji, w szkolnictwie, nie ominęła na- których przebywają, a także wobec małego reklamacje. Ale projekt został naogół przywładny, wszechpotężny, nieomylny. Nielowet życia domowego i związków małżeń uświ~do~ie~ia n~rodow~go nas~ej emigracji: jęty z entuzjazmem.
giczność budowy polegała na tern, że wznoskich. Religję nazwano · pr.zess,dem 'i głup- .
siła się, rosła, rozszerzała ku górze, nie maNie łudzmy się bowiem; emigrant polski
. Plan prac kongresu jest bardzo rozległy;
stwem, szkoła wydawała się o zbyt wysokich
jąc właśnie podstawy, a opierała się na półto zawsze jeszcze ów odwiecz- l obejmuje on ws~ystkie kwestie związane z
większości
w
mistycznej indywidualnej sile, na najwęi- wymaganiach, prawidłowe zwi2\zki małźeń
zginający kark l pomocą dla wychodźców, tak w zakresie spo
szym, szpiczastym końcu ostrosłupa - na skie jako forma przestarzała, a wolne związ ny „sclavus" słowiański,
mu swoją wolę łeczno - oświatowym, jak i ekonomicznym.
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rolbudowa państwa. Wszystkie warstwy spo- nych obywateli przechodziły teoretycznie w ploatujące pracę rąk naszego robotnika i
na najbliższym terenie.
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Ci, którzy zdołali zwalić
łączność i objawiać swoją przynależność do
systemem. który należałoby nazwać kosza- ciaż próbę w tym kierunku.
dowę Rosji nie byli ludźmi zdolnymi oceniać
polskiej narodowości.
·
i przekształcać na pożytek państwa wadliwą rowym. Nie trudno się domyśleć, jaki gatuWychodźtwo polskie dzieli się dziś . już na
budowę, lecz utopistami, marzycielami, sek- nek proletarjatu wyrośnie z takich zdziczaSpołeczeństwo polskie usiłować będzi.e t~
ciarzami w polityce i socjologii. Byli to po- łych jednostek, nieznaiacych ani pieszczot, kilka kategoryj, a każda z nich ma swoje od- łączność wzmocnić i utrzymać wszystkiemt
rębne dążenia i potrzeby. Emigracja czaso- dostępnemi mu środkami. Posiada bowiem
szukiwacze wyspy szczęśliwości na oceanie ani uśmiechów rodzicielskich.
W ten sposób przebudowywano Rosję: wa, t. zw. sezonowa, w pogoni za pracą i chle broń w swojem ręku w postaci naszej bogawszechświata, którym się zdawało, że za pomocą teoretycznych rozumowań można hę- pozbawiono ją nauki czystej, inicjatywy w hem, wychodźtwo zamorskie, przybierające tej literatury. Pozatem do liczniejszych skudzie w ciągu jednego roku stworzyć i zasto- pracy, do religji wprowadzono rozdwojenie i częściowo formę stałego osiedlenia a nawet pień polskich będą posyłane zespoły: teatralsować doskonały system ustroju państwa. sekciarstwo, zdemoralizowano małżeństwo, kolonizacji rolnej w Południowej Ameryce1 ne, muzyczne i śpiewacze, a także filmy poZasadniczo miał on polegać na przesunięciu , c!:yli usunięto podstawę moralną z życia na- odbudowywanie zniszczoąej wojną i wylud- uczające, a przedewszystkiem takie, które
ku górze, ku szczytom rządu, warstw najniż· rodu. Taki system przebudowy spoleczeń- nionej Francji przez polską falę wychodź.czą, odzwierciadlają pracę w kraju i jego rozwój
szych, najmniej oświeconych, nieposiadają- , stwa usiłowano, jako najdoskonalszy, najbar- zawróconą z utartego szlaku swojej wędrów wszechstronny. Pożądanem jest, aby wycych żadnego pojęcia o rządzie państwem. ! .dziej postępowy-, narzucić innym państwom ki do fąbryk i wie!kich posiadłości. rol~yc? w chodźcy przysyłali pewną ilość dzieci i mło
, . Prusach Wscho~ruch pi:zez repr.esJe mem~ec- dzieży na naukę do kraju, aby młodzież szkol
Były to tak zwane warstwy r.obotnicze, pro-1 metodą propagandy. ~
Odrzucając carski ust~ój społeczny, któ- kie i ograniczenia czymone w ~eiach pohty- n'a · nawiązywała wymienną korespondencję,
letarjackie, które zamierzano uszczęśliwić
ry, acz nie bez wad, lecz- już się był przysto- · cznych. .Wreszcie · ta li~zna ludn?ść ?siadł~ wspólne zaś koloni~ wakacyjne przyczynią
kosztem innych warstw społecznych.
Partja, która objęła rządy nosiła tytuł - ! sował do ustroju państw europejskich, n<YWy w granicach państw z Polską sąsiaduiących, się do wzajemnego zbliżenia.
socjalistów maximalistów. Zasadniczym jej rząd Rosji __:... republikański - · wysunął na . której j'uź nie można zaliczyć efo żywiołu emiŻe swej strony tak emigracja, jak i polpunktem wyjścia w socjologii była słynna, czoło ż)rcia wewnętrznego, f!ospodarcze~o; gracyjnego, ale do mniejszości narodowych,
zbudowana logicznie, ale jednostronna, teo- ?:Upełnie nowych litdzi bez odpowiedniej wie- rozdzielonych z Macierzą mocą układów po- skie mniejszości narodowe, wipny współpra
cować z ojczyzną, bronić jej godności, prostorja Marksa o szkodliwości kapitału w rozwo· 1 dzy fachowej i doświadczenia, a co ważniej- wojennych.
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Na ochotnika do rządzenia państwem jąc zbytnio statystyce narodowościowej prus
wał swoje wnioski w kraju wysoce uprzemy- ,
sło~ionym, gdzie robotnik rzeczywiście był j z~łosiła sie zbieranina poszukiwaczy kariery, kiej, czeskiej i rosyjskiej, służącej często szoWobec rozwijającej się obecnie na całym
wyzyskiwany i nie miał dostatecznej obrony chętnych łatwego zdobycia grosza, których winistycznym celom, przyjąć jednak można ' świecie tendencji do współpracy ekonomiczprawnej. Stąd powstała teoria, że warsztat · jedyną zaletą była rzadko prawdziwa, a naj- liczbę polaków-autochtonów na śląsku Opol- nej państw i narodów, zadaniei;n Pol~kó~ z~
pracy powinien należeć nie do: tej lub innej częściej obłudna przynależność do „partji". skim na 600 _ 700 tysięcy, na Warmji i Powi- ~ranicą przebywających będzie wciągnięcie
jednostki, lecz do robotników, to jest do tych, Z takim materjałem administracyjnym można ślu do 125 tys., na Mazowszu pruskiem do Polski w orbitę ogólnych zainteresowań hanktórzy na zyskowność jego pracują,_ Teorię zniweczyć i zubożyć najpotężniejsze pań- 300 tysięcy, w Gdańsku około 30 tysięcy.. dlowych i przemysłowych.
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zultatem takiego punktu patrzenia okazała lud:z:kośd upadku Rosji i zu~łnej dezorgani- którzy przemieszkui· a w środkowych i zapaństwowych.
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Polacy z zagranicy winni badać i poznachodnich Niemczech.
~
Ponieważ rewolucjoniści, którzy właazę
czeństwa, państwa, narodu i całej ludzkości
wać Polskę, kongres zaś zgromadzi materja- zniesienia wszelkiej własności indywidua! państwową ujęli w swoJe ręce, jako socjali·
Doskonale zorganizowani górnicy i robot- ły dotyczace bytu rodaków naszych na obnej. Innemi słowy: warsztat powinien był ści, mieszkający długi czM w Szwajcarji, mie- nicy pl'llscy w W estfalji przenieśli się w zna- czyźnie. W tym celu uczestnicy zjazdu winli przeto . sposobność stucijowania tamtejsze- cznej części do Francji, a tych robotników, ni przedstawić cały szereg referatów o znaprzejść na własność robotników, wspólnie
go systemu federacyjne~. Różne jednostki któr2y stworzyli sobie byt lub zdobyli war- czeniu gospodarczem. I tak: liczniejsze skupracujących i wspólnie korzystających z zysków; folwark, czyli wielki warsztat rolny1 terytorjaln·e, odrębfte nietaz narodowo, przy sztaty pracy, ruguje się obecnie, pomimo, że pienia rolnicze wykreślą Hoję rozwoju swoktóry pows.tał rzekomo z krzywdy chłopa, zupełnej niezależności autono~icznej, two- wi~kszość ich została w czasie wojny pue- ich osiedli, odpowiadając równocześnie na
1
r·zyły jednak wspóll'ly organizm państwowy.
wracał, podzielony odpowiednio, między bezpytania: jaka jest liczba i położenie ekonomimo~ą do Niemiec wywieziona.
Taki system federacyjny wydawał się im dorolnych i małorolnych.
1 czne osadników polskich na danym terenie.
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Ponieważ wykonanie takiej zasady oka„ f skonałością, zabezpieczaj_ącą ka:Mej jednostce sfederowanej największ~ sumę snmodziel- niej Śląska Cieszyńskiego wchłonęła 180 ty- Jak postępuje parcelacja w danym kraju, jazywało się w wielu wypadkach niemożliwe,
istnieją tam spółki rolzmodyfikowano ją na teorję etatyzmu, czyli I naści. Ale i tu popełiliono ten sam błąd, jaki sięcy naszych rodaków, materjału najcen- kie są ceny ziemi, czy
niczo-nandlowe.
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system objęcia w zarząd państwa wszelkich legł w. podstawie ustroju społecznego. Jak
1
W ośrodkach robotniczych należy przed·
wielkich dotychczasowych indywidualnych w pierwszym wypadku nie btano w rachubę tycznem.
stopnia wykształcenia i moralności nowej
przedsiębiorstw. Miało to zabezpieczyć roRumunja z przyłączeniem Besarabii i Bu- stawić stan organizacyj zawodowych, spół
botników od wyzysku, dać im lepsze warun- biurokracji, tak w tym wypadku zastosowa- kowiny zagarnęła 50 tysięcy ludności pol- dzielni spożywców, współpracy i pomocy kre
ki żvcia a państwu zapewnić zyski, pobiera- no system federacyjny bez zupełtte~o uwzglę skiej, w której mały tylko odsetek stanowią dytowej.
ne dotychczas przez jednostki. To co daw- dnienia charakteru różnych narodów sfedeCo do rzemiosła, przemysłu i handlu pol·
robotnicy napływowi.
niej, jako wyjątek, nazywało się monopolem, rowanych, jak aspiracyj indywidualnych i
1
należy podawać cyfry przedsięskiego,
1
pol80 tys. Polaków wraz z Inflantami
to uznano za normalny stan rzeczy, za sy- stopnia wykształcenia politycznego,· którego
i oznaczyć tendencję do
warsztatów
biorstw,
Łotwie.
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oddanych
skiemi
stem ekonomicznej, gospodarskiej qrganiza- brakło wszystkim prawie narodom skł~dają
zrzeszania się ;
· cym Rosję. Utworzono tedy Radę na1wyżcji naństwa.
Na Ukrainie i Białorusi sowieckiej żyje '
. W ten spo~ób ~$Z".stkie gałęzie produk- I ~zą i ~ą.dy prow~ncjonalne, jako in~tytucje po: około 550 tys. naszych rodaków, w warun- I
Do pięknych, górnych marzeń, wła ści·
sredmczące między rządem a Jednostkami
cyine, wszystkte wielkie warsztaty pracy zresztą entuzjazmowi polskiemu, nalewych
kach otoczonych głęboką tajemnicą.
autonom1czn.emi.
prz emvsł. handel, górnictwo, w pewnej mieży idea o wszechświatowej współpracy wszyNiektóre narody przyięły tę reformę jako
rze rolnictwo nawet, przeszły nietylko pod
W innych krajach, jak w Danji, Belgji, stkich Pola ków. Skromniei szą, lecz ła twiej
kierownictwo państwa, ale stały się jego wła zmianę ie<lnej pięści na dru~ą, z obojętnością Szwecji i t. d. pracuje czasowo w fabrykach szą do realizowania, wydaje nam się myśl
na pół dzikiego społeczeństwa, drugie nie posnością, źródłem jego dochodów.
tworzenia zwi;izków P olaków na obczyźn~e
I. K.
z centralą w \Varszawie.
Nie będziemy zastanawiać się nad trafiły zamknąć swojej wolności w granicach :
tern, jak w praktyce zorganizowano taki sy- prawa i legalnego stosunku do naczelnego · łem pożogi, zniszczone materialnie i moralstem, dość, że indywidualna własność wszel- rządu. Rozumiano często, iak u Rusinów i nie przez te same siły ,które miały je przebu- rmrooODOOCJOOODDDDDDDOODooooooa::D
kich warsztatów produkcvinych została znic- Białorusinów, wolność jako bezkarną swa- dowywać.
Po kilku latach niebywałego chaosu, wosiona lub ograniczona. We władaniu indy- wolę i niszczenie cudzej własności. Śród nieWPŁAC ANIE
widualnem pozostały tylko warsztaty drob- jasnego pojmowania życia państwowego, a bec samych reformatorów stanęła myśl - że
przebuznowu
Rosja
może.
nie
iść
dalej
tak
lewszelkiej
pojmowal'lia
ne , do których oczywiście musiano zaliczyć głównie śród braku
galnej pG>ństwowości, budziły się najdzili;~ dowuje się, ale po eur:opejsku, i wkracza na
własność ziemską włościańską, jako produkującą żywność. W ogólnym rezultacie, za- instynkty pierwotnego społeczeństwa. Pań drogę, jak obaczymy, nowej polityki.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I J I O I · I I i'TD')
R. G.
niast licznych właścicieli - kapitalistów, po- stwo zalane zostało krwią, zasypane popiowstał

Niektórzy pisarze rosyjscy wyobrażali
swoje państwo jako potężną pirain.idę, na
szczycie której - jako podstawa samowładz
twa - stał Car. U nóg jego biurokracja, wojsko, „dworianstwo", czyli szlachta, niżej nieco mieszczaństwo, czyli stan kupiecki, a u
szerokiej podstawy piramidy - lud, jako siła
fizyczna ~osji. Porównanie to, bardziej poetyckie niż rzeczywiste, o tyle tylko posiada

jeden kapitalista;

który nazywał się

państwem.
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dnia 16 stycznia 1927 r.

było ich już 23,000, w lutym 33,929, w marcu
40,664, w kwietniu 45,840, w maju 45,951, a

Bilans anglo-polskich stosunków

w listopadzie 55,400.
W chwili obecnej odbywa się w celtt
propagandy radia wystawa radiotechniczna,
zarządu
Berlińskie towarzystwo radiofoniczne, e.ks„ . urządzona staraniem węrlierskiego
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stacje nadawcze w Berlinie i KoLońdyn, w styczniu 1927 r. -:- to są epitety, k·tóre niestety zbryt często ploatujące
nigswusterhausen zwróciło się do prezydi'um 1 pocztowego. Atrakcję wystawy stanowi t.
zw. „studio" czyli sala, w której odbywają
W naszym noworocznym artykule na te- się słyuy, jeżefi mowa o handlu z Polską!
parlamentu niemieckiego z prośbą o zezwóle- 1 się produk<!J'e dla radia. Sala 1·est tak ·urząNi.e dawne bankr1Jdwo dwóch dobrze w 1• nie na t1staw1°en1'e
mat anglo-polskich stosunków w roku ubieg· d zen' mt'l~ro f 0 - dzona, że zwiedza1'ący wystawę morlą hyc·
w sali' poste
·
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Sąd w Neukolln na posiedzeniu dnia 12
na nowej wielkiej stacji nadaw9zei w Krógrudnia ub, roku zasądził radiotę na 50 makwcu.
Cytując zdanie b. ministta skarbu KlatB~.rli:n<Ski „Tage - Buch" pisze o wprowaN owa stacja kr.ó lewiecka będzie jedną z rek grzywny i orzekł, że posiadaez głośnika
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„Podatek kawalerski Mussoliniego idzie by umożliwic odbiór detektorowy tej stacji
sce przedewszystki-em nowe drogi i kolej~ i
Dnia 27 grudnia o godzinie 9.45 mieli słu·
11.a całym obszarze Prus Wschodnich. Pozadokładnie po linji zapoc11:ątk:owanej przez nieże przyszłość ekonomicz~ Polski leży przedewszystkiem w intensywnym rozwoju pol~ go kampanji :mającej na celu zniszezenie tern stacja ta ma na celu propagowanie niem chacze stacji paryskiej (Radio Paris) niełada niespodziankę.
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skiego transportu wewnętrznego i do pew- wszelkiej indywidualności. Nad tern, że po- czyzny w państwach bałtyckich.
Co tylko skończył się jakiś odczyt i miał
Wieże antenowe nowej stacji nie są jesznego stopnia zewnętrznego, jeżeli ten da się datek' ten wprowadzony został w celach imperj alistyczno - militarnych', nie trze ha chyba cze gotowe. Tymczasem antena zawieszona się rozpocząć koncert. Conferencier zaczął
uruchomić na ekonomicznych, uwzględniają
cych zagraniczną konkurencję, podstawach. I tradt slów. Chbdzi poprostu o masową pro- jest na prowizorycznych masztach. Mimo to jak zwykle: „Veuillez ecouter „Stille Nacht,
Dla odzyskania całkowitego z_ufania City I dukcję rekruta, a traktowanie męskich pod- wyniki osiągnięte w próbach, są znacznie heilige Nacht", chantee par i t. d." I rzeczydo Polski podkreślono jedn'Ocze.śnfo konie-cz- J danych: tak jal{ się traktuje buhaja, i~st fil.. lepsze n.iż dawała dotychczasowa królewiec- wiście rozległy się dźwięki niemieckiej k0!endy. Odbiór był - jak zresztą ostatnio
czem innem jak tylko ni.szc:zeniem i niwelo- ka stacja.
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: wypadkach i sprawach, związanych z ra·
budapeszstacji
uruchomienia
chwili
\VI
wtrąca.
się
ws..:ystkiego
i wogóle zagraniczne stosunki handlowe so- 1
Warfo zresztą przypomnkć, że myśl po- twskiej było na Węgrzech 17 ,072 zarejestro- diem1 oraz wiadomości a ewent. zatargach
bie w sposób lekkomyślny i kary~odny lekwanych odbiorników. W styczniu 1926 r., lub sprawach sadowych, wynikłych na tle
ceważą. Niepunktualnośc, nieuceciwość, hi~- ; datku !kawalerskiego pochodzi od Wilhel
t. i. w dnt~\m miesiacu działalności stacii radia.
na II".
słowność. krótkowzroczne wvbiegi i kawały

ekonomicznych

STRACH PRZED RADIEM.
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O S K ·A R·Z E N I A

WRONKA

Bankru- darki, to państwo zadaniu takiemu nie podo- . jeden dom nie został wylioilczony. Bo jaK
ła. · Może ostatecznie pożyczyć trochę piedługo dom nie jest wykończony jest zawsze
ctwo spółdzielczego ruchu budowlane. szansa otrzymania jeszcze dalszych pożyczek
niędzy budującemu dom, ale nie starczy już 1
go. - Czy skatb państwa może
dla właściciela · ce~i.elni, fabryki stolarskiej, J 1,na wykończenie" i pewność, że nikt o zwrot
przyczynić się do ożywienia
spółdzielni ciesielskfoj itp. A przecież ci dotychczas pożyczonych sum ani o procenty
ruchu budowlanego? - Jak
przedsiębiorcy także ·n ie maią hpitału i gdy upominać się nie będzie.
mieszka proletarjat miejtylko . otrzymają zamówienie natychmiast woski? - Gruźlica dzieNiejeden spekulant, który z ustaniem inłają o kredyt.
siątkuje ludność. flacji spodnie stracił na dolarach lub zapaGdyby to wzięto pod rozwa~ę, nie. musia- sach towaru - „odbił" ;ię , na kredytach btiJedyna droga do
noby wo~óle zastanawiać się rtad kwestją: <lowlanych, które rozpożyczał na grube proratunku.
centy. A niedokońc:zona budowla stoi sobie
Co roku o tym mniej więcej czasie zaczy- . spółdzielnie czy przedsiębiorc.zość ie. dnostki.
b
na się bardzo wiele pisać a J' eszcze więcej \ Ani jedno ani drugie jeśli chodzi o skat pań- nadal i długo jeszcze stać będzie.
stwa.
A podczas gdy od lat bawimy się w „ożymówić o konieczności ożywienia ruchu budoDziś widzimy, że jodan i drugi system wianie" ruchu budowlane~o, podczas ~dy do·1
I h · · · 1 · . b ł0 1 k
r>
l
. c octaz wkte u bJUZ Y • de' a:zy i zbankrutował, grz.ebiąc o-lbrzymie ~fundusze magamy się, by państwo finansowało to spółWwt'ealnc~oh.
· · Gd
· · · · k
b
,
y swoją Ja 5 nozę .
u te Jeszcze cze a,
Y dzielnie, to prywatnycn spekulantów budo1 · panstwowe ez na1mme1sze1 orzysc1.
ł
· k
Dostawić ru h b d 0 1
~n~ !a.. zad~r "!' ~- ' przywilejami otaczano spółdzielnie - wyra.- ,„lanych lub iednocześnie i iedne i drugi.eh',
~ 914u
tarr> 1 t'
ro .u a ksp1 l192z7 a Je się, ze stały jak grzyby po deszczu. Potem poży- .ścierwo zdechłego ruchu budowlane~o roztai;;1 b ade1:11 .
spac ę zie Jeszcze 1 w ro u
, • • b d
•
.
.
-mym.
czano 1 pozyczano 1 .cos mecos u owano.
.
h b d I
•
M• · · ·
. , owi się, ze zamarfy ruc u o~ any Jest Jakieś wille cacka lub monstra w stylu ku- ta.cza straszliwy fetor dżumy i epidemji.
d · ·
d k'
·
,
'
.
zrodłem kryzysu gospodarczego, ze więc w
Ludność sie rozmnaża i to najintensywniej
om .1 ro z1nne.
bistyczno - futurys1.ycznym:
1 . · 1 •
h
b t
b
·
• t
10!1zee;es1eJ masb' ~zrbo o :)YC . na .e_zy JJaKntaJdpr~- Za cztery takie domki wybudowanohy trzy- w sferach proletarjatu miejskiego. A miesz· · kań nic przybywa. Gnieżgżą się wi~c w zru1f'
. ·
k. 21.m1emcę
.
uzo
es
. , J cos zro te, y 15 0 ozyw1c.
czvnszową z o 1cynam1
Praw d y w t em. J e den' robot m'k na rusz t owa- piętrowa
· ·
d •
·d " · ·
t
n9wanych norach, nienapraw~anych i nieodro z:m.
• , pracy ·na .„ rzy •zte:!Cl
• nowe i· b u d ow1·1 s twarza moz·1·1wosc
b
,
·
,
mu
śwież?!nycn od 1~ !at, .Po dwa i trzy pok.ole0
Ale 1 me doko~czo~o. tych domko~~ .
dla sześciu innych: dla ceglarza, cieśli, sto•
·
· r· 1;a ·z męz<?.m
· cQ
· d ow1e,
D z1a
.
1· syn z zoną
ma..
I~rza, ślusarza, malarza, metalowca, ożywia 1 z czasem , kredy~y .st(;s.~onczył~ a. ..,~łasc1;!e~ wraz z czered;i. dorastai.ących dzieci. I to
kilka, a może nawet kilkanaście gałęzi prze- l g~y prz~k~~':ł .su~ .iruu dłu~ c1ttzy 1uz na l g
przeważnie w jednopokojowych lokalach: Na
mysłu handlu i rzemiosła. Ale zgoła fałszy- j „~łasno~c1 1 tle Jesz.c~e tq:eba, by ,!11óc z:- środku żelazny piecyk ..:.__ kanonka _ k:tóry
we są wszystkie wnioski, które dotychczas z m1eszka.c w t~m ,lrodz1nnym dom~u popr - jest wspólna kuchnfa mieszkańc-Ow w ka.taeli
~et :,własno- tapczany pełne brudu i robactwa a w nocy
~t1;111 ~rzestał stę przyznawać
tego oczywistego faktu wyci,ągano.
W szystkie one bowiem w rezultacie, po sc1 1. d? członkow~twa w. spo,łdz1~lm; Gv:-a- szpilki hy nie wetknął między zbite w potwor•
mniej lub więcej obszernych dysertacjach, I rancyJ . zadnych am on an~ społdz1elma: z 1eny kłąb ciała.
zmierzały do jednego: państwo powinno zna- mu podobnych złożona, n~e przedstawiał.
Gruźlica i tyfus żniwo zbierają w tych'
Doókoła miast rozsiane leżą smutn~ P?leźć fundusze na ożywienie ruchu budowlanorach, roztacza.jącycl:l fetor i tapiekielnych
ożyw1amu
w
spółdzielczej
~orliwości
nego i państwo powinno finansować idącą w mniki
ruchu budowlane~o. W ruinach tych, które duch aż na ulicę. Zwłaszcza gruźlica.
tym kierunku przedsiębiorczość.
I tu zdawało się, że występuje zasadniczo ni)1dy budowlami nie były tkwi niejedn~
Cytujemy dla przykładu i dowodu Łódi.
dzielnica robotnicza z domów czynszowych, I niech przemówi rysunek. bo wymowy jel!o
różnica w takich opinjach: jedni byli zdania,
że państwo powinno finansować ruch budo- którą można.by za zmarnowany kapitał wybu- nie odda żadne pióro. Te dwa rysunki - gdy
wpatrzeć się w nie i uorzytomnić sobie co one
wlany przez zasilanie kapitałami spółdziel- dować.
A finansowanie ińicjatywy prywat!1ej ;- przedstawia1ą _ zdolne są obud::dć dreszcz
nie mieszkaniowe i budowlane - drudzy domagali się by finansowało przedsiębiorczość iakiez ono dało r~ultaty. Znalazło się . w1e- zgrozy. I oby ·obudziły ~o u tych, którzy jelu cłięt.nych do budowania domów dochodo- szcze ciągle szukają jakie~o'ś cudownego noprywatną a nie spółdzielczą.
W gruncie rzeczy i jedni i drudzy prze- wycn za państwowe pieniądze= Przewa:żnie wego i ory~inalnego sposobu na ói:ywienie rupisywali szkodliwe lekarstwo. Dziś obser- był to element spekulacyjny, kt«:)ry uś~iada chu budowlanego.
wujemy już skutki i na nich opierać moźemy . mia.ł sobie, ze otwieta się wyjątkowa konjun- .
Wyjmujemy te rysunki z rozprawy
ktura. Rząd da pieniądze na budowę a P?nasz sąd.
rzeczowej i fachowej p. Edwarda Rossucllej,
tylko
rujnuje
Skarb
będzie.
to
jakoś
tern
rusztowaniu
na
robotnik
F akt, że jeden
wydziału statystycznego manaczelnika
seta,
budowli stwarza konieczno ~ć zatrudnienia kil- tych, którzy mu dają pienł-ądze za podatki Praca ta nosi tytuł: „ZagaŁodzi.
m.
gistratu
ku innych robotników w szeregu gałęzi prze- dotychczas jednak nie było · ani jednego wy- dnienia go$poclarki samorządowej" i jeden ob
padku, by_zrujnował kogo~ .. komu powierzył
mysłu i rękodzieła, powinien raczej przestrzeszerny rozdział traktuje o zagadni~niu mieszpieniądze lub poźyczył. Jak dłuż°;ik ni~ mogać przed wyciąganiem wniosku, iż obowiąz;.
kaniowem a inny o zagadnieniu zdrowotności.
ldem państwa jest ruch budowlany finanso• że lub nie chce dotrzymać zobow1ąza:rua, to
Łódź ma przeszło pół miljona ludności,
zawsze znajdzie się sposób umpż1hyi~nia mu
wać, niż do takiego wniosku zachęcać.
mieszka w 85;264 mieszkaniach.
która
. .
tego.
Jeżeli bowiem podźwig"nięcie ruchu budoniech dośpiewają rysunki.
resztę
A
Rożpożyczono r6żnym amatorom budowni
wlanego połączone jest z koniecznością · po* '* *
d'\'\ta miljonowc sumy, ale zdaje się, że ani
dźwignięcia tak wielu innych gałęzi gospo-

Jak ożywia się ruch budowlany? -
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Zmuszeni jesteśmy powrócić do sprawy, o
której dość obszernie pisaliśmy kilka miesię
cy temu. W fabryce wyrobów monopolu tytoniowego w Łodzi - podobno największej
z pośród fabryk monopolowych w Polsce wykryto rzeczywiście horendalne nadużycia.
Szkody,. które poniósł skarb państwa przekraczały miljon złotych. Aresztowano kilku
funkcjonariuszy fabryki, łącznie z dyrektorem Wronką, jako rzekomo głównym włno
wajcą. Po długicłl miesiącach śledztwa odbyła sfę w łódzkim sądzie okręgowym rozprawa, która trwała kilka dni. Przesłuchano
armję Świadków, przeważnie robotników fabrycznych. wysłucllano sprawozdań ekspertów i wyd.ano wyrok, skazujący Wronkę na
6 lat więzienia, a pozostałych współwinnych'
na kary nieco lirótsze.
Wyrok przyjęła ,opinja publiczna z różne„
mi uczuciami. Wśród robotników fabryki monopolowej i wogóle wśród mas robotniczych
w Łodzi za""anowało widoczne zadowolenie
;z -wyroku. Był to okres, w którym najwięcey
rnóv.iło się i pisało o złodziejstwach, naduzy· ciach i defraudacJ' acll na szkodę państwa
i o bezkarności sprawców. Równocześnie
skrajna nędza zaczęła nękać masy robotnicze.
Ro-zgoryczenie w tych sferach było zrozumiałe a zadowolenie z wyroku naturalne. Prest~ż sądownictwa zyskał w masacłi niesłyclia
nie.
Są to oczywiś cie objawy ze sprawą Wron„
ki w sądzie nic wsvólne·j!o nie mające i bez
najmniejszego wpływu. Wspominamy je dla
lepszego zrozumienia tego co napiszemy dalej.

j

W sf.eracłi prawniczycnj wśród inteligen~
cji, nie ukrY'wano zdumienia z powodu srogiego wyroku. Dowodu bezpośredniego materjalnego udziału w naduzyciach ze strony
Wronki, dowodu takiei?o, którego obalićby
nie można w ten sam sposób w jaki go przeprowadzono, t. zn. aritumentami i poszlakami
nie było. Główny Świad.elt osnrienia, robotni~a f.abryki, zeznawała w ten sposób, że
bezwzględną wartość dowodową jej zeznań
mogła obrona z widokami powodzenia kwe-

· stjoncwać.

1
'.

Niemniej

jednak

z

orzebiegu rozpra-

wy } .zresztą z samego faktu, ze w fabryce,

którą zarząd.zał Wronka dokonano poważ
nych nadużyć, sąd ~óclzki musiał nabrać przekonania o winie podsądnych. · Sprawa samef!6 wymiaru kary jest już kwestją drugorzę
dną.
Myśmy wyrazili opinję, że wymiar kary
był surowy, )!dyż większym od Wronki winowaicą w tej sprawie była Dyrekc ja l\1ono-

polu Tytoniowego.
Sprawa znalazła się w sądzie auelacyj nym w Warszawie, Upłynęło znów kil1·a miesięcy, zanim znalazła się na wolrandzie. \V/yrok, który w tych dniach zapadł w a pelacii
opiewa: „wszystkich oskarżonych unbv'linnia
się .
Dalecy jesteśmy od zamiaru krytykowania wyroku. Ale mamy chyba prawo d ać wyraz r P: fl~lr.. sjom 1 1 n l~iz ~ ..., 1 1 ! 2 0~:-:... ~„ 0 :1 h ~"'7.''l~ 1
szczei?,ólnie - jeśli chodzi o Łć rlź - interesująca się o~romnie tą sprawą. Taka huśtaw
ka, j ~k orzekonanie o winie i wyrok 6-ciu
lat w jednej instancji a zuDełna reh8.biJ;tacja
w instancji innej, bez uiawnienia nowych sen~
sacyjnych szcze '1'ółów, dzi ała na umvsły jak
uderzenie obuchem. Każdy mim owoli przeciera oczy i pyta się: „czy ja dobrze słysza•
łem - prawda Ii to?"
•

li

1

, T f).1,a.

J." o t:.ł . . ~ ,.. .~;;:() śt:; 4::dań ""TliPdz~.r

r1.'=,Aricma in

4

sądowemi, operującemi tym samym
materjałem oskarżenia i obrony jest poprostu

stancjami
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Ruchu budowlanego nie ożywi żaden finansowy wysiłek rządu. Po tylu gorzkich
doświadczeniach należy sobie to wyraźnie powiedzieć i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
A póki -nic nowego nie wynaleziono i nie
wypróbowano gdzie indziej, to my za ubodzy
jesteśmy, byśmy mogli robić kosztowne próby i zanadto gwałtownie potrzebujemy zmiany ua lepsze w tej dziedzinie - trzeba, nie
wstydząc się, wrócić do metod i sposobów
dawnych. Trzeba. jaknajrychlej przywrócić
rentowność własności nieruchomej, rentow-

1

• •

.

L-.J

66,3°/o

• •

większe

5,9°/o

kteryzować

dwuizbowych -1.4,9°/o
większych

Jedną nowość wolno i zaleca się st-0!! 0.

Lekcje w kompletach i prywatne.
Informacje: od 12 - 11/2 I po 6-e j.
-15-

Ale niech te domy będą wfasnością miasta
i je~o przedsiębiorstwem jeśli już nie dochodowem, to przynajmniej bezdeficytowem.

Gdy posiadanie
domu zac!;nie się , opłacać i stanie się znowu
najpewniejszą i dającą najwięcej spokoju lokatą kapitału, to zaczną budować domy ei sami ludzie, którzy czynili to .-ptzed wojną, ci
htórzy miasta na.s.ze pobudowali i wtedy dopjero o#yje tuch budowlany. Oni pieniądze
i kredyt znajdą, jeśli państwo zagwarantuje,
fr niczego nie podejmie coby rentowno!ć domów czynszowych sztucznie ograniczyło i to
nietylko nowych, . ale i starych, bo kto chciał
by l)udować dom .nowy na stary musi poży-

'•

mować swoją chciwość zysku z powodu konkurenci i, która rość będzie · wraz z ruchem
budowlanym. Gruźlica żadne j konkurencji

Będzie to czynnikiem, regulującym w drodze konkurencji czynsz komorniany. Może
nie zaraz ale za lat kilka napewno.

A ci którzy twierdztt ż-e nie wolno ' biednej ludności wydać na łup kamieniczników
przez zniesienie ógranic:z:eń czynszowych niechaj raz jeszcze spojrzą na rysunki p. Rosseta. Z niech wybiorą: Czy lepiej odda'ć ludność proletarjackq miast na łup gruźlicy czy też na „lup" kamienicznika. Kamieniczna, prędzej czy później będzie mu~iał ha-

em•e•

la fan' ca

wać. Niechaj miasta wzorem ·Wiednia budują duże domy czynszowe dla robotników;·

ność domów czynszowych;

nie trzeba.

iego
Lin.Ińsk
.zko·: U u· U W.GRAND
D
HOTEL
~
(Traugutta M 1.)
·.: ·

czyć pieniędzy i musi ten stary dom opłacać
.
procenty od tej pożyezki.

• • • , 18,8°/o
9j0°/o

''

li

niezrozumiała dla przeciętnego obywatela.
Wpływu, jaki wvwier;i ją t akie zagadki, chara

78,0°/o

nie spotka. Najwyżej sprzymierzeńca w tyfusie, przez wszy i robactwo rozpowszechnia·
nym.
I o jednem jeszcze pamiętać trzeba, że w
miarę ożywiania się ruchu budowlanego zarobki ludności zaczną wzrastać i na zapłace
nie mieszkania ludzkiego wystarczy.
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Kryzys wydawniczy, czy
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Kiedy komuś, kto szereg lat spędził w krafu obcym i tylko rzadko i przez czas krótki
mógł bywać w Polsce, okoliczności umożliwią
3 miesięcy w Warszawie, paspędzenie 2 trzy on na wszystko inaczej, niż ten, kto z powojenną Warszawą się zrósł. Wszystko mimo
woli wywołuje porównanie z tern, co widział
u obcych, - to, co stałego mieszkańca nie
razi, co jest codzienną jego strawką1 irytuje
przybysza, to, na co n nas utys ują - zysknje w porównaniu z tem, co u obcych uchodzi za dobre. W podohnem położeniu znalazł
się i niżej podpisandy. I dla niegdokulica wałrszawska ni\ ibst łd na, lub brzI a(' 1pcz darzy sza, niż pras a w ra ze
dniejsza, lu
bowiem stale zamieszkuje), ten, lub inny teatr nie jest złymd, czJy dobrym, alke_ itorszvh!ll•
psyc oest tod zbjawis
c1zy lepszym i t. · ·
1 strony;
ogicznie zrozumia1e i ma. 0 re i ze
złe o tyle, że nie wywołuje· porównania
•
· k 1 ·b f zk całym szeregiem po d 0 b nych z1awis
" u a .tow
w rozmaitychkzakątkach Eukropy, lehcz .zabskleOCl~Ż Y z
za~cian ow~
pia się nieja 0
0 po0 re,
zagraniczną mar ą, s orupę;
równanie takie, chociażby nawet jednostronne, wywołuje i umożliwia. Chcę dziś te dobre strony wyzyskać i na przykładzie czeskim
zilustrować przyczyny pewnego zjawiska u
nas.

°

b

k

Całe foljały papierów zapisano u nasuwagami o t. zw. kryzysie wydawniczym. Ma on
rzekomo polegać na tern, że te sfery, kt6re
dawniej, przed wojną, -konsumowały znaczną produkcję literacką, „odwróciły się„ od
literatury. Przyczyny przytaczano rozmaite,
przedewszystkiem zubożenie inteligencji i obniżenie potrzeb kulturalnych. Obie przyczyny są słuszne jednak tylko częściowo. Setki
osób, przyglądające się przez szyby wystawowe tytułom nowości wydawniczych, zadają
kłam twierdzeniu, że brak jest w społeczeil
stwie zainteresowania dla literatury. Przyczyny niepowodzeń nakładców polskich szukać należy gdzie indziej. Streściłbym to w
jednem zdaniu: nie umiemy sprzedawać.
Pamiętam fakt taki: za cza.sów studenckich odwiedził mnie jakiś pan; wyjął z teczki ładnie oprawne album i pro~;ił ó przejrzenie. Nie było w nim nic, poza tytułowemi
kartami jakiejś setki książek beletrystycznych. Zacząłem przeglądać chyba tylko poto,
żeby stwierdzic, ze nie mam pieniędzy na kupno książki. „Pieniędzy nie trzeba. Będzie
pan spłacał ratami. Po 5, po 10 koron mieSkończyło się na
sięcznie, jak pan chce".
tern, że kupiłem wszystkie dzieła poety czeskiego Machara. Działo się to w Pradze podczas wojny. Sam bym się na to nie zdobył.

W ostatnim roku, a

więc już

P.9 wojnie,
niejednokrotnie wsuwano mi w drzwi po kilka kilkudziesięciostronnicowych · zeszytów Na drugi, lub trzeci
początków powieści.
dzień zeszyty te zabierano, względnie notowano, i.akie będę prenumerował. Dalszyc!i
kłopotów z tern nie miałem. Co tydzień doręczano mi zeszyt n•astępny i odbierano na\
lelność.

Sugestja w
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Wogóle system zeszytowy przyjął się w
Czechach of!romnie. W ten sposób skompletowałem sobie luksus-.owe, ilustrowane wydanie dzieł Jira~ka, w ten sposób posiadl:em
sporą bibljoteczkę przepięknych wydawnictw
podróżniczych, szereg poważnych dzieł z zakresu polityki, soci· ologi"i, histori"i i t. d.
Rzecz jasna, że ten system wymaga odpowiedniej propagandy. To też kiedy przys·tępowano do luksusowego wydania 5 - to(powi'es'ci'
J 1• r a s k a
mo."„'leJ· powi'es'cx'
historycznej!) „F. L. Vek", poczta roznosiła dziesiątki tysięcy pocztówek z reklamą,
na wszystkich słupach porosklejano olbrzymie plakaty ilustrowane, każdy nabywca dwu.
koronowej chociażby broszurki otrzymywał
w każdej księgarni broszurk:ę reklamową z
barwnemi ilustracjami, całe strony dzienników zaclięcały do zaabonowania dzieła. V./
re""u
""" któr"'"" po skotnpletowan1"u
"' ·Ita·c1'"'"' pow1'„:,c·,
kosztowała od 300 do 500 koron, czyli od 80
do 130 złotych, bita hyła jednocześnie. w
trzech wydaniach. I to powieść, której parę
wydań poprzednio już się rozeszło!
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cemi artykułami z dziedziny literatury, (tematy, związane z działalnością wydawniczą
firmy) znajdujemy tu katalogi i.„ zapowiedzi
na przyszłość. W Pradze na 2 - 3 miesiące
napr21ód wiem, co kto wyda, bo taki biuletyn
dadzą mi wszędzie darmo.
A u nas? W Warszawie przynajmniej z
wystaw sklepowych można się dowiedzieć, co
wyszło, ale na prowincji, zwłaszcza w małych
miasteczkach o tem głucho. A jakże z tern
radzą sobie Czesi?
Jeden z najmłodszych, a jednocześnie najkultur alniejszych nakładców czeskich dr. O.
Stoi:ch-.M.ad en drukuje w ·wydawanym przez
siebie dwutygodniku literackim „Rozprawy
· • ze swycIi po d r ó·
. · wspomnien
A ven t'ma " garsc
ży handlowych. Na czemże te podróże pole,l!ają? Otóż dr. Storch-Marien zrozumiał, że
Czechosłowacja nie kończy· się na przedmieściach Pragi. Zrozumiał, że chcąc rozszerzyć
klientelę, należy szukać jej poza stolicą. Zabrał więc walizkę, naładowaną egzemplarzami swoicli wydawnictw i miasto za miastem,
miasteczko za miasteczkiem odwie1dził wszy·
·
,_. h lrn1ęgarzy,
wszys tk'1ch pozna ł , z k azstJ.iIC
dym się rozmÓ\~>H. A dodać należy, że jest
to jeden z najpoważniejszych nakładców,
poza tern zaś utalentowany poeta, powieścio
pisarz, krytyk i doktór filozofi"i. A któryż

Nie może ,mu się podobać tłum, ani 'd annieszczerość, ani cały bezmózgi
świat dzisiejszy.
_ W powabnej formie uwydatnia poeta psy•

I cingi, ani

I

chologję tłumu:
Nagi anioł zstępuje z witrażu między }u,
Z piersi tłumu nie wyrywa się okrzyk
dzi.
'
radości, ale ryk oburzenia i wstrę
triumfalnej
~
tu, że anioł jest bez - listka figowego ...
Jagoszewski lubuje się w kontraście. Z pia·
styczną siłą, zwartym, jędrnym, a pięknym
stylem i dźwięczną rytmiką występuje ten

;

j
1·

kontrast w „Piosence".
Ciężkie walki na noc przerwane. · żołnie·
rze z braku miejsca dostają kwaterę w szantanie. Półnagie dziewczyny rozgorączkowane
najwyuzdańszym szałem namiętności.
Siadła przy
ryża, pijana

[walców
się tlukł,
podniecał, szalał, targał, wil, uderzał po
[ścianie,
łechtał zmysły i padał z obelgą do nógaż śpiewająca ucichła zachrypnięta -

i, jakby od niechcenia, z pod zmęczo
[ nych palców
popłynęła melodia 'dziecinnej piosenki.
Mocne i delikatne tony, trywialna pieśń
i tęsknota do lat dziecinnych, mają w tym
wierszu swoje odpowiedniki w tonacji i ukła
dzie wiersza.
Rozdancingowana wspołczesność budzi ~
nim smutne refleksje; kobieta oddycha per,
wersją.
Czasem strojna, dla mody, katedry
[przejdziesz próg,
Lecz ' twych aktorskich modlów nie słu
[cha żaden Bóg! {„Muza pijana"}.
Albo inny, obok „Murzynki, ballady, 41°
gorączki", najładniejszy wiersz w zajmują
cym zbiorze, rozsnuwa obraz dancingowego,
bezmyślnego, orgjastycznego rozwydrzenia.
„Jazzband wyje,
. zaś okręt się pali na spodzie"
mówi poeta w „Dancingu na jachcie". Wszy~
scy roztańczeni, nikt nie potrafi się oprzeć
tej pijanej wibracji, tej sarabandzie rozpasanych zmysłów.
I nikt się nie przyzna,
Żeśmy pod barwną szminką wybladli i
[szarzy. ·
Zwracamy się 'do siebie z uśmiechem na
[twarzy,
jakiś lrazes banalny deklamuje warga,
gdy duszę żre przeczude i nerwy nam
[targa.
Nietyllio „stylizowaną" śmiercią poeta się
zajmuje, ale umie on odczuć grozę prawdziwej
śmierci („śmierć"), która wzrusza i wstrzą
sa w „Skonie porucznika".
Taką jest Jagoszewskiego poezja życia i

I
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Serce na masce*)

l

śmierci.

realizm z wizjonerŁączy on poetycki
stwem; filtruje cały szereg pomysłów przez
alembiki subtelnej poezji; umie nawet najbardziej jntelektualne pierwiastki odtwarzać
z wielką prostotą.
Książeczkę, ładnie wydaną, zdobi śliczna
winieta Barbary KrzYżanowskiej.

checić.

·Szereg wydawnictw praskich drukuje perPoza kilku interesują-

...

żeń} ,

na ,funkcje , fizjologiczne, w psychologji

społ~p~~e? i socjolo.gji pozwalała zrozumieć

pśJMolog1czt'le

podstawy mody, smaku este-

ty~żMJtO 1 wogóle „du<:ha" pewnej epoki, sze
rzenie- się pewnych idej, haseł czy całych

*) · Mieczysław Jagoszewski:
Księgar~ia S. A. Krzyżanowskiego.
PA

„Serce na masce",
Kraków 1926.

Dr. W. Fallek.

'

nod adresem „sugestii" z okazji wielkiego
dzieła etnologa zurychski:ego O. Stoll'a:
„Suggestion u. Hypnotismus in der Volkerpsychologie", w którem ten autor zebrał
wszelkiego rodzaju curiosa zwyczajowe, obyczajowe i wierzeniowe i .starał się je
wszystkie wyjaśnić „sugestją". Wundt wyraził się wtedy w jednym z tomów swojej
„Volkerpsychologie" dość bezceromonjalnie
o metodzie Stoll'a, twierdząc, niewątpliwie
słusznie, że pojęcie, które wszystko tłumaczy, prawdę mówiąc niczego nie tłumaczy,
a wszystkie te curiosa wymagają przedewszystkiem gruntownej analizy, któraby ustaliła rzeczywiste ich przyczyny. Od czasu
do czasu psychologowie zajmujący się analizą uczuć i wpływem ich na procesy pśychiczne podnosili mniej lub więcej śmiałe protesty przeciw ekstenzywności pojęcia „sugestji", a nawet zgoła niedwuznacznie domagali się całkowitej jego likwidacji. Naogół bez skutku.

Rytm kankana i

bezwstydem lug

Ale nie tylko wydawnictwa zeszytowe cie- z naszych nakładców od~.rł J_?-ką pielgrzym, gzą się powodzeniem. Czyż jest do pomy- kę?
Warunki życia w Czechosłowacji i w Polślenia u nas, żeby poważne dzieło wybitnego
filozofa wyszło w nakładzie _50.000 egzem, sce wykazują wiele podobieństwa. Kto wie
pla.rzy? A „Rewolucja światowa" Masaryka nawet, czy u naszych pobratymców nie są
taki liczyła nakład pierwszego wydania. I na ' trudniejsze jeszcze. Może więc zastosowanie
tern nie koniec. Wydanie drugie jest w przy- i pc.dobnycli metod w organizacji sprzedaży
gotowaniu. Niewątpliwie rolę tu odgrywafa wyszłoby na dobre i naszym firmom. Trochę
osoba autora, tak popularna w narodzie. Ale I więcei rnchliwości, trochę więcej pomysłowo
i dzieła innych autorów przy odpowiedniej ści. trochę więcej trudu dla pozyskania i zai umiejętnej reklamie osią~ają znaczne na- chęcenia czytelnika, a mniej będzie narzekrui
na zdziczenie naszego społeczeństwa!
kłady. Ciekawą rzeczą byłoby porównać (na- Wlady~law Mergel.
wet nie uwzględniając różnicy ilościowej narodu polskiego i czeskiego) nakład dzieł Kramarza i Dmowskiego, wspomnień Macłiaca i
Daszyńskiego itd. itd.
Przyjrzyjmy się sposobom .-eklamowania
książki u nas i w Czechach. Przypominam sobie taką S<:enę. Przechodząc po Narodni trzi.
Pozytywiści nienawidzili poezji.
dzie widzę tłum przed księgarnią Vilimka. W
Dopiero moderniści podjęli z ziemi spooknie migoce czerwone światło. Przyglądam nie".A.rierany sztandar poezji i zamk"nęli się „w
się. ' Na tle gustownej dekoracji widzę dużą
skąd proporce
wieżach ·z kości słoniQwej ",
czerwoną atłasową poduszkę. Na niej spodumnie powiewały.
czywa szklane serce, wewnątrz migoce ża
Podczas gdy, z nielicznemi wyjątkami,
rówk;a. Dookoła w nieładzie leży stos tomów moderniści kokainizują się rozmaitemi Nirostatniej nowości - powieści p. t. „Udręczo wanami, nastroikami, „weltschmerzami" i inne serce". Albo ·reklama dla „Trzech musz- ł nentl „bezdennemi pesymizmami" to współ
kieterów". e>kno zmieniono w ścianę zamku czesna poezja szuka łączników z otaczającym
średniowiecznego. Tylko fraf.{ment, ale i ten
nas światem, z prawdziwym ry-tmem tycia,
wystarczy dla zawieszenia dwóch rapierów, z dzisiejszością,
kapelusza. z ólbrzymiem piórem i paru akceMimo to jest ta poezja często aż ńazbyt
jaskrawy a- egotyczną, ale niejednokrotnie musi poezja
, sorjów. Dyskretnie umieszczony
fisz powie resztę, wymieni cenę, rozłoży na być tak· nierozerwalnie zespoloną z egotyz- _
raty, zachęci do KU!Jna. Całość sprawia wra- mem jak łańcuch, łączący obu synów starego
i:~nie artystyczne.
Derwida.
A u nas? Okno zawalone mnóstwem ksią
,
Jagoszewskiego jest
Cały zbiór poezji
i;ek. Do wyjątków należą te, co mają prze- włafoie taką osobistą nutą przepojony.
lub
paskę z napisem: „Ostatnia nowość",
Jest jakby widzem, obserwatorem, litóry
„Ostatnia powieść X, czy Y". Inne maja tyl- patrzy na to co się dokoła dzieje i wrażenia
; ko kartki z cenami: 7 zł:, 10 żł., 18 zł. Tąka mi swemi, ubranemi w sukienkę poezji, dzieli
·wystawa może tylko odstraszyć, nigdy za- się z czytelnikiem.
j o dyczn~ biuletyny.

fortepianie
dziewka.

Szla śpiewka
ordynarna, wytarta.

1

życiu społecznem

Narodziny sugestji. - środek uniwersalny
na zakłopotanie. - Sugestja l'lic nie tłu•maczy i nie wyjaśnia, - Wundt, Baudouin, Freud, Schneersohn. - Rugowanie suf;iestji z socjologji. O sugestji niedługo słuch
- zaginie.
Niema chyba pojęcia naukowego, któreby równie szybko i jednomyślnie uzyskało
prawo obywatelstwa w mowie potocznej,
_jak pojęcie „sugestji". Pojęcie to od począt:.
ku cieszyło się dziwnem powodzeniem. Z
· psychopatologji, w której poraz pierwsży zostało oficjalnie przyjęte przed zgórą 50-ciu
laty (wynależiono je w pierwszej połowie
XIX w.), wkroczyło triumfalnie do psychologji indywidualnej, a bodaj równotześnie, lub
nawet wcześniej (przez Le Bon'a i G. Tarde'a) do psychologji śpołecznej i socjologji.
Każda z tych nauk była dopiero w pierwocinach swego rozwoju, skwapliwie tedy adaprzyptowała pojęcie, które zdawało się najmniej narazie ' - tłumaczyć szereg zjawisk w ~yciu psychicznem i społecznem,
skądinąd niezrozumiałych, a w każdym razie nie dających się wyjaśnić przy pomócy
jakiemi rozporządzały wówczaE:
środków,
owe nauki. „Sugestja" miała tę wielką zaletę, że wszystkie owe ciemne i dziwaczne
zagadnienia likwidowała gładko, niezawodnie i„. egzotycznie. - W psyehopatolog.ji tłu
maczyła dziwny, destrukcyjny lub liczebny
wpływ psychiki ludzkiej .(pewnych wyobra-
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nfaln:y jej tw6ra S. Freud wraz z P. Schilder'em usuwają zupełnie „sugestję", tłuma
-cząc - jak zwykle, nazbyt monistycznie wszystkie zjawiska podsuwane pod to pojęcie, przez ,,libido sexualis".
Ni.kt jednak nie wystąpił do walki z su-

I!

gestją z taką energją i gwałtownością, jak to

uczynił przed kilku miesiącami w szeregu
l socjologicznytch czasopism niemieckich psyprogramów, powstawanie dziwacznych, czy
. chjatra berliński prof. F. Schneersohn. Poezn,terycznych sekt religijnych, psychologię
1
, letnika jego, zwrócona głównie ku wszelkim
tłumu i stosunek całych grup społecznych do
próbom „wyjaśniania" zjawisk życia społe
wybitnych osobistości, słowem - wszelkie
1 cznego przez panaceum „sugestii" rozciąga
objawy psychologicznego konformizmu i ule1
. się również i na pojęcie „naśladownictwa" i
głości duszy ludzkiej pewnym ideom czy oso bom. „Sugestywność" (podatność na su1 „zarazy psychicznej".
'.
i~słje) była pr.zecież uważana za elementarSprawa ta, jak wszelkie problemy psych0o
ną, wrodzoną właściwość psychiki ludzki.ej. i
' logiczne i socjologiczne, posiada doniosłość
Nieprzystępne i dyskretnie zazwyczaj o- !
nietylko teoretyczną. Nietylko w życiu biomijane granice nauki przekroczyła sugcstja li
logicznem ale i społecznem zabiegi terapeu-'
lekką stopą, witana z apfanzem w literatut yczne i profilaktyczne musi wyprzedzić ścirze, publicystyce, fyciu pvlitycznem i col sła djagnoza, ustalająca rzeczywiste przy.
dziennem. Mówi się tu bez kof1ca o su~e- I
k S
h
Dopiero w ostatnich latach pozycja kryocjologja, która
5tjach locarneńskich, genewskich, berliń tycznego stanowiska wobec „sugestji" za- I czyny pewnyc zjawis ·
sklich, o su!%estji faszyzmu, bolszewizmu, o czyna się coraz silniej umacniać i konsolido- w ostatnich, zwłaszcza powojennych latach,
rozwija się z niesłychanym rozmachem już
sugestji „kryzysu parlamentarnego" i kto je
tam wszystkie wyliczy, skoro doprawdy ~~ta!~~~ ~~~.e~:=~n~i:Zyf;i:~~ f~z~= nietylko w krajach anglo-saskich, ale i w sąsiednich Niemcze<:h, znajduje się dopiero w
trudno dziś spotkać zjawiska i fakty, którę s~at~c.zną li k·wi d ację. Ch. Baudouin, n.8;iwy- ,., początku
swych wielkich zadań doprowaby nie miały na sobie etykiety sugestji.
btnie1szy teoretyk tego, modnego dz1s ru-· ,1
Nie byłoby w tej zaborczości sugestji chu, w książce „Psichologie de suggestion et l 'izenia z czasem życia społecznego do takiej
c•s.tatecznie nic złego, gdyby ... gdyby to po- autosuggestion" stwietdza wyraźnie, że „nie j' organizacji, w której maksymum energji ludz
ma sugestji, jest tylko autosu"estja". T. zw. kiej będzie można zużyć do planowej twórjęcie po-siadało istofoie jakąś cudowną moc
czoś.ci kulturalnej.
<>
wyjaśniania wszystkich tych dziwnych fak, ,~u.gestja sp?łe~~?a" to .ko,mbinaci? dzi<\~a:
z „nasladQwmctwem i ,
tów w zyciu psychicznem jednostki i społe ma „autosugest11
Schneersohn określa słusznie w rozpraczeftshta. Już przed dwudziestu prawie la- „autorytetem s p ołec znym" osoby, od której wach swoich „sugestję" i jej Hljacj.c : „naśla
ty słynny wów'C.zas psycholog lipski W. w ychodzą ,„sugestje". Równocześnie zaś w 1j downictwo", „zarazę psychiczną" i „bezpoWundt wypowiedział szereg wątp-liwośd psychoanalitycznej szkole Freud' a. sam ge- średnią indukcję afektu", jako fikcje teot'e-

!

!

I

•

fir. 3

.P

R

f\

W

D

I\•

z

„Albatros''

synów wykieruje na posła a nawet, że psa
Powojenny przewrót w polskich: stosunltacll zrobi posłem, - ogarnia nas zdecydowany
agrarnych, reforma rolna, chude lata ziemia- niesmak.
_ Wątek miłosny? Panna Anna Llpowieck:a
nina i tłuste - chłopa (tłuste nie tylko pod
cnowa w sercu romantyczne wspOł!lnienie z
względem materialnym, ale i pod względem
czasów wojny, kiedy to, jalćo sanitarjuszka,
znaczenia polityczno - społecznego), - oto '
poznała się na froncie francuskim wśród hubardzo aktualny temat kilku powojennych koraganowego ognia z młodym Polakiem, słumedyj Siedleckiego, Fijałkowskiego, Rącz
żącym w armii francuskiej. I ofo tajemniczy
kowskiego i innych.
ten nieznajomy zjawia się nagle w mundurze
Fijałkowski, będąc sam ziemianinem, przemarynarskim przed rozmiłowanemi oczyma
żył ten przewrót ze specjalną bezpośrednio
Anny. Jest kapitanetn okrętu „Albatros", żeścią. To się odbiło dodatnio na jego sztu~lującego po egzotycznych oceanach'„. Chwikadi. Bo pomimo poważnych braków litela brzemie~j uczuciem rozmowy - i Anna
rackich, pomimo pewnego prymitywizmu pidecyduje się dzielić burzliwe losy swego ukosarskiego, jest to autor, któremu chodzi o coś
ebanego na dalekich morzach. Wtem - g~om
więcej, ni.Z o „napisanie komedii''. bo ma naz jasne~o !1i~bal Okazuje się, że Pa~ł J'?S~
prawdę coś do powiedzenia. Ten rozpęd twór
~yne~. Wo1c1echa Zakrzosa, „chamem z krwi
czy w połączeniu z pełnym zacięcia i tempe1 kosct·;· . St~e prz~ądy kastowe po~n.osz.~
ramentu realizmem sprawia, że sztuki Fijał
~łow~ 1 tłumi?< ucz~c1e A.nny. .Sytu~c1a w:ikowskiego, mimo zastrzeżeń recenzentów, są
k~a się, na wido~i .P~ns1o?ar~1, czu1ąc tru:
gorąco przyjmowane przez publiczność, któpi zapach traged)l,. JUZ wy1mu1ą Da wszelki
ra woli nawet niezbyt szczęśliwie uchwyconą
wy~adek chuste~zki„. Ale spr;:tn'?.mU. autorzeczywistość,
przyodzianą w niewymyślną
rowt przychod~i „w · sukurs meoczeki~~y
formę zewnętrzną, niż pseudo kunsztowną
„deus ex n_iach1na : Paweł, w którym mił~„ć
formę jakiegoś „Labiryntu miłosnego", zieją
do AnnY: me zdołała dotychc~as. pokonać m.ecego pustką wewnętrzną.
poskromionego . wst~ęt!-1. do ~c!a na ląd:ie,
„Albatros" należy do mniej udanych ko- nagle postanawi;a os1ąsc na wsi 1 sp:ząta ~JCU
medyj Fijałkowskiego. Mamy tu znowu tali z prze~ no~a L!powce, płacąc ~a me. wyzs~ą
znamienne dla autora „Pana Posła" połącze cenę Lipowteckiemu. I komedia konczy się,
nie wątku społeczne~o z miłos11ym. Wątkiem jak Pan Bóg przykazał, perspektywą małżeńspołecznym jest bankructwo starego hreczkostwa Pawła z Anną, która również nagle posieja, zmuszonego sprzedać swą rodzinną sie- zbywa się swego wstrętu do chłopskiej krwi.„
dzibę na którą ma okrutny apetyt wzbogacony
Czyż godzi się tu przykładać szkiełko i
chłop. Chłop, pchający się do szlachetnego
oko zimnej krytyki i dochodzić psychologiczgniazda, które musi opuścić prawowity wła nego prawdopodobieństwa?„ Wolę odłożyć
ściciel - oto wdzięczny temat dla pisarza-sana chwilę przysłowiową „piłę recenzencką„
tyryka. Zdawało się więc, że Fijałkowski i oklaskiwać komedję wraz z publicznością,
skorzysta ze sposobności i użyje sobie na zachwyconą temperamentem kilku scen i pierchłopskiem parwenjuszostwie.
Tymczasem wszorzędnemi, tryskaj ącemi zdrowym humoujrzeliśmy, że dostaje się w tej komedji obu
rem aforyzmami na rozmaite aktualne temastronom: i chłopu i ziemianinowi. O lie jed- ty. Przedewszystkiem zaś śpieszę dać siarnak pierwszemu sprawia autor cięgi z pełną czyste brawo doskonałej grze zespołu aktorświadomością, dając w postaci Wojciecha Zaskiego, z którego Zelwerowicz (Wojciech Zakrzosa mocno naszkicowany typ chama-do- krzos) i M. Frenkiel (stary Lipowiecki) dali
robkiewicza, - o tyle obawiam się, że satyra kreacje wprost niezrównane, reszta zaś artyna ziemianina powstała.„ mimowoli. Taki stów, zwłaszcza Leszczyński (Paweł), Gorokaz, jak Lipowiecki, nie może uosabiać ide- czyńska (Anna), Rotter-JarniJS.ska (Zakrzoałów
ziemiaństwa,
broniącego
ojcowizny sowa) i Hnydziński (młody Lipowiecki) do~
przed naporem „chamstwa". Gdy w Lipow- stroiła się świetnie do gry obu wspomnianych
cach osiądzie po p. Llpowieckim p. Zakrzos, protagonistów.
to tylko zamienił stryjek siekierkę na kijek.
lgn. Wieniewski.
Bo ten uroczysty dureń, roztkliwiający się a::n:u::LJJł i i i i I I @ i I n ft n I I I K:JXllmLO
nad „gniazdem rodzinnem" a równocześnie
chytrze podbijający cenę tego „gniazda", kieŁODZI
dy miarkuje, że chwila jest do tego sposobna, I
jest typem obszarnika. wymarzonym dla 1
lewicowej demagogji. Znając światopogląd
nOllellrowl • ilobJ dano"
Fijałkowskie~o, wiemy, że czegoś podobnego
Komea;a ae Caillaveta i ae Flersa.
napisać nie chciał.
'X. przytem tkwi tu newien aoachro11izm.
„.w jeden owies, w drugi siano. .A że i w
Życie płynie dziś w szybkiem tempie i to, co
Paryżu nie zrobi z owsa ryżu, więc autorowie
było aktualne w pierwszych latach niepodlecały swój wysiłek skupili na sianie, z któregłości, dziś już nie zawsze jest na czasie.
go jednak ani jeduego pożywnego ziarenka
Do takich zjawisk należy zaliczyć gwałtowne wymłócić nie zdołali. Pusty pomysł pozostał
bogacenie się chłopów, objaw, znamionujący pustym. a co gorsza, wielce nudnym. Nie raokres dewaluacji marki polskiej. Przede- tują go nawet ta.k wyszukane oryginalności,
wszystkiem zaś przestało nas już dzisiaj ba- iak to, ze ;edyue Mżko, które widzimy, _ies~
wić niewymyślne wymyślanie na naszą wła
łóikiem męskiem, że przez okno do syp1alm
dzę ustawodawczą i kiedy słyszymy ze scewdiod:ti. nie chłopiec, lecz wprost przeciwnie,
ny zapowiedzi, że ktoś najgłupszego ze swycli dziewczyna, że jest ona przytem cnotliwa, że
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Ośmieliłbym się postawić tezę: że ten je„
den obraz Mille'a mówi więcej i ździała wię
cej niż setki uczonych traktatów i rozpraw.

1.

Studnia Jakóba, - Burłak z nad
Don Kiszot z Palem
i Patachonem.

Wołgi.

Myliłby się ten, !doby uważał de Mille'a
za naturalistę. Raczej jest on odkrywcą fantastyczności

Okazało się, że apoteoza
być dość dobrym interesem.

.A studjum n6g de Millea'?

sjonizmu może

Tu dopiero po'Kazał Mille, ie . jest świe~·
nym anatomem, który jak mało kto, rozumu~

Utwór, z którego niektórzy niepowołani
krytycy cncieli zrobić „pomnikowe ·dzieło" literatury sjonistycznej wypadł na ekranie blado i mętnie. Metoda pisarska francuskiego
fabrykanta literatury uplastyczniła się niejako w filmie.

grę mięśni.

*

stacie.
Napróżno

Andre Nox łamał się, chcąc nam
kolonji palestyńskiej Cochbasa, napróżno Betty Blythe starała uporać się z
niekonsekwentnie i niejasno
przedstawionym typem kobiety: tancerki, sionistki i prostytutki. ..
podporę

Trudno! Papierowe postacie romansidła
nie zyskały w filmie ani na wyrazie, ani na
sile ekspresji; pozostały tem czem sa. w powieści - marj onetkami.

II

Reżyseria przeciętna.

*

*

Trzeba stanowczo poddać rewizji <fotycliczasowe poglądy na twórczość artystyczną
spółki Pat i Patachon.

Wykonawcy ról tytułowycn daremnie usiłowali wcielić się w obce sobie ducliem po-

pokazać

naturalizmu.

Niektóre sceny są iście kinowe. Zabawl1:
oU.cer.Sw w karczmie (tu pokazał reżyser jak
zmienia się, jak brutalizuje się psychika ludzka na wo;nie), syzyfowa praca burłaków, cią
~t!ących barki nad Wołgą - to istne perły.

mowaoa. Tylko względy natury finansowej
mogły skłonić francuską wytwórnię do zrealizowania tuzinkowego „dzieła" Benoit'a.

1

Uważano icll dotycliczas za klowti6w a
mniej za artystów.
Ostatni film Pata i Patacnona „Don Kiszot" zmusza nas do korygacji oceny dotycnczasowej. Dzieło Cervantesa, ta najczystsza
perła romantyzmu, z wielkim pietyzmem oddane zostało przy pomocy jasnej symboliki
„niemej sztuki".
Trzeba przyznać, że Pat jalto Don Kiszot
i Patachon jako Sanszo Panszo są w istocie
takimi, jakimiv ich sobie wyobrażaliśmy,
czytając książkę Cervantesa.

.
I

.
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tycznie i praktycznie szkodliwe, a stopień, które podcią~aj'ą się pod działanie su~estji.
w jakim dana nauka posługuje się temi poję- 1 Co więcej, tłumaczenie t.J>kie jest nietylko
ciami - miarą jej niedoro?woju i zacofania. bardziej zgodne z rzeczywistością, ale odArgumenty jego, wyłuskane z subtelności te- krywa zarazem przed natńi dziedzinę nooretycznych rozważań autora, dadzą się wych, głębszych zagadnień.i które przysłoni
krótko przedstawić w następujący sposób.
ła sobą fikcją „sug~stji". Mówi się np., że
każdy tłum wykonuje biernie i bezapelacyjProcesów i faktów społecznych minio- j nie, niczem autornal czy stado baranów,
t:.ych (jak np. dziecięce wyprawy krzyżowe wszelkie „sugestje", rzucone mu przez doi słynna w XVII w. „manja tulipanów") czy raźnego mówcę-trybuna. Tyinczascm w rzeobecnych, co do których nie posiadamy czywistości sprawa nie przedsŁ.:twia się bysz(!zegółowych danych o ich ~enczie i przenajmniej tak proslo. żaden, najbMdziej zło
bie~u nie powinno się wogóle tłumaczyć
tousty i fanatyczny przedstawiciel wrogiego
żadnemi pojęciami, choćby takiemi jak „suobozu politycznccro nie 7.najdzie żyw~zego
gestja", naśladownictwo" i t. p. W tych oddźwięku w tłumie socjalistycznym, tak jak
wszystkich zaś procesach, które możemy nie znajch:ie go m.ówca polityczny w tłumie
religijnym. I żadna idea nie spotka si.ę z
szcze~ółowo obserwować i analizov•rać, można się doskonale obejść bez „sugestji" i jej
entuzjastyczną reakcją tłumu, o ile nie jest,
filacji. Owszem, jeśli ją porzucamy, wni- przynajmniej w pewnym stopniu, przystępna
kamy o wiele głębiej w mechanizm przyczy- umysłowości jego jednostek. o i!~ nie apelu-1
nowy tych procesów. To co określa się po- je do tych tt<:zuć i dążno~ci, . które jedynie
mogą !>ię aktualizować w danym tłumie ze
jęciem „sugestii''. czyli pozaświadome reali1
zowanie się psychiczne pewnych „sugerowa- względu na jego jakość i skład społe<:zny, o
nych id2j, zależy, nawet w stanie hipnozy, ile wr~szcie nie towarzyszy jej szereg dalod uprzedniego spełnienia szeregu warun- szych warunków, jak np. prestige społeczny
mówcy i t. p. Przy uwzględnieniu i analizie
kćw. Nietylko w życiu społecznem, ale i
w stanie hipnozy realizacja sugerowanej idei wszystkich tych konkretnych warunków
„sugestja" czy „naśladownictwo" okazuje
zale;~v od sl- 1 1 1nośd i orzekona1'i d~nego indywiduum, od jego właściwości psychicznycli, się nie jakąś właściwośc;ią wyjaśniającą,
od „na!'~awieni"" do ,.sugestii", zależy wre- lecz złożonym procesem dającym się zawsze
szcie cd stosunku społec;,nego tef!o indywi- wytłumaczyć bez użyda tyc::h pojęć, w spo- 1
duum do sugestjonera. Ilekroć te warunki sób zapewne bardziej skomplikowany, ale
p:)ddamy szczegółowej analizie, okazuje się, zato odpowiadaiący rzeczywistości. A więc
badać, badać i jeszcze raz badać i analizoże psychologja uczuć i dażności, zwłaszcza
spo~ccznych i wpływ·u ich na m~sze myś~e: wać życie psychiczne i społeczne w calem
nie i działanie pozwala aam w zupełnosc1 bogadwie jego struktury i dynamiki, a nie
zatvkał jego pl'ob!emó:w m~listem i dowol; i
·:r~'Humaczvć wszystkie te procesy i faktv,

I

F~

Słabym filmem okazała się przeróbka powieści Pierre Benoit p. t. „Studnia Jakóba".
Rzecz ta zupełnie niepotr?~hnie została sfit-

,.,

I

1

Kill(a dobrych: momentów w filmie nie macielskie zakusy swego przyjaciela wobec jego jących zresztą z jego osnową nic wspólnego
żony i kochanki, że wreszcie stroną zdobywto: legendarna walka Dawida z Goljatem,
czą jest w tej komed ji, kobieta, a zdobywaną
Jakób pędzący trzodę i t. d.
mężczyzna. Słowem, można było bez szkoFrancuski „film żydowski" w Warszawie
dy nietylko dla repertuaru teatru polskiego,
spotkał się z obojętnem przyjęciem.
ale i dla zabawy publiczności, pozostawić tę 1
sztukę Paryżowi i nie obarczać nas trudem
* itl *
współpracy z paryżanami w zapomnieniu o
niej.
W powodzi super - szlagierów, jakiemi
Wykonanie komedji w teatrze łódzkim wprost zarzucono ekrany warszawskie wywyraźnie zdradzało nudę artystów, nie zachę różnia się bezwz~lędnie „Burłak z nad Woł
con.ych do wysiłku swemi s.ztucznemi rolami. gi'' Cecil de Mille'a.
i P . .Malicka miała dużo wdz5ęku o wiele
Pomińmy szereg drobnych ucliybień prze· więcej, aniżeli nadali postaci Michaliny auto· rowie. Utalentowana i urodziwa artystka ciwko prawdzie historycznej, nie zwracajmy
warszawska wydobyła z roli wszystko, co 1.!wagi na kilka nieścisłości, a przyznać bę
było z niej do wydobycia, a moie nawet tro- dziemy musieli, że atmosfera rewolucji rosyji chę więcej jeszcze. Z arlyatów łódzkich naj- skiej została oddana z niezwykłą precyzją.
'. lepiej ·wywiązał się z zada.ma p. Krotke, któZadziwiająca rzecz jak Cecil B. de Mille
; remu udało się stworzyć bardzo szczęśli.wie
umiał z melodramatycznej, lichej powieści
j wyczuty Nlpowfodnik męski do postaci Minieznane?,o zupełnie autora zrobić wielką e) '·chalic.y. Mim.o dobrego humortt nie zatracił popeę. Tak! Bo film de Mille'a, „Burłak z
j wdzięku i precyz~i. O reszcie aktorów niema nad Wołgi" jest epopeą.
) co mó"};ić. Ciężko pracewali, by udawać ży
I wych Judzi. Najmniej się to udało p. HorecOto polCazu je nam wielki mistrz j ati re·
! kiej, której al<centy działały raczej drażnią- · wolucja wstrząsnęła, poruszyła i w gruzy wyi co. Zdaje si~ wogóle, że powierzanie tei ar- wróciła stary porządek.
, tystce ról te~o rodzaju pole~a na wielkiem
Tłumy sfanatyzowanycłi' robotników or·
l deporozl1lllie11iu i wyrządza jej krzywdę, bo
l charakter jej niewątpliwego uzdolnienia pre- ganizują się, ruszają, aby przedewszystkiem
rabować i mordować znienawidzonych burt destynuje ją do ról innego typu, w którycn
żujów.
; byłaby siłą prawdziwie cenną.
! Wystawa sztuki nie pozostawiała nic do
To wszystlto co .1maliśmy z opisów 'd zien! życzenia,
nikarskich
jak żywe przesuwa się przed oczaj
emb.
mi
na
ekranie.
,
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mąż z pogodą i humorem traktuje uwo.d zi-

TEATRY WARSZAWSKIE
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nie rozciągliwem pojęciem „sugestji", w którem w)rraziły się raczej nieuzasadnione zakłopotanie
teoretyczne i oportunizm, niż
śmiała, zdobywcza, ostra jak szpada i zawsze czynna myśl ludzka - oto mniej wię
~j rezultat prac Schneersohn'a.

wacji i lenistwo myślenia to bodaj najbar·
dziej „żelazny kapitał" ducha ludzkiego. Co
więcej „sugestia" rozwiązuje te problemy w
sposób mocno ezoteryczny, odwołując się
do działania jakichś wprawdzie powszechnych, niemniej jednak niezbadanych i tajemniczych sił psychicznych, potężniejszych od
Krytyczna zasadniczo inicjatywa autora
znajdzie niezawodnie gorliwych kontynuato- ludzkiej woli. i świadomości. Czyż nie schlebia przyjemnie dumie ludzkiej i „woli mocy"
rów. Czas był już najwyższy na jej podję
cie, jeśli psychologja, zwłaszcza społeczna ponętna myśl, że oto każdy z nas jest źróa wraz z nią i socjologja nie mają ugrzęznąć . dłem a choćby i biernym przedmiotem działania tajemniczej siły, tak osobistej a równa mieliźnie płycizny.
nocześnie tak transpersonalnej,
jak sugeCzy słowo „sugestja" (i jej filjacj~) zni- stja? Boć przecież i sama „uległość'' jej forma i źródła, są również niezawodnym spraw
knie z powierzchni życia?
dzianem naszej wielkości. A skłonności do
W nauce niewątpliwie trzeba się liczyc ezoteryzmu, swoista kombinacja „woli mocy", .
z usunięciem „sugestji" w niedalekiej przy- dążność do „odosobnienia" i innych jeszcze
dążności społecznych, czyż nie jest w tej czy
szłości, jakkolwiek i w tej dziedzinie istnieli
i będą zapewne istnieć uczeni o konserwa- innej postaci powszechną w psychice luclztywnym typie myślenia, którzy starają się , kiej?
utrzymać przy życiu obalone już pojęcia i teTeorja „sugestji" wyrosła z podłoża bezorje. W literaturze pozanaukowej, a zwła myślnego i brzemiennego w szkodliwe teore
szcza w mowie potocznej będzie „sugestja" tycznie i praktycznie następstwa mitu „razapewne przez długie jeszcze lata jedyną cj onalności motywów" kierujących myśle
quasi-naukową .,teorją" życia społecznego.
niem i działaniem człowieka, jako nieudolna
Teorja ta posiada bowiem dwie charaktery- próba wytłumaczenia wszystkich, niezóodstyczne cechy, jakby obliczone na demago- nych z tym mitem zjawisk życia psychicznegiczne '"Yzyskiwanie najsłabszych stron natu- go i społecznego. Zjawisk takich jest wię
ry ludzkiej.
cej, niż nam się wydaje, bo„. bezmała wszystkie. W psychologji i socjologji porzucono
Przy pewnej, może nazbyt już bezpr~ten- już dawno mit racjonalności
życia psychiczsjona!nej obserwacji życia społeczne.go zdaje
nego i społecznego. Czas tedy, aby i specysię „sugestja" tłumaczyć wszelkie jego psyficzny wytwór jego: „sugestja'' zapadła się
chologiczne problemy w sposób chyba najwyw głąb niepamięci.
godniejszy, bo ... jednem, egzotycznie brzmią
cem słowem. Powierzchowność zaś ohserTadeusz Szczurkiewicz.
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Rynek pieniężny i giełda
RYNEK WALUTOWY.
Sytuacja walutowa w okresie sprawozdawczym zmianie prawie nie uległa. Dolary notowano w obrotach prywatnych 8.99
i pół - 8.99 do 8.98 i pół, przy ruchu śred
nim. Za ruble. złote płacono ostatnio 4.73
i pół, za sto rubli złotych żądano 52. 70 dol.
(w tranzakcjach arbitrażowych).
Na giełdzie oficjalnej notowano dolary
bez miany 8.98, czeki i wpłaty na New
'Jork 9.00. Bank Polski płacił za dolary w
dalszym ciągu 8.95, za wpłaty 8.98. W obrotach międzybankowych płacono za kabel na
Nowy Jork 9.02 i ćwierć do 9.03 i trzy
czwarte. Przy zamianie gotówki na .kabel
'dopłacano 3-4 promille, przy zamianie czeków na kabel do 2 i pół promille. Kurs obliczeniowy 100 złotych w złocie wynosił
bez zmiany 173,66, gram czystego złota
5,9816. Z dewiz europejskich wykazał dalszą znaczną zniżkę Mediolan ,jest to jednak
- jak sądzić należy- stadjum przejściowe,
gdyż sytuacja gospodarcza Włoch przedstawia się naogół pomyślnie, a system deflacji
jest przez ministra skarbu nadal stosowany.
Subskrypcja nowej włoskiej pożyczki wewnętrznej dała dotychczas przeszło trzy miljardy lirów. Dewiza francuska utrzymuje
się na mocnym stabilizowanym poziomie.
Ostatnio notowano ją w stosunku do Londynu 122.35 fr. fr. za 1 f. szt. w stosunku do
Zurychu 20.57 i pół fr. szw. za 100 fr. fr.
Wys'o ki kurs franka powoduje rosnący kryzys prodtłkcji francuskiej. Z dnia na dzi~ń
nadchodzą wiadomości o ograniczeniu pracy, a nawet o zupełnem zamykaniu fabryk.
Liczba bezrobotnych rośnie w szybkiem
tempie; w jednym tylko okręgu znalazło się
bez pracy przeszło 7000 robotników.
Z pozostałych walut i dewiz europejskich
wykazywały w ubiegłym tygodniu lekkie
wahania Londyn, Zurych i Wiedeń.
Obrót ogólny na giełdzie dewiz wynosił
przeciętnie 350 do 400 tysięcy dolarów. Całe zapotrzebowanie pokrywał prawie wyłą
cznie Bank Polski, . któr~go zapas walut, dewiz i złota wykazuje w dalszym ciągu pomimo płatności zagranicznych i znacznego odpływu na cele gospodar.cze, znaczny wzrost.
Bilans bowiem Banku Polskiego za ostatnią
dekadę grudnia ujawnił wzrost zapasu kruszcu (złota i srebra) o 2,6 milj. zł. do sumy
138,809,969 zł. Zapas walut i dewiz brutto
zwiększył się o 7,2 milj. złotych do kwoty
164,946,069 zł. W związku z tem wzrosła
różnica kursowa na kruszcu i walutach obliczonych według parytetu o 3,4 milj. do 119,6
milj. złotych. Portfel wekslowy powiększył
się o 14,1 miljł zł. do 321,3 milj. zł., a pożyczki zabezpieczone zastawami o 13,467 zł.
do 9,3 milj. zł. Zaliczki reportowe wykazują
wzrost o 715 tys. do 29,2 milj. zł. Rachunki
w walucie zagranicznej wzrosły o 2 milj. zł.
do 17,3 milj. zł., a zobowiązania reportowe
o 521 tys. zł. do 22 milj. zł. Rachunki żyrowe i inne zobowiązania zmniejszyły się o
9,5 do 142,9 milj. zł. Obieg biletów zwiększył się o 36 milj. zł. do kwoty 592,657,030
złotych. Pokrycie obiegu banknotów w kru
szcu i w walutach wyniosł6 na dzień 31-go
grudnia 46,9 proc. Przyjęty do zapasu banku stan polskich monet srebrnych i bilonu
zwiększył się o 6,3 do 29 milj. złotych. Dług
skarbu państwa w Banku Polskim wynosi
nadal 25 milionów złotych.
Złoty utrzymał się na giełdach zagranicznych w dalszym ciągu na mocnym poziomie i ulegał minimalnym tylko wahaniom.

GOTóWKA i KREDYTY.
Dyskonto prywatne wynosi nadal za dobre weksle dolarowe 1 i trzy czwarte do 2
i pół procent, średnie 3 do 3 i pół procent,
dobre weksle złotowe 2 i pół do 3 procent,
średnie 3 do 4 procent. Stopa procentowa
w bankach państwowych obniżona została
z 13 na 12 procent w stosunku rocznym. W
związku z tern odniżyły bart'hi prywatne stona
pę procentową po stronie kredytowej
15 procent, po stronie zaś debetowej stosują
stawki:
pierwszorzędne banki następujące
przy rachunkach dolarowych i vista 3 proc.,
z jednomies. wypowiedzeniem 5 procent,
z 3-mies. 7 i 6-m.ies. 9 proc. w stosunku rocznym. Przy rachunkach złotowych wahają
się stawki między 5 a 12 procent. Wkłady
w bankach w grudniu i styczniu w porównaniu z listopadem zwiększyły się. Przy wkłct.:.
dach terminowych - stanowią przeszło 80
procent waluty zagraniczne. Dzięki dopły
wowi wkładów zwiększyły banki operacje
krótkoterminowe, pomimo
kredytowe, że redyskonto w Banku Polskim utrzymuje
się na dawnym poziomie. Naogół sądzą, że
rok 1927 zapowiada się dla banków pomyśl
nie, zwłaszcza, że słabsze finansowo instytucje przechodzą w stan przymusowej likwidacji. Z dniem 1-go stycznia b. r. zlikwido-

nr.~

PRZEMYSL

RYNEK AKCYJNY.

Na rynku akcyjnym panowała w tygodwano następujące .banki: Bank Centralny niu ubiegłym bardzo mocna tendencja, spow Warszawie, Bank Towarowy w Warsza- wodowana po części zakupami ze strony kawie, Bank Przemysłowy' Warszawski w War pitalistów zagranicznych, po części zaś
szawie, Bank Centralny w Poznaniu, Bank „haussą" na giełdach wiedeńskiej i berliń
Mieszczaństwa Polskiego w Poznaniu, Bank skiej . . Wszystkie popularniejsze papiery oZiemski. w Katowicach, Bank Zagłębia w siągnęły poważne zyski kursowe. N~jbar
Katowicach, Bank śląski Tranzytowy w Ka- dziej podniosły się Ostrowieckie, które zytowicach, Górnośląski Bank Górniczo-Hut- skały przeszło 85%, następnie Parowóz, Moniczy w Królewskiej Hucie, Bank Ludowy drzejów, Lilpopy, Węglowe i Cukrowe. Akcje Banku Polskiego uzyskały wysoki kurs
w Jabłonce, Bank Kujawski we Włocławku,
Posensche Landbank w Lesznie. Inne banki 92 zł., co przypisać należy głównie wiadonależące do grupy siedemnastu podlegają- mościom o mającym nastąpić 17 lub 18 b. m.
walnem zgromadzeniu akcjonarjuszów Bancych likwidacji już dawniej rozwiązano.
ku Polskiego, na którem uchwalona zostaRuch oszczędnościowy w P. K. O. jest co nie po zatwierdzeniu bilansu dywidenda za
raz większy. W ciągu grudnia liczba ksią- rok 1926 w przypuszczalnej wysokości 11 do
żeczek oszczędnościowych w P. K. O. wzro12 procent. Pożycz k i państwowe b y ły na.
· ·
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ności wynosiła na 1 stycznia 1926 roku wyzszyc •
Na giełdzie nowojorskiej dała się zau12,612,013 zł., a na 1. styczn~a b. r. 23,032.4~8
złotyc.~, . wzrosła więc w c1ą,fiu ~ok~ prawie wazyc znaczna „haussa" na 8-proc. Poż.
podwoime. ~kłady 1.46 sp~łdz1elm kredy- Polską, . która osiągnęła kurs ·95 do 96 dolatbwych wynosiły w dmu 30 hs,topada 1.926 r. rów. Nowojorskie sfery giełdowe rozpu7,671,565 zł., na wkłady kr?tkotermmo~e szczają wieści, jakoby wielkie banki ameryprzypadi;. 4,111,750 zł. ~ druem 1 s~ycz.ma kańskie, jak Morgan, Bankiers Trust i Guab; r. o~n1zył~ Ce~trala F!na~sowa Sp?łdz1el- rante Tru8 t Comp. miały zaofiarować każ
m Un11 Zw1ązkow Społdz1elczych 1 Bank dy na własną rękę Polsce większe pożyczki.
Związku Spółek Zarobk?wy.ch stopę dyskof!
tową prży wekslach społdz1elczych do 11 t
Awil.
pół procent w stosunku rocznym.
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CYNK i Oł.óW.
Rud cynkowych i ołowiany~h wydobyto
w listopadzie 1926 roku w całem państwie

za tonnę
Sztaby za tonnę
Rynek wykazuje

w tygodniu od 30 grudnia 1926 r. do 5 stycznia 1927 r.

(w okresie sprawozdawczym przeciętny kurs funta
Zł. 43.78).
ang.
5.1
30.12
pensy ang.
BAWEŁNA:

=

Oł..óW.

PRZĘDZA

BAWELNIANA
12
1214
Amerykańska 32'
24
24%'
Egipska 60'
Sprzedaż, jak zwykle, o tej porze roku słaba.
WEŁNA.

1

l

1
\

,

j

l

Za

WĘGIEL

Merino najwyższy gat. (prana) za funt ang. 47 47
Merino najwyższy gai. (b'rudna) za funt ang. 26 26
32 · 32
Crossbread przedni za funt ang.
20 20
Crossbread średni za funt ang.
Ceny za wełnę australijską i nowo-zelandską utrzymane, wełna brytyjska tańsza; na szkocką i inne
typy wełny długowłosej popyt wzmożony.

RYż.

30

funty ang.
39,10
39.10
16.10
16.10
ceny za towar z południowo-

Karollna za tonnę
Burma za tonnę
Rynek spokojny,
wschodniej Azji zniżkują.
JAJA.

szyling. ang.

25
25
Za wielką setkę {120 sztuk)
Taniość jaj w styczniu wywołuje zadowolenie.
Wielki popyt za jajami indyczemi i kaczemi.
CUKIER BURAKOWY.
Kryształ za centnar (bez podatku)
Rynek mocny, ceny zwyżkują.

.

ŻELAZO

16.3

16.3

112
107
zniżkują,

27 - 28
26 25 utrzymują się

27
27

po sto-

wyrządza poważną szkodę właścicielom kopalń.

KRótkie

,

wiadomości

POLSKI

gospodarcre.

PRZEMYSL WĘGLOWY W LI- ,
STOPADZIE 1926 ROKU.

Według danych urzędowych ruch w polskim przemyśle węglowym w listopadzie
1926 przestawiał się w cyfrach następują
cych:
Wydobyto węgla:
2,676,000 tonn
Na G. śląsku
746,000 tonn
W Dąbrowskiem
276,000 tonn
W Krakowskiem

Razem

3,698,000 tonn (3,530,000)

widoki na

90
88

dalszą zniżkę.

81,628 tonn (83,613).
Robotników w kopalniach było 8,755
(9,286).
Przywieziono z zagranicy:
16,008 tonn (10,664)
rudy cynkowej
(585)
1,664 tonn
rudy ołowianej
Wyprodukowano cynku surowego 11,050
tonn (10,959), ołowiu surowego 2,490 tonn
(2,334).
Robotników zatrudniano w hutach cynkowych 11,634 (11,372), w ołowianych 598
.
(600).
Wywieziono zagranicę cynku i wyrobów
cynkowych 11,821 tonn (11,729) za złotych
w złocie 9~79,000 - ołowiu i wyrobów
1,147 tonn (975) za 886,000 złotych w złocie.

TRAKTAT Z

NORWEGJĄ.

Dnia 22 grudnia 1926 roku podpisany zo-

stał traktat handlowy między Polską a Norwegją. Rokowania toczyły się kilka lat, mi-

mo, ze stosunki gospodarcze między Polską
a Norwegją nie są ożywione i kolizji prawie
że niem;i.
Kością niezgody była saletra norweska,
dla której Norwegja domagała się tych samych przywilejów 1 z jakich korzysta w Polsce saletra z Chile, przyczem Norwegja nic
_wzamian nie chciała dać. Prócz tego Norwegja domagała się zrównania pod wzglę
dem celnym rybek norweskich z sardynkami francuskiemi. Pierwsza sprawa ma być
uregulowana w drodze ustawodawczej, a
druga sprawa została narazie odroczona.
BUDŻET

NIEMIECKI.

Preliminarz budżetowy Niemiec za rok 1927 prze•
widuje 8,526,479,185 marek n. na cele ogólnej administracji państwowej a 1,976,903,207 marek n. na zobowiązania wojenne, razem więc 10,503,382,392 marek
n. w przychodach i rozchodach, Z tego przypada na
zwyczajny budżet administracji państw. 7,990,019,685
marek n„ na nadzwyczajny 536,459,500 marek n. Na
pokrycie tych jednorazowych nadzwyczajnych wydatków zaciągnięta ma być pożyczka w kwocie
528,318,300 marek n.
NOWY PIENIĄDZ BELGIJSKI.
W ciągu bieżącego miesiąca wydane zostaną no•
we belgijskie banknoty, „Belgi". Oprócz wartości w
,,Belgach" wykazują one równowartość we fr. papie50 fr., 100 Belgów
rowych, a mian. 10 Belgów
500 fr. Za trzy miesiące pojawią się monety po
1, 2 i 4 Belgi, równające się 5, 10 i 20 frankom.

=

=

Sprzedano w kraju:
1,875,000 tonn

(1,659,000}

BEZROBOCIE W ANGLJI.

Wywieziono zagranicę:
1,535,000 tonn

(1,270,000)

Zapasy na kopalniach:
1,202,000 tonn

W tygodniu, kończącym się 24 grudnia, ilość bez•
robotnych w Anglji wynosiła 1,351,000 osób, była
więc o 41,261 osób wyższą, niż w tygodniu poprze-

(1,300,000)

Cyfry w nawiasach odnoszą się do miesiąca października, podajemy je dla porównania.
Z dniem 1 grudnia 1926 roku zarobki robotników węglowych zostały na zasadzie Q- I
rzeczenia komisji arbitrażowej podniesione
o 8 procent. Robotnicy żądali podniesienia
zarobków o 25 procent.

PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ.

(lane).

Nr. 1 za tonnę
Nr. 3 za tonnę
Ceny stale

szyling. amer.

fob.

Sytuacja w Walji jeszcze bardziej niepewna, niż
przed świętami, a widoki są niezbyt korzystne. Eksport stosunkowo się zwiększył, ale nie osiąga dobytych ilości. W licznych kopalniach ruch został ·zastanowiony z powodu niedostatecznego wyładowania
wagonów. Odbiorcy sytuację wykorzystują i wstrzynokrywając tylko bezpomują się z tranzakcjami,
Fakt, że przeszło 50.000
średnie zapotrzebowanie.
tonn zagranicznego węgla przychodzi tygodniowo,

pen-

i,
Pi:zednia pszenna kanadyjska za worek ~ •
22.9
(40 funt. ang.) 23
Za gotówkę można było otrzymać mąkę z natychmiastową dostawą po 22.3 za worek, a po 22.6
na dostawę w pierwszych dwuch miesiącach nowego
roku. Zniżka ceny w Nowym Jorku wynosiła przeciętnie 3 pensy na worku.
5.1
30.12
ZBOŻE.
szyling ang.
10
9.9
Jęczmień za centnar ang.
9.3
9.4
Owies za centnar ang.
Tranzakcje jęczmieniem nieliczne. Łagodna pogoda naciska nieco na cenę. Owies · po 9.3 znajduje
dobry zbyt.

tonnę

Ceny za węgiel koksujący
sunkowo wysokich cenach.

49
46

szyling. ang.

Za

Najlepszy gruby
Secunda
Zwyczajny

funty ang.
· JUT A.
31
301/z
~ Przedni gatunek za tonnę
Rynek wykazuje polepszenie, sprzedaży na maj
'
dokonywano po Ł 32.
MĄKA.

tonnę

30
31
Tranzakcje w ramach od Ł. 28.10 do 30.5, najwyższe ceny za towar miękki, angielski. Spadek w
ci~u roku wynosił ł.. 5 do 6 za tonnę.

iJ

TOPSY (czesanki).
49
Przednie merino 70'
46
Dobre merino 64'
30
Cienkie Crossbread
Topsy wykazują przeciętny spadek ceny o 3
sy za funt w ciągu ·r oku.

stałość,

42.10
42.10
32.15
33
ceny niezmienione.

CYNA.
305
305
Standard za tonnę
Cena w ciągu roku poszła w g.órę o Ł 10,- za
tonnę. Tranzakcje na pierwszy kwartał 1927 r. dokonywane po Ł 296 do 300 za tonnę.

6.95%
6.90
Middling amer.
6.80
6.707'2
na termin
Widoki lepszej sprzedaży, oraz obawa, że znaczna część zbiorów z powodu złej jakości nie znajdzie
zbytu, sprowadziły lekką zwyżkę cen.

I

funt ang.

CYNK.
Płyty'

Rudy żelazuej wydobyto w listopadzie
1926 r. w trzech okręgach górniczych, t. j.
częstochowsko - dąbrowskim, radomskim i
tarnogórskim 25,048 tonn. \Y/ październiku
1926 r. wydobyto 21,643 tonn, a w pforwszem półroczu 1926 wydobywano przecię
tnie w miesiącu 16,551 tonn, zaś w roku 1925
Wyniki
~iesięcznie po 13,446 tys. tonn.
listopadowe są zatem bardzo zadowalniają
ce. ·
Robotników w kopalniach rudy żelaznej
było w listopadzie 4,997, w październiku
4,415, w pierwszem półroczu 1926 przecię
tnie 2,949, a w roku 1925 - 2,385.
Rudy zagranicznej przywieziono w listopadzie 37,816 tonn za 706,000 złotych w zło
cie. W październiku 25,546 tonn za 561,000
złotych w złocie, w pierwszem półroczu
1926 miesięcznie po 26,660 tonn.
Wyprodukowano surówki żelaznej w listopadzie (w nawiasach cyfry za paździer
nik):
5,402 tonn (3,104)
w wojew. kieleckiem
27,681 tonn (24,046)
w wojew, śląskiem
Stali wyprodukowano w listopadzie w
całem państwie 94,065 tonn (81,930). Cyfra
ta oznacza 94 procent zdolności wytwórczej wszystkich stalowni polskich. Od roku 1923, t. j. od obsadzenia Ruhry prz .~z
Francję cyfry takiej nie osiągnięto.
Z zagranicy przywieziono 565 tonn surówki, a wywieziono zagranicę 1,875 tonn.
Robotników w przemyśle hutniczym za·
trudniano w listopad11:ie 38,332 (37,481).

I

KRONIKA aoSPODARCZA
CENY NA RYNKU śWIATOWYM.

ŻELAZNY.

W listopadzie ub. roku

wvdobyto 6,340

dziesięciotonowych cystern ropy naftowej.
Cena za cystP.mę wynosiła 215 dolarów.

dzającym.

O 505 MILJONOW WIĘCEJ Niż W ROKU 1925.
Według obliczeń polskiego Głównego Urzędu Sta.
tystycznego w pierwszych jedenastu miesiącach 1926
1'.· wywieziono towarów wartości 1187 miljonów zło,
tych w złocie, podczas gdy przywóz w tym samym
okresie wynosił 815 miljonów złotych w złocie. Nadwyżka wywozu wynosi przeto 372 miljony złotych w
.złocie. W pierwszych jedenastu miesiącach roku 1925
wynosił wywóz 1158, przywóz 1508, a więc nadwyż.
ka przywozu 310 miljonów dotych w złocie.
SOWIECKI HANDEL ZBOŻEM.
informacji z Amst~rdamu, Rząd Sowiecki
w ostatnich dniach założył w Rotterdamie w formie
Spółki .Akcyjnej stały oddział dla ceiów ci.sportu ro•
syjskiego zboża.
Według

,

Nr. 3

JERZY DE LAFOUCHARDIER.
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Dalszy ciąg.

3)

dwadzieściu me~-~,;

cJ wylotu tunelu,

iuż pod sklepieniem tunelu, Dratwa, gdy jego wzrok przyzwyczaił się do ciemności, uj-

rzał owe trzy ciekawe osobistości.
Poznał dwóch szpiegów szwabskich, znaiomych z aresztu, i, co dziwniejsze, plecy p.
Goldenbachera, którego przecież nigdy nie

widział.

I

„

0

l

My s L I

jeden monok~ mógłby już sobie zafundować

parę,
tego
ziło
wie,
sous

SZEREGOWCA

D R A T Wy

Gdzie ja mogłem te plecy spotkać? ,;
pytał Dratwa sam siebie.
11 m11-11111111E1ci•lli
ill!la--m1--11&1-lmlllBlml„_11cwcw,!f.illl_ _.111e1111•111•e•11uall!mli!mllllmtłllllliC:llBilllmemgawa211a~1mmm111•mawllllll'J1•••1'HCN1111Hó\J11i!łl
Trzej mężczyźni nie byli sami. Toczyli ~....
i-okowania z żołnierzem, który stał na straZnowu w stanie n>t:-zef.wości ,.,kro-~zyłd nierz, zachęcany przez swego mistrza głoży z bagnet~m na broni i zdawał się żądać
wyjc:..śnień :; sprawie ich obecności w tem pan skrytobóiczo do fonełu w B::i:iic:<nolics? sem i gestem, radą i podnietą.
_ Nuże, rusz-że, psia ln·ew, ręką i nogą!
miejscu. \\.yciągnęli z kieszeni dokumenty, 11 Jest to ciężkie przek~oczeni~ orln;śnie do
t\te wsadz;}.j łba pod wodę, fajtłapo iedna!...
pokazali je żołnierzowi, który podziękował policji kolejowej.
_ Balloche! __ kn:vknął Dm.twa, ;nie- : Widzisz, gdybym cię nie był wycfągnąL
skinieniem, i zagłębili się w mroki tunelu.
, No, raz, dvral... Przecie to nic trudnego.„ Co
- To mnie nie dziwi - pomyślał Drat· przytomny z wdzięczt:>.ośd.
Istotnie był to pdkjant Bal!nche, który ; za fujara., co za fujara! A co zrobisz, jak
wa. - Różni;:;a między szwabskim szpiegiem a uczciwym Francuzem polega na tem, odegrał rolę „de~s '<'".'i: machina" wobec swe- l trzeba będzie przepłynąć Ren, aby wkroJ czyć do Szwabów? Masz go, ten znowu wali
że oierwszy ma zawsze papiery w porządku, go stałe~o i wierne::o kHenta.
Adolf zrozurt1J'lł na;.J~, że S'<Jrawa przy- l pod wodę!... Wściec się można!
które mu otwierają wszędzie drogę, i doskoP:rzez cały tydzień Dratwa spełniał ohonałe referencje, dzięki J.;:tórym może się wy- biera obrót pomyślny dl:t Drabry, a niepo-1
migać, gdy nadzwyczajnym zbiegiem okoli- myślny dla niego. Jut chciał się dyskretnie wiązki instruktora ku o.~ólnemu zadowoleczności ma nieprzyjemności z władzą. Wo- ulotnić, gdy Dratwa chwycił ~o za kołnierz. ł niu, przyczem niektórzy jego uczniowie, boLecz jednocześnie dał się słyszeć pod- jąc się napić wody w rzece i chcąc sobie pobec te~o powołam się na tych szwabskich
ziemny grzmot, rosnący z !Jlinuty n"l mintitę. zyskać wz~tlędy surowego profesora, stawiaszpiegów.
_ Bac7.ność! _ krzyknął strażnik. _ To li mu niezliczoną ilość wódek.
I zbliżywszy się do stojącel;!o na straży
Ale ósmego dnia nastąpiła katastrofa.
źołnierza, powiedział, wskazując kierunek, kutjer z Hawru. Przydśnijde się do muru,
W chwili, gdy Dratwa otwierał przed swvm
bo ins::zej pocią~ w;.1.s rozniesie!
w którym znikli jego nieprzyjaciele:
Dratwa przypadł wraz z innymi do ścia- neofitą skarby swego doświadczenia ply- Jestem razem z tymi inspektorami kotunelu, nie puszczając jednak z ręki koł- wackiego, jakiś figlarz zaszedłszy z tyłu,
ny
lejowymi.
pchnął go tak silnie, i:e instruktor znalazł sie
nierza surduta Adolfa.
I poszedł.
·
ob0k ucznia w rzece.
Kurjer przeleciał.
Tamci zaś byli tak zajęci swoją robotą,
Dragłęboka.
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Trzymał ciągle surdut Adolfa, ale surdut twa zaś nie znał nawet podstaw wiedzy, któten się z nimi zrównał.„ Goldenbacher świe, rej udzielał. I byłby utonął niechybnie, gdycił kieszonkową latarką elektryczną, a jego był pusty.
Goldenbacher wskoczył na stopień pę-1 by jego uczeń, wykazując niespod.z icwane
pomocnicy układali starannie lont i rozwijali ~M;ś~~7=.f~:db.ędzie dość dłu~i? _ py- dzącega pociągu i -..viał do Hawru z szybko- zdolności, nie był go uchwycił wpół i, płynąc
fał Goldenbacher . - Mosimy zda.7vć do ścią 80 kim. na ~odzinę. Tylko jego dwaj to- 1 za dwóch, doprowadził zdrowo i cało do
· brzeńu,
warzysze zostali w ręku polici'i,
- 1
·"
schodów i to nie śpiesząc si~ przy mi1' aniu
odczytano w rozkazie słowa
Nazajutrz
Dratwa spoglądał przez chwilę na ubrak
nie, które zdobył na nieprZYJ·acielu, i par- następ. u1'ące:
Czy myślicie, że„.
a.,.
strażni
Lecz ku niepomiernemu zdziwieniu GolB1card Alfred zasłużył na
,,Szereńowiec
sknął śmiechem:
5
clenbachera, odpowiedział mu ńłos Bicarda:
- Niech idzie do djabła!.. O co mi osta- pochwałę w rozkazie dziennym pułku. Bę....... A, kanali'o, ńnoi'ku i'edenf Zobaczysz,
"ak cię pchnę pod koła nai'bliższeńo pociąlfu, tecznie chodziło? O książeczkę wojskową i cląc bowiem . instruktorem pływania, ocalił
Jabyś się oduczył kraść książeczki woJ·sko~e o papiery. Znajdują się one w surducie A- li życie tonącemu koledze".
Dratwa przyjął to, jako słuszne uznanie
dolfa, a surdnt Adolfa trzyi;nam w ręku„.
i nazwiska porządnych ludzi!
Było rzeczą zupełnie zrozumiałą, że Dra- Zresztą Adolf nie ma biletu i jedzie tylko w swej zasługi.
Przecież - pomyślał - jeśli mój utwa stracił zimną krew. Albowiem w oso- kamizelce. Zdaje mi się, Ze w takim m1tn- •
~ czeń wyciągnął mnie z wody, cała zasługa
bie p. Goldenbachera poz ał właśnie Adol- durze nie zajedzie daleko.„
"'Spadą. na mnie. Bo ja, a nikt inny, nauczyfa, tę świnię Adolfa!
łem ~o pływać.
V.
Ale Adolf zimne1· krwi nie stracił. Na coW każdym 1' ednak razie 6ńotów był uczył
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raz ~łośnie1'szy krzyk Dratwy nadbieńał stra J a k Btcar , z ę szy się wo"y1 zosta wynić raczei' wszystko, niż powrócić do funk c.-v1'
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Wtedy Adolf skoczył na swą ofiarę,
żnik.
instruktorskich. Przekonał się bowiem, że
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Bicard z.ńłosi·ł
którą dwa1· inni bandyci pochwycili za ra81
mstru dor p ywania nie oniecznie wytrzy6
·
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V ?~ez~
•
t re-sur-,
miona, i zaczął krzyczeć na całe 5lfardło:
muje próbę wody„.
z .d wud~iest?cz!::;""Y'
Zważywszy to wszystko, Dratwa wolał I
. nem opozn1emem. Ale miał list dz1e1ruco- 1
- Tutaj! Do mr.ie! Trzymamy gol
- Kogo? - zapytał oszołomiony żoł- wego komisarza policji, który spóźnienie to , iść na front. Stawił się do raportu u kapi- I
usprawiedliwił w sposób tak pochlebny dla tana:
nierz.
1
Panie kapitanie, ja się w koszarach
- Szpiega niemieckiego - odparł Adolf Dratwy, że należne mu dwa tygodnie paki
nudzę. I proszę, bym mógł przyłączyć się
Cl!ciał wysadzić w powietrze tunel. zamieniły się na gratulacje.
do pierwszego oddziału, który wyrusza na
Kapitan powiedział mu:
Patrz pan, wszystkie przybory leżą tu na zie
- Ach, to wy jesteście tym zuchem, któ- front.
mi... W sam czas go złapaliśmy.
· bYł 1! ry.„
· ł y, rue
· · og łupta
· JUZ
Dra t wa„ zupe łme
- Wiem dobrze, że jesteście dzielnym
żołni@rzem - rzekł kapitan, ściskając mu
A major dodał:
w stanie wyrzec słowa na swoją obronę.
- Bardzo dobrze, przyjacielu, tylko tak rękę.
Żołnierz obserwował ~o, trzęsąc głową z oI tak na własną prośbę poszedł Dratwa
burzeniem, i miał widoczną ochotę .dokonać dalej!
Wreszcie sam pułkownik, odbywając pe- na front.
na nim doraźnej egzekucji.
W tych krytycznych okolicznościach zja- wnego dnia przegląd oddziałów, zmierzył
VI.
Dratwe 'Wzrokiem i rzekł:
wiła się nowa osobistość, która bynajmniej
Korespondencja wojenna Bic.nrda.
.
- He, heL
nie wpłynęła na poprawę położenia Bicarda.
„10 września 1914 r.
Odtąd wszystkie oczy zwróciły się ku
Oto u wylotu schodków ukazał się ów
„Kochana Eu~enjol '
inspektor policji, który z niewiadomych Dratwie i każdy oczekiwał od niego naddostałem Twój list z prze'd
"Właśnie
przyczyn śledził był Dratwę. Kontuzjowa- zwyczajności. Sposobność nie dała na sietrzech tygodni; piszesz mi, że małemu wyny, kulcjs_cy i widocznie pokiereszowany bie długo czekać.
Dwie kasarnie w Chartre - sur - Voueze kłuł się czwarty ząb; dzisiaj musi mieć już
wskutek upadku na schodach, był niemniej
widocznie wściekły na sprawcę tego upad- były przepełnione wojskiem. żołnierze spa- sześć - tak sprawnie funkcjonuje poczta
li na słomie pokotem. Upał był straszliwy, wojskowa.
kt<.
„Powiadasz, że w merostwie robią Ci tru
a w rozgardjaszu mobilizacyjnym nie można
- Trzymać go mocno! - krzyczał. Aha, pt szk u, złapałeś się! Od rana mam było stosować wszystkich przepisów hygie- dności z wypłatą zasiłku, jako dla żony wojgo na oku.„ Y/idziałem, jak myszkował po ny, jak w czasach pokojowych. To też po skowego, bo nie przedstawiłaś im świadec
kilku dniach wiara zaczęła się drapać za- !wa szczepienia ospy i że na mojej metryce
konńarzach Prefektury.
Było Bicard Alfred Ernest, a na akcie ślubwzięcie,„
Dratwa wzruszy! ramionami.
.
Ernest Alfred.
nym
po·
mądre
powziął
pułkownik
Wówczas
Goldenbacher, alias Adolf, uznał za sto„Daję Ci moje małżeńskie zezwoleństwo,
sowne przedstawić się agentowi policyjne- stanowienie, które odczytano w rozkazie
byś na nich napyskowała i spytała się, za co
mu. Wyciąffnął pe.13iery, z~świadczające, że dziennym.
„Codziennie o godzinie szesnastej aż do 1 biorą pieniądze.
rin ;~Twa s;"' Adolf Bicard i że fest wyborcą z
"Daję Ci też zezwoleństwo małżeńskie,
XVII-go okrcgu. Agent winszował mu przy- odwołania , żołnierze mają być prowadzeni
c;;:ynienia si~ do t!jęcia niebezoiecznego· kompanjami do kąpieli w rzece. Umiejący byś porządnie ':'.Wymvślała stróżkę, jak Ci jezbrodniarza. Zkolei zwrócił się do Dratwy z pływać mog.ą się zgłaszać jako instruktorzy szcze raz będzie robiła niestosowne uwagi;
teraz nie czas na wycieranie nóg w rogóżkę,
pływania".
żądaniem wyiawienia swej tożsamości.
Tu musimy wyjawić jedną słabość Dra- kiedy jest wojna a mąż na froncie.
- Teraz już nic nic wiem - odparł Dn:.„Pytasz się, gdzie teraz jesteśmy.
twa w zaP1yśleniu. - Ale zdaje mi się, że twy. Miał on głęboką odrazę do wody, i to
esteśmy w A ... , na północ i trochę na
„J
zejak
wev:nętrznem,
użyciu
jej
w
zarówno
jeżeli ten pan nazywa się .Alfred Bicard, ja
nie chciał jej lewo od T„. Szwaby są podobno w S„. To
wnętrznem. Innemi słowy powinienem się nazywać Goldenbacher.
jest wszystko, co ci mogę powiedzieć. Mywidzieć w swej szklance i nie znosił nawet
-- Domyt1ałem się tego - rzekł agent.
ślę, że Ci dobrze wytł6maczyłem„.
- No wiesz, ty kanaljo,., - mruknął samej ~yśli o zimnej kąpieli.
„Nie wystrzeliliśmy jeszcze ani jednego
Otóż Bicard, odznaczający się zmysłem
przez ,,;r;by osłupiały Dratwa.
naboju. Maszeruje sie tylko i maszeruje, a
następującą
zauważył
- Tak - potwierdził inspektor. - In- spostrzegawczym,
dywiduum, nazwiskiem Golde'.1bt:icher, j~st rzecz: instruktorzy pływania, kierujący ką nikt nie wie dokąd. \Vieczór na etapie mam
oddawna poszukiwa~e przez policję, jako pielą innych, sami nie kąpali się wcale; sto- nogi zupełnie nieprzytomne. Są niepodobne
podejrzane. Poznałem tego ptaszka odrazu jąc na brzegu, dyrygowali ewolucjami wod- do ludzi.
„Jak jut piszę o niepodobnych do ludzi
na podstawie rysopisu.„ No, chodzmyl.„ nemi, nie biorąc w nich nigdy udziału.
muszę Ci po wiedzieć coś o baronie.
nogach,
jasię,
zameldował
Dratwa
tego
Wobec
Oddam go w ręce policjanta, które~o przyko instruktor. I jeszcze tego samego dnia To jest dziwak, jakich mało. Służy w tej sa- '
prowadziłem.' Będzie się go przesłuchiwać
z wybiciem czwartej po południu można go I mej sekcji, co ja. W cywilu był z fachu mi- .
w aresztach.
jak spełniał nad rzeką swe lioncrem; to bardzo honorowy zawód.
było widzieć,
wvnurzvł
mrol:·)•:1
i::
·1ł
2'
ś\•rl
-:
;f'r
b ~ ~·~l -;:t
prócz tego, że miał lokajów i auta, nosił w
funkcje.
.
'
tją policjant w mundurze.
prawem oku monok {moiem zd'lniem, nie
Wyglądał wspaniale, kiedy dzierżył line,
- Co? .- odezwał się ten ostatni tonem
po pańsku dla miljonera nosić tylKo
bardzo
żołnieszczęsny
się
miotał
końca
której
u
wvrzutu. - To znowu pan, panie Bicard?
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„Od pierwszego dnia nie mogłem się na
gościa patrzeć.

Nic mnie tak nie mier-

w czasach pokojowych, jak ci hrabio-

co to ciągną przez słomkę wódkę za 15
i szastają się z dziewczynkami, pokazującemi swe suknie po tysiąc franciszków.
tylko, bom sobie my„Ale
ślał: „Co ·ten baron ze sobą zrobi, jak się zacznie taki naprawdę marsz? Nie będzie
przecie miał sługusa do noszenia walizy ani
auta do nosz~nia jego samego. N apewno
zame!duje się chorym i będzie jechał na wozie".
„Tymczasem wcale nie. Baron maszerował całkiem przyzwoicie. Przy wyruszaniu
wyglądał, jak zdechlak; ale u celu nie wyglądał, jak większy zdechlak. Wieczór na
adpoczynku ściąga buciary i jedwabne skarpetki, trochę za ładne dla zwykłego szeregowca. Potem bierze z torby pilnik i zaczyna sobie spokojnie robić pydykurę. Rzadko
się ma takie widowisko. Cała sekcja razem
z kapralem zbiega się, by je zobaczyć.
„Jest · jeszcze inna rzecz, dla której bardzo lubię barona: nie ma w sobie nic pozy.
Jak mu coś dogryza, jak się czemuś dziwuje
albo jak mu ktoś gra na nerwach, mówi to
samo znane słowo, co pierwszy lepszy wiarus (nie potrzebuję ci go pisać, prawda?).
„A przytcm nie jest skąoy. Kieszenie ma
m.faszerowane cygara;ni; i to cyP,arami w
obrączkach, moja pani. Pożycza je każdemu z nas kto nie ma ani fajki ani tytoniu, a
do palenia - tylko rodzoną gębę. Rozumiesz więc, że wszyscy prędko wypalają fasowany tytoń, by dostać cygaro od barona.
„Ale na tern nie koniec. Baron zachował jedno zawodowe przyzwyczajenie miljonera: nie może spać bez poduszki. Huk ar"'szystko to
mat des7cz zun'110 w nońt'
0
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ale bez -poduszki
mu 'nie przeszkadza;
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· kł a d ztemy
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rowie albo na zańoru'e buralro'w (n1'e moz"esz
~
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'
sobie wyobrazić, ile jest pól buraczanych w
tej okolicy, gdzie bawię na wigiljaturze), baron wynajmuje sobie na noc jakiegoś zażyw
nego kolegę, który mu służy za poduszkę, za
opłatą piętnastu cyf!ar. Dzięki temu, żołnierz taki ma co palić przez cały tydzień, a
baron chrapie, jak w pałacowych puchach:
możnaby mu strzelać koło uszu z armat a
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nieobudziłby się.
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„No, dowidzenia, Eugenjo. Staraj się zanadto nie przejmować. Pozdrów ode mnie
swoją mamę; i powiedz jej także, że wprawdzic przed wyjazdłem nazwałlem ją stkarą Irkopuchą, ale to by o nieumyś nie i ta ty • o
dla żartu, i że już się na nią za to nie gmewam.
" Cału1'ę Ciebię i dzieciarnię
Twój oddany Ci mąż
Alfred".
„27

września

1914 r.

„Kochana Eugenjol
„Już przeszło dwa tygodnie nie mam od
Ciebie wiadomości. Ale wiem, że do mnie
piszesz. Tylko, że od tego czasu przeprowadzałem się dwadzieścia trzy razy a nie
było stróżki, którahy za mną wysyłała listy,
- więc musiały one gdzieś utknąć. Trzeba
się pocieszać, że nie wszystkim zaginęły„.
U nas jak przychodzi listonosz i ma list, zaadr-esowany do kogoś nieznanego, znajdzie
się zawsze jakiś żołnierzyk - sierota, który
wyciągnie po taki list rękę: „Daj pan w każ
dym razie!"„. Otwiera kopertę, korzysta z
pocałunków i serdeczności, które tam sa i
płacze, jak bóbr, na myśl, że one mogłyby
być naprawdę dla niego.„ Jak widzisz, czło
wiek na froncie zupełnie baranieje, nie dostając listów od swoich.
„Pozatem - tak długo maszerowaliśmy,
aż zobaczyliśmy wreszcie Szwabów. Dochodzę nawet do przekonania, że widzimy ich
za dużo.
„Nie mam jeszcze tej pikielhauby, com Ci
Natknąłem się wprawją obie<:ał posłać.
dzie na. jedną, ale była w niej jeszcze głowa
jej włatkidela. To mi ją obrzydziło. Jak
znajdę inną, to ją dla Ciebię zabiorę.
„Co do barona, jest on dla nas zawsze
wielką sensacją razem ze swoją miną starego darmozjada.
„W sobotę zakatrupił szesnastu Szwabów ośmnastoma nabojami. To jest dowo··
dem, że klasy' posiadające trudnią sią w mło~
dości strzelar:iem do ~ołebi... Przytem ba··
ron nie lubi się męczyć. Strzela sobie po amatorsku, leżąc na brzuchu i trzeba mu podawać nabitą pukawkę. Jeśli podczas tego
musi sobie obetrzeć nosa, woła do tego któregoś z knlegów. W życiu jeszcze nie widziałem podobnego lenia.
fD. c. n.),
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WYDZIAŁ REJESTRU HANDLOWEGO
sĄnu OKRĘGOWEGO w ŁODZI
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z dnia 16 stycznia 1927 r.

Nr. 3

(nieobecny) i Władysław Stala (nieobecny). F.agene
' May z Hamburga. Zastępcy Ginseppe Bucalo z Wiednia, Feliks Ludwik Ryze z Warszawy, Marszałkow•
ska 148. Dyrektorami zarządzającymi są: Lucjan Wolski, Emilji Plater 20 i Roman Dobrowolski, Al. Jerozolimskie 36, obydwaj z Warszawy. Wicedyrektorem
Władysław Niemirowicz-Szczyt, Smolna 23 z Warszawy. Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i osób
i prowadzi jej interesy. Korespondencję podpisuje
jeden członek zarządu. Weksle, pełnomocnictwa, urnowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne oraz
żądania zwrotu sum z instytucji kredytowych podpisuje dwóch członków zarządu. Do odbierania z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów dostateczny
je~t podpis jednego z członków zarządu, Wincentemu
LE:wensteinowi i Rudolfowi Starkowi udzielono prokury dla oddziału w Łodzi z prawem łącznego podpisywania za ten oddział. Spółka Akcyjna. Statut
jej zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, opublikowany został w Nr. 285 MoNr. 742/B. „Polsko - Holenderska Fabryka ·lamnitora Polskiego z dnia 31 grudnia 1919 r.-.. Dalsze
pek elektrycŻnych „Philips", Spółka Akcyjna". Siezmiany i uzupełnienia statutu opublikowane zostadzibą spółki jest Warszawa, Karolkowa 36/44. Odły w Nr. 36, 38, 157, 24 i 119 Monitora Polskiego
Celem spółki
dział w Lodzi, ul. Piotrkowska 105.
z dnia 15 i 17 lutego i 14 lipca 1921 r., 30 stycznia
je;t budowa i eksploatacja fabryki lampek elektryczi 29 maja 1923 r. Akt organizacyjny zeznany został
nych, oraz wszelkich przedsiębiorstw związanych z tą
przed notarjuszem Wyganowskim w Warszawie dnia
Kapitał zakładowy obecnie wynosi 83
fabrykacją.
9 maja za Nr. 623.
tys. zł. po·d zielony na 8.300 ·akcyj. 'Dyrektor zarzą
dzający: Fr~derik Willem Walterscheid, Warszawa,
Nr. 746/B. „St. Ebert, Spółka z ograniczoną odKarolowa 36/44. Członkowie ·Rady Zarządzającej:
powiedzialnością". Kupno i sprzedaż towarów galanAntoni Fryderyk Philips, Piotr Mikołaj Leonard Staal,
teryjnych, bielizny i wyrobów dzianych. Siedziba
Otton Mateusz Eugenju.sz Loupart wszyscy w Holanspółki jest Łódź, ul. Główna 6. Kapitał zakładowy
dji Eiudhówen, Edward Borkowski, Wspólna 7, Tocałkowicie wpłacony wynosi 12.000 zł. podzielony na
masz Ruśkiewicz, Smolna . 23 obaj w Warszawie. Za120 udziałów po 100 zł. każdy. Zarząd stanowią:
stępca: Jan Borkowski, Lwowska 15 w Warszawie,
Główna 6 i Marian Kołodziejski,
Stanisław Ebert,
zastępują spółkę wobec władz i osób i prowadzą jej
Wólczańska 63 obydwaj w Łodzi. Wszelkie zobowią
interesy. \Veksle, umowy, kontrakty, zobowiązania,
zania w imieniu firmy podpisują pod stemplem firmoczeki, żyra i plenipotencje winny być podpisywane
wym każdy z zarządców samodzielnie. Spółka z oprzez samego dyrektora zarządzającego lub przez
Akt spółki zeznany
graniczoną odpowiedzialnością.
dwuch członków Rady Zarządzającej. Korespondennotarjuszem Wł. Jeżewskim w Łodzi
został przed
c~e nie zawi~r~jące zobowiąz~~· pokwi~ow~nia z . od- dnia 23 listopada 1926 r. Nr. rep. . 3063. Termin trwab1oru wszelk1e1 korespondenc11, towarow 1 nalezno- · nia spółki określony został do 31 grudnia 1927 r. z
Rady Zarządzającej.
ści podpisuje jeden członek
automatycznem rocznem przedłużeniem.
Podpisy winny być kładzione pod stemplem firmy.
Nr. 747/B .Auto - Radjo -lGnoreklama, spółka
Prokurentami . firmy z prawem łącznego podpisywaz . ograniczoną oc1~wiedzialnością". Celem spółki
nia są: Jan Szrade, Wolska 66, Cornelis van Ravenjest prowadzenie ni całym obszarze Rzeczypospolitej
swaay i Lambertus Henrikus Adrianus Georgius CuPolskiej przedsiębiorstwa reklamowego · na podwoziu
st.ers wszyscy w. Warszawie.. Spółka Akcyjna. Stasamochodu. 'Siedzibą spółki jest Łódź, ul. Piotrkowtut spółki zatwierdzony został przez Ministrów Przeska 101. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony
m_ysłu i Handlu oraz Skarbu i opublikowany w Mowynosi 12,000 złotych podzielony na 300 udziałów po
nitorze :Polskim z dnia 24 czerwca Nr. 141. Akt or40 zł. każdy. Zarząd stanowią: Bronisław Nowaganizacyjny zezn~y został _·przed notarjuszem Kurkowski; Rzgowska 471 Bolesław Freilich, Al. Koś
manem w " ;lrszawie . dnia ' 16 września 1922 i. za
ciuszki 26 i Roman Jan Wojtkowski, Wólczańska 135,
Nr. 2210.
Łodzi. Weksle, .czeki w. imieniu firmy
wszyscy
Nr. 743/B. „Z~łady Przewozowe ,,Bergman•',
a w zastępstwie
podpisują Nowakowski i Freilich,
Prowaspółka z ogranlczoną. odpowiedzialnością".
odpowiedzialnoś
ograniczoną
z
Spółka
W~jtkowski.
dzenie przedsiębiorstwa przewozowo~ekspedycyjnego.
notarjuszem E.
przed
został
zeznany
spółki
Akt
cią.
Kapitał
Siedzibą spółki jest Łódź, . ul. Pi::zejazd 78.
Trojanowskim w Łodzi, dnia 10 kwietnia 1926 roku
zakładowy 'całkowicie wpłacony wynosi 10.000 zło•
Nr. rep. 2747. Termin trwania spółki dziesięcioletni
tych podzielony na 100 udziałów po 100 zł. katdy.
automatycznem trzechletniem przedłużeniem z jez
Zanąd stanowią: Adolf Bergman, Kiliński~go 133 i·
dnego okresu trzyletniego na drugi dokąd nie nastą- Artur Bergman, Dolno-Wschodnia 6 obydwaj w Ło
pi notarjalne wymówienie, którego ze wspólników.
dzi. Wszelkie dokumenty, zobowiązania, czeki, żyra,

Nr. 741/B. „Wytwórnia Brukm:sko - Betoniarska,
z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedzibą
Celem spółki
spółki jest Łódź, ul. Kilińskiego 178.
jest prowadzenie robót brukarskich, betoniarskich
i tym podobnym. Kapitał zakładowy całkowicie
wpłacony wynO"Si 10.000 złotych podzielony na 80
Zarząd stanowią
udziałów po 150 złotych każdy.
wspólnicy: Józef Bednarczyk, Al. Kościuszka 93 i Kazimierz Miiller, Kilińskiego 178 obydwaj w Łodzi.
Umowy w przedmiocie kupna ewentualnie sprzedaży
nieruchomości, oraz ograniczenia i obciążenia tychże
winny być podpisywane przez obydwóch członków
Inne zobowią
zarządu łącznie pod stemplem firmy.
zania mo:!:e zawierać w imieniu spółki katdy z człon
ków zarządu samodzielnie. Spółka: z ol!raniczoną
odpowiedziali,tością. Akt spółki zeznany został przed
notarjuszem J. ł{:rzemieniewskim · w Łodzi dnia 12
marca 1926 r. Nr. rep. 1021. Termin trwania spół
ki roczny z automatycznem rocznem przedłużaniem.
Spółka

Do rejestru Handlowego w Łodzi Działu A i B wniepisuje wszelkie zobowiązania i dokumenty. Intercyz
siono następujące wpisy za Nr. Nr.
wspólnicy nie zawierali.
Nr. 10656/A. „Jan Dzwonek". Sklep spożywczy.
Nr. 10672/A. „Menachem Fogel". Sprzedaż meFirma istnieje od 1 kwietnia 1924 r. z siedzibą w Lobli własnego wyrobu. Firma istnieje od 1-go marca
dzi, ul. Karolewska · 28. Właśdciel Jan Dzwonek,
1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Główna 47. Właści
Karolewska 28 w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
Menachem Fogel, Główna 47 w Lodzi. Na mocy
ciel
Nr. 10657/A. „Szymon Borkowski". Sprzedaż
intercyzy ustalona została między właściciel~m
aktu
·pieczywa i artykułów spożywczych. Firma istnieje
i jego żoną wyłączność . majątku i wspólność
firmy
'od 1 stycznia 1925 r. z siedzibą w Lodzi, Żeromskie
dorobku.
zawarł.
nie
' go 64 w Lodzi. Intercyzy
Nr. 10673/A. „J. Geilke i R. Tolg". Zakład juNr. 10658/A. „Abram Dinsztojr.e.' Drobna sprze,
bilersko-zegarmistrzowski oraz wyrób i sprzeda:!: u! daż artykułów spożywczych i nabiału. Firma istbiorów dziecinnych. Firma istnieje od 18 listopada
; nieje od 1898 r. z siedzibą w Łodzi, · ul. Piotrkowska
1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 105.
Nr. 123. Abram Berek Binsztok, Piotrkowska 123 w
Właściciele: Ida Geilke, Piotrkowska 105 i Reinhold
Łodzi. Intercyzy nie . zawarł.
Tolg, Kilińskiego 176, oboje w Łodzi. Spółka firmoNr. 10659/A. „Lajbuś Halber". Sprzedaż gotowa. Termin trwania spółki określony został do 31-go
. wych tibiorów. Firma istnieje od 1 lipca 1926 r.
grudnia 1928 r. z automatycznem rocznem przedłu
. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowomiejska 6 w Łodzi. InWeksle, czeki, przekazy, żyra, umowy i
żeniem.
tet"cyzy nie zawarł. Właśc. Lajbuś Halberg, Nowowogóle wszelkiego rodzaju zobowiązanja podpisują
miejska 5 w Łodzi.
obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym.
Nr. 10660/A. „Franciszek Jankowski". Sklep
ze wspólników ma prawo w imieniu spółki
Każdy
rzezmczy. Firma istnieje od 1 października 1926 r.
samodzielnego podpisywania korespondencji, podań
z siedzibą w Łodzi, ul. Konstantynowska 52. Wła
do władz, prokur, pełnomocn~ctw adwokackich ·i
Konstantynowska 52
ściciel Franciszek Jankowski,
wszelkich dokumentów nie mających charakteru zow Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
odbierać towary, przesyłki, pieniądze i
bowiązań;
Nr. 10661/A. „Wolf Blaułarb". Sklep spożyw
wobec
spółkę
korespondencję oraz reprezentować
czo-kolonjalny. Firma istnieje od 1911 roku z siedziwładz i osób. Intercyz nie zawierali.
Właściciel Wolf Dawid
bą w Łodzi, ul. Kątna 36.
Nr. 10676/A. „Kaliko, właściciel Markus AuerBlaufarb, Kątna 36 w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
bach". Komisowa sprzedaż płócien introligatorskich
Nr .10662/A. „Abram . Morgensztern". Tkalnia
Ludwik Geyer,
Zakładów Przemysłu Bawełnianego
mechaniczna. Firma istnieje od 1 października 1925
Firma istnieje od 6 grudnia 1926
Spółka Akcyjna.
roku z siedzibą w Zgierzu, tJ.1. Dąbrowskiego 4. Wła
roku z siedzibą w Łodzi, ~!. Wólczańska 37. Właści
ściciel Abram Morgensztern, Piłsudskiego 45 w ZgieMarkus Auerbach, Kaiserallee 18 w Ęerlinie.
ciel
rzu. Na mocy aktu intercyzy ustalona została mię
Prokurentem firmy z prawem samodzielnego podpid~y właścicielem firmy i iego żoną wyłączność masywania' takowej jest Oskar Adler, Łódź, Konstantyjątku i wspólno.ść dorobku.
nowska 3. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 10663/A. „Ignacy Rossalski". Zakład poNt. 10677/A. „Bolesław Jankowski". Sprzedaż
wroźniczy. Firma istnieje od 1 października 1926 r.
wyrobów ż'elaznz:,,ch, naczyń kuchennych i galanterii.
z siedzibą w Rudzie Pabjanickiej, ul. św. Jana 1.
Firma istnieje od 6 października 1926 r. z siedzib:!\
Właściciel Ignacy Rossal~ki, Pusta 4 w Łodzi. Na
w Łodzi, Piotrkowska 91. Właściciel Bolesław Janmocy aktu intercyzy ustalona została między wła
kowski, Pomorska '55 w Łodzi. Intercyzy nie zamajątku .i
ścicielem firmy i jego żoną wyłączność
warł.
wspólność dorobku.
Nr. 10664/A. „MHdel Benet". Sklep spożywczo
Nr. 10678/A. „Oswald Golin'', Sklep spożyw
kolonjalny. Firma istnieje od 1 stycznia 1916 roku
czy. Firma istnieje od 1 listopa<la 1926. r. z aiedzibą
z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 33. Właściciel
w Łodzi, ul. Kopernika 59. Właściciel Oswald Golin,
Mendei Majer Benet, Kopernika 33 w Łodzi. InterKopernika 59 w Lodzi. Intercyzy nie zawarł.
cyzy nie zawarł.
Nr. 10679/A. „Hurtownia Konfekcji, właściciele
Nr. 10665/A. „Mina Drzewiecka". Handel toJakób Glazer i Alojzy Nozdrzykowski". Hurtowa
warami kolonjałnemi i spożywczemi. Firma istnieje
sprzedaż konfekcji. Firma istnieje od 1 października
oJ 16 listopada 1926 r. z siedzibą w Zgierzu, 1-go
1926 r. z siedzibą w Łodzi, ut Piotrkowska 73, odMaja Nr. 7. Właścicielka Mina Drzewiecka~ Czasz.
dział- w Bydgos~czy, Stary Rynek 10. Właściciele:
kowska 1 w Kaliszu. Prokurentem firmy z prawem
Jllkób Glazer i Alojzy ·Nor:drzykowski obydwaj Niesamodzielnego podpisywania takowej jest Herni~n
dźwiedzia 18 w Bydgoszczy. Spółka firmowa. TerAst, zam. w Zgierzu, ul. 1-go Maja Nr: 7. Intercyzy
min trwania spółki określony został do 31 grudnia
nie zawarła.
1929 roku z automatycznem rocznem przedłużeniem
Nr. 10666/A. „L. Muszyński i W .Wawrzyniak".
jednego okresu rocznego na drugi dopóki nie naz
r.
1926
lipca
1
od
istnieje
Firma
Zakład fryzjerski.
wymow1enie któregokolwiek ze wspólników.
stąpi
p~łnomocnictwa i t. p. podpisuje każdy z członków
z siedzibą w Łodzi, ul. Cegielniana 45. Właściciele:
zobowiązania; weksle, czeki itd. podpisują
\1i'/sz.elkie
samodzielnie pod stemplem firmy; weksle
zarządu
Leon Muszyński, Zakątna 28 i Władysław Wawrzyobydwaj wspólnicy łącznie. Intercyz wspólnicy nie
obydwaj łącznie pod stemplem firmy. Każdy z człon
niak, Piotrkowska 232, obydwaj w Łodzi. Spółka
zawarli.
ków zarządu samodzielnie ma prawo w imieniu· firfirmowa. Termin trwania spółki określony został do
my prowadzić sprawy sądowe, reprezentować . spółkę,
31 grudnia 1927 roku z automatycznem rocznem przeNr. 10680/A. „Henryk Kutner, Izydor Warszawwobec władz i osób, otrzymywać wszelkie należnaWeksle, przekazy, czeki, żyra i wszeldłużeniem.
ski i Spółka". ' Kupno i sprzedaż wszelkiego rodzaści, podnosić z banku wszelkie sumy. Spółka z ograkiego rodzaju zobowiązania podpisują oby.d waj
ju przędzy. Firma istnieje od 21 lipca 1926 r. z sieodpowiedzialnością. Akt spółki zeznany zoniczoną
wspólnicy łącznie pod stemplem firmy. Każdy ze . dzibą w Łodzi, · ul. Piotrkowska 46. Właściciel: Hens.tał 'przed notarjuszem L. Kahlem w Łodzi, dnia 28
wspólników samodzielnie w imieniu firmy ma prawo
ryk Kutner, Andrzeja 24, Izydor Warszawski, Piotrpaźdżiernika 1926 r. Nr. rep. 14183. Termin trw'.lpodpisywać koresponqencję, podania do władz, peł
kowska 29, Moszek Anszel vel Maurycy Piotrkowski,
spółki trzyletni z automatycznem przedłUżeniem.
nia
nomocnictwa adwokackie i wszelkie dokumenty nie
Żeromskiego , 46, Berysz vel Bernard Piotrkowski, Nawrot 7 i Dawid Fuks, Piotrkowska 143 wszyscy w
mające charakteru zob.owiązań: odbierać towary, pieNr. 714/B. „Polska Społka Ki,nematograliczna
niądze i inne należności, przekazy, pr~esyłki, listy
Łodzi. SJ?ółka firmowa. . Termin trwania spiółki o- 1
spółka z ograniczoną odpowiedzialno• „Lechfilma"
"Intercyz nie
pieniężne i w~zelką korespondencję.
kreślony żostał · do _31 gr-udnia 1928 r. z automatyczspółki· w Warszawie Czysta 1 Ods·ie dz'ba
ś • "
1
' .
'
zawierali.
nem di!iuletniem . przedłużeniem z jednego okresu · cią •
diiał w . Łodzi pod nazwą „Reduta", 'Lódź, Narutowi·
Nr. 10667/A. „Zygmunt Raabe". Fabryka wyro~
dwuletniego na drugi dotąd dopóki nie nastąpi recza 20. Celem spółki jest prowadzenie składu mabów metalowych. Firma istnieje od 1 października
ientalne wymówienie ktÓr~gokolwiek ze wspólników.
szyn i narzędzi kinematograficznych 'oraz obrazów
1919 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Orla 13. Właściciel
Weksle 'vłasn~, tak ~wane akcepty oraz traty winfilmowych. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony
Zygmunt Ferdynand Raabe, Orla 13 w Łodzi. Interny być podpisywane pod stemplem firmowym przez
wynosi .999,950 marek podzielony na 7 udziałów. Za1
·
.
poz
cyzy nie zawarł.
jednego z braci Piotrkowskich łącznie z jednym
rząd stanowią: Maurycy Rys, Ogrodowa 25 w WarWszyscy . wspólnicy z wyzostałych wspólników.
Nr. 10668/A. „Teofil Gołkowski". Sklep rzeź
szawie. Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i osób
moc11
jątkiem Henryka Kutnera intercyzy zawarli,
niczy. Firma istnieje od 1912 r. z siedzibą w Łodzi,
i prowadzi jej interesy. W szellfą korespondencję
·
mawyłączność
których to intercyz ustalona została
ul. Nawrot 11. Właściciel Teofil Golkowski, Nawrot
podpisuje jeden z zarządców. Weksle, pełnomocni.
jątku i wspólność dorobku między wspólnikami a ich Nr. 11 w Łodzi. Intercyzy nie zaw11:rł.
ctwa, umowy, kontrakty, akty prywatne, hipoteczne
·
· małżonkami.
•
Nr. 10669/A. „Lemel Leszczyński". Sprzedaż
i notarjalne, czeki i wszelkie inne dokumenty podp1.
,
.
papieru. Firma istnieje od 1 listopada 1926 r. z sieNr. 740/B. „Handel trzodą chlewną i eksport
su1e dwoch zarządców. Maurycy Rys mianowany zodzibą w Łodzi, ul. Pomorska 25. Właściciel Lemel ' "Karnonja'', spółka z ograniczoną odpowiedzialnosamodzielstał dyrektorem zarządzającym z prawem
•
Na mocy aktu
Leszczyński, Pomorska 25 w Łodzi.
ścią". Siedzibą spółki jest Lódź, Inżynierska 1. Cenego podpisywania firmy. Józefowi Landau, Polna
firmy
.
.
.
intercyzy ustalona została między właścicielem
·
lem przedsiębiorstwa jest handel trzodą tak we64 t Edwardzie Rys, Hoza 23 obo1gu z Warszawy u.
i jego żoną wyłączność majątku i wspólność dorobku.
wnątrz kraju, jak i zagranicą w drodze eksportu. dzielono prokury z prawem podpisywania przez oboiNr. 10670/A. „Dawid Erster i Aron Pinkus KemKapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000
ga prokurentów weksli, żyr i akceptów oraz do saWyrób i sprzedaż towarów manufakturopińi;ki'',
złotych podzielony na 50 udziałów po 100 zł. każdy.
modzielnego podpisywania umów, kontraktów, czewych. Firma istnieje od 1 lipca 1924 r. z siedzibą
Zarząd stanowią wspólnicy: Aleksander Radziszewków, pełnomocpictw, pokwitowań i wszelki:ch dokuw Łodzi, ul. Piotrkowska 66 ' (sprzedaż), wyrób -zaś
ski, Kopernika 45, Bronisław Piestrzy1\ski, Pomorska
mentów ! zobowiązań. Spółka z ograniczoną odpow Zduńskiej Woli Właściciele Dawid Erster i Aron
68 i Oskar Aleksander Dehmel, Wierzbowa 44 wszywiedzialnością. Akt spółki zeznany został przed noPinkus Kempiński zam. w Zduńskiej W qli. Spółka
scy w Łodzi. Weksle, umowy, kontrakty, · akty notarjuszem m. st. Warszawa, Tyborowskim, dn. 6 sierfirmowa. Termin trwania spółki nieograniczony.
tarialne i ·hipoteczne, prokury, pełnomocnictwa, cepnia 1921 r. Nr. rep. 6457. Term"in trwania spółki
Każdy ze wspólników ma prawo podpisywania samosje', · czeki, żyra i inne · zooowiązania podpisuje Dehokreślony został do 31 grudnia 1924 r. z automatyczdzielnie w imieniu spółki wszelkich zobowiązań, weml:ll '' satnotłżielnie lub dwaj . pozostali członkowie zanem trzyletniem przedłużeniem.
ksli, czeków, :iiyr, pełnomocnictw, odbierać wszelkie
Otrzymywać należności, kwitować z
r:,;ądu łącznie.
Nr. 745/B. „Polski Lloyd, Spółka Akcyjna'•. Siespółkę
korespondencję, · · reprezentować
należności,
ich odbioru, podnosić pieniądze z poczty, telegrafu,
spółki w Warszawie, Jerozolimska 36 i oddział
dziba
wobec władz i osób. Wszelkie dokumenty urzędo
korespondenpodpisywać
korespQndencje;
przesyłki,
w Lodzi, Kilińskiego 45. Celem spółki jest transport
we podpisywane będą bez użycia stempla, zaś wszycję, reprezentować spółkę przed władzami i w inwszelkich ładunków lądem i wodą w obrębie Pań
stkie inne pod stemplem firmy. Intercyz nie zastytucjach sądowych ma prawo każdy z zarządców
stwa Polskiego i zagranicą oraz załatwianie wszelwierali.
samodzielnie. Zarządcy podpisują w imieniu firmy
kich związanych z tern operacyj. Kapitał zakładowy
Nr. 10671/A. „Eliasz Moszek Ajzen i S-ka". 1 zawsze po.cl stemplem firmpwym z Wfjątkiem aktów
całkowicie wpłacony wynosi 650.000 złotych podzieSprzedaż mięsa. Firma istnleje od 12 kwietnia ··· 1926
notarjalnych i hipotecznych, .które podpis~ją bez
lony na 32.500 akcyj. Zarząd stanowią: prezes Alel
roku z siedzibą w Łodzi, ul. Zamenhoffa 1. Właści
u~ycia stempla. Spółka z ograniczoną odpowiedzialk~and~r Lednicki, Wars:i.awJ., P~k1"' 3, wice•reze3
ciele: Eljasz Moszek f jzen, Piotrkowska 116 i Efronością. Akt spółki zeznany został przed notarjuszem
z Gdańska, wiceprezes Albert Unger z KrakoEjbol
Spółka
Lodzi.
w
im Epszłajn, Zielona 40, obydwaj
K. Ross~anem w Łodzi dnia 9 listopada 1926 r. Nr.
wa, Albert Frankfurter z Wiednia, Stanisław Meyer,
firmowa; Termin t!"wania spółki okn!ślony został do. rep. 3272. Termin trwania spółki określo!ly został
Trębacka 3 z Warszawy,' Karol Tomczyński z Byddnia 12 kwietnia 1927 r. Zarząd spółki należy do
do dnia 31 grudnia 1927 roku z automatycznem roEjnar Nielsen z Gdańska, Karol Krzetuski
goszczy,
'
wspólnika E. M. Aizena, który w imieniu spółki podcznem przedłużeniem.

i

l

w

w

„Krystjan Mees". Sprzedaż wyro•
Firma istnieje od 1903 roku z sieWłaściciel
dzibą w Pabjanicach, ul. - św. Jańska 9.
Krystjan Mees, św. Jańska 9 w Pabjanicach .• Intercyzy nie zawarł.
Nr. 10681/A.

bów~bląeharskich.

l'

Nr. 10682/A. „Fabryka pończoch i rękawiczek
- „Stocking" Mazo, W owsi i Lubmscy'<, Firma istni.eje
. od 26 października 1926 roku z siedzibą w Łodzi, ul.
.Nawrot 87. · Właściciele: Gilla Mazo, Lipowa 27,
Abram Wowsi, Piotrkowska 121, Zdzisław Lubiński,
Skwerowa 6, wszyscy w Lodzi i Jakób Lubiński,
Lwowska 8' w Warszawi:e. Spółka firmowa. Termin
trwania · spółki okresfony został do 31 grudnia 1929 r.
.
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Nr. 10683/A. „Maurycy Honigsztok i S-ka". Biu·
, ro ekspedycyjne paczek pocztowych i opakowywania
towarów.. .Firma istnieje od 1 lipca 1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Wschodnia 69. Właśćiciele: Mo! szek vel Maurycy Honigsztok i Adolf Frejlich, obydwaj zam. Cegielniana 47 w Łodzi. Spólk:i firm owa.
Termin trwania spółki nieograniczony. \V eksłe, czeki i wogóle zobowiązania wystawiane i indosowane
podpisują obydwaj wspólnicy łącznie, prywatne pod
stemplem firmy - urzędowe bez użyci a stempla.
Przesyłki ppcztowe zarówno wartościowe jnk i pi erodzaju
wsz e lkie ć0
niężne tudzież korespondencje
mocen jest odbierać i kw : tować każdy ze wspólników
samodzielnie. !'Ja mocy akt intercyz ustalona została
między wspólnikami i ich małżonkami wyłączność majątku i wspólność dorobku.
Nr. 10684/A. „.Józef Wołyński". Przedsiębiorstwo
agenturowe. 'Firma. istnieje od 1 grudnia 1926 rok:t
z siedzibą w Łodzi, ul., Kilińskiego 89. \;if~::ścidel
Józef Wołyński, Kilińskiego 89 w Łodzi. Intercyzy
• nie zawarL

Przymusowe licytacje

121
122
123
126
127
128
129
130

Magistrat m. Lodzi - Wydział Podatkowy
niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 26 stycznia 1927 roku między godziną 9-tą rano a 4-tą po
południu odbędą się przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymienionych osób za nieWpłacone podatki.
1 Ajzenbuch M„ Dolna 32, 2 warsztaty tkackie, 2
kg. przędzy
.
2 Amzel A., Nowomiejska 15, meble
3 Bakensztajn J„ Konstantvnowska 38, zegar
4 Bajrach J., Ogrodowa 1, '2 szafy
5 Bajn E., Ogroiowa 8, maszyna do szycia, meble
6 Bresler M., Ogrodowa 10, meble
7- Berman H., Ogrodowa 12-14, otomana
8 Brauner M., Zgierska 146, meble
9 Birnbaum J., Zgierska 30, meble
10 Buhle G., Aleksandrowska 41, urządzenie kantoru
11 Bożekowski J., Cmentarna 3, meble
12 Bendet M., Konstantynowska 54, meble
13 Bendet M., Konstantynowska 54, meble
14 Cwern M., Nowomiejska 21, szafa
15 Chełmiński K., Ogrodowa 8, maszyna do szycia
16 Cukierman L„ Nowomiejska 19, meble
17 Dawidowicz S., Nowomiejska 5, zegar
18 Damsch A„ Narutowicza 3, 3 tuz. bruljon6w
19 Damsch Z., Narutowicza 3, 3 tuz. kajetów
20 Drillich Sz., Młynarska 12, waga, worek mąki
21 Dzięciarski E., Zgierska 96, 50 Itr. oleju
22 Ei~er B., Ogrodowa 8, 1 szt. towaru
23 Elkes H., Narutowicza 11, tremo
24 Engel S. M„ Brzezińska 11, szafa
25 Francbaum N., Dolna 14, szafa
?.6 Frogie l B„ St. Rynek 8, szafa
27. Frenldel M„ Nowomiejska 21. kredens
28 Fraiman I.. pl. Wolności 6, meble, 10 gr. guzików
29 Goldberg A., O~rodowa 1, kredens
30 Goździk H„ Zachodnia 23, kredens
31 Grinbaum B., Ogrodowa 10, szafa
32 Goldman A„ Ogrodowa 12-14, szafa
33 Gastler B., Nowomieiska 21, maszyna do szycia
34 Goldsztajn Ch.. Południowa 9, meble
35 Gedygier T., Pieprzowa 4, szafa
36 Golcer S„ Narutowicza 37. meble
37 Glajman N., Z)!ierska 17, kredens, waga
38 Goldfarb J, i Cb„ Cmentarna 1, meble
39 Goldberg B,, DrewnoW'Ska 8. meble, 40 kg. nafty
40 Grynbaum A., Wolborska 35, me.ple, 3 młynki
41 Grynbaum M„ Jerozolimska 4, meble
42 Herszkowicz I., Nowomiejska 22, szafa
43 Hecbt L., Ogrodowa 5, kanapa
ff4 Herszfinkiel A., Ogrodowa 12-14. tremo
45 Horensztajn R., Nowomiejska 22, meble
46 Holweg F., O~rodowa 36, 2 w~i, stoliki
4.7 Haneman A. J .. Narutowicza A, 10 szt. ~~m
l8 Isakowicz L„ Konstantynowska 35, meble
!9 Jakubowicz M„ Nowomiejska 5, zegar
50 Joskowicz M., Ogrodowa 8, kredens
51 Joskowlcz M., Ogrodowa 8, kredens
52 Kuropatwa S., Dolna 10, szafa
53 Kon M., Nowomiejska 5, 2 szafy
54 Kamiński Ch„ O~rodowa 8, maszyna do szycia
55 Kirszenbaum S., Aleksandrowska 22, różny towar
w sklepie'
56 Klap U., Konstantynowska 53, 34 zegarków
57 Kom Ch„ Aleksandryjskii 27, szafa
58 Kałużyńska E., Konstantyqowska 5., kasa, 10 stolików
59 Kuźmirek W., Jana 11, meble
60 Kifer Sz., Wolborska 30, meble

131 Szalner B., Sierakowskiego 19, maszyna do szycia
132 Segał Ch., Kilińskiego 16, meble
133 Szulc A., Pomorska 116, 2 wagi
134 Szaiewicz B., Aleksandrowska 46, 2 lich-tarze,
meble
135 Szenfeld M. N., Jakuba 16, maszyna do szycia,
meble
136 Szymańska E., Wschodnia .24, meble
137 Szajn D„ Szkolna 3.3, meble
138 Tempelhof I; Ogrodowa 8, 2 szafy
.110 Tajch B., Narutowicza 23, meble
141 Torin A., Konstantynowska · 70, maszyna, waga,
szafa
·
142 Wajkselfisz K., 'Konstantynowsb. 3, meble
143 Werdygier M., Ogrodowa 5, meble
144 Wainzyher H., Ogrodowa 8, zegar, 4 lichlarze,
meble
145 Wolman A., J>omorska 32, kredens
146 Wolicer H., Pomorsk<i 3, szafa
147 Wain)!nrfen K., Narutowic:>:'l 9, lustro
148 Wikind D„ Narutowic;:a 47, meble
149 Winer D„ Narutowicza 21, meble
150 Wajsbard F., Wolborska 19, 2 worki mąki
151 Wfoekra.nca SS-wie, Jerozolimska 8, meble
1.57. Vfaikselfisz Ch., Konstantynowsk~. 90, meble
1.53 ?'.ylhern:tain L O~rodowa 8, meble
156 ?'.ylherberj! T.. O~roclowa 12-14. 2 szafy
157 ?'.v!berbe'.r~ M. L.. Pomorska 19, tremo
158 7 rH<'how~ld D„ Podrzec7rH1 5. meble, 3 obrusy
159 Zy!berglait J„ Północn<' 2o. meble
160 Zylbersztajn Ch., Zgierska 44, ~O kg. mąki
W dniu 27 stycznia r. b. między godziną 9-tą rano
a 4-tą p.o południu.

71
72
73
74
75
76
77
78

9ó
97
98
99
100

Lajman S., Gdańska 8, meble
Lewkowicz A„ Konstantynowska 9, meble
Łęcka H., 01)'.rodowa 20, szafa
Moszkowicz I., Dol11a 3, meble
Milich Z„ KÓnstantynowska 7, kredens
Majersdorf J,, Ogrodowa 1., szafa
·
Miler J,, Ogrodowa 8, meble
Miotełka B., Ogrodowa 12-14, 8 balonów do WO•
dy sodowej
Manhaime?: A„ Cegielniana 65, meble
Mendel M„ Jakuba 10, kredens, % worka mąki
Miniewski A„ Wschodnia 5, waga, szafa
I
Moszkowicz J„ Zgierska 59, maszyna do sz:ycia
Mu~iał W„ .Aleksandrowska 39, zegar, ~zafa
Ma1ranc D., Konsfantynowska 49, meble
~azarski 0 11 Sierakowskiego 43, maszyna do szycia. meble
·
Nojman .T. , Nowomieiska 5, kredens
Nowak F.., Braiera 18, szafa
Naiman U. J ., Mlc~ewicza 9, meble
Niedźwiedź A., Narutowicza 5. otomana
Nasanowicz N,, Narutowicza 9, mel>le
Opas R., Ogrodowa 8, zeJ!ar
Oszpicer Ch., Ogrodowa 10, szafa
Ofenbach J,, Narutowicza 7. serwis porcelanowy
Ordynans S„ Konstantynowska 48, meble
Olewski L., Konstantynowska 150, meble, obrus,
lampa
•·
P'echota M„ Op:rodowa t:8, 50 k/!. mąki
Poop<> J„ ł-h1mtowicza 11, meble
Prnis C„ P0ludniowa 29, szafa
Pakuła F., Dolna 6, szafa
:Pływacki A. L., Pomorska 28, meble

101
10::!
103
10'1
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108
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110

Ramo S., KoJ>sfantynowska 31, meble, waga
Rozenc:waic5 r.., Pieprzowa 4, tremo
Raisfeld M„ Nriwornicjska 5, meble
Rak A„ Zarhodnia 21, zegar
Rozenberg .M., Ottrodowa 12-14, ze1;tnr
Ro2'enblum H„ O~rodowa 12-14, ze~ar
R<'zcncwaig P„ 011rodowa 12-14, otomana
R ozcnblum W., Ogrodowa 13, kredens, waga
R otman S?„ Nowomiejska 4, meble
Radzyner N., Pomorska 11, meble

111
112
11.3
111
115

Rozencw.aji$ A,. Ogrodowl't 8. masz·yna do szyd1l
Rakowicz H„ Nnwomieiska 15. 100 mtr. firanek
Rozenbaum F „ Narntowicza 25, meble
Rajchman .T„ Kilińskiego 18, waga. 20 kg. mydła
Ro.,.<>ncwajg J. N., Cymera 9, urządzenie piekami,
Meble
Rozencwaj:t S., Wschodnia 21, waga, pieczywo
Rózga M., Dr.ewnowska 13, szafa
Rozenblum Sz„ Pomorska 4, meble, pianino, zegar
Rakow~ki Sz., Zawiszy 23, meble
Sciiał S„ Konstanfvnowska 7. 2 s~

86
87
fll'\

89
90
91
92
93
94
95
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Burakowski M„ Żeromskie~o 27. meble
Broner B., Żeromskie~o 27, meble
Be::-lowicz J„ Żer'1mskie~o 27. meble
Borensztajn A„ Żaromskie~o 29, kredens
Bodzanowski A., Wschodnia 76, kl'edens
Rie7ań•ki J\1,, Narutowicza 40, meble
Brisk M. L.„ Nanitowicza 42, kredens
Berlin M., Nar11towicza 47, szafa
Besterman A„ Narutowicza 47, meble
Bromberg D., Narutowicza 56, toaleta

21
?.2
23
26
27
28
29
30

Bolesławski F„ Żeromskiego 41, meble
Bnjtbard S„ żeromskiet,o 39, meble
Barac Sz., Żeromskiego 42, kredens
BomszŁajn A„ Żeromskiego 29, fortepian
Borkenh·(!eTl R., Piotrkowska 100, 2 biurka
Bornsztain J,, Andrzeja 43, meble
Borowski T., Zakątna 21, fortepian
Berlin E., Cegielniana 45, pfanino

7

Karmioł

79
80
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82
83
84
85

8
9
10

Ast J., Nowoco>~ielniana 14, meble
Aronwald M., Nowocei;!ielni.ana 17, tremo
Aizenb,er<)'. T„ Ż<iromsklej!o 1'5, zeJ1ar
Altman J. N., Cei;!ielniana 41, meble
Abramson L. 6-f!o Sierpn1>1 37, pianh:io, zegar
.Rncher J„ Narutowicza 58, ze~ar
Rirenbaum J, W., Żeromskie~o 4, pianino
Rezbroda A., Że:-omskie~o 11, tremo
Blinbaum J„ Żeromskiel(o 15, lustro, :r.e~ar
Brajtbardt M., Żeromskiego 23, szafa, bufet

1
2
3
4
5
6

61
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64
65
66
67
68
69

S., W schodnia 22, meble
Lipkowicz J„ Dolna 6, meble
Landau M., Nowomiejska 5, kredens
Lajbowicz J., Ofrodowa 12-14, l>iurko
Lewkowicz M„ Zitierska 42, szafa
Liberman N„ Zachodnia 21, meble
Landsber~ Sz., Zachodnia 23, meble
Lichtensztajn i S-ka, Północna 20, szafa
Libermensz H„ Narutowicza 47, szafka,
waga·
70 Laks L., Wschodnia 17, 2 szafy, zegar

Szajbe Ch., Ogrodowa 8, szafa
Szlamowicz I., Ogrodowa 3, kredens
Szajwaoh L., O!J.rodowa 12-14, meble
Szpigelman S. M., Nowomiejska 15, meble
Sytner H., Nowomiejska 21, waga
Szlenczyński M., Zachodnia 21, meble
Sztybel M., Ogrodowa 12-14, kredens
Szopska K., Narutowicza 3, 3 tuz. zeszytów

31 Br1111nera SS-wie, Żeromskiego 27, waga, zegar,
meble
·
32 Blady Sz„ ~Henklewicza 22, 2 szafy
33 Rerliner P. M., Skwerowa 5, 2 szafy, lustro
36 Brikm.an A„ Żemmskie~o 14, tow<1ry kolonjalne
37 Birnhaum ~z., Kamienna 18, meble
38 Rrajtbard C.. ?:eroI'lskie~o 3ą, meble
39 Brauner J., Połuc1niowa 9, meble
40 Brzezińska Cb., Ce~ielniana 47, meble

mydło,

l

41
42
43
44
45
46
41
48
49
50

Bryr.zkow~ki H,, Ce!lie!n=ana '>2, meble
:Rerliner M., T<amienna 3, meble
Rajz• Cli„ Nai-ufowkzi.l 1)9. meble
Beri,f111-an E„ Lipowa 12, meble
Cęitlin z., Zerom.~.kiego 11, 2 Rzafy
<'111lder ,T. ż„rnreskiei:f,o 16. meble
Cvtron A .. Ż<>romskiello 18, M:afa
Cfoirnam I., Linowa 12, meble
C'ad:rowski J,, Żeromskiego 25, 2 szafy
Chajlt;in Sf. i C., Narutowieza . 40, maszyna do pis<01.nia, szafa

51 Chara.ck< H.. Namtowicw 41. bufet
52 r.v~ler A„ Narnf.owicza 56, dywan, serwantka
53 r.harasz P. D„ Traugutta 4, 2 szafv
54 r.harman I., Lip.owa 12, maszyna do szycia, kre•
dens
55 Chęcińsliii S., Sienkiewicza 20. 2 szafy
56 Czerchowsk' J„ Skwerowa 20.
57 r.hoinacki n., A.ntlrzeia 37, mel;>le
!".!l Choitmclri D„ An.drzeja 37, meble
59 Cy<i.ler Sz„ Narutowicza 56, pianino
60 Dobrzyński M., Nam.towicza 38, meble, pianino
61
62
61
64
65
66
67
68
69
70

Drzewieński J., Narutowicza 41, zegar
Dymant N., Andrzeia 31, maszyn'! do szycia.
Dobkin A„ Żeromskin!o 39, meble
F:nglenr1 <ir S., Żeromskie!f0 29. uianino
EnJl:el fi., t.e~omsl<iP.~o 29. meble
l<'.r..(!el T. Al. I-~o Maja 8, ka.aa ogliiotrwałn, biurko, szafa
F.igero„•o. .M.., Ce11ielnian". ?.5, meble
Funt f·L, ier0"'lskie~o 15, kredens
Fr?iclenrnjcJ. B„ żer@mskiego J6, kreden11
Falkowski M., Pomorska 24, meble, samowar

71 Pachler 1.. Żeromskie:!!o 24, niebie
72 'IA'rydwald Z., Żeromskieg-0 25, lusfro
7'J Fr„nkenszfajn A., Żeromskiego 25, otomana
74 Fuks A. A., Nowccegidniana 10. otomana, kre- ,
dens
75 Fiszman CJ' .. At I-i;!o M;ija tl';, meble
76 Filinowski M„ Narutowicza 39. pianino
77 Frydman N .. Narufow:ic:za 44, pittnino
78 Ferster J„ Wschodnia 57. to szt. towaru
79 Frankens:>:fol11 A.., ŻeromskieJ!o 29, meble
80 Ferenbach L, Traugutta 9, szafa
Al Frydwald Sz„ 9-:eromskiego 2S, nianino, meble
~?, Fr~idenrajcl, F„ Wschodnia 40, 2 szafy
R3 Fuk~ Sz„ Cec!ielniana 48, szafa
84 Fachter E„ :l:eromskiei;!o 24. towary kolonjalne
fl5 'P'raioenrajch B„ At T-~o M.aj11. 20, meble
fl6 Faiwlowicz A„ Pi-0h-kowFlu1 33, 100 mtr. towaru
87 Fajn~old i Wfołkowyski. Narutowicza 1.1, 5 łótek
88 GrabowF.ki T„ Al. I-~e Maja 31, meble
89 Gecler G„ Narutowicza 21. szafa
90 Gros M., 011.ro.d.owa 3, i;zafa

91 Gerszonowlcz G,, Żeromskiego 11, maszyna do
szycia
92 Grosberg Sz., Żeromskiego 15, meble
93 Goldsztajn B., Żeromskiego 23, meble
96 Goldberg A„ Żero~skiego 29, meble
97 Gerszon J,, Narutowl.cza -ID, meble
98 Grynberg Sz., Narutowicza 41, zegar
99 Gelblttm J„ Narutowicza 41, biurko
100 Gelade A., Narutowicza 41, kredens
101 Gorłow P., N·artrŁowicza 46, meble
102 Grodzeński .J., Narntowicza 47, otomana
103 Grvnsztajn J, A., Nr.>.rutowicza 56, zegar
104 Goldber~ Ch„ Cegieiniana 37, 20 pud, stalówel<
105 Glazer Ch„ Andrzeja 43, szafa
106 Gcldrajch P., Andrzeja 29, meble
107 Goldher~ B., Andrzeja 49, meble
108 Geclich H„ Sienkiewicza 15, kredens
109 Goldrajch A., Traul!utta 4, 2 szafy, lustro
110 Grynszpan B., Wschodnia 55, meble
. 111 Gliksman M„ Moniuszki 6, meble
112 Gelassen I.. Żeromskiego 75. maszyna dQ prania
1).3 Goldszfair> B., 7.eromskiel!o 23, meble
114 Goldman Sz., Traugutta 10, meble
115 Goldberg I., Żeromskiego 37, waga, maszyna do
mięsa

116
117
118
119
120

Gliksman D., Andrzeia 35, meble
Goldrinl! M„ Żeromskiego 77. meble
Galewski C.:b., Kolelnwa 1, 28 korcy wapna
Giles A„ Przejazd 20, fortepian
Goldin O., Cegielniana 54, meble, samowar

121 Grynbaurn i Ofenbach, Al. I-~o Maja 2, meble
122 Gr:>.ker, Wólczańska 21, pianino

123 Geduld M., Piotrkowska 35, urz~<lzenie restau-

124
12'>
1/.6
127
128
129
130

racii, mebJ,„ rri::1szyna do szycia, 2 biurka
GoldamP.T o„ Kilińskier5o 71-76, maszyna
r.ittel H„ Kopernika 26, pianino
J.lerc Sz„ No'.':nregielniana 7, kred.ens
Foberman A„ Nowocegieln!ana 14, szafa, zegar
HellP.r M„ Narulowicza 39, ,.zegar
Hambur~ki E., Narutowicza 40, pianino
Heller M,, Narutowicza 35, maszyna d.o szycia

131 Herc F., Narutowicza. 47, meble
13/. Wolcber(1 H„ Żeromskiepo 41, meble
133 Hajman L.. W.ochodnia 57, meble
134 Horowski .M:„ Żeromskief!o 36. meble
135 Cbaskiel M., Piotrkowska 112, tremo
136 Horowic7. L. I., Trau~utta 4. szafa
137 L;ijzer J. H., Żerom~kie~o ?5, meble
13~ Herszknwkz A. J „ M0niusiki. 11, nianino, szafa
13ą Herc Sz„ Nowoceizielnian". 7. Jneble
140 Helman M., Cegielniana 26, µieble
141 Herc S„ Nowocegielniana 7, meble, maszyna do
szycia
142 .Telski M„ Cegielniana 26, meble
143 Jeleń M., Żernm•kiego 11. k a.sa ognioirwała
144 Jakubowicz M„ Piramowicza 11, szafa
146 .Takubowicz S„ Wę~lowa 10. kredens, gramofon
147 Kulniński ,T.. CP<!i-?.lniana 62, stół
148 Kozłoweki S7.., Nowocef.!ielnian~ 7, lustro
149 Kleczewski I., Żeromsldego 3, 2 sziify
150 Kozłowski H., Żeromskiego 4, meble
151
152
153
154
155
156
157
158
~59

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
1.72
!73
17.1
175
176
177

Kibn Ch. S„ Żeromskie)!:o 4, meble
Kołowacik · A„ Żeromskiego 8, 2 szafy
Kopciowski M., Żeromskie~o 15, kredens
Kon J„ Żeromskiego 24, kredens
Konelowicz A., Żeromskie!1.o 29, kredens
Klajman S., Żeromskiego 33, meble, urządzenie
sklepu
Kanei J„ Żeromskie~o 11; otomana
Krepel M„ Narutowicza 42, zegar
Kan M., Narutowicza 47, kredens
Kapelm;i.jster A., Andrzeja 29, meble
Ki~er T., Andrzeja 42, meble.
Kenii! I., Że;omskie~o 42, ·s zafa
Klęmberg H„ 6-go Sierpnia 36, ze!1,ar, 2 szafy
Kempner R., Sienkiewicza 37, meble '
Koł'!l J., Żeromskiego 25, maszyna do szycia,
szafa
Klajnlerer R., Cegielnian~ ·"1 , szafa
Krauze I., Cegielniana 36, otomana
Kurc G., Ce~iełniana 44, meble
Kosowski Ch. Zawądzka 4, kredens
Karger Sz., Zielona 38, meble
Kaszub M„ Kili!l.slde1,o 34, meble
:f.ukin L„ Nowocegielniana 38, meble
Liberrnan M. A., Cegielniana 42. biurko
Liberman I., Zachod'-1-ia 38, µieble
Lasman Ch„ Nowoce~ielniana 29, szafa
Lukin L., Nowoce!(ielnia.nfl 38, meble
Lichtensztajn A., Żeromskiego 6, urządzenie skle-

I

221 Oli Sz., Żeromskiego 29, meble
222 Op,~nhajm I., Cegielniana 39, pianino
223 Omnger H., Zawadzka 1, meble
224 Pająk H., Żeromskiego 11, tremo
225 Pinskier L., Żeromskiego 18, tremo kredens
226 Priwin T., Narutowicza 39, piani.!).o'
227 Pras;:kier I., Narutowicza 47, meble
228 P~rlberg S., Narutowicza 56, zegar, meble
229 Pmczewska B., Żerom~kiego 18, tremo
230 Przednowek J.; Żeromskiego 45, meble
231 Poznantek B. Sz., Wschodnia 67, szafa
232 Potz J., Sienkiewicza 32, krowa
233 Prnjs M., Kamienna 14, meble
234 Petrykowski R., Piotrkowska 26, 25 mtr. towaru
235 Perle E. M .. Zawadzka 4, meble
236 Rozenberg B., Al. I-go Maja 7, szafa, firanki
239 Rak H., Cegielniana 26, meble
240 Rzeszewski E., Nowocegielniańa 17, tremo
241 Rubach J., Narutowicza 60, kanapa
242 Rotkow.icz B., Żeromskiego 11, meble
243 Rapaport Ch. J., Żeromskiego 18, kredens
244 Rozen D., .Żeromskiei;!o 31, meble
245 Rozenblum M., Gdańska 27, meble
246 Rozenblum N., Gdańska 31 a, kredens
247 Rof.enberg A., Lipowa 31, maszyna do szycia,
meble
248 Ritterband A., Narutowicza 40, kasa ogniotrwała
249 Rozensztrauch G„ Narutowicza 41, biurko
250 Rozensztrauch M., Narutowicza 41, szafa
251 Rawska R., Narutowicza 41, meble
252 Russak H .. Narutowicza 41. kredens
253 Rosin M., Narutowicza 42, lustro
254 Rachalewska B., pl. Dabrowskiego 2, meble
255 Russak. Narutowicza 47, zegar
?56 Rozenblat M„ Narutowicrn 56, kredens
257 Rajchert P„ Narutowicza 56, zegar
2:'i8 Rozenblat N., Narutowicza 56, sz-afa
259 Rozenber~ S„ Narutowicza 53, kredens
260 Rotbard A., Żeromskiego 45, szafa
261 Ryba H„ Piotrkowska 6, meble
262 Rogm:i:ński M„ Ce~ielniana 39
263 Rosin P„ Żeromskiego 42, meble
264 Rabin0wicz D. J., Żeromskieizo 44, meble
265 Roz•:mberr1 Z„ Cegielniana 25, pianino
266 Rotberg M„ Przejazd 30, urządzenie: salonu, !ta·
hinetu, sypinh1i i stołowego
267 Rakocz J,, Sienkiewicza 9, 2 szafy
268 Rozen M. Cegielniana. 42, meble
269 Radoszvcki F., 6-go Sierpnia 7, Pianino, meble
270 Rogowski St„ Lipowa 21, komoda
271 Rabin~wicz, Wschodnia 50, meble
272 ~endowski Ch„ Zawadzka 10, 2 tuz. skarpetek
273 Szeer H., Kilińskiel!o 41, meble
274 Salomończyk A., Nowoce~ielniana 7, lustro
275 Serejski H. i Rapaport, Piotrkowska 60, 300 mtr.
towaru
'276 ~zajbe M.. Gdańsk'l 67, szafa
277 Strohwajs M„ Ż<>romskief!o 11, toaleta
278 Szwarcilolcl J'1.. J., Żeromskiego 15, umywalnia
279 Szajnzylber B., Żeromskiel(o 24, meble
280 Sztrauch I., Żeromskiego 29, zegar
Zylbersztajn Ch. L., Żeromskiego 31, meble
Szmulewicz I.. Żeromskfego 31, szafa
Sztrattch M„ Narutowicza 44, kredens
świędziniewicz H., Narutowkza 39, maszyna d~
pisania, meble
285 Szefner I., Narutowicza 33, żelazo
286' Szwarcman I., Narutowicza · 41, zegar
287 Szpiro Sz., Narutowicza 56, zegar
288 Sztajn H„ Wschodnia 57, szafa, kredens
289 Sywacki Sz., Andrzeja 13, meble
290 Szykier A., Sienkiewicza 52, ze.gar

281
282
283
284

291
292
293
294
295
;?.96
297
298
299
300

Szajzylber B., Żeromskiel!o 24, meble
Szwarc S„ żeromskieiEo 41. meble
Szczepaniak F„ Traugutta 3, 2 szafy
Szfrowais Sz., Cef!ielniana 37, meble
Szmuszkowicz I.. Moniuszki 11, meble
śpiewak M. S„ Piot„kowska 116. tremo
f.wiatłowski H. M„ Kilińskiego 77, meble
Sztern · W., Kilińskiego 50, meble
Szachet I.. Żeromskiego 44, nianino
Segał I., Kilińskiego 40, meble

Szefner I., Narutowicza 33, meble
Szlagman A. M., Zawadzka 26, meble
Szenfeld J„ Zawadzka 23, meble, dywart
Szlezinger M„ Kamienna 5, meble
Szwarcowski W., Narutowicza 36, meble
Sztift I„ Kamienna 2, meble
Sztiller i Bielszowski, Cegielniana 80, 40 szt. ma•
terjału '
308 Trybownik W., Narutowicza 40, waga, szafa, 3

301
302
303
304
305
306
307

pu

178 Librach F„ Żeromskiego 11, kredens
179 Lewin S„ żeromskiel!o 18, meble
180 Leser J, H., Żeromskiego 25, · 2 szafy

k~. masła

309 Topilski S, J., Żeromskiego 18, meble
310 Talerman H., Żeromskiego 54, meble

181 Lern~an H„ Żeroms~iego 27, maszyna do szycia
311 Taksin G., Sienkiewicza 37. lustro
18~ Łaski M.,, Żeromskiego 34, tremo
312 Tenenhaum J., Al. Kcściuszki 29, meble
18.> T~askowsk1 H., Narutowicza 47, zeJ!ar
313 Taub S„ Cec,iielniana 57, meble
184 Łęczycki ~t„ Narutowicza 35 szafa
314 Tempe! S., Narutowicza 5, kasa ogniotrwała, me•
185 Lewin N„ Nowotargowa 14, kredens
ble
186 Liwszyc A„ Narutowicza 40, pianino
315 W/ysocki J„ Cei$ielniana 91, stół
187 Lurie M., N;;trutowicza 41, kredens
3.16 Wainberl! ~z„ Narutowicza 38, meble
188 Lajzerowicz M., Nawrot la, 10 szt. parasoli
317 Wa1dman Fl„ Wschodnia 57, kredens
189 Lewi B. W., Żeromskiego 24. maszyna do szycla,
318 Waldman D„ Żeromskiel!o 11, meble
meble
319 Waln[!arten S., Żeromskiego U, .toaleta
190 Lichtenfeld M„ Cegielniana 41, 2 szafy
320 Wolsztain J., Żeromskiego 24, meble
191 Lenk M., Sienkiewicza 25, meble
321 Wieczorkow•ki T., żeromsk!ef!o 34, bufet
192 Luksenbur~ Z„ Wschodnia 57, szafa
322 W/iner H„ Nowocejlielniana 22, tremo
1'93 tęczycki L Cegielniana 41, meble
323 Wróblewska M., Narutowicz;:t 23, urządzenie
1.94 Lajbel H., Cegielniana 33, meble
skleou
195 Lwow J. i H., Gdańska 81, maszyna do pisania, ·
324 Wolfson .T., Narutowicza 44, · meble
3 biurka
325 Witkind U„ Nat'Utowicza 37, meble
196 Łęczycki D., Li?owa 27, meble
326 Wodzisławski F., Narutowicrn 56, lustro
197 Mnl~zpajs A., Kamienna 7, meble
3?.7 Wiślicki A .. Narutowicza 56. kredens"
198 Morgensztran N., Narutowicza 44, zegar
3?R Witt.er M„ NaTu.towicza 56, kredens
199 Margulis A„ Żer.omskiei:!o 31, kredens
329 \lV a intra ub S„ Ceflielniana 41, szafa
200 Matvs K. G., Żeromskiego 33, 10 mb:. towaru,
330 · W oldenberg Sz., Żeromskiego 75, meble
meble
331 Wajsma.n G., Żerc;imskiego 43, worek mąki, WO•
201 Michlewski H., Nowotarsiowa 20, pianino
202 Miler A„ Narutowicza 42, meble
rek c:ukru
.
·
:ł32 Wę~lińF-1dei$o ~ .• Wschodnia 57, meble
203 Menlres M., Narutowicza 44. Pianino
204 MoszkClwicz I.. Narutowicza 56, biurko
333 Wfafofeld M., ?'.eromskie~o 34, meble
205 Maj<?r M„ Zachodnia 31, meble
354 Wfainber~ F „ Ce~lelnian'l 9, meble
:135 Winter .J., ?R f' · Strz. Kan. 41-43, meble, dywan
206 Markusfeld W„ Ce!!ielnfana 114, meble
?,07 Mari;!ulis L. Andrzeja 11, kasa oi.!niotrwała, meble
::131' Werdvl!ier :R'„ J<'„mienna 1, meble
'.ł'.ł7 \1(/fficiJ$sf.er C.:., Kilińskiego 44, meble
208 MP.charwski Ch., Żeromskiego 24, zegar, 100 bu338 \Vygo(hki D„ Nowocegielniana 52, meble, ·mat.ele1(, wózek
2-09 Miedwiew A„ Kilińskie!lo 40, mehle
i:zyn;i dn szycia
210 Miler F., Przejazd 2, towaf' w sklepie
339 7.anAt .M„ ?eromskiego 3, kredens
340 Zajdler P„ Żeromskiel!o 11. 2 szafy
211. Mihle E„ Leszno 3, koń, rolwaga, waga
212 Milfltom O., t:";ef'lelninna 43, 5 1;zt. t0waru
'141. 7.ycher J., Żernmskiego 15, meble
213 Markusfeld W„ Ceriielniann 114, meble
'14?. 7TJaIPlT~Vvsl<t M .. Żeromskiego 43, rnebk
214 Mydlarz M., Kilińskiego 7S. mebli?
.143 7 em.el I., Sienldewicza 29, s7.afa, zegar
215 Noifeld Ch„ Żeromskiego 27. meble
34.! 7vlberh„ri< A„ C e~iehl„na 43, meble
216 Nai'1Clldber!J J., Narutowkza ·!.1. zegar
34i;; 7~1'ln F„ 7.cro"'!skleg0 71, ? szafy
217 Nal(el A„ Żernm•kiego 9, meble
346 7.vlberszh1ln Ch. L., Żeromskief!o 31, meble
218 Nojman J„ Piofrkowsk" 120. towar w sklepie
347 Zalcman T., Cegielniana 69, mełilf"
219 Nomberg J .. Ar>drzeja 33. szafa
220 Noihaus, Kilińskiei:!o 46, kasa, kredens

J

stycznia 1927 r.

:Str. 12
HANDEL ZAGRANICZNY RZEClYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ.
Przei!ląd Kwartalny nakładem Głównego Urzędu
Statystycznego.
Ukazał się zeszyt 3-ci Kwartalnika Handlu Zagranicznego za 1926 rok, zawierający szczegółowe
dane, dotyczące naszego obrotu towarowego w trzecim kwartale i za okres 01..o. stycznia do września
ubiegłego roku.
Dla celów porównawczych zamieszczone są rówdotyczące odpowiedniego okresu
noległe rubryki,
z roku ubiegłego.
Klasyfikacja towarów jest tak szczegółowa, że
pozwala na rozległe wykorzystywanie Kwartalnika dla
celów praktycznych, w zakresie importu i eksportu;
dlatego też Kwartalnik cieszy się wielkiem uznaniem
sfer gospodarczych. Z drugiej znów strony Kwartalnik stanowi podstawowy materjał źródłowy dla
wszystkich zajmujących się poważnie tak bardzo
obecnie aktualn:ą sprawą bilansu handlowego.

Żr6dła zakupów

części

UJ 1dfału
Podatkowego

Przewndnic1,ncą

„ELIBOR" S. A. Oddział w Łodzi. Skład: Kiilń·
skiego M 70, tel. 172 I 173. Sklep: Piotrkowska 48, tel. 84 I 494. Samochody „!Ford"
osobowe i ciężarowe.
na składzie.

Częśc:I

( - ) I. K u I a m o w i c: z.

Biurowe

Lódź,

podróżne

Ameryk. maszyny do pisania

,,ROYAL''
Meble t

ul. Karolewska

urządzenia
poleca

biurowe

Stefan Wojewódzki, Łódź

I !aklery
pokosty
Farby,
•
www:www

Piotrkowska 74, tel. 18-34.

ROSICKI, KAWECKI i S.ka, Orla Nr. 17, tel. 18-ł7
i 7-70.

-10-

Gumowe wyroby I azbestowe
ADOLF BOKSLEITNER i S·ka, S. z o. o., Łódi, Piotr·
kowska U9, tel. U:-09. Gumowe artykuły techn„
chirurg. Wyroby azbestowe. Węże ssące i UoPasy transmisyjne Opony samochodoczące.
we i rowerowe. Fibra. Plandeki. Linoleum.
Cerata i kalosze.

rzoracf e kotł6w I rur
PLAESOH.KE B·cia, Łódi, Nawrot ł3/ł7 tel. 50-65.
Przedsiębiorstwo BudowJano-Sztukat~rskie.

Łódi, Orla Nr. 17/19,

REMUS ALEKSANDER, l.ódś, Wólcza:ńska Nr. 16ł,
tel. ł3-37. Obicia dla szarpaków Schlrpa.

Opałowe materjały

„ELIBOR" S. A. Oddział w Łodzi. Skład: Kllh"i·
sklego M 70, tel. 172 I 173. Sklep: Piotrkowska 48, tel. 84 I 494. Na składzie: Węgiel
opałowe.

25°/0 taniej wszelkie

i dąbrowleckl,

Koks I Drzewo

-

Pasy do maszyn
FERD. RAUSCH, Łódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98.
Pasy wielb. marki 11 Saturn" oraz bawełniane
marki „Scandinavia".
llEJl[US ALEKSANDER, Łódź, Wólczańska Kr. 16ł,
tel. 43·37. Pasy skórzane transmisyjne fabryki
„Temler i Szwede" w Warszawie.
I. SUDAK, Ł6df, Cegielniana M 62, telefon 5.93.
Wyrób nowych pasów I wszelka naprawa.

Powroźnicze zakłady

KRUGER KAROL, Ł6df, Piotrkowska 130 telefon
M. 16-37. Fi~ma Istnieje od 1852 r: Wyko-

~u1e w.szelk1ego rodzaju z własnego jako
1 z powierzonego materjału, liny transmisyjne,
liny do selfaktorów, przerabianie lin, taśmy,
sznury oraz wszelkie artykuły wchodzące
w zakres powrotniczy. Skracanie i nakładanie
lin o każdym czasie.

FERD•. R~USCH,. Łódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98:
Lmk1 transm1s. okrągłe i kwadratowo plecione.

Pllnlkl i raszple
JULJUSZ NOWACKI, Przędzalniana 22, tel ł9-98.
Fabr. pilników. Istn. od 1874 r. Przyjmuje
pilniki do nacinania.

J, MATJATKO, Napiórkowskiego 61. Fabr. pilników i

•
.
akcyjny
amorlyzacyjny .
"
zasobowy .
„
4,413,026.39 I Fundusz odnowienia
2,678/07.f8
dyspozycyjny
„
budowlany
"
.
1,480,712.04
.
.
Akcenty
127,197.72
Kaucje i depozyty .
.
33,029.54
.
Wierzyciele .
1,063,312.82
.
.
Sumy przechodnie .
Dywidenda niepodniesiona .
105 9~7.93
6,Q00.Pozostałość zysku z r. 1S24
260.05
/3330.Zysk za rok 1925
700,167.2•1
58,000.38,594.05
110,737.31

I. BARTCZAK i W. KUSAK,

Łódi, Ifawrot Nr. 371

tel. 2ł-05. Przeds. budowy studzien artezyjskich.

Techniczne

artykuły

„ELIBOR" S. A. Pddział w Lodzi. Skład : Kilii\11ńsklego M 70, tel. 172 i 173. Sklei>: Piotrkowska 48, tel. 84 I 494. Odlewy żeliwne •.
Liny stalowej kable.

ł\rmatury -

Inżektory

..

kapitał

amortyzacyjny
.
zasobowy
fundusz odnowienia
dyspozycyjny
budowlany ,

Redaktor

wy:>dawca: Paweł Zielina.

11-

11,619,56~·

nowe oraz okazyjna
Również

zamiana
kupno maszyn.
Taśmy, kalka i wszelkie przybory.
110
Warsztat reperacyjny dla wszystkkh sy„
stemów. Nauka pisania na maszynach.

Zł.

Pozostałość zysku
Woływy ogółem

z roku 1924 .

• ,

wynagrodzenie Zarządu . .
dywidendę 3% od kapitału
Zł. 9,450,000
czyli po Zł. 21.- za akcję .
Do przeniesienia na rok 1926
Razem jak wyżej

1 Na
„

I

OLEJE: nutomobiłowe. towone i tienzvnę
polecamy z naszego

składu

w lodzi

„KARPATY" Sprzedaż produktów nafto
Spółka

ODDZIAŁ

ych

z ogr. por.

w ŁODZI,

ul. 6-go Sierpnin 7, tel. 14-70 i 48-74

Sprzed aż nafty, benzyny, olejów
smarowych i specjalnych.

pędnych,

-3

licytacje.
PRAGNIECIE

wyleczyć się

lili

z REUMATYZMU I PODAGRY

bóle w człoAkach, stawc!'t:h, obrzmiałe miejsca, zniekształcone ręce i nogi, kurcze, klucie,
rwanie w rozmaitych częściach ciała, nawet osłabienie wzroku występują często jako skutek cierpień
reum<''vcrnych i podagrycznych które powinny być usunięte, w przeciwnym razie choroba wciąż postępuje.
Rwące, klujące

Proponuję
uleczającą rozpuszczającct kwas moczowy kuracj~
wodą mineralną, która poprawia przemianę materji
I zwiększa wydzieliny a więc żaden tak zwany uniwersalny lub tajny środek lecz produkt który dobroczynna matka na tura udziela dla dobra c:lerpiącej
ludzkości.

Kaz. demu pro-ba

Napisz~ie mi natychmiast, a otrzyn;ac:ie; z;ipełnie
• gratis 1 franco próbę wraz z objaśmemem za
składów, i wówczas sziml przekonac:le się
urządzonych
krnjach
pośrednictwem moich we wszystkich
-14o „;o~zknrllhvn~ci ~r"..Jk,,, teqo ora7 o ie'10 skuteczności.
A UG UST M Jl RZ KE, Berlin, Wilmeradorf1 IBruchsalerst.rasse 5. Oddział 82.
bezpłatna

Do akt. Nr. 3600-26 r. KOMORNIK PRZY SĄ
DZIE OKRĘGOWYM w ŁODZI, Jan Rzymowski, zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 67, na
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 25 sty.
cznia 1927 roku od godziny 10-ej rano w ł,odzi, prz-y
ulicy Żeromskiego pod Nr. 52, odbędzie się sprzedaż
z przetar~u publicznego ruchomości, należących do
Rudolfa Prussego i składajacych się z kalandra, oszaŁódź, dnia 8 styczcowane~o na sumę zł. 6000.-.
nia 1927 roku. Komornik Jan Rzymowski.

Do akt. Nr. 3508-26 r. KOMORNIK PRZY SĄ
DZIE OKRĘGOWYM w ŁODZI, Jan Rzymowski, za,
mieszkały w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 67, na
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 25 sty.
cznia 1927 roku od f;!odziny 10-ej rano w Łodzi, przy
ulicy Lipowej pod Nr. 55, odbędzie się sprzeda~
z przetargu publicznego ruchomości, należących do
Józefa Hillera i składających się z mebli, oszącowa
nych na sumę zł. 945.-. Łódź, dnia 13 grudnia 1926
• roku. Komornik Jan Rzymowski.

283,500.923.99
700,428.19

- it-

Telefon 37·54.

Do akt. Nr. 2021-26 r. KOMORNIK PRZY SĄ
DZIE OKRĘGOWYM w ŁODZI, Bronisław Pingielski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Południowej 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post Cyw. o~łasza, że w dniu
25 stycznia 1927 roku od j!odziny 10-ej rano w Łodzi,
przy ulicy Smugowej pod Nr. 12, odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, należących do Fryderyka-Wilhelma Szellera i składających się z trzech
tokarni i trzech frezarek, ocenionych na sumę zło- •
tych 15,000. Łódź, dnia 10 stycznia 1927 roku. Ko.
mornik Bronisław Pingielski.

25,000.-

Na temże Zgromadzeniu wybrani zostali panowie: p. Paweł Sanne jako członek Zar:rądu i p. Herman Werner jll.ko zastępca członka Zarządu, a do Ko misji Rewizyjnej na rok 1926 pp. Stanisław Dobranicki, Leon Gajewicz. Aleksander Miiller, Stefan Przedpełski.
Dywidendę wypłaca Bank Handlowy w Ło dzi, Al. Kościuszki nr. 15.

ndo'fI 1.101t•1tor"
\] UUJ~ ~9 AndrzeJn 1, 1-sz• p.

Do akt. Nr. 1870-26 r. KOMORNIK PRZY SĄ
DZIE OKRĘGOWYM w ŁODZI, Bronisław Pingielski,
zamieszkały w Łodzi, nrzy ul. Południowej 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post Cyw. ogłasza, że w dniu
15 lutego 1927 roku .o d godziny 10-ej rano w Łodzi,
przy ulicy Kielma pod Nr. 41, odbi,dzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości, należących do Marcina
Słoikowskiego i składających się z pary koni, wozu,
mebli i innych, ocenionych na sumę zł. 445. Łódź,
dnia 10 stycznia 1927 r. Komornik Bronisław Pin!lielski.

gr.

260.95
7,564.813.91
7,565,074.&i

236.250.40,000.20,000.20.000.74,754.20

11

systemy maszyn do pisania,

Redakcfa I administracja w ŁodzP, ul. Piotrkowska 85, tel. 45-50
Oddział redakcji i administracji w Warszawie, Wilcza 16, tel. 305-07
w Poznaniu, Skarbowa 7, tel. 28-58
„
„
„

100, ·128.10

Powyższy bilans ora:r. rachunek zysków i strat zatwierdziło Walne Z~rOJT"1rlze"'n - - ~ or.~- junzów
dniu 22 grudnia 1926- roku, na któ::cm to zgromadz<?niu uchwalono rozdzielić zysk jak nasłęI)uje:

OO PICIA i f'IA POTRZEBY PRZEMYSllJ,
KT<JREJBY
NIE ZMiĘKCZYlV/NAWETNA 0°6
NIE ODŻELEZ!ł.Y,
NIE PRZEFILTROWAŁY etc.
,ap~/UJTY; URZl/!JZEN/11 SPECJtlLNE

raszpli. Przyjmuje pilniki i raszple do nacinania.

Studzien budowa

77,~57 /0
22,507.5~

I

7,565,074.86

pierwszorzędne

H

Obici& do maszyn

Zł. gr.
8/00,000.230,000.50,142.63
5.0C0.5 ' '1.1,220,215.EO
50,76G.157,80,t.13
690,150./.6

Kapitał

gr.
Zł.
6,864,64.6.67
700,428.19

-„

Budowlane przedsiębiorstwa

Zł. gr.
364,518.83
1,086,520.05

11,619,554.36

Na

ROSICKI, KA WECKI i S-ka, Łódź, Przejazd Nr. 21,
tel 7-70 i 18-47.

górnośląsJcl

•
Place
. • .
.
. .
.
Bt!dynki .
Tory oraz sieć kabli podziemnych
przcwod. jezdnych
·
· · ·
.
.
. .
.
Tabor
Maszyny oraz urządzenia wodociągowe
i warszt. •
.
.
• . .
Inwentarz
Zaprząg, pojazcty i samochody
Umundurowanie oraz magazyn .
Kasa i banki
.
.
.
Weksle
Papiery wartościowe
Depozyty
. .
Dłużnicy
Sumy przechodnie •

Wydatki ogółem
Zysk za rok 1925

Oddział W Łodzi. Skład: Kflift.
sl<iego .M 70, tel. 172 I 173. Sklep: Piotrkowska 48, tel. 84 i 494. Na składzie: Belki
żelazne, Żelazo konstrukcyjne, Cement, Tektura smołowcowa etc.

źRóD1A

-12-

,,ELIBOR" S. A.

ROSICKI, KAWECKI i S·ka,
tel. 18-47 i M'O.

Bilans na 31 grudnia 1925 r.

zapasowe zawsze

materiały

NESTLER i fERRENBACH,
Nr. 41, telefon 15-59.

MAJĄTEK.

Akcy!na

~~~===~======~~~~~===~~=="~~·~--~~~~==~~~==~==~~

=

1

FERD. RAUSCH, Łódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98.
Poleca: taśmy, hamulce „M.intex" (ferodo) oraz
taśmy 11 Scandura" (ferodofibre).

Budowlane

Spółka

Łodzi

podaje nrn1e1szem do
wiadomoś:i. 'ie imienne listy płatników pań
stwowe...,o Dodatku od dochodu za rok podatkowy 1926, nadesłane rrzez I, lll, IV i VI
Urzędy Skarbowe w Ł0dzi, wyłożone są do
publicznego wglądu w biurze Wydziału Podatkowego (Pl. Wolności Nr. 2, ookój Nr. 5)
w myśl art. 66 u>tawv o podatlrn 'llochodowym - na pr ·e:iąg 4 tygodni od dnia ni·
niejszego obwi "S7-czenio.
Powyższe listy moqą osoby zainteresowane przeglądać w~ wskazanym wyżej lokalu codziennie w godzinach od 9-ej rano
do 12-ej w południe.
Łódź, dn. 8 stycznia 1927 roku.
MJgistrat m.

Hagistrnt m. tcdzl

zapasowe

Ł„

bwieszczenie. IKolej Elektryczn

PreZlfdent (-) W. Grnszkowski.

Automobile I

Nr.

FIRMA SPECJALNA DLA EKONOMJI CIEPŁA

i OCZYSZCZANIA WODY

w . Łoo· ż I:

UŻYTKOWEJ=

IN ż. K. J.ł EYMOND, PAN SKA 11 TEL.: 4!:).00

•

ogłoszeniowa dzieli się na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
C.eny ogłOSZBÓ: Strona
wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w. tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej

szpakie. Drobne 10 gr. za wyraz. Ogłoszenia w „Źródle Zakupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł.

OdQito w Drukarni państwowej

w. Lodzi,

~iotrkowska §~.

