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~EZROBOCIE.

wasalami pierwszych. Ta polityka pr..awa-1
dzi do tego, że Polska utraci niezależność gospodarczą, co odbija się zawsze na niezależ
ności politycznej".
. Ponieważ w dalszym ciągu swego przemówienia poseł Niedziałkowski wyraźnie wspomina o polityce popierania produkcji 'roltii- j
czej i potępia ją - trzeba sądzić, że byłby I
zadowolony, gdyby rząd popierał produkcję ·
przemysłową. Wówczas bowiem Polska nie
utraciłaby niezależności gospodarczej i nie '
narażałaby na szwank swej niezależności politycznej.
Na innem miejscu piszemy o wystąp\eniu
innego, niemniej od p. Niedziałkowskiego wybitnego przywódcy socjalizmu polskiego 1 posła Ziemięckiego, który dzień .Przedtem do: I
konał demarche u wicepremiera Bartla 1
wniósł formalny protest przeciw popieraniu
przez rząd ·przemysłu cukrowniczego i wyrażeniu zgody na podwyżkę ceny cukru.
A przeglądając numery organu P. P. S.
znajdujemy l
11 Robotnika" niemal w każdym
ostre protesty i groźne oskarżanie rządu za
to, że popiera kapitalistów i przemysłowców.
Więc jaką ma być polityka rządu, aby Pol
ska nie utraciła niezależności gospodarczej?
Na to PYtilll rzeczowo opozycyjny socjalizm polski „otrafi dać odpowiedzi.

W roku ubiegłym mieliśmy o tym czasie
359,000 bezrobotnych, przyczem nie rejestroł wano ,robotników sezonowych, gdyż nie uzna
; wano za bezrobocie t. Z':N· martwego sezonu.
i W tym roku mar~wy sezon „został zniesio} ny" i każdy kto skutkiem naturalnych wła
) ściwości swego zawodu w zimie skazany jest
na bezczynność, rejestruje , się jako „bezro.
1 botny" •

11

Prasa opozycji „rzeczowej:..' i nierzeczowej
zamieszcza bardzo chętnie na miejscach naczelnych i tłustym drukiem cyfry, ilustrujące
stan bezrobocia. Cyfry te mają pdg~ać rolę termometru dla temperatury ·gospodarczej.
I gdy czytelnik widzi czarno .na białem, że
ilość bezrobotny9h, która w p~ździerniku wy
*
nosi~ 196 tysięcy par rąk, wzrosła w listopa- ł
dzie do 200 tysięcy, a w grudniu do 236. tysię- l
NIETYKALNY AWANTURNIK.
cy, nawet bez _defetystycznych komentarzy f
Postanowienia konstytucji 0 nietykalności
poczyna się niepokoić . . Komentarze takie są ·
zresz~ - tylko że przezornie ukryto je na poselskiej muszą być zmienione. Wymaga
innych stronach i między wierszami inny-eh tego zarówno powaga samego sejmu jak i troska o autorytet rządu i poszczególnych jego
artykułów.
Tymczasem -:jeśli już z cyfry bezrobocia członków. $wieża karczemna burda, zainchcemy wnioskować o obecnej sytuacji gospo scenizowana przez posła Wojewódzkiego w
darczej - to budzi ona raczej otuchę i opty- czasie przemówienia wicepremiera Bartla i
jego zachowanie się wobec ministra Meysztomi~m niż zani.e pokojenie i posępne myśli.
Bo bezrobocie w śc~s.łem· i pows.z e.c hnie _ wicza raz jeszcze i bardzo dobitnie wskazuje
przyjętem tego słowa znaczeniu nie wzrosło na konieczność reform w tej dziedzinie.
1 Ile to razy już członkowie rządu byli w
w grudniu, mimo ż~ strejk angielski już się •
wcześniej skończył. Istniały przeto wszelkie 1 sali sejmowej obrażani i w ulicznikowski spopowody, aby. cyfra bezrobotnych wzrosła. 1 sób napadani. I to nietylko przez typy poProsta przezorność ·· nakazywałaby _ przemy- selskie w rodzaju Wojewódzkiego. Nawet
sł owcom ostrożność · i zwolnienie tempa pro- skądinąd dobrze wychowani posłowie, polidukcji, aby pełną parą nie najechali na zapo- tycy i parlamentarzyści wyrobieni, zarazili
* * •
wobec braku .najpryl)litywniejszych
się 'rę kryzysową i nie ·rozbili się o nią na masę
upadłościową. Tego woJno Qyło spodziewać . środków ochronnych - bakcylami chamstwa
URZĘDNICY w ŁASKACH.
i burdy na sali sejmowych posiedzeń. się, z tem należał9 się liczy.ć, bo kto jak kto,
•
. Istnieją wprawdzie w dyspozycji Marszał
ale przemysłowcy· nasi nigdy-optymizmem nie .
. O ciężkiem połoieniu urzędników pań- ·
grzeszyli i raczej · do ; paniki niż ·· spokojn~j ka .. Sejmu sankcje dyscyplinarne,· które za . stwowych wspomniał w swem przemówieniu
zgodą plenum mogą być obostrzone, ale to są
przezorności są skłonni. I nawet za złe brać
w dyskusji budżetowej poseł Witos. Przyim tego nie moż_n~, bo krótkie dzieje gospo:..: środki zapobiegil-wcze przeciw :wykroc~eniom znajemy, że nie spodziewaliśmy się tego; bo
darki w odrodzonej Rzeczypospolitej odebra- parlamentarnym, a do takich niepodobna zali kto jak kto, ale poseł Witos nigdy nie może
czyć ulicznikowskich napaści na osoby człon
ły nam wszystkim do reszty. optymizm wobec
być posądzony o szczerość, gdy w tej materji
.
ków rządu.
chociażby tylko lekko zachmurzonego jutra.
zabiera głos na korzyść urzędników.
Musi się tolerować w sejmie pewne wySkądże więc wzięła się ta cyfr~ 35;490
Poseł Witos ze współczuciem mówi: „Ubezrobotnych, któr!zy powiększyli szeregi po- kroczenia poza normy rzeczowej i dozwolqrzędnikom powodzi się gorzej a także kolezbawionych pracy w miesiącu grudniu 1926 r. nej krytyki, · musi się tolerować i wybaczać .
pewne formy „techniki" obstrukcyjnej i opo- jarzom i robotnikom i wszyscy oni pytają się,
Na to pytanie odpowiedź znajdujemy w zycyjnej - ale nie wolno nawet, a raczej jak będzie dalej".
skromnym kąciku bieżącej kroniki gospodar- zwłaszcza w sejmie tolerować- napaści lżenia
· Swego czasu także się pytali i otrzymali
czej urzędowego1 tygodnika „Przemysł i Han- . i zn,ie'ważania człow.ieka, tembardziej jeśli od p. Witosa odpowiedź.
chodzi o człowieka, o którego autorytet pań·
.del".
Mimo wszystko i urzędnicy i kolejarze i roZamieszczony został tam wykaz, ilu i ·w stwo w własnym swoim interesie . dbać musi. botnicy wiedzą dzisiaj chociaż to, że takiej
Za to, czego dopuścił się poseł (jak to do- jak p. Witosa odpowiedzi nie otrzymają.
·jakiej - gałęzi przemysłu przybyło względnie
brze, że można pisać poseł a nie pan) Woje.:
ubyło bezrobotny~h w~ ciągu grudnia ub. r.
· W obliczu możliwości wyborów mówi się
wódzki wobec p. wicepremjera Bartla i ·miniWedług tego wykazu ilość bezrobotnych
r zeczy, ale poseł Wito-s nawet w takich J
różne _
pozba·
być
'
powinien
Meysztowicza
s~ra
. ..
.
wzrosła
warunkach pewnych tematów poruszać nie .
1,658 par rąk wiony mandatu poselskiego i odesłany fran- powinien.
w przemyśle metalowym o
,
172 par rąk co. do swego· okręgu wyborczego ...:...... może wy
,W przemyśle włókienniczym 0
* * *
6,030 par rąk . borcy byliby ostrożniejsi -przy wyborze druw przemyśle budowlanym 0
··
··
· giego.
w kategorii robotników „różWIOSNA IDZIE.
· ' O takiej sankcji ; nalt?żałoby pomyśleć i
28,895 par rąk
nych" 0
wprowadzić ją do konstytucji. Orzecznictwo
Wiosna idzie a nic nie słychać o jakich· Zmniejszyło . ~!ę nat~iast bezrobo~le w o stosowaniu jej mógłby ' sprawować Sąd Najkolwiek przygotowaniach w celu ożywienia
górnictwie, hutnictwie i wśród pracowników wyższy.
· Poziom rozpraw i dyskusyj sejmowych ruchu budowlanego. Własność nieruchoma
umysłowych .o razem 1,300 ludz~ .
Wynika z tego, że poza wzrostem bezro- or~z powaga samego Sejmu 'zyskałyby na teni dla zachęty otrzymała rozporządzenie, przebocia w przemyśle metalowym (z przyczyn ogromnie. Niewierny, czy istnieje parl_ament, dłużające wstrzymanie ustawowych podwy·
od ogólnej sytuacji gospodarczej niezależ- w .którym taka sankcja była.by pr~ewidziana . żek -komornego od mieszkań jednoizbowych
nych) o 1,658 ludzi, co równoważy wzrost za- -.' jeśli nie, to chyba dla fe go~ . że niema na . i zachęta ta skutek odniosła. Właściciele
trudnienia w górnictwie i hutnictwie· - źr.ó- św:iecie parlamentu, w którym szef lub czło- , małych domów na przedmieściach, domów ·
. ~łem cyfr.owego wzrostu -be_z robocia jest prze nek rząd_u byłby narażony na to, na co nara- zamieszkałych przez ludność robotniczą, odraczają na czas nieograniczony nie.tylko
. ·
,
. .
"' ~ysł budowlany i rzesze t. zw . . „różnych" żo:ny jest u nas. . _ _
· ·: 1 • wszelkie plany budowlane, ale nawet najnie·
* ·* * ' ·
' czyli 'okolii::zności-Owy<:h ·i .sezonowych rob-ot. ~ :· Żb,ędniejsze remonty. Kilkaset takich do,
,
_
ni~ów „do wszystkiego"•... _
I TAK ·żLE I TAK NIEDOBRZE. ' r • : mów i domków legnie· i w tym roku w gruzy,
W zrost ·bezrobocia a raczej całkowite · pra
- ··_; ~· nie powstanie ani jeden nowy.
- .
.
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.
wie gezrobocie jest w prźemyśle budowla.
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,
o- ma_ • , .. 5 . . pose
sami
a naimrueJ
. ~o~po~torzeruu tradyc):'Jn~J pios~nk1 ;s~··: . da. W inrtych dzielnicach miast będzie to sa.
tknięci fa:kie'm bezrobociem. . ·
Zaś co· do kategbrji .~różnych" to mamy tci ciahstow, ze równowaga bud~etu- os.iągmęta ' · mo. Szereg budowli, rozpocźętych .za piedo czynienia z róhotnikami sezonowymi w ., ~ostała koszte~ rz~sz robot.mc~ych i pracu- niądze, pożyczone w Banku Gospodarstwa I
miast~c~ .pr;~Y ro~otach bt.ll;karsk.ich, ' drogo- I J8:cych, poseł. Ni~dz1ałkowsk1 ~oddał , ~r,yty:~;: Krajowego z funduszów pożyczki Dillonowwych itp. orąz _ :naszymi _ obieżysasami, , któ-, ki~runek _pohty~1. gosp?darczeJ rządu J :~t~iE;r · skiej, utknęło z pbwodu nfo'Wypła_s:ania dal..: , ·~-_~· ':_ . szych rat przyobiecanej i przyznanej pożycz
·
~·
rz);' w li~topa?zie. wracają z Nie.~ie,c; a w grit-:- dztł, .co .nastęP,uie: '
„Rząd - może nieświadomie 'L : (P. P. ··S. , ki. I niema nadziei, by budowle te zostały
dnm re1estru1ą się . dla zapo1:11ogi,· oraz robo-''
stosure opozycję „rzeczową" i dlatego te oko- wykończone. Ludzie, Jttórzy do tych robót
.
tnikami rolnymi na wsi. ·
Bezrobocie właściwie wogóle zatem nie liczności łagodzące) stosuje się do wska·zań przystąpili, własrtych kapitałów nie posiadawzrosło, a podniosła się tylko cyfra osób za- i manifestu finansistów, który zmierza do po- I · ją: Liczyli na to, że wybudują domy za pierejestrowanych, chcących zdobyć zapomogę działu Europy na kraje produkujące, przemy- 1 niądze pożyczone od rządu. Zaliczki dotychsłowe i rolnicze, przyczem te· drugie stają się czasowe wystarczyły na rozpoczęcie robót,
rządową.
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a ponieważ na wykończenie budowli dalszych rat przyznanej pożyczki nie będzie,
wzniesione mury staną się niebawem wła
snością państwa1, względnie Banku Gospodarstwa Krajowego, gdyż wł.aściciel nie będzie
w stanie zapłacić ani jednej raty otrzymanej
pożyczki ani nawet bieżących procentów.
Tak samo wygląda sprawa jeśli chodzi o
spółdzielnie budowlane, zakładane w więk
szości wypadków ad hoc przez ludzi, którzy
spodzie-wali się, że bez grosza własnego kapitału, dzięki pomocy kredytowej państwa staną się właścicielami własnych domków i ogródków we wzorowo urządzonych dzielnicach. Tutaj przeważnie nie było kapitału
nawet na kupno placów, roboty przeto znajdują się w stanie jeszcze bardziej opłakanym.
Spółdzielnie zaś same znajdują się w stanie
kompletnej dezorganizacji i dzikiej likwidacji.
Tutaj wogóle mowy niema o rewindykacji
włożonych kapitałów i przeważną część kredytów, udzielonych spółdzielniom budowlanym przyjdzie uznać za przepadłe.
Jeśli w dodatku rząd nie podejmie na wię
kszą skalę robót inwestycyjnych ze środków
budżetowych~ tegoroczny sezon budowlany
będzie jeszcze gorszy niż w roku minionym.

* * *

I inne jeszcze refleksje nasuwają się przy
tym temacie. Oto przeważna część domów
mieszkalnych, nad- i dobudówek, wykończo
nych w ubiegłym roku, stoi pustką. Niema
wynajmujących ani na mniejsze, ani na śred
nie, ani na większe mieszkania. Wobec panującej u nas nędzy mieszkaniowej zjawisko
to jest napozór niezrozumiałe.
Ale wytłumaczenie jest łatwe. Ludzie poprostu boją się mieszkać w nowych domach,
z pod mocy ustawy ochronnej wyjętych. Kto
nie ma mieszkania, szuka lokalu w domu starym i płaci fantastyczne nieraz sumy „odstępnego". Takie odstępne wystarczyłoby nie
raz na zapłacenie dwu i trzyletniego komornego w nowym domu za nowe i nowocześnie
urządzone mieszkanie. Ludzie ci nie chcą uwierzyć w to, że kiedyś nie będzie rozmcy
między komornem w domach nowych i starych. Spodziewają się, że w pewnym mo~en
cie sejm nową ustawą wstrzyma podwyżki ko
mornego w domach starych a wówczas lokadomach nowych będą pokrzywdzetorzy
ni„ staną się klasą upośledzoną, wyjętą z pod
prawa, z którego korzysta olbrzymia więk
szość. I nie · będą mogli nawet przenieść się
później do domów starych, bo stawki odstęp
nego wzrosną jeśli nastąpi jakaś zmiana w ustawie·1ochronnej· na rzecz lokatorów.
· I to także jest powód, że w przemyśle budowlanym na ożywienie się nie zanosi powód może najistotniejszy. Bo któż zechce
jeszcze budować, jeśli w_idzi, że domy, które
już zbudowano nie mogą doczekać się lokatorów.
Tylko przywrócenie rentowności własno•
ści nieruchomej może ożywić ruch budowlany. Wszelkie inne sposoby zawsze i wszę·
dzie zawiodą.
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przedsię•

biorstw.

Podwyżka bez rekompensaty w jednej z
Wszystkie kra;e, wciągnięte w orbitę "cy- · niewoli 1 ale odległość między nami a Zachowymienionych
tutaj postaci jest żerowaniem
wilizacji przemysłowej", przechodziły lub je- dem zwiększa się coraz bardziej.
kapitale
i
prowadzi
do katastrofy, do koszcze przechodzą kryitys gospodarczy, wywoBezprzykładny rozkwit dobrobytu w Ame- niecznośd ocalania państwa z największego
Państwo popiera przemysł miljonowemi
łany długotrwałą, niszczącą wojną. Fakt, że
ryce i równie2 bezprzykładne zubożenie Rogwarancjami ą, jCldnocześnie wykazuje brak
zaburzenia gospodarcze objęły nietylko kra- sji najdobitniej wykazują odmienne kierunki niebezpieczeństwa.
stanowczości wobec !;J,aseł demagogicznych i
je, bezpośrednio zaangażowane w wojnie, ale rozwoju. Właściwie i w całej Europie, im
Należy o tem pamiętać teraz zwłaszcz~
uniemożliwia przez to dłużnikom swoim wyrównież i neutralne gdy
ze wszystkich stron podno~zą się iądani~
dowodząc istnienia
silniej
występują
tarcia
socjalne,
tern
wolwiązanie się z,.._ zobowiązań, W rezultacie
ścisłej współzależności rynków, stworzył
niejsze tempo wzrastania dobrobytu narodo- podwyżkowe.
płaci długi przedsiębiorstw za które ręczy
podstawy ideologji solidarności gospodarczej, wego. Z państw europejskich, (poza Rosją)
ło, co znowu wzbudia zagranicą nieufność do
wytażającej się w programie Pan-Europy lub
polityka Labour Party w Anglji najsilniej zanaszego przemysłu.
manifeście finansistów.
ogniła przeciwieństwa socjalne - Anglja też
Stany Zjednoczone A. P. najsprawniej i wykazuje najsłabsze tempo odbudowy gospoTreść obszernego komuniliatu urzędowe~o najszybciej pokonały swój kryzys gospodar- darczej. Zrotumienie sytuacji przemysłu krao stanowisku zajętem przez Komitet Ekono- czy. Złoto europejskie, które w czasie woj- jowego, wykazane przez związki zawodowe
miczny ministrów do sprawy cen cukru wy- ny i bezpośrednio po niej, przepłynęło do niemieckie, godzące się na przedłużenie czaTym ra2eni tdaje się, te pożyczkę jakąś
mownie wykazuje całą. miarę niezdecydowa- Ameryki wzamian za pomoce techniczne su pracy, miało największe ·znaczenie dla u- ·otrzym'amy. Wyczuwa się to z nastrojów, pania i obawy przed krokiem stanowczym. Po- wojenne oraz środki żywności - wywołując zyskania kredytów amerykańskich. Naród,
nujących na giełdzie. Jeszcze nikt nic nie
ważne i gruntowne prace, wykonane przez drożyznę, zagrażało zdolności konkurencyj- który rozumie, iż brak kapitału zastą'pić nl\wiedział o zamierzo·n~j podróży prof. Krzyża
cały szereg różnych komisyj doprowadziły; nej produkcji amerykańskiej na rynl<ach ' leży wzmożoną pracą, aby odzyskać utracodo stwierdzenia bardzo ciężkiej sytuacji zna- 1 światowych. Inwestycje, wyposażające prze- 1 ną równowagę - pomimo obciążających go nowskiego i ,P• Młynarskiego do Stanów Zie·
cz~ej części przemysłu · cukrowniczego i w, niysł w pomoce techniczne na nieznaną do- spłat reparacyjnych, wzbudzał zaufanie ka- dnoczonych Ameryki, ani o pewnych negoL
prostej konsekwencji do uznania konieczno- tychczas skalę, usunęły z rynku nadmiar go- pitalistów.
cjacja_ch pożyczkowych na terenie angielści dostosowania cen cukru oraz rozdziału
tówkij równocześnie starannie prowadzone
Odprężenie sytuacji politycznej w Polsce
skim, a już rozpoczął się na giełdzie warsza·
kontyngentów do gospodarczych potrzeb i. badania wydajności pracy, zarówno maszyn
po przełomie majowym, stanięcie na czele wskiej a po części i na giełdach zagraniczmożliwości rozwojowych tego prz:emysłu. Ale
jak ludzi, stosowanie zasad naukowej orga- rządu człowieka, cieszącego
się najwyższym
nych ruch zwyżkowy złotego.
rzekomo to skomplikowane za.gadnienie nie I nizacji, doprowadziły do paradoksalnego na
autorytetem w najszerszy-eh warstwach spo- f
może być rozstrzygnięte sumaryczną decypozór faktu, iż najwyższe płace robocze nie łeczeństwa polskiego
- powinno stać się e- ł
Spadek dolara jest wprawdzie mi~maln'f
zją, bo ta obciążyłaby „jednostronnie konsu- są jednoznaczne z najwyższeijli kosztami ropokowem również i w rozwoju naszej „cymentów". Z wielu motywów, przytoczonych bocizny.
i
należałoby
życŻ~ć sobie, aby wogóle został
·
wilizacji przemysłowej". Z coraz większą
w komunikacie dla wytłumaczenia zaniechaPorównanie rozkwitu gospodarczego Sta- siłą narzuca się konieczność znalezienia, dro- 1
P0'\\7strzymany,
gdyż ka.tde naruszenie stanu
t
nia podwyżki cen cukru cytujemy ten jeden nów Zjednoczonych ·'A,·: P., z powszechnem gi zwiększenia realnych zarobków warstw stabilizacji wywołuje komplikacje gospodartylko, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że on niemal zubożeniem w Europie, doprowadza pracujących, - a zatem i ich zdolności kon•
cze, które nasz słaby organizm gospodarczy
właśnie, a nie żaden inny, szalę przeważył.
niektórych ekonomistów do wniosków nader sumcyjnej - przy równoczesnem zmniejszawytrącają
· z równowagi, widać jednak, że
Zabrakło więc Kom. Ekonomiczn. odwagi do
pesymistycznych. Artykuły o „upadku" lub niu kosztów produkcji. Zarówno jednak
wyciągnięcia wszystkich konsekwencyj ze
„zmierzchu" Europy , świadczą jednak dobi- zwię~szanie czasu pracy (przynajmniej do ! przychodzi nowa fala wzrostu zaufania do
stwierdzonego stanu rzeczy w przemyśle cu- tniej o :p.astrojach depresyjnych autorów, niż normy europejskiej) jak i jej wydajności, mu- złotego i że pierzchają ostatnie wątpliwo ~ci.
krowniczym z jednej strony, a z roli ceny o ich zdolnościach do badań objektywnych. si być przeprowadzone za zgodą zaintereso- podtrzymywane dotychczas nawet z powodze
cukru w gospodarstwie z drugiej.
Wojna nietylko przerwała proces narastania wanych, jeśli ma służyć do wzmożenia zaufaCzy dlatego, że cukier jest istotnie zadro-1 bogactw, ale w znacznej mierze zniszczyła nia do Polski i ułatwić ewentufł.lne kredyty. niem przez ludzi zbyt p_rzewidują.cych i zbyt
nieufnych.
gi? Nie, bo przed rokiem był droższy niż nagromadzone dawniej. Nawet bowiem pań
Dr. M. Z.
w innych krajach, a już od dłuższego czasu stwa neutralne produkcję swą przystosowały
Według oświadczenia wicepremjera B~•
jest tańszy, bo cena jego, w przeciwieństwie I w znacznej mierze do potrzeb wojny. O de- UllJULAJOLltLllJUDOOLJCD:JtlOLllJLJ U I I I I I
tla rokowania o po~czkę są w pełnym toku
do ceny wielu innych artykułów spożyw- kadencji jednak świadczyłaby dopiero niei niedługo będzie można mówić o ich finaliza•
czych, poważniej ważących na budżecie do- możność czy nieudolność w odbudowaniu
cji. Oświadczenie ta musi wywrzeć olbrzy•
mowym, wzrosła w ciągu roku w hurcie tył- zniszczonych kapitałów i przystosowaniu
ko o niespełna 10 proc., a w detalu o 12 pro· produkcji do normalnych potrzeb czasu pomie wrażenie i skruszy4 ostatnie lody; wątpli·
cent, bo rola, jaką odgrywa w indeksie kosz- koju.
W ostatniem sprawozdaniu rocznem Izby wości w lepszo jutro.; .
tów utrzymania jest znacznie mniejsza od '
Badając stan produkcji w Europie współ- Przemysłowo - Handlowej w Altonie czytaDelegowanie do Ameryld prof. Krzyfa,
roli wszystkićh innych artykułów.
czesnej, oraz odbywający się proces kapita- my: 11 Fałszywem w swoich konsekwencjach
Zatem interes konsumenta jest w tym wy- lizacji, musimy stwierdzić, że odbudowa i jest zapatrywanie, jakoby przez podwyższe nowskiego pozwala 'Wnosić, że ten doświad
padku zaangażowany w stopniu tak znika- usprawnienie przemysłu robi .tszybkie po- nie zarobków i z tem połączone zwiększenie c.zony w sprawach finansowych człowiek bę
mym, że poświęcenie dlań bez porównania • stępy, że o dekadencji nie m
ć tnowy. siły nabywczej mas, można było gospodardzie miał wpływ na rokowania pożyczkowe
większego i cl,onioślej szego interesu gospo- ,1 W oj na przyśpieszyła tempo
lazki9w i siwo użyinić i zapobiec bezrob~iu. Niemasz
i
na warunki ~wentualnej pożyczki. A to 0 •
darczego, jakim jest zapewnienie bytu cu- udoskonaleń technicznych tóre obecnie, błędttiejszego i niebezpieczniejszego hasła.
krowniom i racji plantacjom buraczanym, u- przystosowywane do normalnych czasów,
znacza
dla nas. że interes - jeśli zostanie
W
· · mezrozunua
·
· ł e. znakomicie podnoszą. zdolności produkcy1' ne
yższa płaca i większa konsumci' a są do
znane byc• musi· za ca łkowicie
l
ubity - będzie interesem solidnym, Może
·
·
H a ł as, jak 1. po d nosi'łY stronnictwa
i· pisma
i komunikacyi'ne. Olbrzymi przemysł samolot. zniesienia tylko, ,. eżeli za tem stoi wyższa warunki będą dość ciętkie, gdyż poło~enie
·
b
·
·
· d owo d zt· czegos' i samochod. pracu1'e na zaspokoi'enie potrzeb, produkcja
robotnika. Podwyższenie płac bez
Iewtcowe,
yna1mme1· me
d
gospodarcze i polityczne Polski wysuwane bę
·
h ł
ł
t · k
po
wyższenia produkcji przez robotników 1
przeciwnego: a asowa Y popros u, Ja zwy- j niemal nieznanych przed wojną; rozwój prze- nie oznacza nic innego, i'ak żerowanie na kadzie długo jeszcze przez finansistów świato
kle, dla celów demagogicznych i rozumiały 1 mysłu chemicznego zapowiada zupełną rewo· się
· posuwaią
· po I'm11
· · na1mme1sze· · ·
pitale.
Chcieć
jednostronnie
podnieść
kand obrze, ze
wych
jako moment, wymagający pewnej re•
lucję w pojmowaniu znaczenia niektórych su. k o, ze
· w t ym o d oso bmonym
·
sumc1' ę, bez równoczesnego podniesienia progo oporu, Ja
wy- rowców, których opanowanie było siłą mo· d ecy du1e
· me
· prod ucen t , a Ie torową długoletniej polityki państw, dąz·ą- dukcji, to ze stanowiska gospodarki społecz- kompensaty w postaci wyższego procentu z
pa dlm o cenie
. d J a kk oIwte
· k rzą d w t ych wypa d.kach 1 cych do utrzymania stanowiska dominujt:ice- nej to samo, jak gdyby przedsiębiorstwo pry- tytuł-u ryzyka, ale warunki nie będą upokarza
rzą .
w których sam jest również producentem, nie li go na rynkach światowych.
"'t
watne na materjały, płace i koszty handlowe jące, nie ł:ł-ędziemy pertraktować z pokątne·
·1est t ak bar dzo powscią5
' · óJ'iwy w po dwyzsza·
wydawało więcej niż dotychczas, nie uzyskumi figurami i pośrednikami1 nie b_dzie koNa1'większe i na1'silnie1' rozwinięte ekono'
niu cen, w cukrze jednak producentem jest
1ąc za swe wytwory wyższej ceny. Droga ta
rupcj~
.
.
ł t · · ·
d
·
d ł
micznie państwa na kontynencie eutopej-- bezwarunkowo doprowadzić musi do jeszcze
k to mny,
więc a wieJ Jest ecyz1ę 0 w ec,I skim: Niemcy, Franc1'a i Włochy, zwiększyły
· k
powołać nową, już niewiadoma którą z rzęd k
w1ę szego wyczerpania kapitału i zadłużenia
du komisję dla opracowania szerokiego pla- I swą pro u cję mniej więcej 0 3o proc.; kon- zagranicą. Prowadzi do największego be~
nu sanacyjnego, przejrzyście przygotować sum.cja wróciła do normy ~rzedwojennej, je- robocia i największej nędzy narodu, Kończy
.
k k
„
d
d b .
.
dyrue w towarach luksusówych , wykazując się dyktaturą, jak w. roku 1923, kiedy rząd
opmję rzy aczy, 1Z „praw opo 0 me ,tiie pewną zniz'kę. Ońromną rolę odńrywa1'ą 1'n- (
ki
b ·d ·
· b
k ·
·
d
·1 ·
t{, "
c.
5
niemiec ') przedłużył czas pracy i ustanowił
~~r~~:y~ę sp:!węol~:~~~:l :: ~~ {~eC:.i!n, westycje, przygotowujące usprawnienie pro- niższe płace, aby gospodarstwo uczynić znoboć „obecna kampanja dobiega już końca", dukcji i wymiany. Postępy elektryfikacji, wu zdolnem do bytu i temsamem ocalić paóW „Monitorze Polskim" z dnia 26 stycz„
więc skoro cukrownie traciły dotąd, to mogą budowy nowych dróg, samochodowych i ko- stwo. Przy obecnem bezrobociu hasło nie nia ukazało się zarządzenie o unieważnieniu
sobie tracić jeszcze przez roczek jede-n.
1 lejowych, kanałów, itp. wykazują szybki może brzmieć 11skrócenie czasu pracy i poddekretu z dnia 2 maja 1923 roku, którym
! niewątpliwie tym, którzy najgłośniej wzrost majątku narodowego.
wyżka płac", lecz „wzmożone świadczenia l krzyż orderu 11Polonia Restituta" nadany zokrzyczeli i szaty na sobie rozrywali, najwięTrudności paszportowe i wysbka opłata przy przedłużeniu czasu pracy do zdrowotnie
stał obywatelowi łódzkiemu, p. Edwardowi
cej o to właśnie chodziło, by czasem cukrow- niemal uniemożliwiają inteligencji polskiej . dopuszczalnej miary i odpowiednia podwyż- 11 l-Ieimanowi-Jareckiemu. Wiadomość ta zonie, niech Bóg broni, nie zaczęły zarabiać! i obejrzenie własnemi oczyma przebudowy, ka płac",
:ii
stała, taksamo jak jej oryginał, bez żadnego
Czy jednak może i powinien z równym spo- i dokonywującej się na Zachodzie Europy. Mo* *
komentarza przedrukowana przez głodne
kojem ich stratom przypatrywać się rząd, , że dlatego tak łatwo identyfikujemy kryzys
Powyższy ustęp zawierający opinję jednej sensacji liczne pisma stołeczne i łódzkie, wy·
byle tylko dogodzić hałaśliwie protestującej '. i bezrobocie w Polsce z kryzysem ogólno-eu- z najpo,ważniejszych placówek gospodar- , wołując wrażenie, jak gdyby udzielorte mu
demagogji?
ropejskim. W rzeczywistości jednak, tempo czych w Niemczech przytaczamy tern chęt- swego czasu zaszczytne odznaczenie zostało
Pomijaj ąc · zupełnie względy natury ogól- j naszego rozwoju jest o tyle wolniejsze, że
niej, że na łamach „Prawdy" niezliczone ra- p. Heimanowi obecnie odebrane. Tymczano-gospodarczej, czyniące zdrową rentow- nietylko nie odrabiamy zaległości stuletniej . zy występowaliśmy przeciw forsowanej przez sem rzecz się ma zgoła inaczej. Order: zoność nieodzownym warunkiem wszelkiej wynaszych socjalistów tezie, że aby ożywić ruch stał udzielony p. Heimanowi w okresie, gdy
twórczości i jej rozwoju, rząd w tym spegospodarczy, należy drogą zwiększenia za- do nazwiska swego dodawał panieńskie nacjalnym wypad.k u ma zupełnie szczególny
robkó'W
powiększ4•ć zdolność nabywczą sze- zwisko swojej matki, Jarecki, i na to po· t eres w t em, bY· przemys ł cuk rowm·
cza: kredytodawca, w tym wypadku rząd, ma
J
wl asny zn
rokich
mas
robotniczych
i w ten sposób zwię- dwójne nazwisko również wypisany zostal
·
·
k'
pełne prawo niezależnie od wszelkiego zad
t
ł
czy wyprowa zony. zos a z impasu, w Ja 1
kszyć pojemność rynku wewnętrzne~o.
. dekret nadawczy. Gdy jednak min, spraw
go wprowadziły warunki powojenne. Inte- bezpieczenia domagać się od swego dłużnika,
wewn. odmówiło p. Heimanowi legalizacji na·
res ten polega na fakcie, że w gwaram:;ach ~y za~abia~., bo żadn7 z~bezpieczenie nie ma"Polska" - twierdzą socjaliści i niezdolni zwiska dodatkowego, ten, uważając, iż jest
Finansowych, udzielonych przez rzqd przed- ze byc dos~ pewne i .mezawodn~, gdy war: lub nieprzygotowani do samodz!elnego my- w posiadaniu dekretu i dekoracji, nadanych
siębiorslw!Jm przemysłowym, właśnie cukro· sztat wytworcy, zanuast . zyskow przynosi t. śłenia „publicyści" gospodarczy - „ze swoją mu na nazwisko niezalegalizowane, odesłał
wnictwo zajmuje miejsce wybitne, jak" że 1 straty.. .
,..
trzydziestomiljonową ludnością zdolna jest order na ręce p. min. spr. wewn.
zbiorowo korzysta z gwarancyj w sumie ok. l . Jezeh z~s, 1ak w .tym wypad~1:1'. stw?rze- pochłonąć bez reszty produkcję , najważniej4 i pól miliona dolarów (Monitor Polski Nr. , me warunkow pewneJ lukratywnosc1, lezy w I szych gałęzi przemysłowych, tak, że o ekspor
W listopadzie 1926 r. p; Edward Heimaf1
16 z dnia 21 stycznia).
mocy. samego bezpośrednio zainte;resowanego cie myśleć nawet nie będzie potn:eba. Nale- otrzymał ponownie krzyż orderu 11 Polonia
tych warunka<:h obojętnbść r2ądu w V.: nteJ k;redytodawcy, to odmowa ich stwo~ze ży tylko drogą powiększenia zarobków pod- I Restituta", l'laskutek czego dekret z. r. 1923,
stosunku do zwłoki w uzdrowieniu warunków ma nabiera cech aktu, zwróconego również nieść dobrobyt tych mas".
jako wydany ńą imię osoby prawnie nieist·
bytu cukrowni staje się zupełnie niepojęta. I przeciwko niemu samemu.
Jest to demagogja w gatunku najniebez- ; niejącej, został obecnie · unieważniony.
O ile bowiem wogóle możnaby i należało
Będziemy więc jeszcze przez rok jeden pieczniejszym, bo godzi w podstawy państwa
Zachodzi nader _ poważne pytanie, czy wol•
wymagać od rządu, by postulat rentowności '[ spozywali cukier, o kilka groszy tańszy na
silniej i skuteczniej niz agitacja bolszewicka. ,
no było opublikować to ostatnie zarządzenie.
był nietylko postulatem sfer gospodarczych, , kilogramie. Czy jednak starczy to za pocie- 1
Każda podwyżka zarobków musi być ną·
ale i jego, rządu, o tyle chyba podwójnie 1 chę za to, że istniejąca i dobrze rozwinięta stępstwem albo zwiększonej wydajności pra- w tej lakonicznej i bałamutnej formie, t. j. bez
troską rządu być powinno, by miały zapew- J gałąź przemy~łu, w dodatku silnie eksporto- ,1 cy przez przedłużenie czasu pracy lub zwięk jednego słowa wyjaśnienia jego czysto - fornionq lukratywność te przedsiębiorstwa, któ~ ł wego i poważnie wobec skarbu państwa za- szenie wysiłku, albo też następstwem udosko : malnego tylko charakteru? Trudno zaiste o
re z jego kredytów względnie gwarancyj ko- . dłużonego, zostanie osłabiona, a może nawet nalenia technicznego warsztatu pracy czy 1· bardziej dosadny przykład karygodnego nier7y~tają. Sai:io, najlep~ze na:wet .i najpew- 1 zagrożqna w swvch oodstawach?
wr.eszci~ następstwem wyj<i;t~owo korzyst„ dbalstwa i bęzmyślności naszei . biurnkra,.;:iil
me1sze · napozor, zabezpieczenie me wystar- !
M. B.
ne1 konmnktury gospodarcze1 i trwałel!o po-
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z dnia 30 stycznia 1'27 r.

Niemieckie

Rosji

Str. 3

zbrojne

siły

. W świetle budżetu ministerstwa Reichswehry
,Jako najbliżsi ·sąsiedz.i Rosji, oddzieleni wszelkie doświadcze~ia z etatyzmem dały
nasunęoczywiście
co
od niej najdłuższą granicą, siłą rzeczy, siłą tylko ujemny rezultat,
' Chyba conieco za wiele jak na flotę' o
Berlin, W styczniu 1921 r. ·
naszego położenia geograficznego, zmuszeni ło inyśl i potrzebę dawania coraz więcej miej
głów i na armję o 100,000 głów.
15,000
Wspaniałą ilustracją pacyfizmu niemiecsca dla przypływu obcego i prywatnego kapijesteśmy nietylko interesować się tem, co' się
na
kiego jest projekt budżetu Reichswehry
tam dzieje, ale szukać z nią bliższego życzli- t~łu i , inicjatywy indywidualnej.
Przed wojną pruskie miqisterstwo wojny
, Ustrój federalistyczny staje się coraz bar- rok 1927, przedłozony Reichstagowi łącznie zatrudniało . 619 ludzi, a urząd marynarki,
wego stosunku. Przyznać trzeba, że interez _ogólnym budżetem Rzeszy niemieckiej • . zarządzający olbrz. __1. n 1.01.a~'- .•i u ~ - .
sowaliśmy się Rosją mało. Nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w Moskwie było nie dziej istniejącym na papierze tylko, gdyż ca- Budżet Reichswehry jest pokaźnej objętości, 1 brzymiemi arsenałami i czuwający nad ordołężne. Z działalnóści'p. Kętrzyńskiego pu- ła rzekoma aut.onomja prowincjonalna jest obejmuje bowiem 350 stron druku.
ganizacją rezerw 716 ludzi (dziś 489) .
Jak wiadomo -Traktat WersaJski pozwala
blicystyka tyle tylko dowiedziała się, że w kierowaną zgóry przez rząd moskiewski, któ
· A teraż kolejne niezwykle pouczające zeczasie swego urzędowania wydał raut. Obec- ry przez swych urzędników sprawuje władzę utrzymywać Niemcom .armję, liczącą 100 tyilustrujące przerost wyższych stostawienie,
' sięcy ludzi oraz flotę wojenną, której pojem.
ny przedstawiciel Polski - w 'Moskwie p. Pa- ~eomal despotyczną.
Reichswehrze.
w
pni
Jakkolwiek urzędowo istnieje Zw. R~publik ność nie może przekraczać 100 tysięcy tonn.
tek również nie miał 'jeszcze' sposobności wy.Reichswehra według budżetu na rok 1927
~azać wybitnych dyplomatycznych zdolności, i .władza Rad-sowietów, to faktycznie centra- Tych postanowień traktatowych Niemcy nie \
liczy:
1
odł lizuje się ona w Moskwie item tylko różni się , przekraczają co do litery, ale świadomie
jakich to stanowisko wymaga.
3,798
Oficerów
Cała uwaga nasza był~ z~ócona na cha- 1 od carskiego despotyzmu, że najwyższą wła- j dalają się coraz bardziej od ducha przepi20,671
podoficerów
Starszych
stutysięcznej
ze
i
Wersalskiego
Traktatu
sów
nielecz
jednostka,
nie
car,
nie
sprawuje
dzę
życia.
rakter, wybryki i rezultaty rosyjskiego
1
1
33,000
Młodszych podoficerów
Prasa przejaskrawiała to życie, korzystając ze liczne ciało korporacyjne, które nazwaćby Reichswehry czynią kadrę oficerską i pod- .
•
36,229
Szeregowych
wszelkich możliwych źródeł, ażeby przedsta- można parlamentem z nominacji funkcjonują- oficerską, która w razie potrzeby wystarczy l
Pozatem 13,927 lekarzy, weterynarzy, U•
dla miljonowej armji, zaś instytucje wojsko- i
wić je w całej nagiej ohydzie. Chciano komu- ·cym.
cywi'lnych, sił pomocniczych i starzędników
,
'
rozbudoReichswehrze
przy
istniejące
we,
.
.
d
· · l' · d
· tak ·
.· Tak więc, 1'ak ustró1' komunistycżny przenizm obrzyd zić, z d epopu1aryzować. W1ęceJ
JUŻ awno po tym . le zatrudnionych robotników.
1
przesc1gnę
ze
•
wu1ą
t
ł
b
·
wk ła d ano w to tru du, niż rzecz Y a war a. kształca się powoli na kapitalistyczny, ustrój l względem stan, jaki panował przed wojną, I
bo u nas komunizm miał tylko pewne sym- federalistyczny, Rad, przeobraża się na de-' gdy cesarstwo niemieckie utrzyrnywało 600 ,1 - Biorąc pod ' uwa_gę tylko formacje fron
patje wśród płatnych agitatorów lub 'najniż- spotyczno-centralistyczny i niewiadomo, ja- tysięcy ludzi pod bronią, a flota była sze- towe, ow.ycn .100,000 dozwolonych tra".ta.em,
widzimy, że na je~nego szeregowca wypadaszego gatunku, chciwego a uchylającego się kie ostateczne formy przybierze ta reorgani- ściokrotnie silniejszą i większą. .
ją dwie sza:ril:e. W marynarce jest jeszcze lezacja. od pracy, proletarjatu.
Generalny sztab MoltK!:!go i sztab niary- piej, tam na jednego szeregowca przypada
'
·
·- ·
· I e· skrommeisze
W1'ększe sukcesy, ni·z~._ w wew·nętrznym u- nark'i 'l"r
Trudno rozumieliśmy, że taki czy inny
od 21/z szarży:
za by ł y o wie
1 p 1'tstutys~ęcznej
Heeresleitung
ustrój państwowy Rosji jest spra-w:ą nie na- stroju państwa, dadzą się zauważyć w poli- dzisiejszego
Generałów posiada Reichswehra 43, a Ho.
Dyplo- Reichsweary i Reichsmarineamtu zredu.wwaSH1 że przesadiie analizowanie tego ustroju ! tyce i dyplomacji Rosji dzisiejszej.
1 ta 14 ·admirałów. · fl 0 t
drażni niepotrzebnie · sąsiada a nam żadnej ' l macja rosyjska odznacza się śmiałością, rzut·
y.
· t - neJ
· w 1s
· się
·
· adna ·kry- -1 k ością i bystrością w oqentowaruu
· przynosi.· Je s·1·1 P r zes
' · rue
k orzysc1
Przed wo1' ną w armJ'i niem, ie;;.ki;:i' i' cdna
Ale niechaj przęmawiają cyfry :
z
h
h
· .i.
„.
dl'
·
·
b
ł
d
k
, szarża wypadała nr ~ żołnierzy, a u._ ~ Jri~
a.
międzynarodowyc
ty a a a y się uspraw1e iw1c w pte,i;wszyc . niejących stosunkach
Budżet Reichswehry i 'marynari.d niemiec- i:.ó,~ cy•:.v'"nych nie z.iano. ,
latach wzrastającego komunizmu, gdy u nas atakowała ona starą Europę w punktach najhuh„ć poczęły różne „związki" i „stronnic- ; drażliwszych, bo usiłując zachwiać istniejący . kiej wynosił w roku 1924 - 456,35 mil j. ma1--'uJ~.cwa :.": stanow:sti:a urzę clnL ;:e o .sadza
twaG'. nie tyle komunistyczne ile zwarjowa- ; ustrój państw europejskich i atakując naj- rek złotych.
,_,.1 iYLLl ołicera,ni i poctotic~r ami star ei
ne
W roku 1925 _ 567,00 milj. marek zło- urn są
n~, to dziś krytykę powinna Żastąpić rozwa- większe mo~arstwa Europy przez podważaw1.az.my jasi.10 jal:i:a kadra szarż ist,Jl
ga, bliższe przypatrywanie się naszemu są- nie ich wpływu w Azji - w Chinach, Indjach tych.
nic.J~ w k eichswehrze i fl ocie i jak wielką
siadowi i przekonanie go, że nie mamy za- a nawet na bllskim, pozaeuropejskim wschoW. roku 1926 - 674,57 milj. marek zło- armję możnaby przy jej pomocy wystawić.
miaru' wtrącania się do jego spraw domo- dzie. Widzieliśmy rękę Rosji sowieckiej w
Algerze, Tunisie, w Turcji. Podtrzymywanie tych.
I jeszcze jedna ilustracja:
wych.
W roku 1927 - 7Q7,80 milj. marek złoJest to tembardziej potrzebne teraz, gdy strajku węglowego w Anglji zadało wielkiej
Przedwojenna armja ·niemiecka wyda wa·
Brytanji większy cios materjalny, niżby się na tych (projekt budżetu).
_w Rosji, w jej ustroju państwowym i polityce
ła na organizację manewr ów i ćwiczeń około
. ,
.
p d
si'ę zmi'any zasadnicze. Nietru- pozór zdawało. Strajk i ujemny bilans hanZarysowu)·„.
· rze WOJną - za typowy przy1mu1emy · 2 i pół milj. marek (cyfra z roku 1912), a na
· ·
ł
dk
A l"
1
""
była koszta transportów wojskowych 12.22 milj.
pobrana
1913
roku
w
gdyż
1912,
rok
powagę
JeJ
mocno
Y
opa
po
Jl
ng
owy
d
przedno odgadnąć, że wywołają one nowy
·
d
·
~
d
·
·
świecie.
w
lityczną
o
p·
.opowolnego
u
·
k1'erunk
·w
razem
tym
t,
ó
- ·"r.
1e norazowa na,..zwyczaina aruna na obro- marek. Razem na manewry i transporty 14.7
...
·
nę państwa - a więc w toku 1912 budżet : milj. mar ek.
możnaby
Europy
wQbec
Rosji
Stanowisko
.
sotrząsania się z teoretycznych rialeciałoś.ci
nazwać wysoce opozycyjnem i groźnem dla- wojskowy wynosił 1,297.00 milj. marek złoc:~gicznego maximalizmu.
Reichswehra na manewry i ćwiczenia w
-1927 żąda aż 18.29 milj., a na transporty 5.22
Już od trzech lat spostrzega- się powolne · tego, że ogrom państwa wymagałby wspólnej tych.
Od tego czasu stan liczebny armji zmniej milj. marek - razem 23 i pół milj., czyli
ustępstwo na 1;'Zecz wpr.o wadzenia prywat- akcjj., przeciwko czemu broni się zręcznie
nego kapitału do nie-których dziedzin życia dypłomą.cja. rosyjska soju~zem z .Niemca~, szył się do jednej · szóstej części i w tym o 9 miljońÓW więcej, niż przed wojną.
publicznego. 0 Robociarz" - jako idea~ so~ja- j trzymając .w szachu Francię1 Anglię ~ p~me~ sam~ stopniu zredukowaną _.została flota.
W czem ćwiczy się Reichswehra z nakła
I d~m · takich kosztów?. Czy to czasem nie
B~dżet zaś nawet nie . do : połowy. .
lizmu __:.poczyna schoclzie. ~e s~ęj uprżywi- ! kąd- Wło,chy.
1
- Biorąc pod uwagę wzrost cen o 30 'proc. 1 ćwiczą się, a może i ek wipują, za te piemąlejowanej. wyżyny i sfaie s~ę, ,normal':lą. si~ą 1 ' Negatywne stanowisko Rosji wobec Ligi
·
p~odukc)'.'Jn~, ,którego. warto~c .u.zal~znia .się Narodów osłabia wpływ i' znaczenie pokojo- w porównaniu w rokiem 1912, budżet ten dze różne orga~izacje wojskowe?'
1
j
majonów
mil
290
około
wynosić
powinien
chwiejswoich
decyzjach
w
?~ wyda1nosci pl'acy , stoprua J~J uzyteczno- ~e tej instytucji,
· A wyszkolenie?
nej · i rządzącej · się inter.esami wielkich rek - najwyżej 300 miljonów, gdyby intensc:i.
Reichswehra posiada szkołę piechoty w
Logika .życia zmusiła- dzisiejszy . rząd ro- państw kosztem małych. Zamiast europejskiej cje traktatu były szanowane.
Bibliotekę wojskową w Monachjum
Dreznie,
syjski do trzeźwego oceniania istniejących ligi państw, zarysowuje się możliwość utrzywojskową. Urządza jeszcze
księgarnię
oraz
Na jakie . cele używana jest ta olbrzymia .
niania związku państw i narodów azjatyckich
warunków życia państwowego.
i kursy wojskowozbrojmistrzowskie
kursy
ni.etyle contra Europy, ile contra wyzyskowi nadwyżka 1
trochę ' zajmuje się
oficerów,
dla
naukowe
Po ośmioletniem prawie doświadczeniu z tych narodów przez mocarstwa europejskie,
- Qdpowiedź znajdujemy znowu w pozysportem i' gospodami żołnierskiemi. Na to
ustro!em komunistycznym i federalistycz- . Fakt wyzysku ukrywać się nie da, ani zastą- cjach ,budżetu.
wszystko żąda na rok 1927 - 10.4-miljonów
nym, nastą.piło ochłonięcie z furji teoretycz- pić najgłośniejszemi hasłami cywilizacji i kulA więc, przestrzegając kolejności rzeczy, marek.
nej i zapanowało przekonanie, że z. państwa tury.
przyjrzyjmy się najpierw wygatkom na na- ,
Pruska armia utrzymywała w roku 1912
nie można urządzać pola d'oświadczalnego dla
Wpływ Rosji na kontynent Azji jest wielczelne dowództwo Reichswehrt i . floty.
- 1 generalny inspektorat wysżkolenia, 1
socjologicznych i politycznych eksperymen1
komisję egzaminacyjną,
tów, bo komunizm rujnuje je materjaJnie, a ki i niezaprzeczony. O usunięcie tego wpły
ten cel wydaje się w Niemczech w wojskową najwyższą
Na
której
w
dyplomatyczna,
walka
się
toczy
wu
akademię wojenną, 1 akademję wojskowo1
federalizm, stosowany do niedojrzałych pomiljonach marek złotych:
techniczną, 10 szkół wojennych, 1 komendę
litycznie narodów, stać się może nie więzią, Niemcy grają wyczekującą rolę. Według
marynarka 2.24
rok 1924 2.7~
wszelkiego prawdopodobieństwa pójdą one
korpusu kadetów, 8 szkół kadeckich, 1 inłączącą państwo. lecz dynamitem, rozsadza'marynarka 2.97:
z Rosją, ażeby wziąć udział w opanowaniu
rok .1925 4.16
spektorat szkół piechoty, 14 szkół podofijącylti je.
marynarka 3.76
rok ,1926 ,5.18
kontynentu Azji. W tym celu może pragną
cerskich, 1 szkołę strzelania dla piechoty,
Ostatni zjazd nU,ędzynarodówki w Mo- zabezpieczyć się od zachodu, gdzie po Niemmarynarka 3.871
rok .!9~7. 9.J5
1 wojskowy zakład gimnastyczny, 2 zakłady
skwie w połowie grudnia roku ubiegłego wy- cach Polska stanowi największą siłę militardla chłopców, 1 . inspekcję wewychowawcze
niewielki
na
wydatki
1912-tym
"Sil roku
kazał wzajemnie zwalczające się dwa prądy:
ną.
terynaryjną, 1 wojskową akademję weterymilj.
4.8?
wyniosły
generalny
sztab
miecki
nowy pod wpływem idei, którą możnaby nanaryjną, 6 szkół kucia koni.
Jeśli Cziczerin rzeczywiście pojedzie do marek (łącznie z instytutem geograficznym),
zwać narodowo-państwową, wzmagający się
'
m~ynarki
Cały wydatek na ten cel wynosił 9.2 milj,
coraz bardziej w siłę i drugi: sowiecko-ko- Paryża i kosztem uregulowania długów car- a J'irpitz zużył dla swego szta~u
marek, z czego okrągły miljon rozdawano
munistyczny. który dokonał rewolucji przy skiej Rosji zdoła zneutralizować nieprzychyl- ~.~7 mil j. marek.
pomocy ludzi w znacznym stopniu obcych ne stanowisko Francji wobec Związku Rad,
Dzisiejszy sztab marynarki wojennej Ji„ pułkom na organizację własnych kursów.
w
przewrót
nieoczekiwany
nastąpić
może
to
społeczeństwu.
rasowo rdzennie rosyjskiemu
Dziś żąda się na jedną szkołę, jedną bi.._
czy oprócz szefa 50 oficerów różnych· stopni,
Oni to w życiu wewnętrznem państwa wpro- stosunkach międzynarodowych, dla W. Bry- 30~ · urzędników i _13~ sił pomocniczych w bljotekę i jedną księgarnię, '-10.4 miljbnów, i
·
otrzymuje się je.
wadzili ustrój, który -nazwano komunistycz- tanji niezbyt korzystny.
stopniach urzędniczych. Razem 4~9 głów.
mano - federalistycznym. Opierał się ori na
K9go i w jakim celu szkoli Reichswehra
Są to horoskopy probłematyczne wpraw· Sztab Reichswehry, oprócz szefa, zatru- pozatem?
terjale, który nazywał się „robotnikiem". dzie, ale nasuwają potrzebę zastanowienia
dnia 2-15 oficerów, .13 lekarzy i weteryn>-zy,
Materjał ten był bardzo nieliczny, bardzo
się nad pytaniem: jaka może być rola Polski
W marynarce jest to samo.
4 urzędnikó;w: i ~-~~ · sił pomocniczych
41_
bardzo
burzliwy, bardzo mało wykształcony,
w tym wielkim zakulisowym zatargu potęg czyli 982 ludzi.
jak wygląda pokojowość współczes
Oto
w swoich pretensjach nieobliczalny i wiele wszechświatowych?
,położenie
środkowe
w świetle najmiarodajµiej'Niemiec
nych
wymagający , Przekonano się wkrótce o jego
Polski między zachodnią•Europą a Rosją zmu
cyfr budżetu wojskoświetle
w
bo
szem,
państwowej,
roboty
małej przydatności do
sza nas niejako poświęcić więcej miejsca niż
/
wego.
tembardziej, że z powodu małego uprzemysło dotychczas, rozważaniu stosunków między
Cała dzisiejsza niewidzialna dyplomacja
T. B.
wienia państwa, nie posiadał on oparcia i był narodowych, zamiast ciągłego targania się · w Europy obraca się koło Rosji i dalekiego
nieliczny. Komunizm w takich warunkach sieciach walk wewnętrznych.
W schodu, do opanowania którego Rosja dą
słusznie nazwał jeden z dawnych komuniży i, bez względu na zmianę rządu i ustroju 1
stów chorobą przejściową. W ewnątr:z pań
Dzisiejszą politykę Rosji możnaby nazwać
wewnętrznego, dążyć będzie. To jest zakres
stwa był on siłą anarchiczną, nazewnątrz walką o przyszłość państwa, bez względu na szerszej polityki, niż dawna zaborcza, zamyśrodkiem agitacyjnym, łudzeniem warstw
to, czy to będzie Rosja carska, czy republi- kająca · się Władywostokiem i portem Artura.
p!'oletarjackich ·nieziszczalnemi obietnicami. kańska. W dzisiejszej Rosji widzimy przeNacisk .komunistycznej propagandy rosyjże „PRAWDĘ„ można zamów1c
budzenie się ducha narodowego, otrząsanie skiej z celu przeobraził się tylko w środek
Rzeczywistą siłą państwową Rosji, jak
się z komunizmu i szukanie drogi do własnej
1
europejpaństw
wewnętrznego
osłabienia
11· w każdym urzt:dzłe pocztowy~ I
przed wojną, była własn-ość ziemska, która ' p_aństwowej polityki. Drogowskaz tej drogi
po zniszczeniu wielkiej własności, zmieniła wyraźnie wskazuje na W schód. Morze Czar- skich, aby powstrzymać je w ataku na Rosję
na miesiąc, kwartał lub rok
z powodu jej polityki panazjatyckiej, która
formę władania, ale pozostała siłą podstai że jest obowiiizklem każdego
ne jest łącznikiem Rosji z muzułmańskim dla nas szkodfr.vą nie jest.
wową państwa. Na 150 miljonów ludności
wschodem a Ocean Spokojny z dalekim. Mointeligenta, interesującego się
Rosji, 125 miljonów jest posiadaczami ziemi, rze Bałtyckie nie traci mimo to swojej wartoOd ataków komunizmu i my wolni nie jeżydem społeczeństwa
rolnikami i nic wspólnego z komunizmem ści, jako łącznik i droga na zachód. W chło steśmy. Chorobę tę należy lokalizować i nii państwa czytać .,PRAWDĘ 11
nie ma. Siła ta tworzy budżet . państwa.
i
tyfusu
szczyć tak, jak się niszczy zarazki
nięcie małych republik nadbałtyckich jest tył
Trudno przewidzieć, jaki charakter przy- ko kwestją czasu i małego znaczenia wobec cholery. Innej rady niema.
~
:„ -· •
wielkich zamiarów politycznych Rosji.
biorą dals;;e reformy państwa w Rosji, ale
F. Rawita-Gawroński.

na rok 1927.
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,,Korytarz'' pomorski

O szkołę

Aneksja Pomorza przez Zakon Krzy:iacŁatwowierność czytelników prasy1 codziennej jest wprost zdumiewającą, wszystko . ki, dokonana w 1308 r., trwała tylko 146 lat.
w nich moina wmówić a nawet gdy spostrze- Już w 1454 r. Pomorze powróciło znowu do
gą, że są oszukani, zapominają o tern szybko,
Polski i dzieliło jej 10 sy aż do czasu rozbionie cofając swego zaufania.
rów do 1772 r., t. j. 318 lat, zapewniając jej
stały, szeroki dostęp do morza. Ale czasy
Na tej to łatwowierności budują politycy współczesne nie zadowalniają się jedynie doswoje plany, tern łatwiejsze do osiągnięcia, kumentami historycznemi, a o przynależności
że sekunduje im naogół bezprzykładna niepaństwowej więcej decydują teraz względy
znajomość stosunków i to nietylko wśród bez
etnograficzne.
krytycznej publiczności, ale nawet wśród dePomimo niemieckiej polityki wynaradacydujących o najważniejszych sprawach mę
wiającej, rdzenna kaszubsko-polska ludność
żów stanu. Tylko w tych warunkach mogła
Pomorza zawsze stanowiła większość wobec
powstać kwestja „korytarza" pomorskiego i
mniejszości niemieckiej, napływowej. Spis
siać się przedmiotem polemiki na łamach
pism mniej lub więcej oficjalnych. Lansowała pr~eprowadzony w .1921 r. wykazał tylko
ją propaganda niemiecka i jakkolwiek spra- 1 19,6% Niemców, a później liczba ta, po wyjeździe optantów, zmieniła się jeszcze na nawę tę postawiła na gruncie zasadniczej rewizji traktatu wersalskiego, wywołała od- szą korzyść. Wybory do sejmu polskiego
dały tylko 15 proc. głosów na listy niemiecdźwięk niemal że niespodziewany. Zaczęto
wcale poważnie roztrząsać nawet tak absur- kie. Znamiennem jest, że najbardziej poldalne a właśnie na owej łatwowierności ludz- skiemi okazały się właśnie nadmorskie pokiej oparte plany, jak zmiana „korytarza" na wiaty Pomorza, stanowiące ów korytarz, a
więc: tczewski, kartuski, wejherowski, staroLitwę i Kłajpedę, a nikt z. poważnych polityków nie zauważył, że Litwa ma tu także coś gardzki, .p ucki. Za Jla.nowania pruskiego wydo powiedzenia w imię powojennego p_rawa bierały one do Rei~h-st~gu tylko posłów polskich.
·
· ' :
samostanowienia o sobie narodów.

tI.

Na gruncie polskim odpadają przedewszystkiem różnice wyznaniowe, dotąd w Niemczech nierozwiązane na terenie szkoły, odpadają też różnice, wynikające z pochodzenia.
Dostęp dla wszystkich do wszystkich szkół
otwarty, co zwłaszcza odczuwa się bardzo
silnie tam, gdzie szkolnictwo powszechne stoi
na odpowiednim poziomie pedagogicznym i
higjenicznym. W każdym jednak razie zasada powszechności szkół zatacza coraz szer
sze kręgi i odbiera szkole jej charakter ludowości. Może jeszcze najbardziej od tej powszechności oddalone są warstwy ziemiań
skie. Również dalecy jesteśmy od zwalczania szkolnictwa prywatnego, tak powszechnego jak średniego, przeciwnie odznaczamy
się raczej specjalnym sentymentem dla szkolnictwa prywatnego, pamiętając jego rolę w
czasie zaborów, co więcej radzibyśmy widzieć je na czele jako pionierów nowych haseł, idąc w tej dziedzinie za wzorami przedewszystkiem Anglji. Bezpłatność szkolnictwa
powszechnego przeprowadzono u nas ściśle,
zapewniając szkołom także bezpłatne pomoce naukowe. Inne świadczenia jak książki,
zeszyty, stypendja i t. p. wzięły na siebie organizacje społeczne ze względu na ciężki
stan finansów państwa. Ten ciężki stan spowodował też, że szkolnictwo średnie i wyższe
nie jest wolne od opłat. Ta też sprawa w
miarę poprawy stosunków gospodarczych
winna być rozpatrzona. Zasada obowiązko
wości i przymusu szkolnego, choć jeszcze nie
wszędzie, coraz jednak ściślej jest realizowana. Wprowadzenie jednolitych zasad we
wszystkich dzielnicach Polski, tych samych
szkół i tych samych programów też jest u nas
obowiązującą zasadą, uwzgJędniono tylko
narodowościowe interesy niepolskiej ludności. Wreszcie koedukacja tak w szkolnictwie powszechnem, jak w średniem i wyż
szem, a nawet w pewnych działach szkolnictwa zawodowego znajduje może nawet zbyt
częste zastosowanie, zasadniczo sprawa ta
jest jak najliberalniej rozwiązana. Jedynie
tylko wychowanie przedszkolne, ale również głównie ze względów finansowych, nie
znalazło dotąd dostatecznego rozwiązania.
Jak zatem widzimy, w całym szeregu dziedzin w zupełności lub choćby częściowo realizujemy hasła:, objęte pojęciem szkoły jednolitej.

Upominając się . o . zwrot 11 korytarza",
Niemcy świadomie:· pomifają sprawę Gdań
. ska, jako objętą wpływami Ligi i nadzorem
międzynarodowym. Nie chcą też ujawniać
tego niezbitego faktu, że wolne miasto zywarunkami etnicznemi, ani ekonomicznemi skuje nieskończenie, współpracując z Polską.
owego „korytarza", którego zwrotu Niemcy. Zamierający w bezczynności port, stał się odrazu czynnem ogniskiem handlu międzynaro
nagle zapragnęli.
dowego. W stosunku do czasów przedwojenPod wpływem tych uroszczeń odżyła, nych, sam tylko przewóz drzewa do Anglji
rzadko dająca znać o sobie, propaganda pol- wzrósł o 70 procent.
ska. Ukazał się, ułożony przez ministra L.
Wasilewskiego, kompleks nalepek z napisaRozpatrzmy następnie te szkody, jakie
mi w kilku językach, doskonale ilustrujący Prusom Wschodnim ma przynosić oddzielekwestję „korytarza" i jego stosunku do Prus
nie się od 11 Macierzy". Dziennikarze, a naWschodnich.
wet uczeni niemieccy rozdzierają szaty nad
niebezpieczeństwem, jakie grozi temu gniaŻródłowa zaś broszura dr. Sławskiego,
zdu nacjonalizmu: „utonięcia w morzu sło
delegata rządu polskiego w Radzie Portu i wiańskiem". I mimo woli zdradzają faktyczDróg Wodnych w Gdańsku, dostarcza na- ny stan rzeczy, jeżeli zważymy, że Mazowsze
szym rzecznikom tej sprawy na gruncie mię Pruskie, Warmja i Powiśle, kraje o 45-80%
dzynarodowym całego szeregu rzeczowych ludności polsko - mazurskiej, graniczą właś
argumentów.
nie z owym „korytarzem".

W jaki sposób przedstawia
prawdy?,

się

ona w

Część północna województwa pomorskiego, obejmująca 16,000 klm. kw., nazwana jest
przez niemców „korytarzem". Zamieszkały
jest ten obszar przez miljon , niespełna mieszkańców. Posiada tylko 76 klm. wybrzeża
morskiego, podczas gdy Niemcy mają 498 kilometrów morskiej granicy nad morzem Pół
nocnem a 990 nad Bałtykiem, co stanowi razem 1488 klm. Chyba więc nie zależy im na
owych 76 klm., przyznanych Polsce.

Tu chodzi jednak o coś znacznie ważniej
szego, bo o zatrzymanie naszego gospodarczego rozwoju i ttc'tynienie z Polski tylko enklawy pomiędzy Niemcami a Rosją, którą
układy międzynarodowe w interesie stosunków handlowych musiałyby z czasem usunąć
w ten czy inny sposób. Do tego celu niezbęd
nem jest pozbawienie nas ujścia Wisły, a
więc przecięcia tej naturalnej linji rozwojowej, przez położenie geograficzne wykreślo·
nej. Niemiecka polityka jest konsekwentna
i przewidująca; w obawie, że port gdański
może być użytkowany przez wskrzeszoną
Polskę, wytworzono mu niszczącą go konku·
rencję w portach: Hamburga, Bremy i Szczecina.
Czyniąc

jednak atak na ujście Wisły, nie
porachowano się, jak zwykle, z momentem
psychologicznym. Podąż ... jąc za myślą cudnego poematu Żeromskiego, na cześć królowej rzek naszych wyśpiewanego, stwierd·zić
musimy, że tak początek, jak bieg i ujście Wisły są nierozerwalnie z przebiegiem dziejów
naszych i naszą niepodległością. złączone.
Stanowi ona bowiem geograficzne okre8'łenie
ziem polskich a związane z nią legendy mają
znaczenie narodowe większe, niż te, które
fantazja germańska osnuła około fal Renu.
Dodać tu jeszcze należy, że rzeka ta nie ma
swojego źródła ani ujścia na terytorjum nie·
mieckiem.
Wzdłuż Wisły, od Torunia popn:ez Bydgoszcz i Tczew do Gdańska, idzie linja kolejowa, która łączy Polskę z morzem.

A teraz odpowiedzieć nam należy na pytanie: czy Pomorze tak pod względem etnicznym jak historycznym jest ściśle złączone
ż Polską? Bezsprzecznie jest to kraj odwiecznie słowiański a w XI wieku przez Bolesła
wa Chrobrego wcielony do Polski. Przez cały zaś szereg wieków bądź wchodził o~ w
skład państwa polskiego, bądź był rządzony
przez książąt, z jego ramienia tam osad:?:onvch.

O ile chodzi o utrudnienia w komunikacji,

to

służy ku temu zarówno droga morska, ja~

i zachodnia droga lądowa wzdłuż Nogatu t
Wisły. Prusy W schodnie, liczące tylko 2 miljony mieszkańców, (w tern 305 1000 Polaków
i Mazurów) posiadają Królewiec, jeden z najruchliwszych portów bałtyckich 'o międzyna
rodowem handlowem znaczeniu. W pływa do
niego około 100.000 statków rocznie .z s,am.e:
go morza Północnego, przez kanał Kilonsk1 1
Sund. Faktem jest, że klucz do Bałtyku
znajduie się w Królewcu i rozumieli to dobrze nasi Jagiellonowie, Zygmunt August
przedewszystkiem, gdy chcąc stanąć mocną
stopą nad morzem, fundował w tern mieście
akademję o szerokim humanitarnym programie naukowym i społecznym.

jednolitą

W poprzednim numerze „P r a -w d y"
przedstawiliśmy stan i rozwój zagadnienia
szkoły jednolitej w różnych państwach europejskich. Poniżej zamieszczamy uwagi, dotyczące stosunków polskich w tej dziedzinie.

Co więcej, ze znaną na zachodzie nieznafomością historji i położenia geograficznego
narodów zamieszkałych na wschodzie i południu Europy, a w szczególności ludów sło
wiańskich, nie zainteresowano się wcale ani

świetle

Nr. 5

I

I

Rozpatrzmy jednak zkolei, których postulatów nie wprowadziliśmy i które z nich mają dla nas aktualną wartość. Otóż nie zdołaliśmy dotąd, jak już nieraz pisaliśmy, wytworzyć obowiązującej koncepcji całokształtu
szkolnictwa. I pod tym względem nie odpowiadamy pojęciu szkoły jednolitej. Nietylko
nie ustaliliśmy podbudowy, ale również wzajemnego stosunku poszczególnych stopni i typów szkół. Obecnie każdy stopień szkoły, a

Str-zegą też Niemcy Królewca, jak oka w
głowie; w 1920 r. założyli tam kabel podmorski, długości 170 kim. Dlaczego jednak poruszają drzemiącą dziś sprawę przynależności

więc szkoła

średnia,

powszechna,
zawodowa,
wyższa istnieje
sama dla siebie jako
całość
zamknięta, ustosunkowania wzajemnego im
brak. I o to właśnie toczy się walka obecnie.

Prus Wschodnich nierozsądnemi wprost uroszczeniami? Przypomina się tu francuskie
przysłowie: qui embrasse , trop, mal etreint.

postulaty ideowe, Wartość fot tycn argtt•
mentów odegra zasadniczą rolę.
Z postulatów szkoły jednolitej nie wprowadziliśmy również w życie praktycznego
zastosowania wyników badań pedagogiki
eksperymentalnej, nie wprowadziliśmy poza
sporadycznemi wypadkami egzaminów psychologicznych zwłaszcza zawodowych, nie
stosujemy sprawdzianu uzdolnień przy przyjmowaniu uczniów do poszczególnych szkół,
tak średnich jak wyższych, nie posiadamy
powszechnych już "w innych krajach poradni
zawodowych, nie próbowaliśmy wprowadzenia klas dla wybitnie czy dla słabiej niż przeciętnie uzdolnionych, jedynie dla dzieci anormalnych, niedorozwiniętych, moralnie zaniedbanych lub upośledzonych fizycznie (głu
choniemi, ślepi, chorzy na jaglicę) stworzyliśmy osobne szkoły lub klasy w kilku więk
szych ośrodkach miejskich. Te jednak postulaty natrafiają n1 trudności nie zasadnicze,
ale finansowe i w miarę poprawy konjunktury gospodarczej z pewnością zostaną zreali·
zowane. Te same trudności powodują skromny nasz 11dział w stosowaniu na większą skalę eksperymentów pedagogicznych czy dydaktycznych (szkoła pracy, daltońska, Decroly'ego i t. p.).
Ostatnią wreszcie kwestją, to sprawa jednolitego wykształcenia nauczycieli. Sprawa ta ściśle jest związana z omawianą obecnie reformą ,u stroju szkolnego. Ale poza tern
zrozumienie konieczności zmiany dzisiejszego systemu kształcenia nauczycieli coraz bar.
dziej nabiera zrozumienia. Wymaga tego nietylko zakres wiadomości, udzielanych w
szkole, dla których pogłębienia nie wystarcza średni zakład naukowy, jakim jest seminarjum, . ale przedewszystkiem ogromny po·.
stęp pedagogiki, a zwłaszcza pedagogiki eksperymentalnej, której dostatecznie opanować
nie może w całej rozległości dzisiejszy słu
chacz seminarjum. To też hasła zniesienia
seminarjów, a wprowadzenia. studjów pedagogicznych po egzaminie dojrzałości są już
dzisiaj niemal powszechne. Przeprowadzenie tego postulatu b ędzie ·o statecznem wykoń
czeniem tej konc •pcji, którą nazwano szkołą
jednolitą, a którą na własnym gruncie niezależnie od obcych wzorów w tylu szczegółach
rozwiązaliśmy sami wcześniej od innych. Ten
stan pozwala też mieć nadzieję, że potrafimy
i inne, wchodzące w zakres szkoły jednolitej,
zagadnienia, tak nowe jak i już zaczęte, rozwiązać zgodnie z potrzebami Rzeczypospolitej.
Ostatnio z podstawowemi tezami, doty„
czącemi ustroju szkolnictwa wystąpiło Ministerstwo W. R. i O. P. Tezy te mają stać się
podstawą dyskusji sfer nauczycielskich i innych znawców szkolni~twa. Tezy te ~pr,o
wadzają nową koncepcię, opartą na naiogolniejszych zasadach szkoły jednolitej, rozwią
zując je jednak w sposób swoisty, odmienny
od dotychczasowych projektów, To też tezami' temi trzeba się będzie zająć obszerniej.
Nik.
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Lekcje w kompletach I prywatne.
Zauważyć Je
na na eży, ze w mys ase ł d eInformacje: od 12 - 11/2 I po 6-ej.
mokratycznych, które są ideowym rodzicem
_ 15 -..
koncepcji szkoły jednolitej, żądanie jak najJeszcze słów parę powiedzieć należy o wyżej zorganizowanej szkoły powszechnej
odrębności gospodarczej Prus Wschodnich,
jest postulatem zasadniczym; że jE!dnak rozKURS SREBRNIKA JUDASZOWEGO.
dla których Polska jest przyrodzonym Hin- wiązanie postulatu demokratycznego, wymaterlandem. Autorzy niemieccy przyznają gającego dopuszczenia każdego ucznia w mia
W cza;ie wyborów na burmistrza miast&.
zgodn}~·. że mają. on~ c~łki~m różny c.ha~ak- rę uzdolnień bez względu na jego pochodze- Lyonu, którą to godność od wielu lat sprater, mz mne kraJ~ n1em1eck1e, fo wymka1ą -z- : nie i zamożność do jak najwyższych stopni, wuje Herriot, socjaliści za wszelką cenę pratego trudności gospodarcze a korzyści pły nie musi być identyczne z siedmioklasową gnęli go utrącić. I eh kandydatem, był Lenące stąd dla 11 macierzy" są minimaii:e.
wy, pierwszy ławnik Herriota, człowiek, któszkołą powszechną, że postulatowi temu mory dzięki jego protekcji wogóle wypłynął •
żna nadać również inny wyraz, jak o tern
Nie są tu winne trudności komunikacyjne,
Ponieważ Herriot w osiatnich latach jako
ale odległość kraju od państw Rzeszy i typ śwhdczy przykład Niemiec, gdzie po 4-kla- poseł, a później premjer francuski, często
sowej
Grundschule
następuje w pewnych wygeograficzny „kolonji", sztucznie wytworzopo kilka miesięcy nie mógł zajmować się
nej. Tymczasem ów tyle omawiany i potę padkach szkoła średnia, w innych jeszcze swoim burmistrzowskim urzędem, zastępował
piany „korytarz" sprawił, że Prilsy Wschod- 3-klasowa powszechn,a (razem zatem sie- go Lewy, a Herriot sumiennie oddawał mu
nie osiągają korzyści ze stosunków handlo- dmioklasowa), a potem dopiero 6-klasowa połowę swojej burmistrzowskiej pensji, wywych ze wschodem i z Polską. Lojalność szkoła średnia nowego typu (Aufbauschule) noszącej 50 tys. Franków rocznie.
i Austrji, gdzie owa podstawa jest ośmiolet
rządu Rteczypospolitej Polskiej dała im też
Gdy Lewy otwarcie wystąpił przeciw
nia.
Tu jednak rozstrzygnie obok argumenmożność il antytu do Niemiec przez wojeHerriotowi zdawało się wszystkim, że wyrzetów
społeczno - gospodarczych moment psywództwa pomorskie i poznańskie.
knie się spółki w pensii swego przeW ten sposób, wbrew niemieckiej propa- · chologiczny, przyczem rozstrzygać winny l ciwnika. Ale Lewy ani myślal rezygnowzory nie obce, ale nasze badania i nasze I
gandzie, przemawia rzeczywistość.
z tego ubocznego dochodu.
Dowłasne doświadczenia. Zupełne jednak iden- \ wać
I. E.
tyfikowanie postulatu szkoły siedmioklaso.- 1 nie.s iano o tem Herriotowi, który z wlaści
wej z hasłem szkoły jednolitej wynika z tego, wym sobie humorem odrzekł: „Sądzę, że
że zwolennicy ośmioklasowego gimnazjum , kwota, którą bierze odemnie Lewy. przelinie
potrafili dotąd pomyślnie rozwiązać zaga- czona po kursie dzienny'll wyniesie przypil•
1dnienia jednolitości przy swej koncepcji. • szczalnie trzydzieści srebrników".
Zwłaszcza sprawa przechodzenia do szkół inSZCZYT PRótNO$Cl ,
nych po trzech klasach szkoły średniej nastręcza tu niemałe trudności, podobnie po
Aleksander Dumas, syn, opowiadał raz ~
klasach sześciu i t. p. W każdym razie zro- ojcu swoim, slynqcym .z nadzwyczajnej próż
zumiałą jest rzeczą, że zasada powszechnoności następuiącq anegdotkę:
ści szkoły znacznie się wzmocni z chwilą na„Mój ojciec był tak próżny, że byłby U>
dania je.j jak najwyższej organizacji i że tylko stanie przebrać się za czarnego groma i Pł·
wtedy dadzą się zrealizować związane z nią dzić za wlasny_m powozem".

l

Prosimy o wpłaca
nie prer:umeraty.
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Polski Paneuropejczyk

Prasa warszawska przyniosła . w tych
dniach taką wiadomość:
POBóR DO ARMJI OBIEżYSĄSóW
39,000 ludzi do robót sezonowych w Niemczech.

wtórzy się u kresu bieżącego roJiu, gdy ar. Nazwisko. hr. Coudenhove - Ca!ergi stało f wi~lkim rze.cznikiem haseł haseł paneuropej•
m ja 39,000 łYędzie wracała, by zimować w o- · się w ostatmch czasach szczególnie popular- sk1ch, był Jednocześnie znakomitym wyrazikresie zastoju produkcyjnego na dziale bud- ne, gdy .przystąpiono do .pra~tycznego .for- cielem d"!cha polskiego, który wolność obymułowama zasad, wypow1edz1anych w Jego watelską i narodową stawia na ołtarzu.
żetowym Min. pracy i czerpać zasiłki zapoksiążce p. t. „Paneuropa". Nie wnikając w
mogowe dla bezrobotnych, poczem w roku zakulisowe tendencje obecnych organizatoBrak nam jednak odwagi, aby postać na1928:· da capo.
·
szego
wieszcza narodowego sprowadzać do je
rów
Paneuropy
(notabene
z
polskiej
strony
Według informacyj, otrzymanych ze źró
bierze udział w tych pracach wybitny dzia- j dnego rzędu z autorem „Paneuropy", dlaNiemiec bierze oczyw~5cie, na se.z:1Jn robo- łacz społeczny Aleksander Lednicki),
c!el miarodajnych, odbywa się obecnie w min.
w po- I tego wskażemy na inne źródło ideowe, które
pracy segregacja robotników rolnych, którzy · czy od wiosny :fo ;esfoni te rzesze białych niższych rozważaniach chodzić nam będzie · na polskim gruncie biło rzeźkością haseł panmurzynów. To mu ri.'l tękę. Nic go nie ko- tylko o samą koncepcję, . spopularyzowaną europejskich w najbardziej szlachetnem znamają się udać na roboty sezonowe do Nieczeniu. W 1908 r. (a więc wtedy, gdy przysztuje. Miejsca pod słońcem one mu· nie zaj- przez hr. Coudenhove-Calergi.
111iec.
szły
autor ,;Paneuropy" był 13-letnim chłop
mują, bo, gdy praca wre, gdy . jest sezon, kh
Licz~a _robotników wyniesie 39,000.
Idea Paneuropy jest bardzo stara, bo się cem!) Jerzy Kurnatowski w swej książce
wysiłek konsumcji, warunki życia daje im , ga XVII w., a nawet tę datę moźna jeszcze
p. t. „Moralność i życie" szczegółowo uzasa:robl~m. godzien ze wszechmiar głębszego
wówczas tak, jak daje się stajnię koniom, 1 dalej wstecz przesunąć. I to dla nas w tej dnił konieczność historyczną i polityczną zorza.sianow1ema.
ale osiąść rzeszom tym nie pozwala, stworzyć chwili nie jest tak ważne. Pragniemy wska- ganizowania Stanów Zjednoczonych Europy,
zać na jeden etap, wyrwany z twórczości
39,000 kapitału pracy rąk na dźwignięcie
osiedli, nie pozwala _:_ za Boga! .- za mą polskiej, a świadczący, że w tem wszecheu- jako pierwszy stop_ień do Wszechświatowych
prndukcyj ności Niemiec, na podniesienie je- dry
jest, żeby pozwolił na -polskq koloniza- · ropejskiem dążeniu do solidarności politycz- Stanów.
szcze o kilka pięter gmachu wytwórczości cję
Urdeutsch - Vaterlandu.
Kurnatowski poprzez bardzo ciekawe roznej Polska brała bardzo wybitny udział. Już
r.iemieckiego przemysłu, na udoskonalenie ,
A. Mickiewicz, hołdując zasadzie bratania ważania natury etyczno-społecznej dochodzi
Na miły Bóg! Namyślmy się, ·niechże się ludów, nawołując przez łamy „Trybuny do wniosku, że „wojna między demokracjami
potem polskiego robotnika warsztatów eko- !
norniki niemieckiej, na pomnoźenie majątku . kongres ekonomistów, światłych zbierze się Ludów" rewolucyjne żywioły Europy do no- jest niemożliwą". Uznaje ewolucję kulturalnarodowego (Nationalvermogen) Niemiec~„ coprędzej -w Polsce - w Warszawie. - i wej organizacji politycznej, tworząc Legjon ną poszczególnych narodów, zorganizowanych w państwa, jako postulat konieczny do
gwoli dania polskim rzeszom bezrobotnym radzi. Znajdzie napewno rozwiązanie. Kolo- Polski w 1848 r. przy walcząc;ych o zjednoczenie .Włoch oddziałach powstańczych, j:)ył możliwości wspólnej pracy i wymiany mię
nizujmy
przecie
tymi
nieszczęsnymi
bezludne
możności dojutrkowania: rozwiqzanie probledzynarodowej, a co jest niezbędne do tego,
mu socjalnego po linj; _;za;mriieiszego opora. wschodnie kresy, które nietylko te 39,000
by wreszcie i „wojny o rozbrojenie" przestamogą bez reszty pochłonąć, ale mogą pochło
ły istnieć. · Ta praca,
zdaniem KurnatowDla ilustracfi tej wędrówki ludu bezrobonąć wszystko co bez pracy dla rąk chodzi
skiego, zostanie dokonana i wtedy społeczeń
tnego na niemiecki żer socjalny warto opostwa europejskie dojdą do nowej formy obpo nieszczęsnej polskiej Ziemicy.
wiedzieć n,astępujące uczynione, spostrzeże
cowania ze sobą, nastąpi nowa era pacyfiCzy nie słyszycie, że, jak długa i szeroka
nia:
zmu.
Ojczyzna, woła codnia, co godzinę, o pracę,
Było to w grudniu r. ub. Niżej podpisany
pracę, pracę.
Dążenie do tego już jest bardzo silne. To
~nalazł się w Lublińcu. Uwagę jego zwróskłania Kurnatowskiego do wniosku: „SoliPoco krwawica nasza ma przysparzać ma- ·
ciły ogromnie długie pociągi osobowe odchodarność ludów wolnych, stronnictw,
dążą
jątku odwiecznemu wrogowi, skoro pod
cych do wolności, i ludów, pragnących swodzące w kierunku Częstochowy.
Dworzec strzechą potrzeba zbiorÓwego, zgodnego wybody, zarysowała się na całej planecie z nilubliniecki, zazW'yczaj cichy i spokojny, roz- siłku, by fundamenty, by wiązania i krokwie
gdy jeszcze w historji niebywałą jasnością".
brzmiewał gwarem licznych rzesz
podróż
własnego domu, wzmocnić i uodpornić swój
(Powiedziano to w · 1908 roku I)
nych, ludu pracującego, obładowanych nader samoistny byt przed zakusami wrogów.
dużych rozmiarów tobołami,
koszami, mieKurnatowski wnioskuje dalej: „Wszystttie
a-ce-h.
te czynniki, które rozpatrywaliśmy: a więc
dnicami emaljowemi itp., made in Germany,
tendencja do życia z pracy umysłowej i fisprzętem.
I 11 I I I I I O I I 8 I i I I AU: I 11 I I I d U IDOOOI ro
zycznej, tendencja do demokracji (powszechWrzawa - krzyki - bieganina - gorąnej - dopisek nasz) i autonomii w istniejączka podróżn'a. ·
. .
' cych granicach państwa, woj na, prowadzona
przez państwo demokratyczne z państwem
Zastanawiałem się: na co oni to- wszystko
reakcyjnem w celu przetworzenia reakcji w
wożą? Ktoś obserwujący ten ruch gorączko- .
demokrację, zrzeszenie narodowe, wchodzące
Na marginesie nowej ustawy stemplowej.
wy naszych wracających z Niemiec „obieży
w skład zrzeszenia międzynarodowego Generał SLAWOJ-SKLADKOWSKI
sasów" informował, że tak już idzie codzienwszystkie te czynniki, powiadam, są wehikuMinister Spraw_Wewnętrznych.
nie od dwóch tygodni:
- .
łami rozwoju, polegają one na rozumnym
Wprowadzona w życie w dniu 1 stycznia
wysiłku· jednostek i grup, a celem, do które- Wczoraj znaleziono gdzieś w kącie r. b. nowa ustawa stemplowa wywołała w
go już dzisiaj zupełnie świadomie dążą, jest
sferach
przemysłowych
i
handlowych
żywe
dworca małe kwilące niemowlę, porzucone,
stworzenie wszechludzkiej demokracii fedeporuszenie. Narazie głównie w dziedzinie
opuszczone„.
ratywnej,
Wszechświatowych Stanów Zje.
..
. .
najczęstotliwszego dokumentu,
jakim jest
Myślałem: jedyne prezenty Niemiec dla , kwit, przy którym chodzi nie o jakieś wielW pierwszym projekcie Ustawy Stemplo- dnoczonych, których polityczną formułę na
Polski za trud, za krwawicę tego ludu pra:- kie stawki stemplowe, a jedynie o -20 groszy. wej, jej redaktor i twórca p. Achilles Ro- małą skalę dała nam już Szwajcarja. Mozenkranc, .jako naczelną Źasadę racji opłaty ż_liwe, że etapem do Wszechświatowych Stacującegol A te toboły, te kosze? - ·To tanSama treść operacji, która w życiu po-1 stemplowej wysunął tezę, że opłatę stemplo- nów Zjednoczonych będą Stany Zjednoczone
deta niemiecka, kupieckim sprytem wkręco ciąga za sobą konieczność
wydania pokwito- wą należy pobierać we wszystkic:h wypad- Europejskie, Azjatyckie i Amerykańskie.
na ludkowi za oszczędności pracy w myśl wania, ma najrozmaitsze podstawy i jest. kach, w których się ujawnia jakieś bogactwo, Najmłodsza część świata Australja już dała
1b
b
w tym względzie przykład".
· ·
praktycznej niemieckiej dewizy, by - broń spowodowana różnemi formami wyl!liany.
Pomimo 14, wyjątków, zwalniających od korzyść, u wz ogacente ,się.
Boże! żadne goldmareczki nie przybyły
stempla, każde pokwitowanie wyw9łane coJeżeli mimo to pokwitowanie w Polsce
Oto, w jaki sposób polski paneuropejczyk
po ukończonym sezoni~ pracy do Polski na dziennym obrotem w handlu i przemyśle uległo
zanikowi i nikt nigdzie nikomu nicze- już w 1908 r. wykłada zasadę Paneuropy
poprawę polskiego bilansu handlowego. · To
podlega opłacie, a. jeżeli dodać, że przy cyr- go nie kwitował, to nie dla niesłuszności za- (bliższe zes,tawienie koncepcji hr. Coudenhosię nazywa umiejętność żerowanićz na cudzej
kulacji z rąk do rąk tych rozmaitych objek- sady, lecz dla absurdalności stawki, wyno- ve-Calergi i Kurnatowskiego później), która
tów, z odbioru których się kwituje, wytwa- szącej 112%. Poprawiając ten kardynalny nie jest utopją polityczn'\, bowiem (znów cyniedoli socjalnej.
rza się łańcuch rąk, w tern uczestniczących, błąd starej ustawy przez wprowadzenie ni- " tat Kurnatowskiego) „rnzwój historyczny nie
I nasuwa się pytanie: co my umiemy tak to łatwem będzie do zrozumienia,
,dlaczego skiej i jednolitej opłaty 20-groszowej, auto- 1 był niczem innem, jak tworzeniem się wciąż
postawionej sprawie przeciwstawić?
te 20 groszy wzbudzają takie duże zaintere- · rowie nowej ustawy nie przenieśli jednak do ' większych grup na wciąż doskonalszej podniej owej słusznej zasady i wykoszlawili ją ! stawie organizacyjnej opartych".
Czy nie musi oblać rumieniec wstydu ka- sowanie.
,
·
·
h
przepis nietylko I
żdego myślącego obywatela, syna Ojczyzny,
Da1ecy o d argumen tow zyctowyc • powo- na swój sposób, rozciągając
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d owan1 Je yme zasa amt ts a neJ s uszno- mioty.
pragnącego szczęścia dla wszystkich obywarzucimy oficjalną nomenklaturę dzisiejszych
koncepcyj paneuropejskich i zagłębimy się w
teli kraju na widok tego, co widział niżej śd, autorowie przepisu o ostemplowaniu poA liczne są przecież wypadki, w których: ideowy matecznik twórczości polskiej, to
1 podpisany w Lu~lińcu,
a co się szykuj~ i po- k·witowań, ujęli sprawę zupełnie zwyczajnie:
opłacać należy wszelkie stwierdzone przej- stosowanie minimalnego stempla od przej- znajdziemy w niej, jako jeden z naczelnych
ście wartościowych objektów z rąk do rąk, ścia z rąk do rąk jakiegoś przedmiotu sprze- motywów, motyw bratania się społeczeństw
za wyjątkiem 14 wypadków, które albo bar- ciwia się elementarnemu poczuciu słuszno- ludzkich. Ten brak zaborczości politycznej
dzo rzadko zachodzą w życiu gospodarczem, ści.
w naszej kulturze narodowej jest jednym z
albo jeżeli zachodzą, to są z natury rzeczy
A więc zwrot rzeczy własnej, wynajętej jasnych momentów w naszej ewolucji ducha- ·
funkcjami albo już opłaconemi, albo 0 cha- . grzecznościowo, zwróconej przez osobę trze- wej, której jednym z niknących odblasków
rakterze wewnętrznym, lub wyb.itnie społecz- cią, przyjęcie rzeczy do reparacji, przeróbki . jest ideowa formuła Kurnatowskiego. Trzenym, lub państwowym, wobec czego zwykły i zwrotu właścicielowi, wreszcie wszelkie do- ' ba tylko usunąć z dyskusji ukryte tendecje
obywatel z dobrodziejstw tych zwolnień żad- stawy surowych produktów i półfabrykatów polityczne obecnych organizatorów Paneuronej pociechy nie doznaje.
celem c\alszej przeróbki, materjałów opało- 1 py, a w haśle Stanów Zjednoczonych Europy
Przepis brzmi lakonicznie: . „pokwitowa- wych i innych, dostarczanych przeważnie za znajdziemy własną narodową misję dziejonia z odbioru pieniędzy, papierów wartościo pośrednictwem posłańców, gońców, przewo- wą bez zapożyczania się w katechiźmie panwych i innych przedmiotów podlegają opła źników i innych najemników transportowych, europejskim hr. Coudenhove-Calergi.
cie stemplowej w wysokości 20 groszy (odle a odbieranych przez personel niższy zakła
Zdzisław Wójtowicz.
przedmioty te przekraczają wartość .50 zło dów przemysłowych i handlowych, nastręcza
dużo
kłopotu
i
okazji
do
nadużyć
i
omyłek,
tyeh.)
niezależnie od tego, że przez swoją mnogość
Od.razu rzuca się w oczy, że taki uniwer- te pokwitowania muszą zaważyć i odbić się
25°1o taniej wszelkie
salny przepis wymagać będzie stałego zaopa- na kosztach obrotu towarowego.
pierwszorzędne syste·
trywania się wszystkich obywateli w odpomy maszyn do pisania,
Niestety przez autorów ustawy wzięty zowiednie znaczki stemplowe, albowiem do ostał pod rozwagę nie charakter tranzakcji,
piaty obowiązany jest odbiorca, a trudno
podlega pokwitowaniu,
przewidzieć, kiedy, gdzie i przy jakich oko- wykonanie której
Również zamiana
lecz
tylko
sama
zewnętrzna fonkcja wystalicznościach wypadnie kwitować zwrot lu!J
kupno maszyn.
wienia pokwitowania, względnie potwierdze- '
Taśmy, kalka i wszel·
odbiór rzeczy.
nia odbioru.
·
kie przybory.
Przepis stemplowy o pokwitowaniach zuTo musi ulec zmianie, gdyż życie w nor,
Warsztat reperacyjny dla wsxystkich sy„
pełnie nie jest przywiązany do tranzakcji,
KAROL NIEZABYTOWSKI
malnym swym biegu nie może znosić utrud- stemów. Nauka pisania na maszynach.
z
której
powstaje
pokwitowanie.
Jest
zupeł
Mi~ster Rolnictwa.
nień i jeżeli nie zostaną usunięte, to z konie obojętnem, czy jest to pokwitowanie od- nieczności usunie je samo.
1
10
bioru rzeczy mbytej. pożyczonej, wynajętej
M. Jastrzębski.
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RAD JO
Walka człowieka z przestrzenią. - Samolotf
radjotelegrai i radjotelefon. - Dalsze
etapy tej walki - Radjofonja jest rzeczą skończoną. - Dzisiejsze sposoby użytkowania radjofonji. Ogólnoludzki charakter radja. - Ogólnoludzkie zadanie przed niem.
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z dnia 3Ó stycznia 1927
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Powiedziano nam, że radjo przenosi wszy- na było kable rozciqgnąć na slupach oddalostkie dźwięki i szmery, więc próbujemy: wy- nych od 600 do 800 m. jeden od drugiego.
syłamy muzykę, deklamacje, śpiewy, ustawia
*
*
*
my mikrofon w teatrze, w operze, operetce,
Na skutek porozumienia się grup przemydancingu, w klatce z dzikiemi zwierzętami,
słowych w okręku reńsko - westfalskim, w
piszemy radjokomedje, radjooperetki, urzą
dzamy radjokabaret - słowem zabawa w najbliższym czasie rozpoczęta zostanie budowa olbrzymiego gazociqgu z zagłębia Ruhry
pełni. Ludzkość zradjociała: jedni słuchają
przez Hanower do Berlina i z powrotem
tego wszystkiego, inni wysilają się, by jeszcze
przez Lipsk i Kassel do zagłębia Ruhry.
coś nowego i oryginalnego wymyśleć i wydźwięczeć przed mikrofoenm.
Dzięki temu gazociqgowi otwierajq się
Ale zabawa ta kiedyś się musi skończyć. nowe możliwości użytkowania gazu. Gaz
Ta pierwsza gorączka minie niebawem. Ludz wytwarzany na miejscu produkcji węgla w
kość z niesmakiem odwróci się od tej zaba- zagłębiu Ruhry będtie bardzo tani i znajdzie
wy, i zdumiewać się będzie i wstydzić, że tak skutkiem tego szerokie zastosowanie jako śro
długo jej się oddawała.
dek opalowy w Berlinie i we wszystkich miej
Przed radjofonją stoją większe i danio- scowościach przez które gazociqg będzie
ślejsze zadania. Nie poto ludzkość otrzyma- przeprowadzony - a ~o zkolei ożywi prze· by Ja
· k"
·
ła Ją,
is mizerny
rzempo ł a 1ub zespo'ł I mysi węglowy w zagłębiu.
zwarjowanych jazzbandzistów nadużywał jej
Rury gazociągu będq miały średńicę ok.
i narzucał się ze swemi produkcjami, wszel- 40 cm. a ciśnienie gazu w nich wynosić bę
kiej wartości pozbawionemi, nawet tym, któ- dzie 25 atmosfer. Koszta produkcji metra
rzy w codziennem ,życiu takie produkcje o- sześciennego gazu w zagłębiu węglowem wymijają.
. „ ..
.
nosić będą 4 - 5 fenigów. Cena dla odbiorW życiu ludzkości zabawa zajmuje bar- ~ó~ wynosić będzi~ 10 fenigów Z? .metr sze:
dzo skromne miejsce w rozkładzie dnia-nie sczer:ny, co P.ozwolz oproce'!to11!ac z u"!o;zyc
może przeto zbyt długo _wypełniać 90 proc. kapitał w?'lozony na gazociąg. z ~drz?cz 1esz1 programów radjowych.
cze pokazny zysk dla przed~zębwrcow . . Cel Rad'
d t
ó
h . . d . . . na gazu wytwarzanego obecme przez gazow. J 0 ~a. - ,z. os ~zdei;a1ny~ . JUkz zist~J nie miejskie i prywatne jest conajmniej dwa
zai et 1 w_1 asci~osc1 - Je, n.ą na~w1ę szą;. n~e razy wyższa.
zna·,. gratUC
am
U nas cena ga zu mze1s
· · k'ze h przewazme
· · gak I
k, narodowosci.
·
· Nie · rozrozma
b
am .~ 0 oru s r;ry, am wy2:naru8;, am arw nazowni jest wogóle fantastycznie wysoka na*
rodowych, am przekonan politycznych słu- wet w poro'wnanz·u
b
g
h
· p
· d
k' h · d k
z o ecną ceną azu w
c acza.
r.zem~wia 0 ':szyst ic Je na ?- Niemczech i w dodatku gaz u nas "est f Iwo - przemawia do ludzi. I dlatego wydaie
l
.a
nam się, że zadania radja leżą w sferze za- szowany.
*
*
ga<hiień i problemów ogólnoludzkich. Że ra*
djo jest narzędziem, które zrealizuje ideały
Koleje państwowe w Niemczech rozpobraterstwa wszystkich ludzi na podobień- częly próby z nowym wynalazkiem, uniemostwo boże stworzonych.
żliwiającym pociągom przejechanie sygnału
Radjo obali wiele z dzisiejszych oficjał- nastawionego na „stój" nawet gdyby maszynych „prawd" społecznych i ekonomicznych, nista sygnału tego nie zauważył.
wiele uświęconych wiekową tradycją „zaZastosowano tutaj elektromagnes. Gdy
sad" politycznych.
sygnał nastawiony jest na „stój" elektromaAle zanim to uczyni, przetrawić będzie mu- \ gnes, znajdujący się obok szyn, wywołuje w
siało zaciekłe i rozpaczliwe ataki sił, które 1 elektromagnecie, znajdującym się na lokobronić będą dotychczasowego stanu rzeczy. ! motywie, prqd indukcyjny, który wprawia w
ruch automat hamulca i zatrzymuje iem samem pociąg.
Aud.

W miarę rozwoju radjofonji wyłania się
na porządek dzienny kapitalna kwestja: jaki
jest cel, jakie zadania radjofonji.
Radjofonja została niejako znaleziona na
cirodze poszukiwań genjuszu ludzkiego, idą
cych w kierunku unicestwienia przestrzeni i
zapanowania nad nią. Ostatnim etapem na
tej drodze jest z jednej strony lokomotywa
pośpieszna, samochód i samolot, pożerające
przestrzeń a z drugiej radjo komunikacyjne:
radjotelegraf i radjotelefon przenikające ją.
Dalsze etapy na tej drodze już się zarysowują. A więc z jednej strony, ze strony komunikacji materjalnej, odsłaniają się przed
nami nowe bardzo rozległe możliwości zwięk
szenia szybkości środków komunikacyjnych.
zbudowanych z materii i przenoszących materję z miejsca na miejsce - z drugiej zaś
strony przekraczamy próg tajemnicy nieograniczonego prawie potęgowania 'zdolności
dwóch najważniejszych naszych zmysłów:
słuchu i wzroku - jesteśmy już na tropie odkryć, które dla ucha i oka naszego unicestwią całkowicie przeszkodę przestrzeni na
powierzchni kuli ziemskiej.
Radjofonja jest etapem na tej drodze, ale
jednocześnie stanowi sama dla siebie rzecz
skończoną, zdolną do życia i spełniania pewnych zadań.
Radjotelegraf np. ulegnie jeszcze wielu
przeobrażeniom. · ,W tej dziedzinie wynalazczość ludzka dążyć będzie do usunięcia stosowanego obecnie alfabetu Morsego, stawiającego granice swobodzie komunikacyjnej i
zacznie prawdopodobnie poszukiwać sposobów przesyłania k<?respondencji w oryginałach przez przenoszenie wiernej odbitki tekstu napisanego przez nadawcę. Radjofotoprzesyłanie przy pomocy radja obrazów i ryLAPY FISKUSA.
cin - jest pierwszym krokiem na tej drodze.
Jutro zaczniemy zamiast krótkich depesz w
Według doniesień prasy, sejmik powiatu
alfabecie Morsego, przesyłać faksymile li- warszawskiego powziął podobno uchwałę,
stow, druków, całych gazet i t. p.
aby opodatkowane zostały wszystkie apara- '
Radjotelegraf zamieni się na radjopocztę. ty odbiorcze na terenie powiatu warszawRadjotelefon ma również długą drogę do skiego, przyczem stawka podatkowa wynosić
przebycia. Został poczęty zaledwie i sporo ma po 100 złotych rocznie od aparatu.
jeszcze czasu upłynie zanim się narodzi, zaJeśli to jest prawdą, to należałoby zespół
nim będziemy mogli porozumiewać się swotego sejmiku czemprędzej sfotografować i w
bodnie, z zachowaniem tajności rozmów.
Komunikacja radjotelefoniczna między miljonach odbitek rozrzucić po całym świe
Londynem a New Jorkiem jest znowu na tej cie, aby ludzie widzieli jak zbudowane są
drodze pierwszym krokiem. Zawarto tu kom-1 czaszki, w których zrodził się taki pomysł.
promis między zwykłym telefonem a radjoCały _ świat mozoli się nad rozwiązaniem
telefonem. Głos mówiącego biegnie po dru- zagadnienia, w jaki sposób jak najrychlej utach do anteny nadawczej, tam zostaje wy- dostępnić radjo wszystkim ludziom, jak to
promieniowany w przestrzeń i pochwycony zrobić, by na każdej chacie sterczały stojaki
przez antenę odbiorczą na drugim brzegu antenowe, znak łączności ze światem i jego
oceanu, skąd znów po drutach biegnie do no- postępami, podczas gdy w Warszawie rząd
wojorskiej centrali telefonów i dalej do apa- zastanawia się nad sposobami zaopatrzenia
ratu wywołanego abonenta telefonicznego. w aparaty odbiorcze wszystkich szkół w
Radjotelefon dążyć będzie oczywiście do państwie - gdy myśli się jakby przy pomocy
wyzwolenia się od tej zależności od drutu, radja jaknajprędzej usunąć skutki analf abecentrali telefonicznej, telefonistek i t. d. Jak 1 tyzmu w masach - taki sobie sejmik powiaostatecznie wyglądać będzie - tego dzisiaj tu warszawskiego uchwala podatek od radja.
nie wiemy.
Na chwilę nie przypuszczamy, by władze
Wiemy natomiast, że radjofonja - radjo 1 państwowe zatwierdziły tę uchwałę - ale to
dla wszystkich - zasadniczym zmianom już mało. Panom z sejmiku powiatowego warnie ulegnie.
szawskiego należałoby dać jeszcze nauczkę,
Właściwość
fal elektromagnetycznych która odstraszyłaby inne podobne grona od
rozprzestrzeniania się we wszystkich kierun- takich zapędów.
kach, ta ich właściwość, która pozwala przemawiać z jednego miejsca do miljonów rozsianych na olbrzymich przestrzeniach, ·znajODPOWIEDZI.
duje w radjofonji pełne zastosowanie i dlaWł. Adam S. Janów. Odpowiedź damy
tego zmian żadnych już tutaj nie będzie.
listownie w ciągu tygodnia.
Niewątpliwie zostanie udoskonalony i uproszczony zarówno sposób nadawania jak i
odbierania względnie słuchania, zostaną usunięte przeszkody i niedogodności, które dziś
jeszcze utrudniają wygodne korzystanie z radjofonji tak jak od czasów Gutenberga udoskonalone zostały metody druku - niemniej
Pomiędzy Neuenahr
w południowych
jednak zasadnicza forma i zasadniczy motyw, Niemczech a Rheinau w Nadrenji zbudowano
t. j. możność przemawiania z jednego miejsca . kabel elektryczny, przeznaczony do wysyła
do miljonowego audytorjum na terenie całych nia energji elektrycznej o napięciu 380,000
kontynentów, jako treść wynalazku radjofo- wolt na odległość 200 kilometrów. Jest to
nji, zostanie niezmieniona i przeobrażeniom pierwsza tego rodzaju instalacja w świecie a
żadnym nie ulegnie. Tutaj ludzkość doszła
zbudowana została celem połączenia olbrzydo pewnego celu i teraz tylko pozostaje urzą mich elektrowni wodnych w południowych
dzić się na osiągniętem miejscu jak najwygoNiemczech z nadreńskiem zagłębiem węglodniej i jak najpraktyczniej.
wem.
Oszołomieni wielkością wynalazku nie
Ze względu na to, że przy tak si/nem nazdajemy sobie jeszcze sprawy do czego on pięciu energji elektryC\znej w przewodnikach,
nam służyć będzie, jaki z niego zrobimy uży straty skutkiem
promieniowania energji
tek, aby stał w właściwym stosunku do wiel- wzdłuż kabli byłyby bardzo wielkie, użyto na
kości i doniosłości wynalazku.
kable lin w środku pustych o średnicy 42 milim. Liny te splt!cione są z dwuch w przeJesteśmy narazie jak dziecko, które dociwne strony na spirali taśmowej nawijanych
stało w rękę zegarek. Zamiast nauczyć się
taśm miedzianych. W ten sposób osiągnięto
odczytywać na nim godziny i mierzyć czas,
zaczyna od zaglądania do mechanizmu, krę bardzo wysokq wytrzymałość i elastyczność
tych pustych w środku lin kablowych i możcenia, rozkręcania„.
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Cuda techniki

Próby przeprowadzone dotychczas wykai całkowitą skuteczność tego
wynalazku nawet wówczcs, gdy pociqg pę
dził z szybkością 10<{ kilometrow.
zały sprawność

TELEFON W AMERYCE.
.
.
.
. .
. ,,
W Europie Niemcy ma1ą na1w1ększą ilosc
p~ł~czeń telefonicznyc~, bo okrągło 2 i pół
~ilJoi;ia. Ale Stany Z1ednoczone, które pos1ada1ą tylko podwójną ilość ludności Niemiec, mają 17 miljonów połączeń, a więc siedem razy tyle. Nowy Jork ze swemi 1 i pół
miljona telefonami posiada około ~ miljona
więcej punktów niż cała Wielka Brytanja,
Chicago więcej niż cała Francja. Podczas
gdy w Danji. która w dziedzinie rozmów
prym dzierży w Europie, liczą tylko 130 rozmów na głowę ludności w roku, Stany Zjednoczone rejestrują 190 rozmów. Ten ogromny rozwój telefonu dokonał się w kilku dziesiątkach lat. Jeszcze w roku 1877 istniało w
St. Zjedn. nie więcej niż 2.500 punktów telefonicznych, a książka telefoniczna Nowego
Jorku, która dziś jest tak ciężka, że trudno
ją unieść, składała się przez szereg lat z jednej kartki. Służba telefoniczna w Stanach
Zjednoczonych spoczywa w rękach szeregu
prywatnych towarzystw. Największe z nich,
Spółka Bella, utrzymuje sieć telefoniczną,
rozciągającą się na całą Amerykę i umożli
wia rozmowy z Kanadą, Kubą i Meksykiem.
Spółka ta posiada około 2,000 budynków
biurowych, przeszło 16 miljonów słupów telefonicznych i drutu łącznej długości 100 miljonów kilometrów, a więc dość, aby rozpiąć
250 drutów od ziemi do księżyca. Drukuje
corocznie przeszło 1.800 książek telefonicznych o nakładzie 25 miljonów egzemplarzy.
Personel jej składa się z okrągło 300,000 ludzi. z których 30,000 pracuje w warsztatach
Spółki w Chicago.
Największa Centrala telefoniczna systemu Bella, a równocześnie największa w świecie, umieszczona jest w 24-piętrowym drapaczu nieba w Nowym Jorku. Z niej wychodzi
4,000 linij podziemnych do miasta i kraju.
Dla rozmowy na odległość przeszło 5',000 kilometrów New-Jork- San Francisko potrzebna jest tylko jedna stacja pośrednia w
Chicago, Najdłuższa przestrzeń połączona
telefonicznie prowadzi z Nowego Jorku na
wyspę Catalina, leżącą na Oceanie Spokojnym. Przestrzeń ta odpowiada w przybliże
niu odległości z Hamburga do~Nowego Jorku.
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ZESZCZUPLENIE.

Kąpiel jeśli ma
- powinna mieć 30
stopni, 35 stopni w cieniu przestaje już być
przyjemnością, przy 37. i pól stopnia wzywa
się lekarza. Najwytrzymalsi piechurzy w legji cudzoziemskiej chwilami wytrzymują 40
stopniowy upał. Ręcznik ogrzany do 45 stopni, i przyłożony po goleniu na twarz wywołuje zgrzytanie zębów u wytrzymałych a
ryk wściekłości u wrażliwszych. Jeszcze killffl stopni więcej a dochodzimy do granicy
wytrzymałości ludzkiej do bqbla oparzelinowego. Aby umrzeć wystarczy zresztą 42
stopni przez pewien czas. Temperatury wyż
sze rejestruje medycyna jako ~uriosa.
Lekqrz francuski Dr. Sand/ort prawdopodobnie znal te cyfry, gdy w roku 1909 wchodził do wanny napełnionej parafiną rozgrzaną do 54 stopni. Pluskał się zadowolony
przez 10 minut i wynalazł terapję parafinową. Odtqd używa się parafiny do okładów
i kqpieli ~ temperaturach niewiarygodnie
wysokich, bo'dochodzqcych do 100 stopni.
Kąpiel D-ra Sandforta działa skuteczniej
niż gorące kąpiele błotne a jest bardziej apetyczna a co najważnieisza nie szkodzi chorym na serce.
Następcy D-ra Sandlorta stwierdzili, że
kąpiele parafinowe dzialajq odmladzajqco i
odciągajq zbyteczne pokłady tłuszczu.
Od
tej pory zaczęto je stosować w kosmetyce i
kulturze ciała i piękności. Kqbiety są wprost
zachwycone kur ac ją parafinową.
U lekarzy, posiadających ateliers parafinowe, wre ruch od rana do nocy. Atelier
przypomina łaźnię parową. Wyćwiczeni pielęgniarze
kubłami parafinę rozgrzaną do
I1 powyżej 50lejąstopni
na plecy przyszłych nimf
dancingowych i lwów salonowych. PierwszY,
raz każda i każdy trochę się boi, ale niepotrzebnie. Po minucie każda z pań pokryta
jest cienką warstwq parafiny a po chwili zakuta jest w bialy pancer:. - współczesna
Joanna D'Arc, a panowie ...-- współcześni
Zygfrydzi. Nawet najgrubszy bankier czy
konsul wyglqda jak laleczka z mydła.
Nawet przyjemni~; niż w łaźni parowej,
bo przedewszystkiem nie odczuwa się bicia
serca w tej skorupie ciepłej i przytulnej~
Palić wolno.
Po pól godzinie wyłuskuje się perły i pe,
reiki z muszel parafinowych. Skorupa schodzi lekko. Każdy z nas kiedyś lal sobie na
palec płynną stearynę ze świecy i wiemy jak
ładnie się to ściąga po zastygnięciu. Nakoniec wycierają człowieka eterem zaprawio1 nym zapachem bzu. Odmłodzona, ze skórq zaróżowioną i wydelikaconą, cudownie orzeź
l wiona _ perła stworzenia - staje na wai dze i z radością stwierdza, że ubyły aż 2 kg.
l Co za rozkosz!
Nic dziwnego że salony parafinowe sq
oblegane.
· '

Najpierw kilka cyfr.

sprawiać przyjemność

l
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Karnawał
N a maskaradzie maski rade,
Chociaż karnawał, kar nawałem,
Choć w Europie ostrzą szpadę
I robią kawal za kawał em
Charlestona Briand ze Stresemannem
Tańczą przed świętym Watykanem.
Briand jako anioł z palmą w dłoni
Stresemann - dziewczę z lilją, w bieli.
Już dawtzo rozum (ijabli wzięli,
Więc jak się bawić to w sto koni!
Benito wznosząc krynolinę
Tańczy kozaka z Cziczerinem.
Na peryferjach związku rad
Z za gór uralskich bije brawo
Chińczyk, co chciałby wejść we świat
I również zająć się zabawą.
Nie widzi tego nikt i dalej:
Tańcz, śmiej się, pij i szalej, szalej!
1

się nie zmieniło
Złodzieje byli, są i będą,
.
Każdy za wyższą patrzy grzędą
I forsę robi, że aż milo.

A u nas nic

Bo chociaż, bracie, bez kontusza,
Raz żyjem tylko - hulaj dusza!
Qui-qui.

DEMENTI.
.

Należytości

za tak znaczne· odległości są
naturalnie wysokie. Rozmowa od wybrzeża
do wybrzeża kosztuje około 15 dol. (135 zł.).
Rozmowy wieczorne są o 25 proc., nocne o
50 proc. tańsze. - System taryfowy godny

śRODEK
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Pewnemu dyrektorowi departamentu w
ministerstwie spraw zagranicznych doniesiono, że jedna z urzędniczek urodziła dziecko.
To niemożliwe - odparł dyrektor _ w
naszem ministerstwie nie mogło być aktu,
któryby został w ciągu dziewięciu miesięcy
załatwiony.
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TEATRY WARSZAWSKIE
Teatr Letni: „Potęga reklamy'', krotochwila
Roi Cooper Megrue i Walter Hacketta. Qui-Pro-Quo: „C. D. P.'', wielka rewja aktualna.
. Wzrost popularności komedyj amerykański~h na scenach warszawskich łączy się, być
moze,_ z, pew~ym przesytem, jaki zaczyna
o~armac publiczność polską po przejedzeniu
się produktami francuskiemi, w których trójkąt małżeński i łóżko stanowią smakowite,
ale. tylko do pewnej granicy, kondymenty.
A ze po szeregu filiżanek słodkiej czekałady z kremem przedziwnie smakuje i orze~wia sz~lanka świeżej, zimnej wody, przeto
i paryski Eros musi, przynajmniej na pewien
czas, ukorzyć się przed anglosaskim Hermesem, patronem businessmanów.„
Grana obecnie w Teatrze Letnim Itrotochwila Roi Cooper Megrue i Walter Hac~e~ta I?· t. „Potęga reklamy" przypomina
silnie
..,... oglądaną
. medawno w tymże teatr7e
„ T a1e~nicę. powodzenia:• „ Montgomery'ego.
Tę ,,taiemmcę powodzerua w zdobyciu dolara, który jest głównym bohaterem obu komedyj, stanowiła tam zasada: „trzeba pieniądze mieć, aby mieć pieniądze", tutaj zaś
- reklat?a .. Tam genjalny fałszerz pieniędzy, tuta1 mistrz reklamy pomagają młodemu SJ?eku.lantowi bez grosza w zdobyciu upragmone1 mamony.
Potęga reklamy nie odrazu olśniła Rodneya Martina, gdy pod wpływem miłości do
pięknej maszynistki wstępował w szranki
królowi
bojowe przeciw własnemu ojcu
mydła", jako jego konkurent w' f;brykacji
tego pożytecznego artykułu. Nawracany na
reklamową wiarę przez zbankrutowanego dyrektora teatru. a aktualnie apostoła (na amerykańską modłę) reklamy - „reklamozofa",, możnaby powiedzieć -, Rodney musi
bardzo długo czekać na błogosławione owoce .metody. s.wego mentora. Ale wkońcu, po
na1zabawme1szych perypetjach, których tu
cle będziemy przytaczać, zwycięża, ku zdumieniu starego Martina. który reklamę uważał dotąd za bluff, a oto widzi, że dzięki niej
60-centowe mydło, rozreklamowane monstrualnie, bije w popycie takież samo mydło
sprzedawane po ~ centy, lecz bez reklamy.
Deszcz dolarów, uścisk ojcowski, małżeństwo, kurtyna.
Jakkolwiek wesoła ta komedja nie pozostanie może na afiszu, jak w Atneryce,
przez trzy lata, to jednak gorąco przyjęta
przez publiczność, ma przed sobą długie tygodnie pełnej widowni. Zasługa spada tu
w bardzo wielkiej mierze na reżysera dyr.
Chaberskiego, który „P.otędze reklamy" nadał może zbyt farsowy charakter i tempo,

ale w każdym razie wystawił ją w tak wzorowej i żywej formie, że zapewnił jej najzupełniejsze powodzenie. Niemniejsze uznanie należy się zespołowi aktorskiemu z Zełwerowiczem na czele, który w roli owego zawodowego mistrza reklamy dał równy majstersztyk, jak swego czasu w roli fałszerza
pieniędzy z „Tajemnicy powodzenia". Sekundowali mu wybornie Orwid · i Hnydziński
(Martin ojciec i syn), a z pań przedewszystkiem Larys-Pawińska, .jako „hrabina" -oszustka, a także Lindorfó~na (przedsiębiorcza
, maszynistka). Z figur epizodycznych wybił
się na pierwszy plan przezabawny Kumakawicz w roli młodego kretyna, artysta, ugruntowujący coraz silniej swą reputację jednego z najlepszych aktorów komicznych, którego chcieli~yśmy widywać nietylko W. epi1 zadach.
~"':.·4~i „ • .,- .. . .
* " :·~ ~*)".f'-'. ' :
·· i ·l ., *
Nowa rewja w Qui-Pro-Quo nosi tajemniczy tytu ł „ C. D. p .„ , co oznacza: „cent raI a
Pomimo to nie dowcip stanowi
J dowcipu".
główną atrakcję tej rewji, lecz piosenka i
taniec. Bo piosenka _ to Ordonówna i Krukowski: nazwiska te mówią same za siebie.
Ordonka śpiewa przepięknie nowe piosenki
nastrojowe, jak żydowska „Stara piosenka"t
stylowy „Książę Walc" i inne. Krukowski
zaś zbiera świeże laury w roli smutnego śpiewaka wesołych perypetyj żydowskich („Mój
pech", „To teraz pan się cofa"), Pierwszarzędnym talentem pieśniarskim zabłysła rówI nież Bu<:zyńska. wykonywując pięknie sharmonizowany fragment z „Pieśni nad pieśnia1 mi",
Choreografję stawiają na wysokim, jak
poziomie Parnell („Gladjator") i
t zwykle,
Parnellowa („Pomponette", taniec lalki) oraz
razem w grotesce „Na dwa fronty". Wielbiciele talentu Szymbortówny powitali aplauzem powrót tej artystki do sztuki tanecznej,
reprezentowanej jeszcze szczęśliwie przez
: Topolnicką i Wojnara w malowniczym „Kręgu polarnym". Generalnym dostawcą dowcipu, nie ze wszystkich tryskającego skeczów, jest Jarosy w swych przemiłych conferencierkach. To też gdy w walnej rozprawie ze swym śmiertelnym „wrogiem" Krukowskim ginie od kuli jego kapsloweg9 pistoletu, widownia pogrąża się w rzewnym
smutku. Ale nietylko widownia. Cały zespół „quiprokpiarski" ze spowitą w żałobnych welonach Ordonką na czele zbiera się
zamordowanego kolegi,
pomnikiem
pod
wzniesionym przed pałacem Rady ~i~strów,
gdy wtem„. zjawia się Jarosy zdrow 1 c~~Y!
by sprawić tęgie wały swemu „mordercy i
) przywrócić publiczności dobry h~or ze
swego zmartwychwstania i zadowoleme z uI. W.
I datnej rewji.

*

I

FELlETON.

J<arnawał
Jesteś

wiotka jak kwiat i cudownie
tańczysz„. Moja księżniczko karnawałowa.„
- Kocham Cię„.
..
>J.:·
- Maseczko!
- Lecz chodź, chodź ... Tango„.
Ta !Delodja wyrywała z rzeczywistości
baśniowe refleksy marzeń. Napoiła atmosferę ogromnej , oszalałej sali upojeniem, om-

dlewające.ro, targającem ciepłem.

Jak długie„ srebrzyste krople spadały
powolne a tak bardzo nerwowe tony na serca, na zmysły.
- Czy to ty? Nie mogę cię poznać„.
- Ja - a może nie ja„. lecz czyż to nie
wszystko jedno?„.
J aa rozpalony prąd zahuczał w szepcącej
ciszy łomot charlestona. Zerwały się kolorowe pary, porwał je rytm, pierzchnęło znuże
nie. Jak posłuszne zwierzęta rozwiązywali
zawikłane wirówki nóg, aż pot wystąpił na
skronie.
A potem znów charleston, a potem upajający blues i znów.„ i znów„.
Komitetowi biegają. Cóż się stało 1
Szepcą na korytarzach.
- Lecz kto?
- Nie podał nazwiska!
- To nie moż:qal
- Nie można pozwolić.
- Lecz - atrakcja - niespodzianka.„
- Gdzież on czeka?
- U prezesa balu, na dole. Prezesa niema, zachorował.
- Chodźmy.
Zeszli.
W gabinecie, tonącym w purpurowym
zmierzchu, gdzie urzędował komitet wielkiego, sensacyjnego balu kostiumowego, stał oparty o poręcz krzesła wysoki, szczupły mło
dzieniec.

J<ró1
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nizmie adwokaekim. Tak więc w akcie pierwszym p. Kozłowska o wiele za mocno podco
kreślała rysy swej rzekomej męskości,
,,Mecenas Bolbec i jego mąż''
nadawało jej postaci pewną sztywność, zakomedja Vemeuil'a i Berr'a.
natomiast miała podnieconego powomało
dzeniem zapału. P. Grolicki, jako upośle
Koleta Bolbec tak dalece jest pochłonięta dzony mąż, był bezbarwny i niewiadoma dlasprawami swych licznych klientów, że nie wi- czego zaniedbany w stroju i wyglądzie i podzi świata poza swą stale obleganą kancela- zbawiony wszelkiej wytworności. Nieco lerją. Boleśnie to odczuwa jęj małżonek, któ- piej, choć z niedostatecznym wdziękiem, odry żony swej wcale nie widuje, bo nie spo- tworzył swą rolę w dwóch aktach ostatnich.
żywa z nią posiłków i zazwyczaj już śpi,
P. Gzylewska miała stanowczo szczęśliwy
gdy ona udaje się na spoczynek, a jeszcze dzień, mile i wdzięcznie oddając pełną huśpi, gdy ona już pośpieszyła do sądu. To moru postać gąskowatej i pustej kobietki.
też musi biedaczysko zasiąść w poczekalni Artystka pokonała niemałą trudność, ustrzei oczekiwać swej kolejki, by móc z pewnym gaj ąc się od bardzo łatwej w tej roli szarspokojem omówić ze swą połowicą sprawy ży, która całkowicieby spaczyła rysunek
zaniedbanego gospodarstwa i rodzinne, dla I postaci. P. Jerzmanowska w roli doktora
których jednak brak Kolecie wszelkiego zro- \ Magdy Kramsen stworzyła dobry epizod.
zumienia. Dopiero gdy się dowie, że zmę
Niedostatecznie żywe tempo gry1 zwykle
czony i znudzony tem życiem mąż wziął so- cechujące premjery, uczyniło przedługi pierbie kochankę, zbudzi się w niej kobieta, któ- wszy akt nieco nużącym.
rej nie zabił wprawdzie, ale uśpił w niej łaemb.
komy smak głośnego publicznego powadzenia. Powaby miłości i życia światowego nie
jeszcze
jednak
j utraciły
z swej. siły przyciągaK
• dl
„
a o1ety. rzuca więc togę i zanu„
1ące1
„Dziewczątko z Prateru" - Sym i Nita
rza się w życiu towarzyskiem z tym samym
Naldi - Cyganerja - Białe
zapałem, z jakim dotąd stawała przed kratNoce - Student z Pragi
kami. I mąż znowu jej nie ma, bo zamiast
dzielić ją ze sądem dzieli z przyjęciami,
Zrozumiałe zainteresowanie w sferach
konkurkami, five'ami, wystawami, krawcem, kinomanów wzbudził film wiedeńskiej „Safryzjerem i modystką. Cogorsza, spostrzega, schy" „D z'i e w cz ą t k o z P r a t e r u".
że młody sekretarz, Valentin, jest na najlep- Rolę bowiem tytułową w tym obrazie kreuszej drodze do zajęcia u Kolety stanowiska, je polski aktor, Juljan Sym, którego publicznic z jego stosunkiem służbowym do dawnej ność polska pamięta jeszcze z „Wampirów
zwierzchniczki nie mającym wspólnego. Czyż Warszawy" i „O czem się nie myśli",
1 nie lepiej więc przywrócić jej togę i obją
Scenarjusz „Pratermirri" razi zbytnią
. wszy miejsce sekretarza współpracować z t e a t r a 1n o ś c i ą sytuacji. Każdy frag\ nią?. Tym sposobem uratuje się ją dla sie- ment obrazu reżyser rozciągnął do niemożli
bie i uchroni przed pokusami świata.
wosci. Akcja wlecze się żółwim krokiem.
Taką jest treść komedji, silnie wyróżnia Gdyby odjąć temu scenarjuszowi rozwlekjącej się z powodzi bezwartościowej farso- łość, gdyby go nieco „zamerykanizować" alwej produkcji francuskiej. Dobrze zbudowa- ' bo „zrytmi zować" - jeśli tak można się wyna - mimo wielkiego błędu konstrukcyjne- , razić - poczynić wreszcie cały szereg skrógo, jaki stanowi nadmierna długość aktu tów (np. Nita Naldi z Symem przez cały pra: pierwszego - zabarwiona uśmiechem łagod wie akt jadą powozem - scena ·wybitnie
I nej ironji i dobrym humorem kilku grotesko- statyczna, przypomina zdjęcia na pocztów! wych pomysłów, wolna od zacięcia farsowe- kach) - byłby to ciekawy utwór, osnuty na
j go, uznana być musi za szczęśliwą próbę po- tle legendy dookoła serca Wiednia - słyn
i wrotu od farsy do komedji.
nego Prateru.
Rzecz oczywista, że stwarzając cały szeMiłą natomiast niespodziankę sprawił
reg wdzięcznych ról, komedja ta wymaga
Sym. Słowiańska uroda, spokój Juljan
szczególniej dobrego wykonania. Pod tym
wyróżnią go z pośród plejady amantów filwzględem jednak, jakkolwiek staranność i
mowych. Uważam, że świetnie określił Sypoprawność cechowały grę wszystkich artyma pewien amerykański reżyser: 0 Sie sind
stów, tylko PP· Krotke i Znicz w zupełności ein Mann der keine Liige und Pose
ketmt"
i p-:-1 każdym względem stanęli na wysokości (Pan jest aktorem, któremu obca jest poza i
zaci~nia. P. Kozło~ska w W1'."kona~iu j~dnej
sztuczność). Słynna „wampirzyca", do niez rol tytułowy~h, ?1e uchwyciła .głowi:ie1 ~e: dawna partnerka Rudolfa Valentino - Nita
chy Kolety; J~J mezaprz~czalne1. ~ob~ecosci, Naldi okazała się dla Syma słabą partnerką.
kto.r3: przecie iest dec~du,1ą.cą .u me1 metyl~o
W przeciwieństwie do opanowanej, ekow 1e1 stos~nku ~~ męza i zycl?- towarzyskiego, ale tez w 1e1 czysto kobiecym kabaty- nomicznej w gestach gry Syma, praktykuje
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Jakiś ciężar spadł im z serc i jakiś inny obawa? lęk? - zaciężył na sęrcach„.
Tajemniczy młodzieniec skłonił się:
- Za godzinę - tak jak mówiłem. W prowadzę go niepostrzeżenie tylnem wejściem.
Proszę otworzyć bramę od ogrodu. Proszę
wydać odpowiednie polecenia dyrygentom i
technikowi świetlnemu. Dokładnie za godzinę. O drugiej. żegnam panów.„
Gdy wychodził, otwierając szybko drzwi,
na ich niepewne źrenice stoczył się poszarpany rytm, zgłuszony toczystością schodów
szalony rytm fox-schimmy, więc wybiegli i
wpadli na salę.
Za kwadrans już było wszystko przygotowane.
O drugiej - w połowie tańca - orkiestra

,

-

Kto to?

Rozległy się

!
I

II

szepty, zapytania.„
Obok ogromnej postaci ukazał się blady
młodzieniec. Skłonił się i wskazując ręką na
dziwaczną postać, rzekł:
- Karnawał Króli

- Aaa! Aaa! - rozległy się wesołe O•
krzyki.
- Orkiestral
- Charleston!
I
- Aaa! Aaa!
;
Runęły dźwięki.„
,
Zakręcili się wszyscy w wirze. Zakołysa•
ły się ciała, smagane rytmem dzikim, jak mu, sem.
I - Aaa! Aaa!...
Zakaszlał przeciągle.
l
Zniknęło dziwne zdenerwowanie, jakie
- Czegoś podobnego nigdzie jeszcze nie urw'iła.
zapanowało jakby lękiem nad ich sercami,
było. O drugiej - ucichną orkiestry - zgagdy ujrzeli tę wiełką lalkę, dominującą nad
- Co się stało?
śnie światło - uderzą trzy razy srebrne gonsalą. Zaczęły się śmiechy, okrzyki:
- Czemu?
gi - a gdy światło rozbłyśnie, na podjum stać
I
- Karnawał Król!!
- To mało! Mało!
już będzie - On - Karnawał Król - w maKrólu! tańcz z nami!
I
Rozległy się oklaski, okrzyki oburzenia.
sce! ogromny! posągowy! Wtedy szał! wtedy I
Na podjum orkiestralne wyskoczył jeden
- Królu! nie bądź malowany! Monarcho!
wir! charleston! tempo wzmożone! A potem z komitetowych i przez tubę wrzasnął na sa- tańcz!
- zmrużył powieki, bo delikatny półuśmiech · lę:
- Tańcz!!
zabłysł w kątach ócz - potem Karnawał
- Karnawał Królll
- Niespodzianka! Proszę o spokój! SenI Król - na ogólne żądanie - zdejmie maskę. sacja!
Gdy orkiestra przestała grać, podeszli
I ujrzycie Jego oblicze!...
wszyscy wielkiem koliskiem.
Zapadła ciemność. Dziwny wstrząs rozfaKomitetowi radzili.
- Królu! cześć i hołd!
lował się po sali.
- To byłoby świetne. - Lecz - Kłaniali mu się, śmiali. Najbliżej sto•
Odezwało się kilka głosów:
- Leczjący targali go za szatę.
światło! światło!
- Kto to jest ten, który odegra rolę KróBlady młodzieniec stał z boku podjum i
Spłynęły szepty i pocałunki. W tę minutę
J la?
na tłum. Jego uśmiech był okropny.
patrzał
metaliBlady młodzieniec uśmiechnął się szyder- 1 słodkiej b ezkarności wżarło się nagle
Lecz na niego nikt nie zwracał uwagi.
czne rozgłośne dźwięczenie gongu.
czo, niemile.
- Królu! zdejm maskę!
Raz.
- J zstem grajkiem - nędznym skrzypZdejmij maskę!
Dwa.
kiem - i - trochę wynalazcą. Skonstruowa- Precz z maską!
Trzy.
jak - to tajemnica. Sam się
łem posąg - Pokaż nam swe czcigodne obliczef
Zabłysły światła.
porusza - nieskomplikowane gesty, chód„.
- Monarcho!
Ogromny krzyk buchnął do okien.„
Zakaszlał.
Nagle ogromna postać cofnęła się o krok.
Na podjum stała postać ogromna w złotej,
A wszyscy drgnęli i cofnęli się od podjum.
- Lecz czego panowie boicie się - iro- migocącej koronie, w szalonych barwach szat
A Karnawał Król cisnął berło. Głuchy
nizował. - Mój model to nie człowiek eledziwacznie poskręcanych, splątanych, spły
ktryczny z sensacyjnej bujdy z Harry'm Peel.. wających zwarjowanym gąszczem aż do stóp, grzmot zatętniał po sali.
Zwolna obie ręce wzniósł do twarzy„. ·
- Teraz jest punkt pierwsza.
obutych w złote sandały. W prawej ręce trzy
Wszyscy umilkli, zdjęci dziwną grozą„.
- Więc?
mała ta postać złote berło z różnokolorowym
Równocześnie prawie wyrzekli:
pękiem szarf. Twarz jej zasłaniała szczelna
Tysiące ócz wpatrzyło się w czarną mas•
kę„. Co kryje? „.
maska.
- Dobrze!
Przedstawili się. Nikt nie zrozumiał jego
nazwiska, rozmyślnie bąknął je niewyraźnie.
- Więc?
- Wie pan.„ nie znamy pana... trudno
nam się tak zgodzić ...
Nerwowe drganie przebiegło po jego powiekach. Syczącym szeptem rzekł:
-Atrakcja! Sensacja! Pojutrze wszystkie pisma doniosą„. opiszą.„
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Str. 8
Nita Naldi 11 sposoby" aktorów teatralnych,
jak np. Janninga, o którym krytyka się ostatnio wyraziła: ,.Ein Grimassenschneider".
11 Dziewczątko z Prateru" to dopiero pierwszy z trzech filmów, które Sym ma dla „Sa\
··
schy" wykonać,
Na następne . obrazy Syma czekamY. z
•·
niecierpliwością.
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z dnia 30 stycznia 1927 r.

Rodzinę cesarską tam za oceanem wyobrażają sobie jako bandę bogatych chamów, siedzących w kuczki nad samowarem i
pijących „czaj". Gdy się „coś" komu nie podoba, to bęc w mordę_ - jest "draka" -

Ulotki prawne ,
Prawa przedruku i tłomaczenia zastrze

I

żonel

Przerwy

!

. Każdy oniemal tydzień przynosi jed~ą
bodaj sensację w postaci sprawy karnej, gło
ś~em echem rozlegającej się na terytorjum
niejednokrotnie i poza to terytopaństwa,
:. . *
1r
w otrzymywaniu .PRR.WDY" można
rium sięgającej. Gdy wielokroć prawnicyzarozwiązać
usiłują
czoła
pocie
w
cywiliści
*
•
•
w właściwym
spłacając:
uniknąć,
Znany reżyser amerykański, King Vidor,
zagadnienia norm prawnych, rządzą
wiłe
aokonał przeróbki powieści Murgera 11 C y •
Niebawem ukaże się na ekranach war- cych wzajemnemi stosunkami i interesami
czasie prenumeratę.
gan e rj a". ·
szawskich jedna z kapitalnych rzeczy H. H. współobywateli, a wszystko to poza sferą zaDo numeru dzisiejszego dołą·
E w e r s a „S t u d e n t z P r a g i".
Utarł się już wśród krytyków filmowych
bła
i~teresowań „s,zerokiej publiczności" Rzecz ta sfilmowana po raz pierwszy w hostka najmniejsza i wielki proces kryminoczarny przekazy P.K.O. i prosimy
zwyczaj biadania- nad. losem dzieł o świato
wej sławie przetransportowanych na ekran. roku 1912 .z. Pawłem Wegenerem w roli ty- logiczny, byle miał tylko na sobie piętno koo regulowanie zaległości I spła
Nie wiem dlaczego f eljetonista pewnego tułowej stanowiła rewelację kinematografii. deksu karnego, wystarczy dla zelektryzowacanie prenumeraty za l•szy kwar·
dziennika codziennego uważa, że przeróbka Nowe . opracowanie reżysera Henryka Ga- nia opinji, dla zaciekawienia jej, dla zapeł
zrealizował „Gaczasie
swoim
w
który
leen,
jednak
Mam
chybiona.
King Vidora jest
tał 1927 r.
I n.ienia po brzegi sal sądowych. Wielki prowra.Zenie, że filmu tego w żaden sposób nie binet figur woskowych" stoi na daleko wyż- c~s Barmatów w Berlinie, tęga liczebnością
szym poziomie.
można nazwać parodją utworu Murgera.
sprawa komunistów rówieńskich
. Motywem naczelnym w · filmie tym jest ioskarżonych
łuckich, drażliwe tło zabójstwa kochanka
·
~
przełom osobowości (student Baldwin sprzf..Wspaniała para Liljana Gish i John Gilot~ czynniki, sprzyjające
żony przez męża bert, który tym razem wyzbył się patosu, daje czarnoksiężnikowi Scapinellemu . za zainteresowaniu się społeczeństwa prawem.
jak żadna inna nadawała się dla wykonania 600.000 guldenów swoje odbicie„. w zwier- Bal - słyszałem o formalnych ,,totalizatopartii idealnych kochanków z epoki· roman- ciadle). Studenta Baldwina stworzył Conrad rach" wy,rokowych, a sam w szczerości dutycznej. Stylizowana gra Liljany Gish, tego Veidt. Kreacją tą pobił sie.bie samego; dał cha przyznać muszę, iż jedna z wypalonych
:z: odpowiedzialnością
uosobienia sielanki i sentymentalizmu jeszcze sylwetkę niesamowitą i wykończoną . - wy- p'rzezemnie w życiu pacz,ek papierosów pokryminalną
raz nas przekonała o tem, że jest to najwięk•: czuł ducha now.eli Ewersowskiej z jego spe- chodziła z wygranego zakładu o sprawę za.
cyficzną atmosferą.
sza tragiczka srebrzystego ekranu.
czy uniewinnią.„ .
sadniczą: skażą Czterdzieści cztery ponure, kompromitu„
Pragi"
z
„Studencie
w
eidta
.V
roli
Wobec
,
Aktora, który grał rolę barona Aulmy. (a
powszechny, że niema jące mundur marynarza polskiego, posiedzetak
objaw
to
Jest
bledną jego dawniejsze kreację z ;,Braci
kiedyś księcia Mirko w „Wesołej wdówce"),
który raz bodaj w życiu nia sądowe, czterdzieści cztery dni życia co,,Jndyjskiego grobowca". chyba człowieka,
trzeba skazać na dożywotnie przebywanie Schellenberg" czy
przeżył chwil doppingu kryminalistycznenie
najmniej dziewięciu ludzi, czyli rok jeden
Partnerem Veidta jest ~:nany publiczności
w towarzystwie grafomanów i beztalento- kinowej Werner Krauss jako demoniczny go. Ale jest to objaw choroby, polegającej pracy jednego człowiek<l; nad sprawą pana,
wości.
bezwątpienia na silnem podrażnieniu naszej
który systematycznie w porozumieniu z inScapinelli.
wyobraźni wszędzie tam, gdzie w grę wchoriymi p1·acował na krzywdę społeczeństwa i
Ukazanie się tego aktora w towarzyzawdzięcza
ten
film
,
Gleen
. Reżyserowi
·
stwie wielkiej Liljany ·- uważam na profana- świetne plenery, rozmach i plastykę, zwłas·z dzi represja w dowolnej formie i postaci. A Państwa Polskiego.
gdzie sama represja jest
więc . nawet tam,
·
cję sztuki.
cza momentów zbiorowych (operowanie tłu objawem zdrowym, płynącym z reakcji spoBezprzykładny cynizm oskarżonego Bar•
ma.mi). "Student z Pragi" jeden z najciekaw- łeczeństwa na czyn przestępny, naruszający toszewicza przejmuje ' większą grozą, niż
*
szych eksperymentów kinowych sprowadzo- ustalony porządek wzajemnego współżycia wszystkie jego wstrętne zbrodnie, dokonyW wywiadzie udzielonym mi w zeszłym ny został przez pp. dr. Gleisnerów, dyr. biura obywateli. Mało jest wśród nas kryminolo- wane pod płaszczem nietykalności ze wzglę
tygodniu oświadczył świetny prozaik Juljusz „Muzafilm". Niebawem będzie wyświetlany. gów, umiejących patrzeć na rzecz z punktu du na zajmowane stanowisko. Trudno było
Kaden - Bandrowski:
widzenia bezustannie wprzód postępującej uchwycić tego szkodnika, który swoją krecią
Józef Fryd.
,, "· ..
nauki. Nie umiemy dostrzegać cech uspra- robotą niegodziwie ciągnął żywotne soki z
„Kino stanęło na martwym punkcie. Monie umiemy oceniać bólu młodego organizmu państwowości.
wiedliwiających,
tywy wyczerpały się. Zauważam kostnienie
przezyć męża, którego żona nosi w łonie
formy artystycznej, zmechanizowanie oraz
Bartoszewicz został uchwycony i skazany
dziecko swego kochanka, a czyn ' jego, czyn
nadmierne przytłoczenie konwencjonalizżadnego uczucia oprócz wstrętu nie budzi:
i
zabójstwa, piętnujemy ryczałtem i po wyro"
mem.
ku analizujemy subjektywnie:
'. Każda inna zbrodnia, zabójstwo, rabunek,
Jeśli uznać słowa Bandrowskiego za słu
Dostał zbyt mało.„
bandytyzm, groźne objawy antyspołe
nawet
szne, to trzeba przyznać, że filmem · gdzie
Widzimy tylko przestępcę i ofiarę. Nie czne, łatwiej dają się do pewnego stopnia wy
konwencjonalizm, mechanizacja dochodzi do
dostrzegamy typu. Typu, niejednokrotnie w tłumaczyć, niż zbrodnie Bartoszewicza. Są
Dnia 21-go lutego b. r. ma się odbyć w Hadze
zenitu są „B i a ł e n o ce" DyJDitra Buchocałej swej potworności pięknego. Gdy przez
PrzySpinozy.
śmierci
rocznicy
250-ej
obchód
wielki
one tak wstrętne, że figura Bartoszewicza
wieckiego.
gotowuje go międzynarodowe stowarzyszenie ,Socie- , pewien przeciąg c;zasu kierowałem rewirem
sprawia wrażenie odpychające i strach ogarPrzepych dekoracyj, zresztą sŻablono tas Spinozana'. W programie znajduje się przede- j śledczym przy jednym z prowincjonalnych nia na samą myśl, że jeszcze mamy nieujawwyc;h, n~e okupuje braku pomysłowości i in- j wszystkiem uroczysta akademia przy udziale władz r sądów okręgowych, los pozwolił mi poznać nionych Bartoszewiczów.
· państwowych holenderskich, dyplomacji, delegcilów 1 przestępcę-człowieka, który stał się przestę
wencji twórczej reżysera.
Bartoszewicz tak dalece nie zna swojej i
Melodramatyczna fabuła w amerykań akademji, uniwersytetów i towarzystw 'filozoficznych pcą, bo stać się nim musiał. Chciało teg.o 1 swoich najbliższych przeszłości, że nie wie
skim sosie podana jest wprost nudna. Bu- wszystkich krajów. Pozatem odbędzie się przejęcie całe jego życie. Tę, przysłowiową dla mnie, 1 czem się trudnił jego. ojciec i w jaki sposób i
chowiecki wie doskonale, że to co pokazał domu w którym ostatnio mieszkał i zmarł Spinoza postać Warczyka uwiecznić się starałem po- z jakich źródeł ciągnął zyski jego teść w wyi w którym będzie urządzony instytut l;>adań filozo. , wszechnie przyjętym nieudolnym sposobem
w „Białych nocach" to nie jest Rosja.
„wydrukowania" co charakterystyczniej'." s9kości 50 tys. dolarów miesięcznie. Chętnie
ficznych. Nastąpi też uczczenie odnalezionego nieRaczej jest to Rosja zgroteskowana.
szych momentów jego życia. Nie wiem, czy pożycza o.n na prawo i na lewo łatwo zdobydawno grobu Spinozy. W zwlązku· z femi uroczystote drogą występną pieniądze.
ścia~i bę~zie obradować. międz~narodowy zjazd zwo- · jest mi za to wdzięczny, nie wiem, czy wie
ze
któregoś
bohaterem
się
stał
iż
tym,
o
lenników 1 badaczów Spinozy, 1ako pierwszy z proTylko formalna interpretacja norm karszkiców sądowych. Jest mi to tak obojęt nych mogła uwolnić Bartoszewicza od zarzujektowanych corocznych zjazdów i będzie wydany
I - zerwał maskę nagłym ruchem rąk.
nem, jak koniecznością jest dla mnie podpa- tu zdrady stanu, albowiem cała działalność
tom ,Chronicon Spinozanum' z pracami na temat atrywanie tych ludzi, którzy z tych czy in- jego, fak w dziedzinie zaopatrywania, jak i
Głuchy jęk okropnej trwogi. Zafalował
Celem uzbierania· funduszu
ktualności spinozyzmu.
nych powodów wreszcie staną przed obli- gospodarki pieniężnej, była działaniem na
tłum. Jeszcze oczy zwrócone na postać na kupno domu i utworzenie instytutu, stowarzylecz już - ku drzwiom„. by runąć jak fala szenie ,Societas Spinozana' ogłosiło następującą o- czem Wysokiego Sądu, by ze swych sprawek zdradę Państwa i trudno uwierzyć, ażeby
Typy! Wiele typów! Całe Bartoszewicz tego nie rózumiał i nie wie, zdać sprawę.
spienionej rzeki na dół, do garderoby„.
dezwę:
typów!!
galerje
gdzie
punktów,
tych
szuka
ludzkość
czcią
,z
dział.
Lecz - co to? Drzwi zamknięte!! WszyZ tego samego okresu czasu pozostał mi
stkie drzwi pozamykane! Wszystkie drzwi genjusz dotknął ziemi, albowiem pragnie mieć w
, Bardzo smutne wrażenie sprawiają figury,
Dom Szekspira w pamięci chłop, nazwiskiem Wrzątek. Majwiększej pewności jego obecność.
zaryglowane!!!
zasiadły z Bartoszewiczem na ławie oktqre
śter niełada. W czasie robienej w mieszkaw Stratfordzie, siedziba Woltera w Femey, weim·a rA Karnawał Król trwał na podjum, ogrom ski dom Goethego, czy pokoik Dantego. we Floren- niu jego rewizji znalazłem przedewszyst- skarżonych. Jeżeli nawet nie dopatrywać
ny, spokojny, i głowę swą w złotej koronie cji stały się celami pielgrzymek, kierujących kroki kiem warsztat kowalski, bo to było jego sta- się ich winy bezpośredniej, to z ich opieszałości działa się wielka krzywda. Co za pona białej, trupiej czaszce zwracał powoli z ludzkie ku wspólnym ideałom.
łem zajęciem i sposobem zarobkowania. Poumysłowy muszą mieć ludzie, którzy
ziom
lewej na prawą stronę, z prawej na lewą„.
za tym jednak znaleziono, w myśl zresztą
Kto szuka Spinozy· w Holandji, nie ominie domku
stanowiska, nie mają świadomości
zajmując
.
·wspólniod
dokładnych danych, zebranych
w Rhijnsburgu, w którym młody ·Spinoza najpierw
Zawyła panika. . Rzucono się do okien.
.odpowiedzialności i zostają powolnymi
swej
własnodoskonale
delikwenta,
samego
i
ków
miejsię
stał
już
który
i
naąkę
swoją
kształtował
Trzasnęły szyby. Zakotłowały się tłumy. Już
spekulanta.
- już pierwsi mieli skoczyć na ulicę z piętra scem uczczonem. A potem zatrzyma się przed ci- ręcznie wykonany zegar ścienny, cały ze sło- pionkami w ręku szkodliwego
- w ten miękki puch śniegowy - gdy nagle chym domem w Hadze przy Paviljóensgr.acht, gdzie my, dalej ro-wer, wyłącznie z drzewa zbuNie uspokoi się uczciwa opinja społeczna
dowany, na którym to wehikule od szeregu dopóty, aż nie zostaną stworzone warunki,
na poddaszu Spinoza wykończył swoją Etykę i 21
rozpłynęły się po sali, skotłowanej we wrzawie bezładnej, oszalałej z trwogi, zdziczałej z lutego 1677 r. ducha wyzionął. O tym właśnie do- lat jeździł Wrzątek do miasta po zakupy, I przy których Bartoszewicze nie będą mogli
szereg innych rzeczy ciekawych, a wreszcie czyhać na dobro Polski, hańbić jej dobre
mu Renan napisał: ,C'est d'ici peut-etre que Dieu a
bezsilnośd - ciche, ostre dźwięki skrzypiec.
To stojący obok posągu blady człowiek ete vu de plus pres. Profanowano ten dom najbar- to, co właściwie policję do jego mieszkania imię, plamić mundur oficera polskiego i cią
dziej poziomem użytkowaniem, aż . zagroziło mu, że w chałupie wiejskiej sprowadziło - świetnie
gnąć niegodziwych zysków ze swej kreciej
grał...
Przenigdy nie powinno to nastą zorganizowaną prywatną mennicę dla bicia
będzie zburzony.
"
Wszyscy stanę!~ w miejscu i patrzyli weń. pić! Wszyscy, których owiała atmosfera pokoju spi- SO-groszówek. Pomijam tu nudny ópis po- roboty.
M. J.
Posąg karnawału miał zpowrotem maskę na
nozyzmu i którzy poznali postać Spinozy, by ją wiel- stępowania i stwierdzam, iż Wrzątek, zgotwarzy.
dnie z przepisami, obowiązującemi nawet tak
bić, połączą się w wysiłku, aby ten dotn zachować
Uspokajali się.
genjalnych, jak on, ludzi, stanął właśnie
dla jego prawe~o właściciela - dla ludzkości.
f\ktualnel
Świeżo wydane!
przed obliczem Sądu „Najświetniejszego".
- Co to było?
W r. 1927 minie 250 lat od śmierci Spinozy i
Do nabycia V{ każdej księgarni!
I dostał osiem lat ciężkiego więzienia„.
dnia, w którym zaczęła promieniować jego Etyka.
- Jakaś ogólna psychoza!
Zachowanie się jego w Sądzie było bez
- Mo.te on wogóle maski nie zdejmo 7 W rocznicę 21 lutego dom na Paviljoensgracht bę
i basta.
Amerykanom znudziła się już widocznie
Australja, dżungle Afryki i egzotyczność
W schodu. Teraz egzotyczną staje się„.
'
Europa.

I

:Bartoszewicz i S-ka

•

················••11•••••••
Obchód
ku czci Spinozy

I

I

-

lI

wał?.

- Co za pomysł! Trupia czaszka!
Takie myśli tłukły . się po sali, a tony dziwnie słodkiej, łagodnej melodji płynęły i u-

spokajały zmysły„.

I nagle zobaczyli wszyscy, że drzwi są otwarte, chociaż ich nikt nie otworzył. I zobaczyli, że okna są zamknięte, chociaż nikt
ich nie zamykał i że niema szyb powybija·
.nych.
Nagła ciemność„. Nim ktoś zdążył krzyknąć pod nowym napływem grozy, znów rozbłysły światła.

Na podjum nie
{Kraków).

było

nikogo.

Witold Zeclienter.

dzie odda11y na własność publiczną. . Nie ma to . być
martwe muzeum, lecz ośrodek budzący życie. Bę
dzie tutaj zgromadzone wszystko, co jeszcze świad
czy o istnieniu Spinozy, jak: portrety, listy, dokumenty, książki, będzie też skupione całe piśmienni
ctwo dotyczące Spinozy, by służyć badaczom wszyskich krajów. ,Domus Spinozana' będzie instytutem,
którym ma zarządzać komitet międzynarodowy.
W,zywamy do i;kładania ofiar. Potrzeba 40,000
guld. hol. na kupno domu i urządzenie instytutµ •
Ofiary przyjmuje z Polski i wschodniej Europy prof.
dr. Ignacy Myślicki, Warszawa, Piękna 47a.'
Odezwę podpisali: L. Brunschvieg (Paryż), J .. H.
Carp (Haga), C.1 Gebhardt {Frankfurt 11. M.), H.
Hoffding (Kopenhaga), I. Myślicki (Warszawa), A.
S. Oko (Cincinnati), Sir F. Pollock (Londyn), A.
Rava (Padwa).

j:d~:~~ c~h:g!~dn:!f j:~~:;;ow~~&:.· N~;

by był skazany - On, taki świetny
majster! Nikt nie pozna, że „grosze" są
podrobione. Nie dowiodą mu tego.
wierzył,

li

Stan·ITPadoeturszzen"vnfosnzlkltołłkn: ,. ctwn

~d~!<l~i;m Wrzątka w więzieniu. Był lI VI. Polsce VJ chwilt obecne1·.
nie lepiej to było, l
I. Ustawodawstwo szkolne.
11
dalej

smutny, ponury.
- No - pytam -

Wrzątek, zajmować się

Szkoły

kowadłem, niż

teraz siedzieć?
- Kiej widzi pan sędzia - odrzekł
wzburzony: - nie to człeka źli, że siedzi,
a to, że partacz jest. ~oznali, psia krew.„
' A ktoby myślał...
'.TYPY. - typy, - typy - -

Rikki.

i

powszechne. Semlnarja nauczyciel·
skle. SLkoly zawodowe. Il. Program
oświat wy rządu. Zagadnienie szkoły
siedmioklasowej. Rada Wychowania
' Narodowego:

Cena 1

złoty

80 gr.
-6-

rłr.
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CZĘść DRUGA.

DRATWA

R f\

CZYNY
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MYSLI

Dratwa i Tommy.

Było już, późno, bardzo późno, conaj·
mniej dziewiąta wieczór, gdy spotkałem Dratwę w okolicach placu Pigalle. Spacerował,
prowadząc się pod ramię z jakimś żołnierzem
angielskim. Anglik śpiewał „Tipperary", a
Dratwa „Marsyljankę" na nutę jakiejś swa·
wolnej piosenki kabaretowej. Całość była
niezmiernie harmonijna. Wykonawcy, po-

SZEREGOWCA

Dratwa przeciw Wilhelmowi.
Kiedy wszedłem do sali szpitalnej, moJ
przyjac.iel Bicard, zwany Dratwą, siedział w
chwale wojennej na łóżku. Jego żóna, sie-

IIL

D R A T WY

&~ obok~~o~praw~dronk,pkś~a~---------------------~----~~------------•wdnii.~k~uwdilirobkn~raw~u
obowiązek spełniać godnie ten obrzęd wo-

go wzrokiem pełnym podziwu i obracała ły- „.Nic wielkiego„. Byłem w okopie, sążeczkę w szklance grogui po jego lewej stronie dłubał w nosie i kontemplował rannego siadującym ze Szwabami.„
_ W którem miejscu?
papę syn, wstrętny dziesięcioletni fąfel.
_ W polu ... Szwaby siedziały tak blisko,
-· Dzieńdobry panu! - powitał mnie
Dratwa - Eugenjo, uważaj no trochę, rozle- że było słychać ich rozmowę. Tego dnia miawasz cały grog na pościel... Więc, jak pan łem kuraż: dostałem rano od żony przekawidzi, i'eszcze mi tym razem Szwaby nie da- I zem 5 franciszków„. A rue sposób było wyły rady. Przez całe życie nie darowałbym dać ani grosza w okopach. Czy to nie mosobie, gdybym tak łatwo wyciągnął kopyta.„ żna było oszaleć, zwłaszcza na myśl, ile to
Zapytałem Dratwę, gdzie i w jakich warun- razy w czasie pokoju była sposobność wydać
kach odniósł ranę. Spojrzał na mnie z obu- pięć franciszków a nie miałem ich w kieszeni.
Cicho bądź! (zwrócił się Dratwa do swego po
rzeniem:
- Jaktol To tego nie było w gazecie? tomka, który zaczął się robić hałaśliwy)„.
Ja, porządny człowiek, żołnierz i ojciec dwoj Więc miałem kuraż ... I chciałem go wyładować w jakiejś robocie, przy której mógłbym
ga dzieci...
Tu Dratwa zerknął na figurę swojej żony się równocześnie nauczyć obcych języków„.
Otóż kapralem moim był jeden Alzatczyk, w
i poprawił się:
- „.ojciec półtrzecia dziecka, ja, otrzy- cywi~u kucharz. Zapytałem go: „Jak to się
mawszy po bohatersku kulę w dolną część mówi pei nieiruecku: gnojki, bęcwały, kretystosu pacierzowego, nie zosta.ję nawet wy- ny, chamy?" Kapral wypisał mi to na kawał. ?I C ze k aj pan, niec h ku papieru. Wtedy ja wylazłem z okopu i
dru k owany w gazecie.
zacząłem pyskować na Szwabów w ich włask
,
panu ch oc po ażę tę ranę.
-' - ''·- Na szczęście zdołałem przekonać Bicar- nym ozorze,
- Chyba języku„.
da, że nie warto jednemu widzowi pokazy- Niech będzie w języku. Krzyknąłem
wać rany, otrzymanei' w dolnE' okolice stosu
i" W,
owruch: „Hammelbraten I K arto ff e l .
do
postaDratwa
tego
Wobec
acierzowego„.
P
·
ł
b
·
czas sta ł o się coś me ywa ego: uirza ł em unowił czekać, aż zbierze się więceJ' ludzi, le·
.
śmiec h nięte gę b y o arcyuprze1mym wyrazie
karzy, artystów, słowem _ znawców.
k
h
k"
b
·
•
twarzy, wychy1aJące się z szwa s 1c o o_Jeżeli mi się udało wylizać_ rzekł do
mnie dla dodatkowego wyjaśnienia sprawy, pów.„ Posunąłem się naprzód i wołałem
- zawdzięczam to naJ'pierw dobremu gatun- dalej: 11 Geriiucherte Bratwurst! Johannisberg
Friichtel"„. I co się
<>
kowi moich kości, a następnie mojej uprzej- wein! Eino:Semachte
dzieje? Moje ptaszki wychodzą wszystkie
mos. c1•„„
· pow t a· d o mme,
· się
· h nor 1· z hl'1żaJą
ze swo1c
.
. ••
.
.
.
- N Ie rozumiem, o 11e uprzeimosc moze rzając: „Ja! Ja!" Pierwszemu dałem w pysk,
bo miał gębę, która mnie mierziła. Ale on
zabezpieczać przeciw szwabskim kulom.
- Zaraz to panu wytłumaczę. W listo- zaczął pękać ze śmiechu, jakbym zrobił coś
padzie zaczęło się w okopach rozdawnictwo bardzo zabawnego, i chwycił mnie za rękę
ciepłej bielizny. Dostałem kalasony i wło- ze słowami: „Kamarade! Kamaradel" Czy
żyłem je. W tydzień później rozdano mi zno- pan uwierzy, że nie mogłem się pozbyć tej
wu kalasony: włożyłe.m je na pierwsze. Z całej hołoty? Uczepiła się mnie i dowlokła
końcem miesiąca przyruesiono mi trzecią pa- się aż do okopów. Przyprowadziłem to wszyrę, którą także włożyłem przez uprzejmość„. stko przed kapitana. Nie wiem, co on tam z
Bo przecie nigdy nie wypada odmawiać przy- nimi zrobił.
_ Ale czy pan sobie zdaje sprawę, że zajęcia podarunków, zwłaszcza od pań. Gdyby
mi pan zafundował cztery wódki po kolei, miast rzucać obelgi, wyliczał im pan nazwy
wsunąłbym je z uprzejmości jedną po drµgiej, bardzo apetycznych produktów spożywczych?„. Pański kucharz z Alzacji przepitak, jak wsunąłem kalasony.„
Tu Dratwa spojrzał surowo na syna, by sał panu poprostu jakieś 11menu" „. I Niemcy
b' d
h
dobrze weń wpoić tę lekc1'ę o w1"elkie1· don1·0myśleli, że pan ie zaprasza na 0 la ·
słości moralnej.
- Co pan mówi? - wykrzyknął Dratwa,
.- - Otóż, rozumie pan, kiedy kula przy- pełen zdumienia. - No, to ten ich szwabski
szła, musiała przebić trzy pokłady kalaso- j Pan Bóg musi być naprawdę wszechmocny,
nów co osłabiło jej rozpęd; to też rozpłasz- że potrafił stworzyć podebnych bęcwałów!.„
czyła się tylko o moją kość ogonową, która
jest w najlepszym gatunku. Sam sierżant
II.
sztabowy mi gratulował...
Dratwa i jego „towarzysz broni".
- Ale .on nie mówi panu - przerwała Bicardowi jego żona, - że został odznaczony
- Chciałbym przynajmniej raz w życiu
rozkazem dziennym armji... To, to już było
życie wielkopańskie -f rzekł
poznać
·
"
l .miłbraz
w 5 azec1e„.
I pani Bicard, podawszy mężowi grog, wy- Dratwa. - Zanim wrócę na ront c ic1a ym
sob1"e zafundować alig·ancką wyżerkę w i·a.
fęła z kieszeni dziennik mocno sfatygowany.
kiej restauracji, gdzie się je smażone pstrąg~
srebrnym nożem i gdzie kelnerzy patrzą na
-- O, tutaj.„ Przeczytam panu„.
gości z takiem obrzydzeniem, że się ma ochoI zaczęła czytać:
- „Uwieńczymy nasze drgające zapałem. tę im dać po gębie.„
'ł
d
B
serca spiżem niespożytym, z którego uczyli- l
Skoro tylko zdrowie icar a poprawi o
k
. . . t
my wieńce laurowe dla naszych synów, po- się na tyle, że urzeczyw1stmeme
ego 1u suwracających w triumfie, i marmurowy piedesowego programu było możliwe, zaprowa·· w
. lk'1e1. res t aurac11
d ziłem g'.:l na o b'1ad d o wie
stał na pomni k" , k tóry wzniesiemy na ch wa ł ę
Na
najbardziej dystyngowanej dzielnicy.
tych, którzy...
-- To jest coś wspaniałego . - przerwał 1 progu Dratwa stanął olśniony: towarzystwo
Dratwa zamyślony, - co się teraz nie wyczy- było niesłychanie wytworne; toalety dam i
mundury wojskowych jakby wyszły dopiero
nia„.
co z pod igły doskonałych krawców.
- W literaturze?
_ To mi przypomina czasy Napoleona I
-- Nie, w metalurgji.„ Myślę o tych nowych sposobach obrabiania spiżu„. Ale Eu- _ odezwał się Dratwa z miną człowieka
ll_eni'a się pomyliła: przeczytała fa1"leton J'akompetentnego.
,.
kieguś członka Akademji... O mnie tam stoi
- Czasy Napo...
na górze drugiej strony, trochę na północny
- Tak jest„. Pan jest za młody, żeby !e
zachód od rosyjskiego komunikatu wojenne..
znać. Ale ja widziałem wojny napoleońskie
go.
Zorientowana w ten sposób pani Bicard, - na obrazach. Otóż w owych czasach restauracje paryskie były także pełne pięknych
zna!azła ów chwalebny rozkaz dzienny.
-- „Szeregowiec Bicard wyprawił się sam ' oficerów i pięknych pań„. Tylko że wtedy
wo1"skowi, któ:.zy szastali się po wielkich re·
• • 1 k'
•
' d en d u o-k opu meprz,-1ac1e
s tego 1 przyJe
staurac1'ach, to byli ci sami, którzy szli się
"
,
ń
·
17
"ł
Je .cow ·
prowa cl Z L
bić; a dzisiaj inni siedzą po restauracj'l.ch, a
- Tak jest - rzekł z nrunaszczeniem inni idą na front.
Dratwa, pochylając głowę dla potwierdzenia
Mówiąc to, spoglądał Dratwa z politowa, · po d ane1· •cyf ry.
·
praw d z1wosc1
na sv.61" mundur, zniszczony przez trzyniem
·
d
g
,
k
1
N'
6
k
- .ie mo_s em u ryc me o po z1wu.
- Pana to byleco wprawia w zachwyt. miesięczną wojaczkę, wyszarzały wskute
deszczów i splamiony błotem okopów.
Ale prawda, pan jesteś cywil...
- Niema co gadać, - szepnął mi do u(N.:!.l eży zaznaczyć, że przed wojną Dratwa vrygłaszał filippiki przeciwko wojsko- cha - kelner napewno wyrzuci mnie za
drzwi. żeby tu wejść, trzeba mieć mundur
wym, stojąc przy szynkwasie knajpy. _
pierwsza klasa.
·
Przvp. autoral.

Ale kelner okazał się miłosierny:

jenny i zbudować licznych policjantów, czu-

zado-

w:ających nad snem mieszkańców tej dziel·

wolił się wskazaniem nam miejsca w jakimś

ruezbyt widocznym kącie.
- O, patrz pan! - rzekł Dratwa. - Ten
pasażer to się nie nudzi...
Przy sąsiednim stole siedział zwykły szeregowiec, służący w wojskach samochodowych. Towarzyszyła mu jedna z tych pań,
które„. pełnią służbę pomocniczą. Dama ta
zrobiła na Dratwie wielkie wrażenie.
_ Cześć pułkownikowi! _ zawołał Bicard do „towarzysza brom", uderzając go po
łopatce tak poufale, że tamten o mało nie
spadł ze wszystkiem pod stół.
Automobilista, przyszedłszy do siebie,
spojrzał na Dratwę z wściekłością. Ale ten,
wcale nie zbity z tropu, zaczął rozmaitemi
minami wyrażać swój podziw dla wdzięków
damy a jej rycerzowi składać z jej powodu
najszczersze gratulacje.
Wreszcie udało mi się go uspokoić.
_ Niema co gadać, _ odezwał się z satysfakcją - lepiej tu, niż w okopach. No nie,
mój stary? „.
Al d
Dratwak mówił to kz całą prostotą.
. e z ad
niem wojs owego, s ierowane ł o mego. pytanie Bicarda było w bardzo z ym guście; to
też trwał w pogardliwem milczeniu„.
Tymczasem Dratwa, jedząc zupę, wyglądał coś nieswojo i kręcił się na krześle nie-

spoko1'nie
•
•
- Znowu us1'adłem na ostrodze wreszcie.

rzekł

mcy.
Po skończeniu koncertu Dratwa przed·
stawił mi swego towarzysza:

-

To jest rozbef.
Kulinarna ta nazwa w ustach Dratwy nie
miała niczego obraźliwego. Tommy czynił
istotnie wrażenie wymienionej potrawy: Anglik pełnej krwi, flegmatyczny, silny i elasty·
czny, urodzony na szampiona na bitej ziemi
i na wodzie, a którego jasnych oczu nie zdo.
łałoby zmącić żadne wzruszenie.
- · Wyobraź pan sobie - rzekł Dratwa,
- _że on znajduje na froncie sposób bracia co
rano zimnego tuszu, nawet w okolicach,
gdzie niema wody; że znajduje sposób pozo·
stawania zawsze suchym, nawet w okolicach,
gdzie jest o wiele za dużo wody; że znajduje
· w zę b ac h .f aJ"k'11 nazawsze sposo'b t rzymama
·
h d ·
k l'
t
·
t
t
·
b't
1 eJ y omem, nawe w o o 1cac , g zie rue
można znaleźć ani fajki ani tytoniu i gdzie
jest jeszcze szczęściem, jeżeli się zachowa
głowę w jednym kawałku, by w nią wsadzić
d o omu.„ I wyobraź
·
cy b UC h po powrocie
· zawsze sposó b d o'd
·
b'
pan so ie, ze on zna1 UJe
· ·
d o swo1eJ
·
k,
ł t
k"lk
·
•
aama 1 up a ecz ow k ormszona
·
ł
··
porc11 wo owmy„.
Opis swego angielskiego kompana zakończył Dratwa temi dwoma cudownemi, niemal
d opo d o b nem1· szczegół ami:
·
mepraw

a

I

- I nt'e uw1'erzyłby pan, że on '"!rzyJ'echał
r,;
z Anglji okrętem i że pija dziennie pięć filiżaChciałem go zapytać, jakiej to konieczno- I nek herbaty, nie cierpiąc przytem ani na serści stategicznej odpowiada ostroga u piechu-1 ce, ani na wątrobę, ani na żadną inną chorobę konstytucyjną„. Ja myślę, że on sobie
ra, gdy wyciągnął ją z kieszeni od spodni.
- To jest ostroga ułańska-objaśnił mnie. popsuje żołądek. Ale narazie to jest niebez- Przywiozłem to sobie na pamiątkę z fron- j pieczna bestja„. Gdyby tak np. zajechał patu. Wolałbym był coprawda, przywieźć Eu- · na pięścią w nos, zakładam się o pięć franciszków, że potoczyłbyś się pan aż na plac
genji pikielhaubę. Ale znalazłem tylko jedną
Pigalle i że jutro rąno z trudnością poznałbyś .
i to z głową właściciela we środku.„
W tej samej chwili młoda niewiasta, obia- I się pan w lustrze.
Pomimo zachęcającego tonu Dratwy, oddująca z „towarzyszem broni", odsunęła •
gwałtownie talerz, oświadczając, że straciła mówiłem poddania się temu ciekawemu doapetyt. A „towarzysz broni" zapytał głośno, świadczeniu i zapytałem go, jak poznał Tomczy nie możnaby w publicznem miejscu opo- 1 my'ego.
h
k
b
wiadać bardziej smakowitych historyj.
- Sąsiadowaliśmy ze so ą w 0 opac 1
- Owszem, znam inne - odparł spokoi·-· 1 0 d par ł - 1· z d a rz Yło s1'ę przypadkiem ' że obaJ'
nie Dratwa. - Proszę państwa mi wybaczyć: byliśmy ' amatorami muzyki... Słyszał pan
jak człowiek styka się zbliska ze Szwabami, przecie, jakeśmy tu przed chwilą ładnie śpie
staje się z konieczności źle wychowany.„ Wi- wali„. Naprzeciwko w szwabskim okopie
działem np. świnkę morską, która się zde- był dramofon, który od rana do wieczora i
prawowała w okopach wskutek obcowania od wieczora do rana wygrywał ciągle tę samą pieśń: „Wacht am Łajn". To nas obu
ze Szwabami.
drażniło. Zdobyliśmy więc dramofon i nau_ świnka morska?
czyliśmy go odpowiedniejsz. melodyj. Odtąd
- Właśnie.„ Znalazł ją mój kapral w ja- grał tylko angielskie i francuskie pieśni nakiejś wsii była to jedyna osoba, pozostała rodowe.„ Potem, kiedy odrueśliśmy rany, od·
t ym samym szp1'ta 1u, po1e·
.,
tam przy życiu. A dolę miała twardą. Znaj- na1eź11smy
się w
· w d omu J'ak1'egos' lekarza ' co po - chaliśmy razem na urlop wypoczyn k owy 1· t ed owa ł a się
· · p azwa1a pr z YP uszczac' • z"e przed woi"ną lekarz raz ja pokazuję T ommy •emu oso hl"1wosc1
?
d T
p
ten dokonywał na niej doświadczeń naukoraw a, ommy ·
wych, zaszczepiał jej cholerę, żółtą febrę i ryża„.
W tej chwili upewniłem się zupełnie w
tyfus. świnka wytrzymała wszystko. Wytrzymała nawet najazd Szwabów, który był 1 rzeczy, której się dotąd tylko domyślałem,
słowa
nie · rozumiał
Tommy
Otóż móJ' kapral I, mianowicie,k że Al
1·nnym rodzai'em cholery...
·
t
D
ego nie
·e1· w okopie po francus .u. · .'-1. e ratwa Jeszcze
zanrzyi"az'ni"ł si'ę z ni'ą, urządził 1
· 1
B
· d
ł
o ciąg e
· i me spostrzeże mg Y·
ka.walerski'e mieszkanie i zaczął 1·ą uczyć ali- ' spostrzeg
, ·
lk
gancki'ch mani'er. Utrzym.ywał, że .J·e.go w. y- ty o sam mow1.
- „.Zaprowadziłem go do Louvru, żeby
chowanica znała wszystkie pobudki zołmerskie i że go nawet uprzedzała o zbliżani? się mu pokazać tę nadtłuczoną Venus i inne oSzwabów, jak gęsi u starożytnych Rzymian„. brazy. Przed wojną nawet mi na myśl n~e
Ja wiem tylko jedno, że nasza morska świn- przyszło patrzeć na to wszystko. I gdyby me
ka była b. dobrze wychowana i że z całą przy wojna, nie wiedziałbym, co to są właściwie
jemnością urządzaliśmy wycieczki z okopów, Anglicy; nie rozumiałbym, że można się
by przynieść jej marchwi i głąbików kapu- obejść bez parasola, jak pada deszcz, i bez
ścianych.„ Tymczasem co się nie stało? Pe- wódki, jak się nie ma pragnienia. Bez wojny
·
·
· ł , co to 1est
' ·
ogmnie byłbym nig d y zrozumia
wnego dnia ewukaowal'1śmy nasz o k op 1• swm
ka wpadła w ręce nieprzyjaciela„. W tydzień sko małże1iskie!...
Tu Tommy, jakby rozumiejąc słowa Di·apóźniej wracamy do teg<;> okopu. Mors~ą
świnkę znaleźliźmy w nailepszem zdrowm, twy, wydał jakiś wzruszony pomruk, który,
ale pod względem moralnym była nie do po- zdawało się, wychodził mu z serca, a równoznania. Nabrała manier całkiem premityw- cześnie puścił wielki kłąb dymu, który wynychj nie poznawała swych znajomych i J?O· :;,zedł napewno z jego fajki.
'
zwalała sobie na najrozmaitsze nieprzysto1ne
_Tak, tak, móJ' stary„. W czasie pokoi"u
h
. d
wybryki w okopie, cieszącym się otyc czas
mo1"e poz·yc1"e z żoną wyglądało dosyć średd
k
k
najlepszą opinją„. Taki jest s ute za awanio: ona nie mogła zrozumieć, że mężczyzna
zupełnie
ja
nia się ze Szwabami. I dlatego
rozumi'em dobrze wychowanych młodzi.eń- musi się zajmować polityką. I ·dlatego kiedy
· ·
d
d d
ł
co'w, kto'rzy nie ma1'ą ochoty zetknąć się z w soboty wraca em o omu o rugtCJ w no· ·
·
·
ł a się,
d
·
k
·
k
Ja k- rzmę•
, cy po zam nięcm na1py, ar
Niemcami zanadto zbliska„.
ty wieprz i nie dawała mi przyjść do słowa„.
Tu Dratwa obrócił się na krześle i przePomyślałem, że pani Bicard musi być na·
słał „towarzyszowi broni" miły uśmiech„.
Ale tamten wykonywał już wraz ze swą da- prawdę mocna, skoro nie dawał.i małżonko·
mą strategiczny odwrót, kierując się w stio- wi orzviść do słowa„.
(D. ::. n.)
nę szatni.
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z dnia 30 stycznia 1927 r.

Nr.'

KRONIK A aoSPODARCZA

Rynek walutowy.

I

CENY NA RYNKU śWIATOWYM.

ŻELAZO

(lane).

W okresie sprawozdawczym nastąpi~a na
w tygodniu od 12 do 19 stycznia 1927• .
Nr. 1 za tonnę
95
88
prywatnym rynku walut w związku ze zniżką . (w
okresie
sprawozdawczym przeciętny kurs funta ; ~3uto~
m ~
dolarów na giełdzie oficjalnej i pogłoskami,
ang. = zł. 43,78)
Rynek stopniowo dąży do ustalenia cen, ale wojakoby Bank Polski zamierzał doprowadzić
bec
radykalnych zmian zaszłych w grudniu wahania
kurs dolarów i dewizy na New-Jork do poBAWELNA:
pensy ang.
są konieczne.
ziomu 8 i pół zł. za 1 dolar - silna depresja. Middling amer.
7.10
7.35
CYNK.
funt. ang.
Spekulanci i publiczność wyzbywała się swo- Middling na tertnin
7.05
7.25
Płyty
za tonnę
42.10
41.10
ich zapasów w~towych w Banku Polskim
Rynek wykazuje nadal dobrą podstawę. Zwyż
32.15
31.15
i w bankach P'J'JWatnych. Dolary spadły w ka ceny bynajmniej nie jest spowodowaną spekula- Sztaby za tonnę
Niemie~ki kartel cynkowy rozwiązał się. Anobrotach prywatnych z 8,98 na 8.94 i mają cją, ale wyłącznie dobrą sprzedażą.
gielski cynk w płytach sprzedaje się o 1 funt ang.
w dalszym ciągu tendencję mocno zniżkową. 1
PRZĘDZA BAWELNIANAs
poniżej przeciętnej ceny tygodnia; sztaby nieco sła
Za ruble złote płacono ostatnio 4,71, co przy
12
12%, biej.
parytecie 52,67 odpowiada 8,94 i pół za 1 do- Amerykańska 32'
Egipska 60'

24
24
z Francji, w tamtejszych fabry
kach postępuje ograniczenie czasu pracy. Zakupy z
Niemiec obracają się ' w rozmiarach skrqmnych. Sprawozdania ze Stanów Zjednoczonych są korzystne.
Stwierdzonem jest, że popyt na materjały w ostJ.t•
nich dwóch tygodniach jest największy w okresie
ubiegłych czterech miesięcy, a popyt na niektóre
gatunki przewyższa bieżącą produkcję.

lar.

Według sprawozdań

Obrót dzienny na giełdzie dewiz znacznie
się zmniejszył, wynosił bowiem 250-85-100
-170 tys. dolarów. Zapotrzebowanie pokrywał częściowo Bank Polski częściowo
banki prywatne. Przyczyny tak znacznego
spadku zapotrzebowania na waluty i dewizy
(da~niejsze normalne zapotrzebowanie wynosiło około 400 tys. dolarów dziennie} są naWELNA:
stępujące: 1) w wielu gałęziach przemysłu
nastąpił obecnie martwy sezon, który poMerino najwyższy gatunek (prana}
za funt an.g
trwa przypuszczalnie do pierwszej połowy
47
47
lu~ego, wobec czego zaopatrywanie się w deMerino najwyższy gatunek (brudna)
za funt ang. 34
34
wizy na ewentualne płatności za surowiec i
32
32
Ghemikalja zagraniczne jest narazie zbędne. Crossbread przedni za funt ang.
20
20
2) Sfery gospodarcze wstrzymują się z zaku- Crossbread średni za funt ang.
Ceny za wełnę są w pełni utrzymane; utrzymupem walut, ponieważ krążą pogłoski o zamiarze znaczniejszego obniżenia oficjalnego jący stoki spodziewają się zwyżki o 1 pensa za ·funt.
kursu dolara. 3) Bank Polski i Ministerstwo Wełna z Nowej Zelandii zwyżkuje na rynku angielSkarbu nie zmuszają eksporterów do odda- skim, wskutek po.pyłu u hodowców, niezwykłego o
wania walut instytucji emisyjnej, lecz pozo- tej porze roku. Szkocja i Walja są prawie wypr.zestawiają im możność zatrzymywania ich lub 1 dane, gdyź hodowćy brali z początku niskie ceny,
oddawania do banków prywatnych. W ten tak, że na przetargach każda ilość ofiarowana była
sposób ~ięcej walut pozostaje na rynku pry- zakupywaną.
watnym 1 wskutek tego podaż ich jest więk
TOPSY (czesanki).
sza.
Przednie merino 70'
49
49
Dopływ walut od publiczności i z ekspor- Dobre merino 64'
46
46
tu oraz zmniejszenia się odpływu tychże na Cienkie Crossbread
31
3-1
cele gospodarcze wpłynęły pomimo licznych
Cena niezmieniona; z ustaleniem cen na wełnę,
płatności zagranicznych korzystnie na u- tendencja zniżkowa, uwydatniająca się w grudniu,
kształtowanie się bilansu instytucji emisyj- wstrzymana.
nej za drugą dekadę stycznia r. b. Zapas wa'
funty ang.
łut i dewiz wzrósł bowiem w tej dekadzie 0
JUT A:
32
33
4,6 milj. zł. brutto do 171,1 milj. zł. 0 0 7 milj. Przedni gatunek za tonnę
zarówno
co
do
zł. netto wskutek zmniejszenia się zobowiąRynek juty wykazuje ożywienie,
zań w walucie zagranicznej 0 2,4 milj. zł. Por- surowca, jak i gotowych wyrobów. Zapasy prawtfel wekslowy zwiększył się 0 4 milj. zł. do dziwie dobrych marek szczupłe.
kwoty 315,5 milj., zł., obieg banknotów natoMĄKA.
szyiing. ang.
miast zmniejszył się o 15,3 milj. do 539 3 mi- Przednia pszenna kanadyjska za worek
lionów zł.
'
(40 funt. ang.) · 22.6
22.6
Drobne zapasy starej mąki austraHjskiej znaj. . ~ol~ry notowano w ty.godniu ubiegłym
o.fiCJalme 8,96 do 8,94, czeki i wpłaty na New l dują zbyt po 22 s., zresztą rynek jest spokojny.
.
.
.
Jork 8,98 do 8,97; Bank Polski płacił za gci- j
ZBOŻE.
tówkę 8,91 (banknoty jedno i dwudolarowe Jęczmień
za centnar ang.
10
10
8,90) za przekazy 8 195. W obrotach między
Owies za centnar ang.
8.9
9
bankowych notowano kabel na New Jork
Jęczmień utrzymuje się w cenie.
I owies po8,98 i pół. Przy zamianie gotówki na kabel drożał o 3 pensy na
niektórych rynkach, ' ':'le rolnidopłacano 4-4 i pół promille, przy zamianie
cy n,iedowierzają utrzymaniu się ceny i sprzedają po
cz.ek?w na, ka?el półto!a promille, przy za- niskich cenach.
m1ame gotowk1 na czeki 3 promille. Z walut
funt . ang.
RYż.
europejskich wykazywał frank francuski ten39.10
39.10
dencję słabszą. Notowano go ostatnio w sto- Karolina za tonnę
sunku do złotego 35,55 zł. za 100 franków w Burma za tonnę
16.10
16.10
· stosunku do Zurychu 20,52 fr. szw. za 100 zł.
Cena ryżu nie wykazuje zmiany. Dowóz ogólny
w stosunku do Londynu 122,72 fr. f. za 1 f. zmmeisza się. (Co do zbiorów przyszłorocznych ryszt. Medjolan miał również usposobienie żu Hurma p. krótkie wiadom. gospodarcze).
zniżkowe. Naogół ujawniły wszystkie waluJAJA.
szyling. ang.
ty i dewizy europejskie w związku z obniże- Za wielką setkę (120 sztuk)
23
20
niem się podstawowego kursu dolara tendenZniżka ceny za świeze jaja, rozpoczęta w grucję zniżkową. Gram czystego złota notowadniu, postępuje dalej mimo zmniejszonego dowozu.
no 5,9816 - 5,9750 - 5,9683, kurs obliczeCUKIER BURAKOWY.
niowy 100 zł. w złocie 173,66 - 173,47 _
Kryształ za centnar (bez podatku)
16.6
16.6
173,27.
Spekulacja na 1927 r. bardzo żywa. Po zakoń
Na giełdach zagranicznych podniósł się czeniu strajku węglowego, detaliczna sprzedaż cuzłoty pomimo swojej z\v-yżki wewnętrznej w kru się wzmogła. W porównaniu
z rokiem 1925
bardzo minimalnym stopniu.
sprzedano o 35.000 tonn mniej.
. Bilans handlowy Polski jest w dalszym
ciągu aktywny, pomimo, że Ministerstwo
Przemysłu i Handlu umożliwiło wskutek zliwej. Pożyczki państwowe były słabsze i w
be;alizowan~a sźer~gu. przepisów reglamenta zaniedbaniu, listy
zastawne i obligacje nieco
cy1nych, zw1ększeme importu do kraju.
się obniżyły i cieszyły się mniejszym popyTraktat handlowy z Niemcami narazie za..:
fem.
Warty nie został i jak widać z dotychczasoPożyczki polskie są na giełdzie nowojorwych pertraktacyj w najbliższym czasie za- skiej nadal poszukiwane,
co stoi w związku
warty nie zostanie. Delegacja polska posta- z pogłoskami o
pertraktacjach w sprawie powiła warunki wybitnie ugodowe, które jeżyczki między Polską a grupą banków amednak muszą być bezwzględnie dotrzymane
rykaJ}skich. Ostatnio notowano 8 proc. pogdyż inaczej nasz bilans handlowy może ule~ życzkę polską z 1925 roku 96 dolarów,
6 propoważnemu zachwianiu się. U Niemców gracent pożyczkę dolarową 1920 roku 84 i pół
ją wybitniejszą rolę inne czynniki, aniżeli go. ,. ,> '
spodarcze i dlatego pertraktacje prawie zu- dolara.
pełnie się nie posuwają.
G9tówka i kredyty.

I

I

-

Na rynku pieniężnym dała się zauważyc

Rynek akcyjny.
Na rynku akcyjnym

panowała

w tygodniu

ubiegłym w dalszym ciągu tendencja mocna,

przerywana tylko od czasu do czasu realizacją zysków, pbwodującą krótkotrwałą zniżkę ·
kursów. Z akcyj bankowych wyróżniano
Bank Polski, Bank Dyskontowy i Bank Zachodni, z akcyj przemysłowych Ostrowieckie, Modrzejów, Lilpopy i cukrowe. Obroty
były wielkie, nastrój ożywiony. Na prywatnym rynku akcyjnym zawięrano poważne
tranzakcie terminowe na ultimo stycznia i na .
15 lutego przy tendencji wybitnie zwyżko-

większa podaż gotówki, ponieważ banki prywatne ukończywszy sporządzanie remanentów, udzielały swej klienteli większych kredytów a nawet szukały dobrego kupieckiego
materjału wekslowego. Stopa kredytowa w
bankach utrzymała się na poziomie 15 proc.

w stosunku rocznym. Dyskonto prywatne
w granicach z tygodnia poprzedniego. Tranzakcje lokacyjne na zasadzie gwarancyj jednego z większych banków
z~emia.ńskich przeprowad.za.no na 2 proc. mie
s1ęczme.
,
.. Awil.
utrzymywało się

I

i

CYNA.
Standard za

tonnę

302.10
302.10
na. dostawy w kwietniu dolrnnµją, po
295 funt. ang. Widoki na codaż powodują tendenSprzedaży

cję zniżkową.

OLóW.
Za

tonnę

29
29
W porównaniu do tygodnia poprzedniego, rynek
nie wykazuje wybitnych zmian.

WĘGIEL. Za tonnę fob.
Najlepszy gruby
Secunda
Zwyczajny
Najlepszy drobny
Dobry drobny
Brykiety
Koks (według jakości)

szyling amer.
25.6 - 26
24 - 25
22.6 - 23.6
15 - 15.6
14 - 14.6
30
35 - 55

Sytuacja w Południowej Walji jeszcze nie ustai niezadawalniająca, ale przypuszczają, ze punkt
zwrotny się zbliża. Ac.zkolwiek około 30,000 górników w W alji jeszcze nie zostało do pracy przyję
tych, produkcja kopalń bardzo znacznie wzrosła i ~ie
ulega wątpliwości, że gdyby zbyt był dostateczny,
rozmiary produkcji przedstrejkowej szybko byłyby
osiągnięte.
,Obecna produkcja przewyższa popyt a
właściciele kopalń zmuszeni są od czasu do czasu
unieruchamiać pracę w szybach.
Wagony są pq:epełnione i . aż do wyładowania ich niemożliwem jest
prowadzenie ·normalnego ruchu. Zagraniczni odbiorcy wykorzystują tedy sposobność, by zakupy odraczać jaknajdłużej i wskutek tego są w stanie naciskać na ceny.
Import węgla zagranicznego wynosi
jeszcze ciągle 40,000 do 50,000 tonn tygodniowo.
lonę..

„Monitor Polski" się myli.
„Monitor Polski" z dnia 18 stycznia 1927
r. Nr. 13 publikuje komunikat Głównego
Urzędu Statystycznego, dotyczący wyników
obliczeń handlu zagranicznego Polski w roku
1926. Według tego w całym roku 1926 wartość wywozu wynosiła 2.252.905 tysięcy zło
tych w złocie, przywozu zaś 1.549.36'7 tys.
zł. w złocie, nadwyżka roczna wywozu nad
przywozem 703.53~ tys. zł. w złocie.
Natomiast oficjalne wiadomości st~ysty·
czne liłównego Urzędu Statystr~iw.,e~'b ;;: d.
20 stycznia J::J27, zeszyt II, po Jają następu
jące cyfry. 'wywóz z Polski w całym roku
i ':.126
wynosił 1.306.017 tysięcy złotych w
złocie, przywó:t. 896.226 tysięcy złotych w
złocie; nadwyżka roczna wywozu nad przywozem wynosi przeto 409.791 złotych w
złocie. Cyfry komunikatu „Monitora Polskiego" polegają widocznie na omyłce, która w piśmie urzędowem znaleźć się nie powinna i wymaga wyjaśnienia wzgl. sprostowania.
Eksport węgla z Polski.
. W grudniu 1926 r. wywieziono z Polski
1.287.0!JO t. węgla (w listopadzie 1,485.000 t.).
Do poszczególnych krajów wysłano nastę
pujące ilości w tonnach (w nawiasie cyfry za
listopad): Szwecja 193.000 (232.000), Danja
107.000 (80.000), Gdańsk (na własne potrzeby 30.000 (54.000), Łotwa 26,000 (32.000),
Włochy 169.000 (143.000), Finlandja 42.000
(47.000), Francja 18.000 ((15.000}, Norwegja
14.000 (12.000), Anglja 118.000 (309.000),
Rosja 39.000 l72.000). Dla żeglugi spotrzebowano 7000 ~. (59.000). W pprównaniu do listopada wywóz w grudniu spadł o 257.000
torm, czyli o 16.65 procent. Największy spadek zaznaczył się, wskutek zakończenina
strejku górników, w eksporcie do Anglji,
a mianow1cie o 191.000 tonn.
Wywóz drzewa z Polski.
Polski wywóz drzewa prz.e z Gdańsk w
pierwszych 9 miesiącach 1926 r. wynosił
1.054.000 tonn, z czego przypada na drzewo
rżnięte 55 proc., podkłady kolejowe 25 proc. 1
kopalniaki 12 proc, inny materjał 8 proc. Do
Anglji wysłano 65 proc., do Belgji 11 proc.,
do Holandii 9 proc., do Niemiec 7 proc., do
Francji 4 proc., do Danji 3 proc,
· -

Kredyty ameryka6skie dla zagrańicy.
Jak z Waszyngtonu donoszą, Minister
SYTUACJA NA RYNKU BAWEŁNY.
Handlu, Hoover, omawiając kwestję, jaką
W ciągu ubiegłego tygodnia rynek wyka- wysokość osiągną prawdopodobnie kredyty
zywał zwyżkę około 15 punktów.
Wątpli- 1 amerykańskie, udzielone zagranicy w nowem jest, czy zwyżka w chwili obecnej jest , wym roku, wyraził się, że jego zdaniem popożądaną, gdyż łatwo pobudzić może planżyczki zagraniczne w roku 1927 osiągną
tatorów do obrobienia większej powierzchni. mniej więcej tę samą wysokość, jak w roku
Jeżeli do istniejących wielkich zapasów baubiegłym. Hoover oświadczył, że nie widzi
wełny dojdą widoki wielkich zbiorów w ropowodu, dlaczego amerykańskie inwestycje
ku bieżącym, to nie przyczyni się to do po- kapitału zagranicą, nie miałyby się utrzymć,
lepszenia ani interesów przemysłu przędzal jako regularne zjawisko w życiu gospodarniczego i tkackiego, ani handlu lub plantato- czem Stanów Zjednoczonych. Nie podziela
rów. Ewentualna reakcja na rynku nietylko też pesymistycznych zapatrywań poszczeumożliwiłaby przędzalnikom wykorzystanie
gólnych kół, że zagraniczne pożyczki amerychwili dla dokonania zakupów, ale powstrzy- kańskie osiągnęły nadmierną wysokość Amałaby też tendencję .Plantatorów do obromerykańskie inwestycje kapitału zagranicą
bienia większej powierzchni.
nie osiągnęły przecież jeszcze wysokości poDo ruchu zwyżkowego przyczynił się życzek udzielonych zagranicy przed wojną
wielce stały popyt na materjały nietylko w przez Anglję, a nadto nie należy zapominać
1
Manchesterze, ale i w Ameryce.
że świat liczy się obecnie ze znacznie więk
Sprzedaż bawełny w Liwerpoolu (wszystszemi cyframi niż w okresie przedwojennym.
kich krescencyj) osiągnęła w ubiegłym tygoPieniędzy mają jak lodu.
dniu poważną ilość 64,890 bel. Sprawozdanie brytyjskiego Ministerstwa Przemysłu i
Sprawozdanie miesięczne Federal Reser~
Handlu wskazuje na wszystkie fatalne skut- ve Banku zajmuje się wyczerpująco położe
ki strejku węglowego, lecz podnosi, że obe- niem finansowem Ameryki z początkiem no·
cny popyt wzbudza nadzieję poprawy, Zna- wego roku i zapowiada na najbliższą przyczny eksport bawełny gorszych stopni do szłość zniżkę stopy dyskontowej. Obecny
Japonji, Chin i Indyj odgrywa na rynku wa- stan bowiem F ederal Reserve Banku jest
żną rolę. Niskie stopnie konkurują tam skunadzwyczajnie płynny, tak że i po zniżce dytecznie z produktami krajowymi, do czego l1 skontowej największe zapotrzebowania łat
przyczynia się okoliczność, że zbiory w Chi- w~ mogą być zaspokojone.
nach nie udały się, a w Indjach wykazują
Obfitość nafty w Ameryce.
mniejszą produkcję, niż normalnie. Wkol\cu
należy nadmienić naturalny postęp konsumAmerykańska produkcja ropy była w r.
cji. Ludność wzrasta, a równocześnie wzra- 1926 rekordową. Przeciętna dzienna produksta znowu nieco i dobrobyt. W Stanach cja przewyższała produkcję z r. 1925 o blisko
Zjednoczonych konsumcja w grudniu wyno- 22 procent.
siła 605,000 bel wobec 584,000 w listopadzie,
Handel zagraniczny Ameryki.
a 575,000 w grudniu 1925 roku.
Amerykański handel zagraniczny wykaNastępne sprawozdaqie o stanie łuszcze
nia (ginning) bawełny ukaże się w bieżącym zuje w grudniu 1926 r. spadek. Podczas gdy
tygodniu. Opierając się na zeszłorocznym w listopadzie wywóz wynosił 481 miljonów
stanie w tym samym okresie, cyfra powinna dolarów, osiągnął w grudniu tylko 467 milj.
mniej więcej wykazywać 16,200,000 . bel. dolarów. W listopadzie przywóz wynosił
Niektórzy oczekują więcej, ale czy cyfra ta 376 milj. dol., w grudniu zaś obniżył się do
361 milj.· dol. W cyfrze eksportu zawarty jest
będzie wynosiła 16,200,000, czy . 16,500,000,
czy też 16,800,0001 nie wchodzi tak bardzo wywóz złota wartości 7 milj. dol., a w imporw rachubę, jak ostateczna cyfra Biura Sza- cie przywóz wartości 16.98 milj. dol.
cowania, które w marcu wykazało ocenę na
Niemcy i Litwa.
18,618,000 bel.
W Berlinie założony został niemiecko •
Z powyższych przyczyn sytuacja będzie
litewski Związek Gospodarczy, którego cezdrowszą,
jeżeli zwyżka będzie odroczoną
lem jest utrzymanie i popieranie stosunków
aż do chwili, kiedy powierzchnia pod plangospodarczych i handlowych między Litwą
tacje bawełny będzie ustaloną.
a Niemcami, a zwłaszcza zespolenie firm
Sytuację na kontynencie ocema1ą jako
przemysłowych i handlowych zainteresowakorzystniejszą, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, mimo ujemnego wpływu, jaki nych w eksporcie na Litwę i z Litwy. Inicjawywiera moment deflacji we Francji i nad- tywa wyszła od litewskiego Konsula Generalnego w Berlinie, który równocześnie jest
produkcj.a we Włoszech.
przewodniczącym Zarządu.
M. S.
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De Dion - Bouton jest

wypłacalna.
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Str. 11

z dnla 30 stycznia 1927 r.

„Polska Placówka", wł. Władysła1f'
i materjały piśmienne. Firma
istnieje od 21 grudnia 19~6 r. z siedzibą w Łodzi, ul.
Zgierska 24. Właściclel Władysław Lipowski, Lu.
tomierska 11 w Lodzi, Intercyzy nie zawarł.
Nr. 10703/A,

WYDZIAŁ REJESTRU HANDLOWEGO

. Według wiadomości z Brukseli firma de
Dion - Bouton dementuje pogłoskę o jej nie-

SĄDU OKRĘGOWEGO

wypłacalności.

Do Rejestru Handlowego w Lodzi
wniesiono

Bilans handlowy Fr.ancji,
Francuska Generalna Dyrekcja Ceł publikuje przegląd zagranicznego bilansu handlowego Francji za rok 1926. Według tego
przywóz wynosił ogółem 32.499 mi.lj. tonn,
wartości 69.535 mili. franków, podczas gdy
wywóz osiągnął 45.513 miljonów tonn, wartości 89.515 milj. franków. Zamknięcie bilansowe handlu zagranicznego wykazuje tt?dy
saldo czynne 20 mil jardów franków.
·
Zniżka stopy

R /\

procentowej we · Francji.

Według uPetit Journal" zachodzi możli
wość dalszej zniźki stopy dyskontowej Banku Francuskiego (państwowego), która już
23 grudnia zniżoną została z 7 i pół na 6 proc.

Bezrobocie w Anglji.
Stan

bezrobocia w Anglji w tygodniu
10 b. m. obniżył się o 63.839 ;
osób na 1.432.000 osób, jest przeto jeszcze o
210.507 osób wyższy, niż w tym samym okre<>ie roku ubiegłego.
.. ___;

kończącym się

Z ANGIELSKIEGO PRZEMYSŁU
WLóKIENNlCZEGO.

następujące

Działu

A. i B.

wpisy za Nr. Nr.

Nr. 10685/A. „Bracia .Morawscy". Młyn motorowy. Firma istnieje od 1 stycznia 1918 r. z siedzibą
w Piątku, starostwo Lęcityckie. Właściciele: Bronisław Morawski, Stefan Morawski, Zygmunt Morawski
i Jan Morawski, wszyscy zam. w Piątku, starostwo
Łęczyckie. Spółka firmowa. Termin trwania spółki
nieokreślony.
Zarząd stanowią wszyscy
wspólnicy.
Weksle, czeki, przekazy i wszelkiego rodtaju zobowiqzania podpisuje dwóch którychkolwiek wspólni-•
k3w łącznie pod stempl.,,ru 'firmy. Umc.-wy, prokury
i pełnomocnictwa podpisuje - tów:niet dwóch wspólników łącznie. Każdy ze wspólników samodzielnie w ·
imi.eniu firmy ma prawo odbierać wszelkie towary,
transporty, pieniądze, korespondencję, przekaz,y i
pr%esyłki; reprezentować spółkę wobec władz i osób;
prowadzić sprawy sądowe oraz udzielać pełnomoc
nictw sądowych. Intercyzy nie zawierali.
Nr. 10686/A. „Karolina Kowalska", Piwiarnia i
jadłodajnia. Firma istnieje od 1 stycznia 1922 roku
z sieclzibą w Łodzi, ul. Kopernika ó1. Właścicielka
Karolina Kowalska, Kopernika 61 w Łodzi. Intercyzy nie zawada.
Nr. 10687/A.
„Edward Smoliński". Hurtowy _
skład win. Firma istnieje od 1 grudnia 1926 r. z sie- .
dzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 51. Właściciel Edward Smoliński, Skła<!owa 19 w Łodzi. Intercyzy nie
zawarł.
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Deficyt kolei szwajcarskich. ,
Zamknięcie rachunkowe szwajcarskich
frolei· państwowych wykazuje .za rok 1926
okrągło 11 miljonów franków deficytu. Dochody pozostają o 8.7 miljonów franków poza dochodami w roku 1925. Deficyt tłumaczy
się głównie zmniejszeniem się transportów
towarowych, · a zwłaszcza konkurencją sa·
mochodu.
....E H M

w

Szkoło tnócn

w. LIPlfisklega
GRAND HOTEL

(Traugutta M 1.)

1'ec:jalny kurs ostatnich nowości: Charleston,
Black, Bottom, Tango nuevo.
-15-

Do Rejestru Handlowego w
wniesiono

następujące

ł.otłzł Działu

A i B

wpisy za Nr. Nr.

Nr. 10674/A. „Lewi Bajrach, Jankiel Herszkowicz,
Hersz Wajntreter, Sucher Buzyn i Mordka Wiktor
Rabinowicz". Szlamarnia i sprzedaż solonych i suszonych kiszek. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 r.
w ł.odzi, przy ul. Inżyniefskiej Nr. 1. Właściciele:
Lewi Bajrach przy ul. Radwańskiej 17, Jankiel Herszkowicz przy ul. Piotrkowskiej 141, Hersz Wajntreter przy ul. Rzgowskiej 2, Sucher Buzyn przy ul.
Zgierskiej 32 i Mordka Wiktor Rabinowicz przy ul.
Brzezińskiej 5, wszyscy w Łodzi zamieszkali. Spół
ka firmowa. Termin trwania spółki nieograniczony.
Wszelkie zobowiązania, weksle, akcepty, żyra, przekazy i umowy podpisują pod stemplem firmowym
Lewi Bajrach łącznie z Jankiem Herszkowiczem.
Każdy zaś ze wspólnik-Jw upoważniony jest do odbierania pieniędzy, towarów i do Drowadzenia spraw

,Bazar Wygoda' właściciele H. L
Sprzedaż towarów
manufakturowych i galanterji. Firma istnieje od 12
listopada 1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Brzeziń.
ska 30. Właściciele: Hersz Łajb Mącznik, Podrze·
czna 5, Jankiel Goldszmidt, Franciszkańska 53, Izrael Lichtensztajn, Brzezińska 30, Chaskiel Kluczkowski, Podrzeczna 25 i Łajb Łajzerowicz, Ogrodowa 1,
wszyscy w Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania
spółki określony został do dnia 1 stycznia 1928 r.
z automatycznem rocznem przedłużaniem z jednego
okresu rocznego na drugi dopóki nie nastąpi notarjalne wymówienie któregokolwiek ze wspólników.
\Y/szelkle umowy i akty, zobowiązania i własne we.
ksle winny być podpisY'wane przez trzech wspólni·
ków pod stemplem firmowym; żyra przez dwóch
wspólników. Każdy ze wspólników ma prawo w
imieniu spółki samodzielnie za podpisem trzech
wspólników odbierać wszelkie należności, podpisywać i odbierać korespondencję, przesyłki i przeka.
zy; reprezentować spółkę wobec wfadz i osób. In.
tercyz nie zawierali.
Nr. 10709/A. ,Spedhandpol', Przedsiębiorstwb
Ekspedycyjno • Przewozowe
Szlama
Goldkorn'.
firma istnieje od 16 lutego 1926 r. z shdzibą w Lodzi, ul. ' Piotrkowska 26. Właściciel Szlama Gold.
korn, AI. 1-go Maja 9 w Lodzi. Na mocy aktu inte:rcyzy ustalona została między właśeicielem firmy i
jego żoną wyłączhość majątku i wspólno§ć dorobku.
Nr. 10708/A.

Mącznik, J. Goldszmidt i S-ka'.

,

1

1
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Księgarnia

we wszystkich instytucjach sądowych. Jntetcyz
Nr. 10704/A. „Bracia Alter''. Skład wyrobóvt
wspólnicy nie zawarli.
bawełnianych. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 r.
Nr. 10675/A. „Zakłady Graficzne, wJ. Jan Kazimierz Baranowski". Firma istnieje od 1 stycznia . z siedzibą w Łodzi, ul. Cegielniana 26. Właścicieler
1 Icek Wolf Alter, Ę:onstantynowska
43 i Chaim Szla.
1920 r. w Łodzi, ul. Piotrkowska 109. Właściciel Jan
ma Altet, Cmentarna 1, obydwaj w Łodzi. Spółka
Kazimierz Baranowski, :camieszkały w Lodzi, ul. Grafirmowa. iermin trwania spółki roczny z automabowa 30. Intercyzy nie zawarł.
tycznem tocznell!. przedłużaniem z jednego okresu
Nr. 10694/A. „Fabryka pańc:Zoch i wyrobów
roćznego na drugi,
dopóki nie nastąpi tl.Ofatjalne
dzianych „Engeko" wła,ścicielel J. Moszkowicz i J.
wymówienie. ·weksle, własne, przekazy winny być
Gelade''.. Firma istnieje od 11 grudnia 1926 r. w Lopodpisywane przez obydwóch wspólników łącznie
dzi, ul. Gdańska 77. Właścidele; Jankiel Moszkopod stemplem firmowym; żyrować weksle, oraz sta·
wicz i Izaak vel Icek Gelade obydwaj zam. w Ło
wać w Sądzie, oclbierać · sumy z poczty i przekaz11
dzi, ul. Zawadzka 22. Spółka firmowa. Termin trwapocztowe może każdy ze wspólników samodzielnie
nia spółki określony został do dnia 31 grudnia 1927 r.
pod stemplem firmowym. Na mocy intercyzy usta.
z automalycznem rocznem przedłużeniem z jednego
lona została między wspólnikiem Ickiem Alterem j
okresu rocznego na , drugi dokąd nie nastąpi notarjego żoną wyłączność majątku i wspólność dorobku
jalne wymówienie któregokolwiek ze wspólników.
Pozostały wspólnik intercyzy nie zawarł.
Zarząd należy do obydwóch wspólników.
Weksle,
Nr. 10705/A. ,Wolf Zbar'. Pralnia bielizny try•
prokury oraz akty notarjalne i hipoteczne, dotyczące zbycia i nabycia nierucłtomości podpisują o~ kotowej. }'irnia istnieje od 1 lipca 1926 r. z siedzibą
bydwaj wspólnicy łącznie. Wszelkie zaś inne czyn- • w Łodzi, ul. Piotrkowska 21. Właścidel \Vlołf Zbar,
ul. Piramo.w icza 12 w Łodzi. Na mocy aktu interności i sprawy spółki mogą być załatwiane przez
cyzy ustalona została między właścicielem firmy i
każdego ze wspólników oddzielnie.
W spólnicy z
jego żoną wyłącznoś~ majątku i wspólność dorobku.
wyja.tkiem aktów notarjalnych i hipotecznych podpisują wszelkie dokumenty pod stemplem firmowym.
Nr. 10706/A. ,Mofiesr; Karmazya'.
Drobna
Na mocy aktu intercyzy między wspólnikiem Gelasprzedaż galanterji.
Firma istnieje od 1 stycznia
de i jego żoną ustalona została wyłączność majątku
1925 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Cegielniana 5. Wła
i wspólność dorobku. Pozostały wspólnik intercyzy
ściciel Mojżesz Karmazyn, Cegielniana 5 w Łodzi. Na
nie zawarł.
mocy aktu in.tercyzy ustalona została między wła·
Nr. 10695/A. „Piotr Kolski". Komunikacja saścicielem firmy i jego żoną wyłączność majątku
mochodowa Poddębice - ł.ódź. Firma istnieje od ' wspólność dorobku.
3 sierpnia 1926 r. w Poddębicach, tartak Niewierz.
Nr. 10707/A. ,Samuel Głębocld.'. Sprzedaż ma•
Właściciel Piotr Kolski, zam. w Poddębicach, tar- 1
nufaktury. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 r. z sietak Niewierz. Intercyzy nie zawarł.
dzibą w Łodzi, ul. 6-go Sierpnia 33. Właściciel SaNr. 10696/A. „Dawid Abowicz". Drobna sprzemuel Głębocki, 6-go Sierpnia 33 w Łodzi. Na mocy
daż manufaktury. Firma istnieje od 1 stycznia 1925
aktu intercyzy ustalona została wyłączność majątku
r. w Łodzi, ul. Nowomiejska 3. Właściciel :9awid
i wspólność dorobku między wtaścicielem firmy i jeAbowicz, Wschodnia 2 w Łodzi. Intercyzy :iie zago
żoną.
warł.

Nr. 10688/A. „Chuim Kac", Wyrób tasiem, sznui nici. Firma istnieje od 1 listopada 1926 r.
z siedzibą w lodzi, ul. Zal;llenhofa 13. Właściciel
Chaim Łajb Kac, Narutowicza 39 w Łodzi. Na mocy
aktu ihtercyzy ustalona została między właścicielem
firmy i jego żoną wyłączność majątku i wspólnoś ć
dorobku.
Nr. 10689/A. , „Oskar Cajdler". Sklep rzeźniczy.
Firma istnieje od 1910 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrt:eja 42. Właściciel Karol Oskar Cajdler, Andrzeja
Nr. 10697/A. 11Adoll Simon". Fabryka kleju
Nr. 42 w Lodzi. Na mocy aktu intercyzy ustalona
skórnego.
Firma istnieje od 28 września 1926 r. z
została między właścicielem firmy i jego żoną wysiedzibą w Łodzi, ul. Nowokątna 3. Właściciel Adolf
łączność majątku i wspólność dorobku.
Rajnhold Simon, Kopernika 25 w Łodzi. Intercyzy
Nr. 10690/A. „Grand - Kino" wł. Adolf Goldnie zawarł.
berg". Firma istnieje od 13 września 1925 roku z sieNr. 10698/A. „Pinkus Liberman i S-ka'', Komidzibą w Łodzi,
Piotrkowska 72, Właściciel Adolf
sowa sprzedaż tow. firmy: ,Bracia Berman i spół. koGoldberg,
Pańska 43 w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
Kapitały . angielskie w Austrji.
mandytowa'. Firma istnieje od 15 lutego 1926 r. z
Nr. 10691/A. „Apteka P. ~lnickiego i J. CymePrudential Assurance Company Ltd. w ra". Firma istnieje od 5 listopada 1919 r, z siedd- siedzibą w Łodzi, ul. Nowomiejska 24. Właściciele:
Londynie nabyła pakiet akcyj Austrjackie- bą w Łodzi, Wólczańska 73. Właściciele: Piotr Paweł Pinkus Liberman, Piramowicza 10, Morduch Chaskin,
go Zakładu Kredytowego (Credit - Anstalt) · Ilnicki, WQlczańska 73 i Józef Cyi;ner, Zawadzka 44 Zielona 6 i Pinkus Birencwajg, Nowomiejska 24 w
we Wiedniu za sumę 1 miljona funtów. Praw- obydwaj w Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania spółki rodopodobnie w ciągu tego roku przystąpi Za- spółki nieograniczony. Wszelkie zobowiązania i do- czny z automatycznem rocznem przedłufoniem z jedkład Kredytowy, jak przeważna część ban- I kumenty w imieniu spółki podpisuje każdy ze wspól- - nego okresu rocznego na drugi dotąd dopóki nie
ków austrjackich, do podwyższenia kapitału ników samodzielnie pod stemplem firmy. Intercyz • nastąpi· wymówienie któregokolwiek ze wspólników.
Zarząd spółki należy do Pinkusa Liberrnana, który
akcyjnego; w tranzakcji faj przewidziany nie zawierali.
w imieniu firmy podpisuje i wykonywuje wszelkie
jest również udział powyższego T-wa UbezNr. 10692/A. ,1Józef Podstawczyński i Stanisław
czynności samodzielnie. Na mocy aktu intercyzy
. pieczeniowego.
Markowski". Zakład fryzjerski. Firma istnieje od
ustdona została między Birencwajgiem i jego żoną
21 stycznia 1926 r, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowwylączność i;iajątku i wspólność dorobku.
Obniżenie stopy procentow~j w Szwecji.
ska 25. Właściciele: Józef Podstawczyński, 28 p. Strz.
Nr. 10699/A. „Ideał'', wł. Pinkus Rejman". PońKan. 50 i Stanisław Markowski, Szkolna 21 obydwaj
Jak komunikują z Sztokholmu, Szwedzki
czoszarnia
i rękawiczarnia zarobkowa, Firma istniew Łodzi. .Spółka firmowa. Termin trwania spółki nieBank Państwowy zamierza ;z dniem 1 lutego - ograniczony. Zarząd ' należy do obydwóch
wspólni- · j{? od 1 lipca 1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrobniżyć stopę dyskontową z 4 i pół na 4 proków. Wszelkie zobowiązania podpisują obydwaj
kowska 108. Właściciel Pinkus Rejman, Żeromskiego
cent.
wspólnicy łącznie Intercyz nie zawierali,
18, w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
Spadek cen w Szwecji.
Nr. 10700/A. „Bruno Osterman i S-ka" właściNr. 10693/A. „Salomon Kohn". Sprzedaż manuciele E. Osterman i H. Osterman Biuro pośrednifaktury i chustek. Firma istnieje od 1 stycznia 1901 r.
W Szwecji rok 1926 zaznaczył się ogól- z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 59. Właściciel ctwa handlowego i reprezentacja firm zagranicznych.
i.l'.ym spadkiem cen, kt6ty współmiernie Icek Zelman vel Salomon Kohn, Zawadzka 18 w Ło Firma istnieje od 23 grudnia 1926 r. z siedzibą w
szedł ze znaczką zwyżką korony szwedzkiej.
Łodzi, ul. Nawrot 2. Właściciele: Wilhelm Bruno Erdzi. Na mocy aktu intercyzy ustalona została mię
Wartość złota korony szwedzkiej wzrosła z
nest Osterman, Al. Kościuszki 57 w Łodzi i Helena
dzy właścicielem firmy i jego · żoną wyłączność ma73 proc. parytetu przedwojennego w grud- jątku i wspólność dorobku.
Stefanja Ostermanowa, Szneja 8 w Radogoszczu.
niu 1925 na około 95 proc. w grudniu 1926 r.
Spółka
firmowa. Termin trwania spółki określony
Nr. 748/B. „Tartak parowy w Regnach, spółka
został do 31 grudnia 1926 r. z automatycznem roczz ograniczoną odpowiedzialnością". Prowadzenie eksnem przedłużeniem z jednego okresu rocznego na
Fuzja Bodencredit z Unionbankiem.
ploatacji leśnej. Siedziba spółki Regny, pow. Brzeziń
drugi dopóki nie nastąpi rejentalne wymówienie któski. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi
Austrjacki Ziemski Zakład Kredytowy 30,000 zł. podzielony na 100 udziałów po 300 zł. ka.ż regokolwiek ze wspólników. Weksle, własne, zobo(Bodencredit) zamierza wchłonąć Bank Unji dy. Zarząd stanowią: J'uljusz Leszczyński. Zgierz, Śre wiązania i prokurv podpisują ' obydwaj wspólnicy
(Unionbank) i Powszechny Bank Obrotowy dnia 31 i Stefan Dawid Łęczycki, Łódi, Narutowicza łącznie, wszelkie czynności w imieniu spółki wykolVerkehrsbank). Najbliższemu walnemu ze_. 35. Umowy, kontrakty, weksle, czeki, prokµry, peł nywa samodzielnie i podpisuje Wilhelm Bruno Ernest
braniu Ziemskiego Zakładu Kredytowego 1 nomocnictwa, akty notarj;ilne i hipoteczne podpisuje Osterman. Intercyz nie zawarli.
Rada Zawiadowcza przedłoży wniosek o fu- dwuch członków zarządu pod stemplem firmy. KoNr. 10701/A. „Władysław Zylbersztajn, właści
zji z obu wymienionemi bankami.
respondencję bieżącą nie zawierającą zobowiązań oraz
ciel Woli Zylbersztajn". Fabryka wyrobów tekstylpokwitowania z odbioru listów poleconych, pienię3.
nych. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z sieObfitość ryżu.
nych i przesyłek podpisuje i{a:idy samodzielnie. Spół
dzibą w Łodzi, Narutowicza 83, biuro przy ul. 6-go
Na podstawie dotychczasowych sprawoz- ka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt spółki ze- Sierpnia 2. Właściciel Wolf Zylbersztajn, Łódź, ul.
znany został przed notarjuszem M. Różyckim w PiaSienkiewicza 6. Na mocy aktu, sporządzonego przed
dań : , zbiory ryżu w Burmie przekroczą w roku bieżącym dotychczasową normalną pro- secznej 12 listopada 1926 r. Termin trwania spółki notarjuszem Żyżniew&kim w Łodzi 7 marca 1907 r.
określony został do dnia -31 grµdnia 1929 r.
za Nr. 1347, została ustalona wyłączność majątku
dukcję roczną o 50 proc., tak że należy się
i wspólność dorobku, pomiędzy właścicielem firmy
liczyć ze zbiorami rekordowemi.
a żoną jego Rywką Łają z Szykierów.
OGLOSZENIE Nr. 1

Import przędzy i tkanin wełnianych do Anglji w
tuku 1926, wykazuje w porównaniu z r. 1925 zwyżkę,
1tksport zaś zniżkę. Okazuje się, że import tkanin
był większym, niż w jakimkolwiek roku w c:iasie wojny, przyczem przywó:i: z Niemiec byt niemal trzykrotnie większym niż w r. 1925. Największym spadkiem
w porównaniu z r. 1925 odznact:a się eksport tkanin
do krajów kontynentu Europy, Bliskiego Wschodu,
oraz Japonji. Natomiast dość znacznie :iwiększył się
eksport tkanin do Kanady, Południowej Afryki i Indji. Przyjmując rok 1924, jako typowo pomyślny w
okresie powojennym, okazuje się, że w roku 1926
eksport przędzy był o 12%, zaś tkanin wełnianych o
_ 25% mniejszy, niż w roku 1924.

Lipowski".

,
·
i

Nr. 10710/A. ,Tannerie Mars', właściciele H.
Rzepnik i M. Grynberg'. Prowadzenie garbarni oraz
handel skórami i wyrobami garbarskiemi. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul.
Mauera 4. Właściciele: Hercko Rzepnik i M.oszek
Grynberg, obydwaj przy ul. Maurera 4 w Łodzi za1
mieszkali. Spółka firmowa, Termin trwania spółki
pi~cioletni z automatycznem trzyletniem przedłuża' niem z jednego okresu trzyletniego na drugi dopóki
nie nastąpi wymówienie które!!okolwiek ze wspólni·
k6w. Wszelkie zobowiązania, umowy, weksle, cze·
ki, ż"yra wekslowe i czekowe, plenipotencje winn1
być 'podpisywane przez obydwóch wspólników łą·
cznie pod stemplem firmy. Korespondencję poczto.
wą,

telegraficzną,

zwykłą,

wartościową

i

pieniężną

może odbierać

dzielnie.

i kwitować każdy ze wspólników od·
Intercyz nie zawierali.

Nr. 10711/A. ,H .Zac i L. P<tłiński'. Prowa.
dzenie przedsiębiorstwa przemysłowo - handlowego.
Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z siedzibą w Ło
dzi, ul. .Piotrkowska 71. Właściciele: Hirsz 'Zac, Jul·
jusza 4 i· Leopold ~alió.ski, Napiórkowskiego 61 w
Nr. 10702/A. „Rubin, Cukier i Szajnfarber"•
Łodzi.
Spółka
firmowa. Termin trwania spółki
Fabryka wyrobów pończoszniczych ora:i formiernia
trzyletni
z
automatycznem
trzyletniem przedłużeniem
zarobkowa. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z
z
jednego
trzechlecia
na
drugie,
dopóki nie nastąpi
siedzibą w Łodzi, AI. Kościuszki 10.
Właściciele:
wymówienie któregokolwiek ze · wspólników. Wszel
Michał Rubin, Zawadzka 22, Józef Cukier, Cegielkiego ro4zaju umowy, weksle, własne, oraz wszelkit
niana '75 i Mojżesz Szajnfarber, Kilińskie!lo 16 wszyinne zobowiązania, prokury
podpisują obydwaj
scy W Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania spół
wspólnicy
łącznie. Żyra, czeki, korespondencje, oraa
ki dwuletni z automatycznem przedłużaniem z jednego okresu dwul etniego na drugi dopok~d nie na- , odbierać i kwitować wszelkie należności, przesyłki
i przekazy, jak również reprezentować spółkę wobec
stąpi notarjalne wymow1enie któregokolwiek zi ~
władz i osób moc en iest każdy ze ~spólników sawspólników. Wszelkie zobowiązania, akcepty wlamodzielnie. Na wszelkich dokumentach i zobowią·
sne, żyra, czeki i przekazy winny być podpisywane
zaniach za wyjątkiem aktów urzędowych podpisuja
przez dwóch wspólników łącznie pod stemplem fir- l
zawsze pod stemplelJ). firmy. Intercyz nie zawierali
my. Każdy ze wspólników w imieniu firmy ma pra- l
Nr. 10712/A. ,Bendet Galewski'. Przędzalnia wi·
wo samodzielnie kwitować z odbioru wszelkich na- J
gonji. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z sie•
leżności firmy, wszelkiej korespondencji,
przesyłek
dzibą w Łodzi, uL Senatorska 25.
pocztowych, oraz udzielać pełnomocnictw sądowych
Właściciel Bendet Galewski, Napiórkowskie~o 37 w Lodzi. Inter·
za swoim podpisem pod pieczęcią firmy. Intercyz
cyzy nie zawad.
nie zawierali-

!
!

•
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Nr. 10715/A. ,Chaskiel Lajb Kaufman'. Sklep
owoców i warzywa. Firma istnieje od 1916 r. z sied>:ibą w Lndzi, ul. Zamenhofa 13. Właściciel Cha.
skiel Lajb Kaufman, ul. Zamenhofa 13 w Łodzi. In,
tercyzy nie zawarł.
Nr. 10716/A. ,Jochil i Jo~el B-cia Gutman\
Tkalnia zarobkowa. Firma istnieje od 25 listopada
1926 r. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 10. Wła
ściciele: Jochil Gutman, Cegielniana tł() i Josef Gutman, Zawadzka 6 obydwaj w Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania spółki roczny z automatycznem
rocznem przedłużeniem. Wszelkie zobowiązania, weksle, żyra, przekazy i wogóle wszelkie czynności w
imieniu spółki winni podpisywać pod stemplem firmowym obydwaj wspólnicy łącznie. Również stawać w Sądzie i odbierać należności mogą tylko O•
bydwaj wspólnicy łącznie. . Intercyz nie zawierali.
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Nr. 10717/A. ,Abram Kirszbaum'. Sprzedaż towarów kolonjalnych. Firma istnieje od 1 lipca 1926
r. z siedzibą w Łodzi, ul. Sieradzka 5. Właściciel
Abram Kirszbaum, Rzgowska 7 w Łodzi. Intercyzy
nie zawarł.

Nr. 10713/A. ,Boruch Hersz Strykowski'. Tkalnia mechaniczna. Firma istnieje od 1 stycmia 1924
r. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 70. Wła
ściciel Boruch Hersz Strykowski, Kilińskiego 93 w
Na mocy aktu intercyzy ustabna zosbła
Łodzi.
między właścicielem firmy i jego żoną wyłączność
majątku i wspólność dorobku..

I Dla amatorów

u

w

l\

K

i

Nr. 5

z ani• 30 stycznia 1927 r.

Nr. 10718/A. ,Schonborn i Piszke'. ProwadzeNr. 1053/A. ,Zygmunt Richter Spadkobiercy'.
nie wyrobu i sprzedaży artykułów dzianych i poń
wyrobów wełnianych z siedzibą w Łodzi,
Fabryka
f czoch. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z siedzi- ul. Radwaflska 18. Prawo ' Gwidona Aleksandra
· bą w Łodzi, ul. Gdańska - 118. Właściciele: Adolf Richtera ·j Alfreda Jana Richtera do zarządzania ·i
1 Teodor · SchOnboni, Orla 7 i Henryk Gustaw Piszke,
Działalność
łącznego podpisywania za firmę ustało.
Spółka firmoWólczańska 109, obydwaj w Łodzi.
•
przedsiębiorstwa została zawieszona.
wa. Termin trwania spółki trzyletni z automatycz1 nem przedłużaniem trzyletniem z jednego okresu ·
. N~. 1453/A. ,Ch. M. Pakman'. Siedzibą firmy
l trzyletniego na drugi dopóki nie nastąpi wypowiedzenie jest Łódź, ul. Nowoniejska 13. Na mocy wyroku
któregokolwiek ze wspólników. . Zari:ąd należy do
Sądu Okręgowego w Łodzi Wydziału Handlowego
obydwóch wspólników. Weksle, przekazy, czeki, z dnia 2 lipca 1926 r. ogłoszona została firmie upażyra i wszelkiego rodzaju zobowiązania, oraz prokudłość z dniem 15 września 1925 r. Kuratorem miary i akty kupi:ia i sprzedaży nieruchomości i manowany . został adw. Michał Knepel. Na mocy deszyn podpisują obydwaj wspólnicy łącznie pod stemcyzji Sądu Okręgowego w Łodzi w Wydziale HanKażdy ze wspólników mocen jest
płem firmowym.
dlowym z dnia 7 lipca 1926 r. zwolniono adw. Miw imieniu firmy samodzielnie podpisywać koresponchała Knepla , od obowiązków kuratora upadłości a
dencje, podania do władz, pełnomocnictwa adwokana jego miejsce mianowano kuratorem upadłości adw.
ckie i odbierać towary, pieniądze i inne· należno Henryka Landaua.
ści, k-;,respondencję , i przekazy. Intercyz nie zawieNr, 2750/A. ,Józef Babad'. Fabryka wyrobów
rali.
ł!awełnianych z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska
Nr. 10714/A. ,Feliks Hauzer'. Handel towarami 239. Pełnomocnikami firmy z prawem łącznego podgalanteryjnemi. Firma istp.ieje od 1 stycznia 1925 r.
pisywania żyr i podejmowania wszelkich należności
z siedzibą w Pabjanicach, ul.Zamkowa 7. Właściciel i kwitowania tychże są: Wincenty Baruch, WschoFeliks Hauzer, ul. Zamkowa 7 w Pabjanicach. Indnia 76 i Hersz Dobkin, Sienkiewicza 9, obydwaj w
tercyzy nie zawarł.
Lodzi.

I
-a

Do Rejestru Handlo,wego w Lodzi Działu A. i B.
wniesiono nastwuiące wpisy za Nr. Nr.
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Ogłoszenie.

Magistrat m. Łodzi ogłasza konkurs na
840 mtr. 9 żwiru. Termin nadsyłania
ofert według wzoru, który otrzymać można
w Wydziale Budownictwa - Oddziale Komunikacji, upływa z dniem 3 lutego 1927 r.
Warunki konkursu, warunki techniczne
na dostawę żwiru przeglądać można w Wydziale Budownictwa - Oddziale Komuni·
kacji, pokój Nr. 53, poczynając od dnia
20 stycznia 1927 roku, codziennie od go·
dziny 8.30 do 12.30.
Łódź, dnia 21 stycznia 1927 roku.

Spółka

Dyskąnto

t-

Łodzi

OLEJE

...

•

w

ŁODZI,

w

Lódź,

ul. Karolewska

Gumowe wyroby I azbestowe

.

ADOLF BOKSLEITNER i B·ka, S. z 11. o., Łódi, Piołi•
kowska 149, teL 1'·09. Gumowe artykuly techn.,
chirurg. Wyroby azbestowe. Węże ssące i UoPasy transmisyjne. Opony samochodoczą,ce.
we ·i rowerowe. Fibra. Plandeki. L.inoletirn.
Cerata i kalosze.

I rur

kotłów

Łóflł, Oda Nr. 17/19,

BElllUS ALEKSANDER, Łóti, Wólczańska Nr. 184,
t1L 43.37, Obicia dla szarpaków Sc:hlrpe.

I Odlewnie telaza I fabryki maszyn
Odlewnia 1:elaza - Ł6df,
121, tel. 18·20. Wykonuje wszel-

Ł6dzka

Kiilńskiego

kie odlewy z szarego żelaza p/g
nadesłanych modela I rysunków.

własnych

lub

Warsztaty mechaniczne.
Oddział samochodowy.
Opałowe materjały

I

11

-·····-·---------·
pędnych,

s. A. Oddział w Łodzi. Skład 1 Klllj\•
skiego .Nil 70, tel. 172 i 173. Sklep = Piotrkowska 48, tel. 84 i 494. Na składzie; Wt;giel

ELIBOR11

górnośląski
opałowe.

dąbrowiecki,

i

Koks i Drzewo

Pasy do maszyn
FERD. RAUSCH, Lódź, Kilińskiego 86, teL 7-98.
Pasy wielb. marki „Saturn" oraz. bawełniane
·
marki „Scandinavia",

ALEKSANDER, Łódź, Wólczańska Nr. 1łił,
tel. 43-37. Pasy skórzane transmisyjne fabryki
„Temler i Szwede" w Warszawie.
·
1. SUDAK, Ł6df, Cegielniana .N2 62, telefon 5·93
Wyrób nowych pasów I wszelka naprawa.

I

Przetarg.

Ili

I

~-

Redakcja I admlnistratja w Łodzi, ul. Piotrkowska 85, tel. 45-56
Oddział redakcji i administracji w Warszawie, Wilcza 16, tel. 305-07
'
„
w Poznaniu, Skarbowa 7, tel. 28-58

Zielina.

·

ROSICKI, KA.WECEI i S-ka, Orla Nr. 17, tal. 18·'7
i 7-70.

Łodzi

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

I
n , a·11.3 I I /

Paweł

Przejazd Ni. 21,

Obicia do maszyn

z ogr.. por.

w.• na

"

Łódź,

przedsiębiorstwa

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

„FERRUM" składu

Stefan :\Vojewódzki,

Redaktor i wydawca:

Budowlane

Izolacje

4 Okręgowe Szefostwo Budownictwa, Łódź, Piotrkowska 212, spr'zeda na rozbiórkę
Łódź
, w drodze nieograniczonego powtórnego przetargu publicznego budynek łaźni, znajpujący się
i na posesji p. Rozenblatta Pr.zy ulicy 6•go sierpnia Nr. 102 w Łodzi, pod następującemi
Piotrkowska 74, tel. 18-34.
-10I warunkami:
1) Nabywca otrzyma ,na własność wszelki uzyskany materjał (pojemności murowanego budynku 4473 m 3, wew.:.~e:trzne 1<urządzenie łaźni i centralnego ogrzewania), za rozbiórkę
.,..1 _ _,,, _ _ _ _ _ z:::._ _ _ _ _ _ _ _ _
1 tegoż i za oferowaną maksymalną dopłatą na rzecz Skarbu.
2) Nabywca zobowiąże si-ę zabrał matefjał i doprowadzić plac do stanu poprzed~O"SftfWY warzywne, owocowe I
I dniego w ciągu 30 dni od drifa prietargu.
I mięsne.
il IJ Ił;;
1' n
' 3) Jako gwarancję ' dC;)trzymania powyższego winien reflektant złożyć w Kasie SkarI
~ B iałe, czerwone
owocowe Ił '1 bowej wadjum w wysokości 29{) złotych, a kwit Kasy Skarbowej dołączyć do oferty. Wadjum
jlj i musują~e "lvercy"
to będzie po. stwierdzeniu , przez ·Szefostwo wywiązania się z obowiązków zwrócone, ofe·
nBovo" I I renci zaś, kt?rych .o~erty nie~~~ędą }przyjętc otrzymają zwr?t ~a.djum .po przetargu.
puree
I
4) N1ezaleznie od wao1um, ·- złozy nabywca, po przy1ęcm Jego oferty, pełną oferowaną
B
R Poneca S-ka Akc. Przem. Handl. I sumę d_opłaty w 4 Okr. Szef. Budownictwa.
5) w wypadku, gdyby dotyczące terminu uprzątnięcia budynku i uporządkowa ni··
KA 1· I placu nie były dotrzyman7, wadju~. przepa~nie na rzecz Skarbu, który zastrzega so b- s~yrans
D
· ponadto prawo dochodzenia pretensji na · majątku nabywcy.
,U U
li
i
w kopertach zalakowanych i opatrzonych napisem ,,Oferta na rozbiórk"'...
ł
i'I
!Ii budynkuOferty
w Warszawie. Solec 41, tel. 240-20.
wojskowego 1' winny wpłynąć do Szefostwa Budownictwa najpóźniej do dnia
IU.
j 11-go lutego b. r. godz. 10-ta, o której rozpocznie się rozprawa ofertowa.
Skład fabryczny w Łodzi
I
Stzefostwo Budownictwa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ewentuLaln ie prz e ·
j
·
ul. _Przejazd 4 • tel. 7_46.
. 693012· 6.
I _______:::________
targu
_ I
- 24 us nego.
!_.,

..

etc.

I REMUS

MEBLE i URZĄDZE N IA BIUROWE

20

smołowcowa

ROSICltl, KA WECKI i S-ka,
tel. 7-70 i 18-47.

zagranicą

KOMPRESOROWY
i TRANSFORMATOROWY

Spółka

Aryitmometry, numeratory, k-alki, tasmy.
Kupno i zamiana maszyn biurowych

., i W' erner
JOZ

żelazne, Żelazo konstrukcyjne, Cement, Tek-

tura

~lJRBINOWY,

ll

polecamy _z naszego

biurowe-podróżne

I

Skład : Kłlij\~
skiego .N! 101 tel. 172 i 173. Sklep: Piotrkowska 48, tel. 84 i 494. Na skfadzie: Belki

„KARPA TY" Sprzedaż produktó\v naftowych

Buljon

materjały

„ELIBOR" S. A. Oddział W Łodzi.

I

maszyny do pisania

Pomidory

Budowlane

~

sprzed aż nafty, benzyny, olejów
smarowych i specjalnych.

I

!

ROSICKI, KAWECKI i B·ka,
teJ. 18-47 i 7-70.

··---·--- -

•

zapasowe

I

Sosnowiec

i inkaso weksli na wszystkie miejscowości w kraju i
Tranzakcje walutowe i dewizowe
Lokacje w walucie krajowej i zagranicznej.

ODDZIAŁ

Amery ~ .

czt;ści

„ELIBOR'" S. A. Oddział w Łodzi. Skład: Kllij\sklego .16 70, tel. 172 i 173. Sklep: Piotrkowska 4lł, tel. 84 i 494. Samochody 11 Ford"
osobowe I cic;żarowe. Części zapasowe zawsze
1
na składzie.
FERD. RAUSCH, Lódź, Kilińskiego 86, teL 7-98.
Poleca: taśmy, hamulce „Mintex'' (ferodo) oraz
taśmy „Scandura" (ferodofibre),

132
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Automob .le I

Akcyjna

Warszawa -

Łódź

l

dostawę

------

zakupów
dostaw dla przemysłu

Farby, pokosty I lakiery

w

Handlowo -Przemysłowy w

ul. Przejazd 4, tel. 7-46.
...
;SlllilDllllHHHHlllllłHHIHIHlllllllHlllH'Hlllllamsm; {

„

%ródła

Nr. 3200/A. ,Bruno Osterman i S-ka', właściciel
Artur Osterman', Siedzibą firmy jest Łódź, Nawrot ·
2. Firma została zlikwidowana.

OGLOSZENIE . Nr.- 2.

i- w WARSZAWIE, ul. Miodowa Nr. 25. i5
Firma egzystuje od 1840 r.
!

i

!

1111111111111111111111111111111111

I

Nr. 3712/A. ,Hubert Miihle Spadkobiercy'. Proprzędzalni i skręcalril z siedzibą vi Łodzi,
wadzenie
jest
Nr. 230/A. ,A. Trautwein'. Siedzibą firmy
Łódź, ul. Piotrkowska 73. Firma obecnie brzmi: ' ul. Leszno 3. Ńa mocy aktu intercyzy między Erwinem Karolem Miihle i jego żoną ustalona została
,A. Trauiwein', wlaścicielka Józefina • Johanna
Trautweinowa'. Właścicielka Józefina Johanna z Lu- wyłączność majątku i wspólność dorobku.

u

Nr. 3796/A. ,Zakłady Przemysłowe, Cegielnie
parowe i Młyn, wł. Józef Kluka' z siedzibą w Rokiciu. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Łodzi
w Wydziale Handlowym z dnia 2 grudnia 1926 roku
ustanowiony został nadzór sądowy nad firmą na
przeciąg sześciu miesięcy. Nadzorcą sądowym mianow:.ny 1osfoł adw. l\~klmł M-?nassć.

ksów Trautweinowa, Piotrkowęka 73 w Łodzi. Adolf Erhardt Trau.twein zmarł. N~ mocy testamentu
sporządzonego przed _notarjuszem St. Kornem w Ło
.dzi z dnia 15 grudnia 1921 roku Nr. rep. 1655 wyłączną właścicielką fir. jest Józefina Johanna Trautweinowa.

I
I

Ceny

.
1 Powroźnicze

zakłady

KRUGER KAROL, Łódź, Piotrkowska 130, telefon
M 16-37. Firma istnieje od 1862 r. Wykonuje wszelkiego rodzaju z własnego jako
I z powierzonego materjału, liny transmisyjne,
liny do selfaktorów, przerabianie lin, taśmy,
sznury or11z wszelkie artykuły wchodzące
w zakres powroiniczy. Skracanie i nakładanie
lin o każdym czasie•
FERD. RAUSCH, Lódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98.
Linki transmis. okrągłe i kwadratowo plecione.

Pilniki i ł'aszple
.TUL.TUSZ NOWACKI, Prz11dzal11iana 22, tel. 49-98.
Fabr. pilników, lstn. o<l 1874 r. Przyjmuje
- pilniki do nacinania.

Studzien budowa
S. BARTCZAK i W. KUSAK, Łódź, Nawrot Nr. 37,
tel. 24-05. Przeds. budowy studzien artezyjskich.

Techniczne
„ELIBOR"

s.

artykuły

A.

Oddzi ał

Hńsklego Ml!

w

Łodzi.

Skład: Kiliń•

111, tel. 172 I 173. Sklep : Piotr·

kowska 48, tel. 84 i 494. Odlewy żeliwne,
Liny stalowe i kable. f\.rmatury - Inżektory.

-

Strona ogtoszeniowa dz.ieli się na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
• wysokości w jednej szpaki~. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za wyraz. Ogłoszenia w „Żródle Zakupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł.
ogłoszeń·

Od~ito w Drukarni ,Państwowej w Łodz~ P,}:::trkowska 85.

