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W poprzednim nulp.erze pisaliśmy 0 tym
panu z okazji burdy jaką pozwolił sobie wyprawić w Sejmie, ~nosząc obronę aresztowanych posłów białoruskich.
Gdy „Prawda" była już na maszynie drukarskiej wystąpił warszawski „Głos Prawdy"
z sensacyjnemi rewelacjami o qsobie Wojewó<;Izkiego. Pismo to opublikowało wiadomość, że Wojewódzki już jako poseł i członek sejmowego klubu „Wyzwolenia" pozostawał na usługach defenzywy, którą informował o działalności przywódców białoruskich, biorąc za to wrnagrodzenie pieniężne.
Na zasadzie tych informacyj defenzywa dokonywała licznych aresztowań, a nawet nieje
den wyrok zapadł. Między wierszami można
b yło wyczytać, że nie jest wykluczonem, iż
'V/ ojewódzki maczał także ręce w sprawie
aresztowania posłów Taraszkiewicza i czterech innych, a postawiono mu także zarzut.
- że pozostawał w stosunkach z policją poliktórą znowu informował
tyczną sowiecką,
o antysowieckich działaczach na kresach.
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bydełko, ma- '

. jące prawo obdarzyć kilkunastu ludzi mandat~mi pos.elskie~i, . ótwierającemi drogę do
. kariery polttyczneJ. Po te mandaty urządza·
1. ją niektóre polskie partje wyprawy na kresy
i aby zwrócić na siebie t,twagę WY.borcy, prze- .
ścigają się w demagogji z działaczami miej- 1
scowymi. Korzystając z tego kredy~u moralI nego, jaki daje im narodowość polska i przynależność do stronnictwa, „stojącego na
i gruncie państwowości polskiej", ci nowocześni piraci polityczni nie znają żadnych gra- .
/'11ic. I pod tym względem znajdują się w położeniu daleko korzystniejszem niż działacze
miejscowi. Kandydat białoruski prosto z wie- j
cu wyborczego powędrowałby do więzienia !
za wygłoszenie mowy tej samej, którą spo- j
kojnie, a nawet pod osłoną życzliwą władz 1
j wygłasza kandydat przynależny do stronnic- j
twa „stojącego na gruncie pai1stwowości polskiej". Co wolno wojewodzie„~
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Zarazę demagogji, nie cofającej się przed

-

NOWY RZĄD w NIEMCZECH,

długotrwałym

NIEMA DZIESIĘCIU ~PRA WIEDLIWYCH.
AZEF CZY MALINOWSKI?
BLĘDNE RACHUBY.
Fr. Ra wita-Gawroński.
FINANSE i GOSPODARKA FRANCJI.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K. S:rnogorzewski.
JESZCZE O ZBROJENIACH NIEMIECT, B.
KICH.
OSOBY CZY PROGRAMY• .
J, Chałasiński~
CZY MOŻNA OżYWić RUCH BUDOWLANY w MIASTACH?
Inż. W. Ostrowski.
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cznie stworzony niemiecki gabinet o fizjonomji wybitnie ~acjona!istycznej, a .nawet i:ionarch1styczne1. Gabmet bez uąz1ału socialdemokratów i bez ich poparcia - przeciwnie, zawzięcie przez nich zwalczany. Gabinet ten stworzył Marks, przywódca centrum
parlamentarnego, które dotychczas dochowywało wierności lewicy republikańskiej i
z nia razem rządziło.
. .
M amy przeto do czynienia według W!tzelkich oznak z faktem silnego zwrotu na prawo w państwie naszego zachodniego sąsiada.
Zwrot ten w polityce państwowej zaczął się
z chwilą wyboru Hindenburga na stanowisko
Prezydenta Republiki niemieckiej, dojrzewał
powoli w parlamencie i obecnie w zwrocie
na pfawo silnej grupy centrowej dochodzi do
punktu kulminacyjnego.
Nie trzeba jednak sądzić, że Niemcy znajdują się obecnie w przededniu restytucji monarchji i powrotu Kaisera z wilegjatury w
Doorn. Raczej należy oceniać obecny stan
rzeczy w Niemczech jako ostatni już skutek
w polityce wewnętrznej tej olbrzymiej drogi,
którą młoda republika niemiecka odbyła od
podpiśania Traktatu Wersalskiego do ukła
dów locarneńskich, ingresu do Ligi Narodów,
na stały fotel w Radzie Ligi i zniesienia
r!i~dzysojuszniczej kontroli wojskowej nad
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nawet przed podrywaniem bezpiei powagi państwa, zanieśli na kreWicepremjer Bartel, zapytany w Sejmie, sy nasi polscy ,;politycy" partyjni, nasze „na
czy rząd wie o stosunkach Wojewódzkiego gruncie państwowości polskiej stojące" parz defenzywą, odpowiedział potakująco · i tje. Zaraza się przyję:l-a i wyrósł na kr~3ach
~ i:<łjenia-ni,
przeótaw1ł dokumenty, pvtwierdzające tę
Drogę tę systematycznie wskazywał i pe,
wl.c11rzyi
zastęp miejscowyc4 demagogów
stronę działalności Wojewódzkiego w ni!~da
zerujących na indyferentyzmie poli· netrował nacjonalizm niemiecki - dzięki
.
deli,
wnej przeszłości.
tycznym i ciemnocie ludności miejscowej niemu Niemcy ją przebyły. Wie mogło to
Wszelkie komentarze są zbyteczne. · Jest Powstała - konkurencja dla naszych piratów. pozostać bez wpływu na na!ltoje ·w masach
to najklasyczniejszy wypadek prowokacji naj A nuż.chłop ; białoruski zec?ce. ·; aczej na bia- , i nie mogło nie wyrazić się ' w składzie parnikczemniejszej, bo wypływającej nietyle łoruski numerek g~~sowac mz na nui:ierek lamentu i rządu. Tembardziej, że lewica
przybyszów. Perekmczykom nawet na1głup- . demokratyczna i republikańska że nawet
może z chęci zarobku i zyąku, ile z bezgrani?ZY chłop nie. ufa, . chocia~by nawet ta~ ja~ socjaldemokraci, a często i ko~uniści; przycznej podłości charakteru.
pohty~u1ący z~omk.ow1_e z f:>olsze~i~am1 najmniej częściowo, pówstr+ymywali się od
J~go
Sprawa Wojewódzkiego znalazła się z koP??z1ał. ziemi ?biecywah i na 1 wszystkiego, co mogłoby opóźnić lub zwol· 1
kumali,
się
nieczności przed specjalnie wybranym sądem
nić tempo tego marszu. A już socjaldemo- I
dwory prowadzic byh gotowi. ·
marszałkowskim. I tu następują nowe smuwyrzekli się nawet swego socjalizmu
kraci
.
k'
,
.
tne śensacje. Wojewódzki twierdzi, że o jeW oiewodz i znalaz~ i. na to d.rogę .. P~- na rzecz zwycięstwa republiki po klesce ce- i
go kontakcie z defenzywą wiedziało prezy- szedł .do def_enzywy,, o~wiadc~y~\ ~e ~toi „~a sarstwa. Socjaldemokraci wyrzekali się o- l
djum klubu „Wyzwolenia", że nawet fundu- gruncie panstwowo?ci pols~ 1 e1. 1 ~i~ m?z; • pozycji nawet w najponętniejs.zych dla siebie I
sze, które otrzymywał z defenzywy oddawał w s~e~ ~bywatelsk1em ~umiem1;1 sc~erpiec, momentach.
na cele agitacji partyjnej „Wyzwolenia" na aby iakies tam kacapy białoruskie agitowały
.
.
.
Yf tak1;h war1;1nkach naCJonahzm bez t~ukresach.
wśród ludności i polowały na mandaty. I
defenzywa idąc za wskazówkami Wojewódz- d? .1 walki ~ysk1~ał na ~pły~ach. Istmał
Członkowie „Wyzwolenia" zaprzeczają
kiego unieszkodliwiała konkurencję w man- ~11e1ako podzi:ił rol. NaC)onahzm atako~ał
tym oświadczeniom Wojewódzkiego. Roz- datonośnym interesie uświadamiania lucfno- Jeden po ~rugim :irtykuł traktat.u wersalsk~e
prawy przed sądem marszałkowskim są taj- ści kresowej pod względem odrębności na- go, .a lewico. głosiła ~asła pacyfizm~. NacJ~
ne, a jak znowu twierdzi Wojewódzki, nie rodowościowej, kulturalnej, politycznej„. -· nahzm szedł ,bru~alme do celu, lew1~a pełm
stenografuje się nawet przebiegu obrad.
Utile cum dulce_ i pożyteczne i korzystne, ła ro.lę o?roncy i adwokata. pi;-zed ~w~atem,
w~ła1ąc, ze to wszystko robi się w imię pobo defenzywa za takie przysługi płaci.
koJU ·powszechnego.
* *
I tylko dzięki wyrobieniu politycznemu
* •
•
Wiele smutnych i pÓsępny~h refleksyj nazwłaszcza robotniczych i mieszczań
mas,
zli'kwi'do··
d
k ,
R d 0b
suwa afera Wojewódzkiego. Częściowo da-1
skich, partje lewicowe i r.epublikańskie nie
ee.n y, tory awno JUŻ
zą
jemy im„ wyraz na innem miejscu. Tu jeszcze
tylko thcielibyśmy uwypuklić jeden chara- wał defenzywę w jej dawnej mało sympaty- doznały dotkliwych poratek i nie straciły
cznej formie, powinien uczynić i dalsze kro- całkowicie swoich wpływów.
kterystyczny i potworny moment tej afery.
ki: izolować kresy od zarazy demagogji wyAle teraz naj~ażniejsze zadania spełnio
W ojewódzki jest jednym z tych polaków, robu polskiego. Demagogja miejscowa wy- ne, najbliższe cele, co do których nie było
którzy,pod osłoną szczytnych i rzekomo de- gaśnie• tam rychło, nie znajdując przykładu w Niemczech różnicy zdań, zostały osiągnię
mokratycznych haseł podjęli się obrony ośmielającego. Chłop białoruski dotychczas te. Wolno więc spodziewać się, że lewica
sztachetą, wyrwaną z płota, nie przepędzi~
mniejszości narodowych na kresach wschozechce teraz rozpocząć akcję dla odzyskania
dnich. Do takich ludzi opinja publiczna ni- ·I ze wsi Taraszkiewiczów i Wołoszynów( bo nie · swoich wpływów i siły politycznej, że zaczgdy nie miała zaufania. Instynkt jakiś ostrze-1 wolno mu było przepędzić Wojewódz):dego, nie - gdy już żadne względy jej nie krępują
gał, że za parawanem haseł musi się ukrywać . stojącego 11 na gruncie państwowości pol- posługiwać· się cennem narzędziem opojakiś bardzo brzydki i bardzo pospolity inte- :: skiej", i zbierającego objawy szacunku, a nazycji, które wpada jej w ręce.
res. Bo przecież najbardziej · liberalny czło- wet uległości ze strony przedstawicieli władz
Nacjonalizm ma już tylko ,dwa hasła dla
nek społeczeństwa polskiego, sprawującego · miejscowych.
tłumów: Restytucja monarchji i rewindykarolę gospodarza we własnem państwie, dostacja dzielnic straconych po przegranej wojnie.
* * *
tecznie spełni swój obowiązek demokraty,
to nie są hasła o zbyt wielkiej sile przyA
·
jeśli zajmie stanowisko sprawiedliwe i zgoJeszcze na jedną. sprawę rzu~a świ~tło a- ciągającej. Gdyby w Niemczech naprawdę
wokulturalnego
człowieka
dne z sumieniem
fera Wojewódzkiego. Mianowicie Ila· tak
bec ewentualnych żądań przedstawicieli in- liczne i częste secesje w „Wyzwoleniu". chciano powrotu Hohenzollernów, to już mou sienej narodowóści, zamieszkującej w Pań- I Pożegnał te szeregi poseł Thugut i Bartel, gło się to było stać. Kronprinca mają
także niedaleko.
Doorn
a
Berlinie,
w
bie
l
klukolegów
jego
wielu
i
Wojewódzki
stwie.
potem „Wyzwolenie" zdobyło się na poże
bowych i politycznych przyjaciół szli dalej. gnanie Wojewódzkiego i Ballina z kilkoma Sromotne ·fiasco puczu Kappa, zlikwidowanego błyskawicznie, jest znamiennym symZgłaszali, nieupoważnieni do tego, w imieniu j kompanami.
dziwne, ptomem.
Było to stronnictwo
•
białorusinów kresowych żądania, jak gdyby ! obok poszukiwaczy nowych haseł i nowych
Zmiana granic - to nieunikniona ewenci białorusini mieli us.ta na kłódki pozamy- ; dróg, awanturnicy najgorszego typu, wietrzą-:
kane przez starostów i policjantów polskich. · cy bezkarność łupu na etapach tych nowych tualność nowej wojny. Nie ulega wątpliwo
ści, że Niemcy gotują się do niej - dowodów
dróg. Tak jak na statkach Kolumba, Vasco
cytować nietrzeba, ale nie jest by-1
niestety
de Gamy, Corteza.„
najmniej pewnem, czy masy niemieckie chcą
Afera Wojewódzkiego odsłania rąbek tawojny i czy pozwoliłyby sobie wojnę czysto
\emnicy działalności tych polityków. Białoniczem,

numeru:

lub zaborczą już w najbliż

przyszłości narzucić.

Jeśli rozejrzeć się spokojnie i uważnie
w polityce rządu Rzeszy w latach ostatnich,
to znajdzie się szereg momentów, które pozwalają, a nawet nakazują wnioskować, że
Niemcy dążą do wzniecenia pożaru wojennego, ale nie na swoich granicach.
Jeśli chodzi o Polskę, to Niemcy t:łążą do
rewindykacji G. śląska i Pomorza, ale pragnęliby, aby ogień, w którym te kasztany
mogłyby ~· ę upiec, zapalił kto inny. Tak jest
obecnie, a ponieważ na najbliższą przyszłość
należy spodziewać się w Niemczech silnej
akcji politycznej lewicy demokratycznej, która w razie powodzenia spowoduje nowy
zwrot ze strony centrum zpowrotem ku lewicy, sądzimy, że i na dłuższą jeszcze metę
nietyle bezpośredniego niebezpieczeństwa
najazdu niemieckiego, ile intryg dyplomacji
niemieckiej dookoła nas i wśród nas obawiać
się należy.

* *

!

O KURS ZLOTEGO.
W wywiadzie, udzielonym świeio jedne•
mu z pism warszawskich, p. minister skarbu
nie wypowiedział swojego stanowiska do
sprawy stabilizacji kursu złotego, poprzestając tylko na powołaniu się na swoje expose,
wygłoszone w sejmie w dniu 13 listopada r.
z, żałować należy niezmiernie, że p. minister nie sprecyzował bliżej swojego poglą
du, apelując tylko do dobrej pamięci czytelników wywiadu, gdyż właśnie teraz, wobec
zaznaczającej się zwyżkowej tendencji dla
kursu złotego i coraz obfitszych wiadomości
o bliskiej rzekomo już realizacji większej po
życzki zagranicznej dla Polski, zagadnienie
stabilizacji kursu wysuwa się na czoło problemów aktualnych i koncentruje na sobie
powszechne zainteresowanie.
żałować tego należy tembardziej, iż i w
owem expose z dnia 13 listopada 1926 r. p.
minister nic konkretnego w sprawie poziomu stabilizacji nie powiedział. Wypowiedziawszy tylko słuszny zupełnie pogląd, że
ustawową stabilizację winien poprzedzić
dłuższy okres faktycznej stabilizacji warunków gospodarczych i uzyskanie znaczniejszych rezerw walutowych, p. minister, dla
przyczyn zresztą zrozumiałych, przemilczał
sprawę poziomu stabilizacyjnego. Mówił on
wtedy: „O zniżce złotego nie może być mowy, przeciwnie można się zastanawiać nad
tern, czy nie należałoby stabilizować kursu
złotego na poziomie wyższym, niż obecny",
Wynika z tego, że p. minister bynajmniej nie
wyrzeka się ewentualności podwyższenia w
ustawie stabilizacyjnej kursu złotego w stosunku do jego kursu dzisiejszego .
W o bee tego na czasie jest uświadomić sobie całą powagę ujemnych następstw ponow
nej zmiany ustalonych już od szeregu miesięcy naszych warunków walutowych.
Jasnem jest zupełnie, że w naszent życiu
gospodarczem, w którem czynniki czystozłotowe przeplatają się nierozerwalnie z
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wzrost . kursu złotego
zachwianie
się równowagi osiągniętej tak wysokim kosztem olbrzymich i ciężkich ofiar. Zarówno
przebyte już doświadczenia, jak i znajomość
niektórych pewników ekonomicznych po- ·
zwalają twierdzić, że zmiana relacji naszej
waluty do złota nie pociągnie za sobą rów~o
ległego spadku cen złotowych. Wszakże
nawet po spadku kursu złotego ceny zwolna
tylko i stopniowo wzrastały, tembardziej
więc nie można się liczyć z ich szybkim
spadkiem na wypadek zwyżki kursu. Zatem
wartość parytetowa naszych cen podniosła
by się odrazu, niszcząc skutki względnego
potanienia, wywołanego przez załamanie się
kµrsu i jego spadek do poziomu obecnego.
Nie potrzeba wyjaśniać, jak dalece automatyczny wzrost kosztów robocizny i produkcji wogóle musiał);>y oddziałać ujemnie na
nasz wywóz. Również nieunikniony kryzys
gospodarczy, nieubłaganie i logicznie towarzyszący wszelkiemu przetasowaniu wartości, nie wymaga bliższych wyjaśnień.
Z tego wszystkiego p. minister skarbu
doskonale sobie zdaje sprawę, gdyż w tern
samem expose powiedział: „Powsz.echne
zrozumienie zasadniczych. tez gospodarki finansowej daje gwarancję, że eksperymenty
w przyszłości się nie powtórzą ·i że każdy
Rząd będzie uważał za swój obowiązek utrzymani~ równowag! budżetowej i niedopuszczenie do wahań kursowych".
Z tego zdania czerpać należy wiarę, że
czynniki miarodajne wyrzekną się najryzykowniejszego ze wszystkich eksperymentów, jakim byłoby narażenie wątłego i tak
już często dotkliwie doświadczonego gospo- '
darstwa polskiego na nowe wstrząśnienie, i
że· trafnie wyczują właściwy moment dla
spełnienia odnośnej rady misji prof. Kemrnerera, która zalecała ustawowe ustabilizowanie kursu złotego na tym poziomie, na którym już wytrzymał próbę życia ,
.mocnowalutowymi,

wywołaćby musiał nieubłaganie

LEWIATAN ZACHODNI
Dnia 17 stycznia została w Katowicach
ukonstytuowana Naczelna Organizacja Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski.
Oprócz krótkich notatek kronikarskich
w prasie polskiej pojawił się tylko jeden
dłużs'zy artykuł poświęcony ~j sprawie.
Zamieścił go warszawski „Robotnik", otgan
P. P. S., przedstawiając tendencyjnie fakt
powstania nowej na szerokich podstawach
opartej placówki organizacyjnej życia gospodarczego, jako objaw tarć i antagonizmów w
znienawidzonych sferach . kapitału i znak
zbliżającego się rzekomo rozłamu między
sferami gospodarczemi Kongresówki i " Mało
polski, . zorganizowanemi w „Centralnym
Związku Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów" (Lewiatan), a sferami gospodarczemi Górnego śląska i Poznańskiego.
O rozłamie i antagonizmach mowy niema
i być nie może. Sfery gospodarcze całej Rzeczypospolitej zdają sobie doskonale sprawę
z tego, że narazie jeszcze i na bardzo długą
metę wszystkie gałęzie życia. gospodarczego
mają tyle interesów wspólnych, i to w dziedzinie zagadnień podstawowych i fundamentalnych, że tylko przy najściślejszej współ
pracy i porozumieniu można mieć nadzieję,
iż te postulaty zost_aną częściowo przynajmniej zrealizowane. Dużo wody jeszcze upłynie, zanim poszczególne gałęzie gospodar
cze będą mogły pazwolić sobie na luksus
chodzenia własnemi drogami i pilnowania
>woich specjalnych branfowych interesów.
Nowopowstała organizacja gospodarcza.
nazwana przez „Robotnika'' zachodnim Lewiatanem nie jest organizacją nową. Dotychczas istniała ona pod nazwą „Porozumienia Przemysłu Zachodniej i Południowej
Polski". Forma organizacyjna „Porozumienia" okazała się jednak z biegiem czasu niedogodną, przedewszystkiem dlatego, że dominującą rolę w „Porozumieniu" grał z natury rzeczy potężny „Związek Górnośląski",
Ponieważ zaś gospodarcze zespolenie Górnego śląska z Pol~ką nie jest jeszcze faktem
dokonanym i nie może nim być, bowiem niezliczona ilość nici, łączących Górny Śląsk
z innym organizmem gospodarczym nie może
być w ciągu kilku lat przecięta, „Porozumienie", pozostając pod supremacją Związku
Górnośląskiego, nie mogło w niczern przyq;ynić się do budowy jednolitego gospodarczego frontu polskiego. Łączność Górnego
śląska z Warszawą była bardzo luźna i na
tern tle pow5tawały nawet szkodliwe dla ogólnopaństwowej polityki gospodarczej zjawiska natu,ry politycznej.
Pod jednym względem nie myli się „Robotnik" - mianqwicie, gdy mówi, że bezpośrednim bodźcem do powstania zachodniego
Lewiatana była polityka obecnego rządu.
Tak było istotnie, ale fakty przytoczone
przez 11 Robotnika" są nieprawdziwe. Rząd,
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powołując komisję opinjodawczą,

śniętego przemysłu górnośląskiego stanowią

organizacje rolnicze Poznańsko-Pomorskie i
jak Związek
związki przemysłu rólniczego,
Cukrowni Zachodniej Polski i inne.
Najściślejsza współpraca zachodniego Lewiatana z Lewiatanem warszawskim jest zapewniona, gdyż niektóre związki są jednocześnie członkami jednego i drugiego.
Powstanie Lewiatana zachodniego należy
powitać jako pierwszy zdecydowany i wyraźny krok w stronę Polski, przez ciężki
jako pierprzemysł górnośląski uczyniony wszy objaw zanikania tam nieufno6ci co do
gospodarczej i politycznej przyszłości Rzeczypospolitej, wreszcie jako poważny sukces
polityki państwowej rządu.

••
DZIESIĘCIU

Nr. 6

stosowanej dotychczas polityki, szukanie
formy która pozwalałaby na bezpośredni
kontakt z rządem Rzeczypospolitej.
Owocem tych pos.zukiwat'i jest zachodni
Lewiatan, w którym silną przeciwwagę dla
ciężkiego i z Polską niezupełnie jeszcze zro-

nie pomi-1
ani Górnego śląska, ani Poznańskiego.
Z Górnego śląska powpłano do tej komisji p.
Geisenheimera, a z Poznańskfogo p. Samul_
skiego.
Za rządów poprzednich na serjo o sprawach gospodarczych szkoda było poprostu
mówić. Do głosu dochodzili wyłącznie politycy i politykerzy. Górny Śląsk trwał więc
w s1.vym separatyźmie i z politowaniem patrzał na rozpaczliwe wysiłki warszawskiego
Lewiatana, idące w kierunku obrony interesów gospodarczych państwa. Górny Śląsk
urządził się praktycznie: obronę swoich naj'1ezpofr..,dnicj„zych interesów powierzył wynajętym wpływowym politykom i parlamentarzystom, a pozatem troszczył się tylko o
utrzymanie swych dawnych stosunków i
swego dawnego frontu.
Za rządu obecnego dużo się zmieniło.
Rząd nie chce mówić z adwokatami i pośre
dnikami. Górny Śląsk odczuł to z bieg:em
czaśu i zaczęły się przygotowania do rewizji
.1ął
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23) I przystąpiwszy się rzekł: Izali zatracisz sprawiedliwego z niezbożnym? .
24) Jeżeliż będzie pięćdziesiąt sprawiedliwych w mieście, zginąż spółem i nie przepu. ścisz miejscu onemu. dla piącidziesiąt sprawiedliwych, jeżliż będą w niem?
26) I rzekł Pan do niego: Jeżli najdę w
Sodomie pięćdziesiąt sprawiedliwych w samem
mieście, odpuszczę wszystkiemu mi.ejstdu dla
nich.
32) Proszę, rzekł, nie gniewaj się Panie,
jeżli jeszcze raz przerzekę: A jeżli się tam
najdą dziesięć? Odpowiedział: Nie zatracę dla

inne boten sam
li tylko
cel oso-

Nikt, bo niema w Sejmie dziesięciu sprawiedliwych.

• •

•

Ale nie wolno wylewać dziecka. razem
z

MINISTER OśWIA TY i W. R.

sm

SPRAWIEDLIWYCH

A kto może dzisiaj zaręczyć, że i
lączki naszego państwa nie były w
20) Rzekł tedy Pan: Krzyk Sodomy i Go. morry rozmnożył się, i grzech ich zbytnie o- I 'sposób draźnione i rozdrapywane,
dlatego, by ktoś dzięki temu jakiś
ciężał.
bisty czy koteryjny osiągnął?
22) .„lecz Abraham jeszcze stał przed PaGenesis XVIII.

ł*ht

brudną wodą.

, DOBRUCKI.

Łopuchin za to, jako za zdradę tajemnicy
służbowej, był sądzony i zesłany do Tomska,

gdzie otrzymał posadę dyrektora w jednym
z prywatnych banków cudzoziemskich a Raczkowski oficjalnie otrzymał dymisję. Azef
zniknął i dopiero niedawno, po jego śmierci,
dowiedziano się, że cały czas mieszkał w
Berlinie jako agent giełdowy - oczywiście
pod zmienionem nazwiskiem. ·
Bardziej zbliżonym dt;:> Wojewódzkiego
pod względem walorów politycznych jest Malinowski (Polak), poseł do III Dumy, wybrany z Warszawy za pośrednictwem i za pieniądze Rządu rosyjskiego, jako przedstawiciel interesów klasy pracującej i jej reprezentant na skrajnej lewicy w Dumie.

_ Jeśli niema w Sejmie dziesięciu sprawiedliwych,. to należy zastanowić się nad sposobami, jakich należałoby użyć w naszych warunkach, aby w przyszłym Sejmie znaleźli się
Zdawało się, że Malinowski swoimi krzysprawiedliwi. Należy liczyć się z tern, że
i awanturami w Dumie bronił zawzięcie
kami
' jeśli - co nie daj Boże - wybory do nowenarażeniem swej osoby sprawy i interesów
z
go Sejmu miałyby się odbyć jeszcze w tym
wywijał czerdziesięci.
roku lub z początkiem przyszłego, według klas upośledzonych i odważnie
białego cara.
nosem
pod
sztandarem
wonym
„,ale nie było dziesięci..,
dotychczasowej ordynacji wyborczej, to bę
Zdawało się, że policja i ochrana miadziemy świadkami masowego strejku wyborkłopotu z Malinowskim, bo dla
ców. I nie poradzi na to najbardziej wytężo- ły dużo
* * *
śledzić, urządzać na niemusiały
pozoru
które
szczegĘ>ły,
i
Wojewódzkiego
Afera
I na propaganda za spełnieniem obywatelskie- go obławy przy go
z gmachu Dumy i awyjściu
w związku z nią przedostają się do opinji pu- 1 go obowiązku przez wrzucenie numerku do
pozory, a głów
zachować
ażeby
resztować,
blicznej pomimo szczerej chęci ze strony sej- urny. Kto sądzi inaczej, ten nie zna nastrood uwięzio
informacje
potrzebne
dostać
nie
nąze.w
się
mu, aby nic nie przedostawało
jów w masach. Tam instynkt mowi, że nie
1 nątrz, ~oza ściany ~abinetu, w ktqrym optj.-. może być obywatels\dm, .uczynek, którego nych politycznych przestępców •
,. duje sąd marszałkowski, aby nawet nil: llał owocem będi1e zno,Ju jakiś W oj~wódzki czy
Jednak tak nie było: Malinowsk~ jak i
papier się nie dostawało, to wszystko dopeł inny z galerji ujawnionych i często już osą Azef, pracował na dwie strony, dla kaźdej
nia miary przewinień Sejmu w oczach społe dzonych przestępców z grona sejmowego.
rzekomo się poświęcając za judaszowe srebrniki.
czeństwa. Cała fa afera jest śmiertelnym
Przeciw tej wymowie nie ostoi się żadne
ciosem, zadanym powadze i autorytetowi
Ale o Azefie partja wiedziała, że utrzynawoływanie. Nie wolno narrt•zaryzykować
Sejmu w masach społeczeństwa.
eksperymentu, aby ewentualnie na pim wy- muje z ochraną stosunki i jeśli Azef cokolNiema dziesięciu sprawiedliwych w Sej- kazać konieczność reformy ordynacji wybor-. I wiek wyzyskiwał, to naiwność i ślepotę par1 mie„.
czej, bo wynik takiego eksperymentu mógł- ; tji - Malinowski zaś wyzyskiwał dobrą wiarę i sympatję do swej osoby jako przywódcy
Na myśli marny nie jedńostki, nie posłów, by' być tak fatalny, że przesądziłby na długie i działacza ofiarnego.
bo opinja publiczna dzięki ordynacji wybor- lata kwestję zaufania świata cywilizowanego
Wreszcie zupełnie niespodziewanie karjeczej, dzięki temu, że na numerki głosuje, a do panujących u nas stosunków.
ra Malinowskiego załamała się. W 1917 r.,
nie na nazwiska żywych ludzi, nazwisk nie
gdy władzę objęli bolszewicy i dokonali perzna i o nazwiska się nie troszczy. Na 444
lustracji archiwów ochrany, przekonali się,
posłów 300 stanowi tłum bezimienny - maże poczciwy towarzysz Malinowski był praterjał do głosowania i w najlepszym razie do
wą ręką szefa w'y wiadu politycznego i wielu
podpisywania interpelacyj. Do szerszych
swoich partyjnych komiltonów ulokował w
mas docierają wogóle nazwiska kilku tylko
posłów. Sejm w pojęciu mas to zbiorowisko•
Zdemaskowanie W ojewódzk.iego narobiło tajgach Syberji, a niebezpieczniejszych i dopartyj. Z początku . miano Sejm za jakieś dużo wrzawy w prasie polskiej i nawet od- myślniejszych wyprawił na tamten świat,
sanctuarjum, gdzie w tajemn:ic:_zych jakichś. biło się echem w prasie zagranicznej. NieZ czasów roboty konspiracyjnej Malinopraktykach partyj poczyna się dobro pań-1 które z gazet polskich i nawet rosyjski „Rul", wski był wielkim przyjacielem Jaszki Swierstwa i narodu, później, gdy z tego sanctuar- wychodzący w Berlinie, nazywają W ojewódz dłowa, nieuka z dużym politycznym tempejum poczęły przedostawać się na zewnątrz kiego polskim Azefem.
ramentem i ambicją, a po przewrocie bolszewcale nie budujące odgłosy, nimb bladł i zniwickim Prezesa W szechrosyjskiego CentralUwłacza to porównanie Azefowi i nie jest
kał. Wypadki majowe rozwiały resztki kulnego Wykonawczego Komitetu fWciku), czytu, jakim jeszcze cieszył się Sejm przynaj- ścisłe w stosunku do Wojewódzkiego, który li pierwszego następcy Mikołaja IL
powiemożna
śmiało
i
Azefa
prześcignął
mniej oficjalnie i sprawiły, ze poczęto się zadzieć, pobił rekord światowy.
W tym charakterze Swierdłow musiał zastanawiać, czy Sejm wogóle jest potrzebny.
o losie swego dawnefb przyjadecydować
Afera Wojewódzkiego wzbudza, a gdzie już
Azef był konfidentem „ochrany" carskiej ciela, gdy Trybunał Rewolucyjny w Moskwie
istniało, uiwierdza przeświadczenie, że Sejm
z wiedzy p.a rtji1 której wmawiał, że dla dobra skazał Malinowskiego za jego przeszłe zasłu~
obecny jest instytucją o charakterze raczej
sprawy musi tam być, ażeby wiedzieć, co gi polityczne na karę śmierci.
ujemnym niż dodatnim lub chociażby tylko
grozić partji, i zażegnywać kosztem
moie
Obrońcy Malinowskiego, burżuazyjni adneutralnym, gdy chodzi o oddziaływanie na
ofiar wielkie katastrofy partyjne. wokaci, Murawjew i Lidow, z obowiązku mudrobnych
rzecz dobra publicznego, na rzecz stabilizacji
Ochrana też wiedziała, że Azef był jednym sieli się zwrócić do Swierdłowa z prośbą o '
i harmonizowania się stósunków społecz
naczelnych wodzów partyjnych na emigra- łaskę dla skazanego i, nie mając lepszych arz
nych, narodowościowych i gospodarczych.
cji i korzystała z jego usług dla celów wywia- gumentów, apelowali do starej przyjaźni i
Sejm, wybrany w głosowaniu na listy nu- du, w chwiląch zaś, gdy „ochrance" brakło serca · Swierdłowa, prosząc o d'arowanie ży
merowane musiał stać się tern, czem od sze- roboty, polecała mu inscenizację niebezpiecz cia Malinowskiemu, lecz Swierdłow, pomiregu lat jest nasz Sejm: gieł<lą polityczną. nych zamachów, a intryga polityczna ucieka- mo wzruszenia i wstydu, odmówił ułaskawie
A na giełdzie różnie bywa i różnemi sposo- ła się do jego pomocy w wypadkach, kiedy nia, motywując to partyjną niemożliwością,
bami osiąga się giełdowy cel: zwyżkę lub trzeba było usuwać z drogi przeciwników.
aczkolwiek, jak sam mówił, nieraz sypiał w
zniżkę mających kurs papierów. Papiery,
Azef nie był ani posłem, ani szpiegiem jednym łóżku z Malinowskim.
które mają kurs w naszym Sejmie to: kwePomimo wszystko trudno odmówić Swierstja narodowościowa, zagadnienie kresów, na rzecz obcego państwa, nawet nie pod posprawy gospodarcze, sprawy skarbowe, bo- zorem międzynarodowej partyjqej wsp_ół dłowi słusznośc;i i racji, że odmówił ułaskapracy.
• wienia Malinowskiego.
lączki społeczne i robotnicze, kwestia rolna,
innych.
wiele
wiele.
i
zagraniczna
polityka
Jeżeli przeto zarzuty podniesione przeciw
Azef nigdy nie zostałby zdemaskowany,
Afera Wojewódzkiego ujawniła, jakiemi gdyby ówczesny Dyrektor Departamentu Wojewódzkiemu zostaną udowod11ione, to
środkami posługiwano się, by wywo~ać zainbezpieczeństwa, Łopttchin, zniecierpliwiony nie z Azefem, ale z drugiem wydaniem Maliteresowanie dla papierów ·narodowościo taktyką organizacji terrorów szefa rosyjskie- I' nowskiego mamy do czynienia.
wych i kreso"';ych. Wojewódzki na tych pa- go wywiadu zagranicznego w Paryżu, RaczChyba, że rzeczywiście w danym klubie
pierach chciał się odegrać. Kto wie, czy nie kowskiego (Polaka), nie był opublikował w ! Wojewódzkiego, w „Wyzwoleniu" wiedziabyłby gotów sprzedać je nawet zagranicę,
prasie całej prowokacyjnej konspiracji, na : no, że Wojewódzki jest w kontakcie z defengdyby tam jego chciwość czy ambicje poli- czele kt.órej stał i którą kierował Azef ze ! zywą„.
J.
tyczne zna.lazły lepsze zaspokojenie. _
J
Szwajcarii.

I
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Azef czy Malinowski?
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czną, tylko jeden p. Skrzyński, minister o kul rzystny niż rok temu - koła gospodarcze
turze szambelańskiej powróciwszy z Locarno, Francji przewidują na rok bieżący znaczne
·
powiedział
głęgokie słowa: „jestem szczęśliosłabienie się wywozu francuskiego. Nie
„
wy...
.
jest to bardzo groźne dla równowagi bilanUkłady o rozbrojeniu Niemiec dobiega- I scy i Kniaziewicze nie rodzą się w Berlinie,
Teraz kolej na Thoiry. Umocnienie się su handlowego, albowiem Francja wywozi
ją podobno końca - oczywiście bez udzia- 1 ale Bliichery i Hindenburgi.
Niemiec na wschodniej swojej granicy, nie przedewszystkiem artykuły swego przemyłu Polski i z pewnością nie na korzyść Pol-1
Zasadniczo nie mamy prawa zastanawiać dotyczy wprawdzie bezpośrednio Francji, ale słu, a wwozi głównie surowce (39 miljonów
ski. Gdyby nawet zakończyły się względ~ się i krytykować polityki Francji, ale mamy p. Briand nie powinien zbytnio ufać obłudzie tonn na ogólną sumę 45 milionów wwozu).
nie k~rzystnie dla n_as, t. j. jak.imś .układem 1· o~o'Yiązek ~ozwi:tza~ stosunek nas~ do Fran ni~mieckiej, pamiętając o ~em, że Fry.der~k
Jeśli jednak łatwo jest Francji zrealizopołowicznym, to w zadnym razie me · zabez- CJI, 1ako so1uszmczk1, gdy chodzi o naszą Wilhelm III z pokorą oczekiwał na aud1enc1ę
pieczy on s_p okoju w Eurqpie, bo nie nasyci skórę. Francja poszła zbyt daleko w polity- w przedpokoju Napoleona I jako sprzymie- wać równowagę bilansu handlowego, to
skurczenie obu jego pozycyj wyrazi się
chciwości Niemiec.
1 ce pokojowej, stojąc zbyt bezwzględnie na rzeniec, co nie przeszkodziło mu brać udziału
Pierwszą rolę w tych układach odgrywa·' gruncie Locarna i Thoiry. Nikt nie zaprze- pod Lipskiem i Waterloo przeciwko niemu. zmme1szeniem produkcji, a co zatem idzie
Briand, człowiek zbyt lubiący frazesy, aże- cza, że porozumienie z Niemcami jest poAb t
h t · .
· g ,
tr
· obrotu i wpływów podatkowych. Pod tym
b
, ł b ·
ł
· k'
·
·
t
b
I
· ·
I d
k · d ··
y em c ę me1 poc1ą nąc w s onę swe1 względem jest rzeczą bardzo znamienną, że
, y t mog
yc cz .o~ke dlm Fzyn17, o Jasfym
~ze nei ~ e
Id1ę ~zg ~ ~ego do OJ1;1 zis polityki członków komisji, P• Briand uciekł kiedy jeszcze w październiku r. z. wpływy z
i s anowc~Y:m P.ozy 11;1t k~
ran~Jl.t k ~s on ~ed nl ak~zy
u owła~ .Po Ps al.wt ko W?Jnyb wt się nawet do pogróżek. Pokazał zdaleka wi- podatków bezpośrednich wynosiły 1,705
równoczesme 1 po 1 y iem, wy y a1ącym me a e 1e1 przysz osc1.
o 1 y a zas z y - d
.
. · k
· k
ł k'
drogę przyszłości Europie, a przeaewszystnich ustępstw wobec Niemiec tylko do ta- gmo przymFrza .1!'1emiec o-rosy1s o-w os ie- milionów, a z podatków pośrednich 3,120
0 przeciw .ranCJl.
kiem Francji.. W tym wypadku, gdy· ważą ki~go następstwa prowadzi. Zamiast osła.
.
. ' miljonów, to już w grudniu dwie te pozycje
się losy spokojnej przyszłości Europy, jest· ón bi.ać nieprzyjaciela - p. Briand wzmacnia
~rawda, ~e stosun~i z Włochami .są .nap1ę- wyrażały się kolejno cyframi 1,268 i 2,540
niewątpliwie lepszym dyplomatą, niż poli- gą.
.
te,. ze z Ros]<\: Franc1a ma rac~unk1 me~ała- mil jonów.
tykiem. Jako dyplomata posiada dużo gięt• 1
P. Briand ocenia sytuację polityczną ze tw1on:, a.le mim? wszystk<;> takie ~rzym1~rze
Kryzys nie dotknie oczywiście ani kopalkości, jako polityk - za dużo ustępliwości. stanowiska prawie wyłącznie francuskiego, wyda1e się J?raw1e. hum~u~1e~. .J~zeh soiusz ni, które w roku 1926 wydobyły
52 miljony
Jako dyplomatę wyzyskują go Niemcy, ja,ko a tymczasem sprawa pokoju jest nietylko z Wł?c~ami moze m1e~ 1akies prawdo- tono węgla (o 4 miljony więcej, niż w roku
polityk - idzie powolnie i może mało świa- wszecheuropejska, ale może nawet wszech- P.~dob1e~s~~o, to wplą~ame ,W, ten s.oJ1;lSZ Ro- 1925), czyli więcej niż przed wojną, ani przedomie na pasku bardzo zręcznej polityki światowa. Stanowisko to możn~by nazwać wy SJi w.dzis1e1szych okohcznos71ach ni.e i.est po- mysłu żelaznego, który ma obecnie zapalowielkobrytyjskiej, która jego chęć do ukła- łącznie mocarstwowem, nie należy wszakże zbawione humorystycznego zabarw1ema.
nych 156 wielkich pieców (rok temu - 147)
dów wyzyskuje.
zapominać, że istnieją takie małe pa(latwa,
Na gruncie politycznym najrozmaitsze ko- i który wyprodukował w 1926 roku 9,3 miNamiętność obfitego wypowiadania się, których nie należy na sztych wystawiać, bo jarzenia się są możliwe. Na drodze wszakże lionów tono surowca (8,4 w 1925) i 8,3 miljowłaściwa niestety adwokatom zdolnym, ale one z interesami wielkich państw są ściśle do kojarzenia się z Włochami Rosja spotka nów tono stali (7,4 w 1925). Natomiast w
lubującym się w szerokich gestach wymowy,
związane. O powód do wojny nie trudno, Rumunję, zaprzyjaźnioną z Włochami i Pol- przemyśle automobilowym i włókienniczym
pozwoliła mu święcić triumfy t. zw. poli- wszak nie z innego powodu jak tylko ze sto- 'I ską, która znaleźć się może w roli niewyraź znać już duży zastój. A są to przecież wieltyki pokojowej w Locarno i dawać w Thoi- sunku ' małego , państwa, Serbji, do wielkiego nej wobec sojuszniczki Francji. W takich 1 kie przemysły wywozowe Francji!
ry zaprzeczenia ugodowe. · Jest to, poprostu - Austro-Węgier wybuchła wojp.a wsl:ech- warunkach połączenie się wojsk nowego trójmówiąc, oddanie na powolny wyzysk Niem- europejska. I na przysżłość swego stanu przymierza napotkałoby na trudności, nieła* * *
com całej środkowej Europy - narazie, · za- posiadania każde państwo bronić będzie.
twe do pokonania.
nim s~ę Niemcy .upom~ą nietylko o czę~ć
. Ze &praw~zdania w komisji ~praw zagraPatrząc przeto na bieg dzisiejszej polityki
Te objawy gospodarcze były do przewiPolski, lecz tak~e o go~hą ~?yg~, Alz~cJ~ mcznych, złozonego p:,zez p. Bn~da, a str~- anglo-francuskiej wobec Niemiec, zbytnią u- dzenia. Są one nieuniknionym skutkiem sawraz . z ~ota~yn~Ją, a r<;>w!11e.z o ~~stqę 1 ~zczonego w „Temps , wynik.~ m~tylk~, z~ stępliwość bez żadnych gwarancji pokoju mo- nacji finansów. Przewidział to już plan eksSzwa1caqę memiecką w 1m~ę 1ednosc1 naro- 1est on . zde~ydow~y bron:1~. tez poh?ki żna nazwać nie polityką pokojową, lecz przy- pertów. Stwierdza to raport Banku FrancudoweJ, ~nad Londynem zawisną balony z ga- L_?carna 1_!h01ry, ale 1 na~zuc1c Ją b:zwz,,,lę- gotowywaniem w pokoju nowej wojny. Kom- skiego, odczytany wczoraj na dorocznem
2lem tru1ą~;:m.
.
.
!11e F.ranc11. Oznacza to, ~e Polskę, Jako s~- binacje p. · Brianda są błędnym rachunkiem. zebraniu akcjonarjuszów. Tylko poseł Leon
l!ł~tw1~1ąc to .2~a~a~~ Ni~!°com .w p_rz.y- JUS~mczkę, w.y~zuca prawie za nawias poli- Niedługo wypadnie czekać, gdy Francja za- Blum, już przyszłe wybory na widnokręgu
szłosci, Br~and usiłuj~ JUZ dz1s roz~1ązac ix_u tyki francusk1eJ. .
.
cznie płacić koszta poprawek tego rachunku. widzący, wysuwa na łamach Populaire'a teręce. Pohtykę swo1ą nazywa Bnand poh- j
Polskę zostawiono na łaskę Niemców. Cazę, że można było uzdrowić pieniądz bez ża
tyką pokoju i zrównoważenia gospodarczego ła Polska zrozumiała to jako klęskę polityFr. Rawita-Gawroński.
dnych w życiu gospodarczem perturbacyj.
Europy. Wygląda to tak, jak gdyby ktoś,
ew
podcinając gardło swoim sąsiadom,
utrzyKryzys gospodarczy we Francji już istniemywał naiwnie, iż robi to dlatego, że pra- LIST
PARYŻA.
je,
ale ma przebieg łagodny. Poza przemygnie zasłonić ich przed niepowodzeniem w
słami
automobilowym i włókienniczym cierżyciu.
pią „przemysły" hotelarski,
restauracyjny
Presja p. Brianda na decyzję sfer decydui.„ „dancing'owy". Ogromne sumy wadawających jest wielka i zbyt widoczna, ' ażeby
ne przez cudzoziemców we Francji są cenjej można było zapr~eczyć. Nie waha się on
nym bardzo czynnikiem w bilansie płatni
(Od własnego korespondenta „Prawdy").
nawet wysuwać kombiµacyj, mających wszel
czym tego kfaju. Zniknięcie różnicy pomię
kie pozory groźby. Jednych chce. przekon~ć,
dzy ceną życia we Francji a w Anglji i kradrugich przestraszyć, byleby tylko swe~u
Paryż, 28 stycznia.
rytetowi osobistemu swego szefa, oraz dzię~i jach skandynawskich (nie mówiąc już o Adogmatowi politycznemu: „Trze!>a N_iemców
.Istnieje zwyczaj umieszczania w nowo- sformowaniu gabinetu jedności narodowej, meryce) sprawiło, że paryskie hotele stoją
zadowolnić, aby w_~ócił ~~kój w. _Europie i rocznych numerach pism artykułów syntety- co położyło kres par'tyjno - demagogicznej I teraz w połowie puste, że w restauracjach
~andel szedł dobrze z?-do~cuczymc. D?gma~ · cznych na temat wypadków roku ubiegłego. walce dokoła franka i przywróciło zaufanie. jest przestronno, a w nocnych „dancingach"
jest słuszny, ale drogi. ~10dące do nieg~ 1 Jeśli chodzi 0 życie gospodarcze lub 0 finan
całkiem pusto. Coprawda ilość tych zakła
rachunek praw~~po.dob1enstwa błędny. . .
se danego kraju, taki bilans jest możliwy do:
* *
dów ogromnie w ostatnich latach wzrosła.
ż: poroz?m1e~ się ~e sobą ~uszą .w im~ę ; iero z miesięcznem opóźnieniem, kiedy
Wielkie wahania waluty francuskiej odbi I Zaczną się wkrótce zamykania i „plajty", bo
poko1u, ktory !~dy~ie . zahez~ieczyc. moze . · ~amy w posiadaniu cyfry, całego roku minio ły s.i~ - ~czkolwiek
z mniejszą ~:Oplitudą- j nawet na Paryż miejsc zabaw było zadużo.
nodrmalny. t r okzwoFJ zyc1~ Npanstw 1 • na- ! nego dotyczące.
na
JeJ
życm
gospodarczem
Franc11.
ro ów, me y1 o ranqa 1 .1emcy, a 1e mn.e 1
.
•
,
„
.
Jasną jest rzeczą, że gdyby frank miał
państwa między sobą, to. me ulega w~tphRok 1926 .był dla fmansow Franc11 rokiem
Wskaźnik cen hurtowych - obliczony I się podnosić szybko nadal - to lekki kryzys
wości. Regulatorem musi być rozum i rakrytycznym i przełomowym.
na podstawie 45 artykułów pierwszej po- obecny przemieniłby si~ w bardzo ciężki
ej.a stanu. AI.e porozumienie czy układ, zr?W styczniu r. z. za funt płacono 130 fr,, trzeby (w czem 20 artykułów spożywczyc~ zarówno pod względem gospodarczym jak i
b10ny J?rzez sdny~h, a na.rzu~on>'. słabym, me a 20 lipca kurs ten wynosił 240i z końcem i 25 surowców przemysłowych) - wynosił społecznym. Rozumie to p. Poincare i w
zabezpiecza pokoJu. Zda1e się, ze tak~ dro- roku za funt znów płacono 123 fr.
w styczniu r. z. 646 (w roku 1914 - 100), w swem „expose" w komisji finansowej Izby
ga porozumienia najbardziej dogadza p. Bri.
. · , ·
.
.
lipcu r. z. 854, a w końcu grudnia 641.
·
z dnia 25 stycznia wyraźnie zapowiedział,
andowi. Broniąc na drodze niewłaściwej
. OJ:neg bankn~t~w ;wyraza się k.rzywą aFrancji, pozbawia ją owoców moralnego i nalog1czną: 51 !°dJardow z po_c~ąt~1em roku,
Wskaźnik cen detalicznych podąża za że Bank Francuski będzie bronił obecnego
politycznego zwycięstwa, jakie odniosła w 5~ z końcem hpca, 52,907 md1onow ~edług cenami hurtowemi'"' z trzechmiesięcznem o- kursu franka (123 za funt, 25 za dolar).
Europie po długiej wojnie. Opuszczanie bilansu Banque de France z 30 grudma.
późnieniem. W styczniu wynosił 463, w lip\V czorajszy raport p. L. Moreau, guberwiernych przyjaciół, silnych i wypróbowaZadłużenie Państwa w Banku przeszło . cu - 574, a w listopadzie r. z. - 628i clonatora
Banku, wskazuje, że instytut emisyjnych, dla nowych i bardzo niepewnych, nig- przez etapy podobne: 35 miljardów w stycz- ! piero w grudniu spadł do 599,
ny nie chce brać na siebie odpowiedzialnody Francji nie przyniosło korzyści.
niu, 38,350 miljonów 22 lipca, 36 miljardów
Tak czy owak, ceny francuskie są dziś ści za politykę monetarną, dopóki nie nastą
Zlekceważenie nieprzyjaciela, jakie od- 30 grudnia, albowiem w grudniu skarb był bardzo bliskie „cen złotych" większo- pi stabilizacja legalna. Dziś żyje Francja w
gadnąć się da.i~ w polityce Brianda wobec ! w stanie spłacić Bankowi 2 miljardy, zgod- ści krajów europejskich.
niestałej równowadze stabilizacji faktycznej,
Niemiec, przypomina dwukrotną omyłkę, za •. nie z postanowieniem konwencji z 29 grua to z dwu powodów: po pierwsze p. Poinktórą Francja zapłaciła krwią i upok~rze- 1 dnia 1920 r., (konwencja Frantj:ois-Marsal)
Statystyka handlu zagranicznego Francji care nie chce się zbyt śpieszyć, aby nie uniem. Pierwszą popełnił największy genjusz l dotyczącej stopniowej amortyzacji długu za ::ok 1926 wyraża się sumą 59,514 miljo- trudniać życiu gospodarczemu kraju „dostoFrancji, Napoleon I, gdy nie chcąc sobie na- państwowego w Banku Francji. Jak wiado- nów franków wwozu i 59,534 wywozu. Bi- sowania się", po drugie p. Poincare musi się
razić Austrji, względem której miał zamiary
mo, przez cztery lata konwencja ta wyko- lans jest więc d e Jatni, gdyż jest 20 miljonów liczyć ze wzg1ędów politycznych ze zwolendynastyczne, i Rosji, z którą szukał zbliże- nywana nie była.
nadwyżki. Deprecjacja franka sprawiła, że
nikami rewa!Oryzacji, którymi są dziś nienia,. zlekcew~żył Prus;: i s.tworzył jakieś poUstawa z 4 grudnia 1925 roku oznaczyła wartość nominalna francuskiego handlu za- mal wszyscy drobni ren~1er.q, żywiący od
łow1czne panstwo, Wi~lk1e Ks1ęs~wo Vflar- jako maximum obiegu banknotów sumę 58 i granicznego wzrosła o 25 proc. w porówna- poprawy kursu franka przesadne nadzieje.
szaws~ie. G~y potęga Je~o zachw1ał":.s1ę pół miljarda. Ustawa z 7 sierpnia 1926 roku niu z rokiem 1925, ale pojemność tego hanPrusy i Austria ~~alazły się obok Ros11 1 przy
owiada, że Bank Francuski ma prawo ma- dlu wykazuje odchylenia nieznaczne. Wwóz
Zapytywany przez socjaiistów, p. Poinboku W. Brytan11 1 a na tyłach kontynental- P.
t
k
c'
taką ilos' c' franko'w 'VI roku 1926 wyniósł 45513 tysięcy tonn, care odmówił w komisji oupowi.edzi na pyta.
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.
roku
1925·
nych meprzy1ac10 za ra o Je yme wierne)
.
h i'aki'e wyda na zakup monet czy 1 o ,
ys1ęcy mme1 mz w
, nie jaką politykę· monetarną zastosuje. Ma
·
d
p
1 k'1
papierowyc •
0
wywóz wyraża się cyfrą 32,429 tysięcy tonn,
ariergar. Y s ·
. .
rację ze względu na. giełdę. Ale n~e tr~~~o
złotych i srebrnych, przechowywanych ·u o1
·1
• ·
. Drugi. błąd, bard.zo przr.pom1~a1ący gada- bywateli. z końcem grudnia Bank zakupił czy i o 2 mi jony tonn w1ęceJ.
jest odgadnąć zam1er.cema p~ Pomca:e go.
thw~ po~ity~ę P· Bnanda, _popełnił małl bra- tych monet na sumę nominalną 341 miljoGłównymi klientami naszej sojusznicy Wie on doskonale, że .0ank r rancusk1 ma
tane.t wielkiego cesarza, Napoleon II ' gdy nów i wydał na to zgórą 1,500 miljonów, ale są: Wielka Brytanja, gdzie Francja wywio- dziś takie masy walut obcych, że wszelka
w r~k1: .1863. od~ał Pols~ę. na ~up prusko- _ jak widzieliśmy wyżej - wcale nie pe.- zla towarów za 10,6 mil jardów, a skąd przy- zniżka franka jest wykluczona. Frank może
rosy1sk1e1 pohty~ 1 •. zabawia1~c si~ w dyplo- , trzebował korzystać z przysługującego mu wiozła tylko za 6 i półi Unja belgijsko - lu- dziś tylko iść w górę i tu tkwi niebezpieczeń
3
macyczne noty i hbeSraldną gadanmę4
marginesu".
' ksemburska, gdzie wywiozła za 9 miljar- stwo. Uniknie się go jednym ty1ko sposobta potem przyszła a owa, a we
po a- "
..
.
.
· dów, a skąd przywiozła za 4 i półi Stany bem, a mianowicie przez legalną stabiliza·
ctowej - utrata Alzacji i Lotaryngji i pozbaPodutków zapła~~li Francuzi ~.ciągu rod
.
wienie Francji na długie lata politycznego ku 192.6 zgórą 42 mdird. (~ez 6 mil1r~._pod~t. Zjednoczone (4 i 7,9 mil jar ów) i Niemcy (4,4 cję.
Od lat dwunastu Francja żyje w nienor,
wpływu w E.iropie. Taki miała ostateczny ków komunalnych), czyh o 10 m1l1ardow i 4,9 miljarda). Wywóz francuski do Polski
rezultat polityka ugody quand-meme z Niem więcej niż w roku 1925._ Wpływy w ?sta~- wyniósł 461,507 franków, a przywóz z Polski malnych warunkach gospodarc.zych. W s.trząs
wojenny, potrzeby odbudowy 1 kryzys .mflai.: ami.
nich miesiącach roku .1926 były przec1ętme - 375, 952 fr·
Większa przeto ostrożność, mniejsza uo 30 proc. większe od wpływów w tym saOstatnie miesiące r. z. nie wykazują, aby · cyjny - to wsz~stko położyło ~res ~1ągło
stępliwość, mniejsze zaufanie we własną mym okresie roku 1925. To pozwoliło rzą- francuski bilans handlowy miał się stać de- · ści, zmniejszyło bardzo bezp1eczenstwo,
· me
· zasz k od z1· am· , dowi p. Poincare'go podołać wszelkim płat- ficytowym. Ale nawet cyfry za miesiąc gru- 1, oraz wprowadziło duży czynnik hazardu.
nieomylność z pewnością
Otóż czas jest najwyższy, aby gospodarcze
·
d
·
· ·
· • nościom, oraz zgromadzić znów
dzień dotyczą zamówień danych na kilka
Francji, ani B nan ow1. M ocme1szy.
moze
k łw kasach
·
ł
życie Francji oprzeć na względnej P.rzynai:
być opór, gdy nad Renem czuwa straz fran- skarbowych zapas wynoszący o o o 3 i pó
miesięcy naprzód. Zważywszy na duże
. ł ą s t 01· 300
·
· 1, mil1'arda, kiedy w końcu lipca r. z. było tam zmniei'szenie się różnicy pomiędzy cenami mniej równowadze, oraz na tradycyjnych 1
cus k a, a na d W is
. - tys1ęczna
arm1a
i życzliwy naród polski, który przelaną zaledwie miljon.„
hurtowemi a cenami detalicznemij zważy- naturalnych szansach, a nie na niezdrowej
1
wspólnie krwią niejednokrotnie przypieczę-1
Te pomyślne rezultaty gospodarki finan- wszy, że stosunek kursu franka do wskaźni spekulacjk
Kazimierz Smogorzewski.
tował swoją przyjaźń dla Francji. Dąbrowsowej rząd osiągnął dzięki wielkiemu auto- ka drożyźnianego jest dziś o wiele mniej ko-
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dnia 6 lutego 1927 r.

postawić w świetle psychologji myślenia politycznego mas, tak, jak ją przedstawiliśmy.
Głosowanie na listy stawia obywatela
wobec programu partji i domaga się od niego zajęcia stanowiska względem spraw zuTreść: Czy demokracja jest kultem niekom- I gram partyjny nie pozyska masy swą racjoBerlin, 29 stycznia 1927 r.
petencji? - Dwa rodzaje kompetencji, - · nalnością. Musi się wcielić w czyste i ro- pełnie mu nieznanych, których rozwiąza
zumne (w opinji ogółu) postacie swych przy- , niem często się nie interesuje. Może być, że
W artykule o Tliemieckich siłach zbroj · Psychologja politycznego myślenia mas. którzyby przekonywali raczej swe- jest to obliczone właśnie na przezwycięże
wódców,
nych, zamieszczonym w poprzednim nume- Demokracja jako z istoty reprezentacyjna.
moralnemi zaletami, niż rze· nie obojętności mas i na zmuszenie ich do
osobistemi,
mi
wyoluęgi
cyfry
niektóre
jednomandatowe
czy
Wielo
oświetliliśmy
Pnwdy"
rze 11
czowemi argumentami - albo skaz!my jest rzeczowego i objektywnego roztrząsania zaborcze.
budżetu Reichswehry na rok 1927. Z wybrak popularności. Partja z niejasnym gadnień ustro}owo - państwowych, społecz
na
,
wodów tych przypominamy, że budżet wojJednym z często przeciw demokracji wy- j programem, ale posiadająca godnych zaufa- nych i gospodarczych. Nie mniej w praktyskowy Niemiec na rok 1927 wyniesie 707 mi)jonów marek. Budżet wojskowy cesarstwa taczanych argumentów jest kult niekompe- 1 nia czołowych mężów, daje większe gwaran- ce następuje dezorjentacja ogółu i pomieszaniemieckiego, obliczony na sześciokrotnie tencji. Panowanie większości - pisze Lec- ' cje (nawet przeciwnikom) aniżeli partja o , nie, na którem zaczynają, żerować demagoky - jest panowaniem ignorancji, ponieważ precyzyjnym programie, ale bez duchowych gja i agitacja. Każdy program ma wtedy inwiększą armję pokojową, niż obecna Reichsterpretatorów, naginających go do upodobań
wehra wynosił w roku 1912 - 1,297 miljo- właśnie biedni i jednocześnie ciemni stano- przywódców.
środowiska, w jakiem jest przeprowadzana
·
jednak
a
lud,
drugiej
przez
Z
ludności.
część
Nieuświadomione
największą
wią
zalenów marek. Niemcy obecne posiadają
dwie 17 procent przedwojennej armji i floty, strony przysłowiową stała się nieomylność nurtujące potrzeby, prowadzą masy dopiero 1 przedwyborcza propaganda.
z chwilą, gdy wcielą się w symbol-osobę. 1
Naogół jednak masy orjentują się w wy-a wydają na ten drobiazg 54 procent tego, opinji ludu. (Vox populi, vox Dei).
apo
bezwzględna
zarówno
jest
sensu
Takim symbolem jest Mussolini dla idei fa- ! borze list nie według programowych informa
Bez
okrągło
więc
co wydawali przed wojną - a
trzy razy więcej niżby powinne wydawać, logja mas jak i dopatrywanie się w demokra szyzmu. Il duce stanowi siłę faszyzmu. Ca- cyj, ale według osób przywódców partyj,
gdyby swoje siły zbrojne utrzymywały w gra cji ~iebezpieczeństwa dla woli;ioś~i i cywili- ły kierunek jest tak przeniknięty personal- osób kandydatów, osób agitatorów i osób
nicach wskazanych przez Traktat Wersalski zacii (Macanlay). Utrzymywame się obu po- nemi walorami, że postradanie osoby - wo- tych, którzy w gronie znajomych mają zai były tak pokojowo u sposobione jak pięknie 1 glądów, mimo ich krańcowej rozbieżności, dza byłoby wielkim kryzysem całego faszyz- miar głosować na daną listę.
Głosowanie na listy i programy wychodzi
mówi i śpiewa tenorem p. Streseman (P. 1 dowodzi, że każdy z nich zawiera część pra- mu. Silne i wpływowe partje tworzą nie
Streseman należy do drezneńskiego towa- 1 wdy, że pewne fakty przemawiają za jed- programy, ale utalentowani i pociągający z zasady kompetencji ogółu do merytoryczrzystwa śpiewaczego i jest tego towarzystwa nym, inne za drugim poglądem. R.?zbieżność przywódcy. Masy pytają przedewszystkiem nych, rzeczowych rozwazań, w praktyce
tę wyjaśnia zbyt szybkie i nieuzasadnione
o to, kto partji przoduje i kto do partji nale- zaś jest usankcjonowaniem niczego innego
drugim tenorem).
1
pomieszania
z
wyrasta
a dopiero następnie jaki jest jej pro- jak właśnie kultu niekompetencji. Głoso
które
ży,
uogólnienie,
I
budNa zasadzie cyfr z roku 1912 i cyfr z
dwóch rodzajów kompetencji: 1) kompe- gram. I to jest zgodne z psychologją ich po- wanie na listy wychodzi z nawskroś fałszy
źetu na 1927 rok, · stwierdziliśmy, że 100-ty1
tencji w roztrząsaniu polH.ycznych, ekonomi litycznego myśl~~ia osobowem~ sym~o!ami, 1 wej koncepcji demokracji bezpośredniej,
sięczna Reichswehra wydaje grubo więcej
na cele szkolnictwa i wyszkolenia, niż wy- cznych i społecznych spraw, związanych z a nie rzeczowem1 i rozumowemi (mmeJ lub przypuszcza zdolność mas do racjonalnego
życiem państwa i 2) kompetencji w doborze
więcej ogólnemi sprawdzianami.
wypowiadania się w sprawach politycznych,
dawała na ten cel przedwojenna armja nieuczciwych, godnych zaufania i fachowych
· k a.
W każdej sytuacji, gdzie ogół jest posta- gospodarczych · i społecznych. I właściwie
m1ec
osób - przedstawicieli.
Dziś zobaczymy, że więcej wydaje także
wiony wobec zadania rozumnego rozwiąza ten system jest zaprzeczeniem bezpośrednie
kom
:że
wątpliwości,
ulegać
nie
się
Zdaje
rozdziałonia trudności, wobec konieczności decyzji w go wyboru reprezentantów, jest reprezentai na inne rzeczy. Przyjrzyjmy się
wi budżetu Reichswehry na rok 1927, petencje pierwszego rodzaju szerokie masy sprawach rzeczowych, bezosobistych i bez- cją partyjną. Sprzyja rozkwitowi demagogii
nie posiadają. Przy dzisiejszem wyspecjali- pośrednio nie naruszających interesów oby- i partyjnictwa.
zatytułowanemu: „VI/ affen und Munition"
zowanem życiu większość spraw socjalnych wateli, tam jest niekompetentny, bezradny
Masy nie da się zmusić do myślenia ab(broń i amunicja).
i gospodarczych, o pierwszorzędnem dla i zdezorjentowany lub obojętny. „Niemo· strakcjami, programami i ideami, aby wybór
Otóż należy wiedzieć, że w myśl Traktatu Wersalskiego Reichswehra może mieć państwa znaczeniu, jest zbyt odległa od co- żliwością jest prawie - pisze Cooley był trafny i nie dorywczy, musi jej być dane
102,000 karabinów i po 400 ładunków na ka- dziennych, praktycznych zajęć ogółu i wy- przeprowadzić powszechne i rozumne gloso· wybierać między osobami, a nie partjami.
rabin, że nie wolno posiadać Reichswehrze myka się z pod rzeczowej jego oceny. Dzi- wanie nad bezosobową (impersonal) sprawą
Okręgi jednomandatowe, jak również sysiaj, kiedy do funkcjonowania państwa po- taką, jak poprawki konstytucji, które w wię stem preferencjalizmu, czyli możność przeciężkiej artylerji, ż.e artyleria polowa niemiec
ka może obejmować tylko 204 dział kalibru trzeba specjalistów: polityków, prawników, kszości naszych stanów (mowa o Stanach sunięcia przez wyborcę kandydata na pierw7,7 cm. i 84 haubic kalibru 10,5 cm., a zapas ekonomistów, finansistów i t. d. masy nie są Zjed. Ameryki) winny być poddane pod gło sze miejsce listy, są bardziej uzasadnione
amunicji nie może być większy niż 1000 na- uzdolnione do decydowania w formie refe- sowanie ludu".
psychologją politycznego myślenia szerokich
Często twierdzi się, że masy myślą barbojów na jedno działo, że wreszcie nie wolno rendum w sprawach państwa, z wyjątkiem
niewielu kwestyj, mających bezpośrednie dziej uczuciowo niż izolowane jednostki; że mas.
utrzymywać żadnych zapasów mobilizacyjJ. Chałasiński.
życiowe znaczenie i na tej drodze dającycli
sąd ich nigdy nie jest bezstronny, a zawsze
nych.
Zatem ten rozdział budżetu może obejmo- się jedynie rozwiązać (plebiscyt ś,ląski, ple- wypływa z miłości lub nienawiści. Co wię
biscyty nad prohibicją alkoholu).
cej jest on tak zmienny, że ulubieńcy ludu
wać tylko koszty amunicji, zużytej na ćwiPROFESOR SERING.
bezpośredniego
do
mas
niezdolność
drżeć muszą, by nie popaść w jego
Ta
i
zawsze
zniszczonej
palnej
broni
koszty
i
czcnia
Nawrócony rzecznik reformy rolnej.
niełaskę. Pogląd ten, oparty na zbiorowych
udziału w ustawodawstwie współczesnego
zużytej w ciągu roku. W porównaniu z roświat naukowy w początkach
Niemiecki
błędny,
jest
lokalno-polpsychozach,
naszego
z
wynika
rewolucyjnych
nie
kie.in 1912, fidy uzupełniać trzeba było amu- państwa
stycznia b. r. składał ~cz:nia jednemu z
gdyż identyfikuje ogół (lub tylko część) obynicję zużytą na ćwiczeniach i manewrach ol- skiego analfabetyzmu, ale wiąże się ze speb::-zymiej armji cesarskiej, gromadzić zapasy cjalizacją życia i funkcyj państwowych, wy- wateli z tłumem, a opinję ogółu z impulsyw- najwięks.zych ~ pośród_ s1e~ie, pr~fesoro.~i
przygotowania. nem działanie1p tłumów. Łatwo zauważyć Ms.ksow1 S er 1ngow1, ktory ukonczył s10mobilizacyjne, wystawiać coraz nowe pułki magających zawodowego
.
, .
i baterje, budować coraz nowe modele ar- Obserwując nastroje i opinje przedwyborcze różnicę między sądami podnieconego tłumu I dmy dziesiątek ~at życia.
l · Prof~sor Sen?-g, u;zo~y o sw1at.ow~J s~amat ciężkich, czynić kosztowne próby i do„ w różnych pod względem stopnia wykształ wiecowego, a opinją publiczną.
wie, zaJmował się głow~e ~agadrue~ami z
Abstrahując więc od chwilowych i odruświadczenia - wydatek obecny z tego roz- cenia sferach społecznych, nie można nie
ulec wrażeniu, że sądy w kwestjach pań chowych postaw tłumu można stwierdzić, że dziedziny rolnictwa i polityki agrarne). Dłu
działu powinien być minimalny, a w najgorszym razie nie wyższy, niż 17 procent wy- stwa, wydawane przez przeciętnego chłopa, a la longue opinje ogółu odnośnie do d~iała- gi szere~ lat p:zed W~Jną występow~ł z. arg.u:
. przeciętnie inteligentnego mieszczanina, zie- czy społecznych i politycznych są prawie za- mentami nauki prz~ciw maJo~a~om 1 w1elkieJ
datku przedwojennego.
mianina i urzędnika (poza jego specjalno- wsze trafne i sprawiedliwe i nietylko opar- własności ziemskieJ, uz:1sadn~a}ą~ gospod~r:
rzeczywistości?
w
jest
A jak
Wydatki na broń i amunicję wynoszą w ścią) pod względem ignorancji, ciasnoty ho- te na ocenie ich moralnych walorów, ale czą konieczność rozwoJU drobne} własn~sc1
wiejskiej i ma~ych kol~n~j i far~ chłopskich.
ryzontów i kąta widzenia są blizniaczo po- także fachowych kwalifikacyj.
miljonach marek:
wyróżnicy
dużej
formalnie
Mimo
był J.ednoczesme nam.iętnym zwodobne.
Prz-y:t~m
marek
rz~czo
milj.
106,4
decyzjach
w
1927
mas
roku
w
Niekompetencja
kształce:rtia (szkoła powszechna - uniwersy wych (gospodarczych, politycznych) pań- l~ni:i~iem .rolmczy~h ceł ochronnych w prze88,3 milj. marek
w roku i912 Póprostu nie do wiary - ale tak jest. tet) pod względem rzeczowości i kompeten- stwa, a trafność i niemal nieomylność ludu ciwienst~1e do Lu1.o Br e.n t. a n o.
f:ó t.ez. ol?rzymie. wra~erue wywarło, gdy
Siły zbrojne zred 1.ikował Traktat Wersalski cji różnią się niewiele. I aczkolwiek pożą
w doborze osób - przedstawicieli uderzyła
trzy
szescdzies1ęc10s1edmio~etm starzec do 17 procent stanu z roku 1912 - wydatki ' da'ny jest najwyższy poziom oświaty w kra- już wnikliwy umysł .Montesquieu'a.
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skowe, tajne magazyny broni i amunicji, roz- mianego elementu, aniżeli przeciętny ze tów. Tutaj jest on na wysokości zadania.· 1 stronnictw, przechodz~c do porz.ądku d~1enbudowa floty powiei:rznej zamaskowana roz- szkołą powszechną mieszczanin lub rolnik; B ·
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slawionych z analogicznemi pozycjami z ro- ki, by gwarantował
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1 myślał Rousseau pisząc: Lud znacznie rza.ze .wywrze decydujący wpływ na prakUtrzymanie dział i narzędzi arty11
11 Jeżeli jest prawdą, _ pisze Cooley _ ~1sze,
człowyborze;
w
zyc10wą.
się
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myli
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niż
księcia
od
ludzi,
dziej
raczej
sądzi
ludzi
odświewiększość
że
czyszczenie,
Ieryj8ldch,
212 wieka prawdziwie zasłużonego spotyka się
5,7
żanie i t. P·
idee, to możemy powiedzieć, że demokraty- ~--------------------.
w ministerstwie (monai-chji) tak samo rzad- czne społeczeństwo jest reprezentacyjne nie '
Zakup, przechowanie, utrzymanie
ł\ktualnel
Świeżo wydane!
17,9 15,7 ko, jak głupca na czele rządu republikań- tylko w polityce, ale całej swej myśli. Wszę
amunicji artyleryjskiej
skiego". Wiąże się to z całym sposobem dzie nieliczni myślą i działają za resztę i isto
Utrzymanie i kon~erwacja broni
Do nabycia w każdej ksi~garnil
myślenia mas.
ręcznej i karabinów maszynotą demokratycznej metody rządzenia nie jest
wych w oddziałach i magazyTadeusz ·Rnłoni łłłk:
bt.:zpośredni udział ludu w wielu sprawach,
abnie
myślą
masy
życiu
politycznem
W
nach
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zmiany
możności
świadomej
utrzvmanie
ale
strakcyjnemi, rzeczowemi kategorjami, ale
•
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Flota wojenna jest nieco skromniejsza. osobami. 11 Masy - pisze Cooely - bogate
wykonywanie bezW roku 1927 zamierza na broń i amunicję czy biedne, są niezdolne do pojęcia prawdy
przez
ją
Udział we władzy przez wybór reprezenwydać 33,4 milj. marek. W roku 1912 flota w jej abstrakcyjności, ale osiągają
Tirpitza sześciokrotnie większa, uzbrajają- osobowe symbole". Ludzi - symboli poszu- tantów jest podstawowem prawem politycz- . ' Ili
Ui'all
W
W
ca łodzie podwodne, gromadząca zapa.sy mo- kuje ogół w polityce i kieruje się niemi w nem demokracji, a głosowanie powszechne
bilizacyjne, wydała na ten cel 30 miljonów swoich własnych orjentacjach. żaden pro- dogmatem współczesnych demokratycznych 1
marek.
konstytucyj. Jako ultra demokratyczne doI. Ustawodawstwo szkolne. · Szkoły
się często wielomandatowe okręgi wyłącza
sojusznikom,
znane
być
Cyfry te muszą
powsze<:hne. Seminarja nau<:zy<:iel·
Nam w Pols~e w locarneńskiego ducha borcze z głosowaniem na li8ty i proporcjomusi wiedzieć o nich Briand w Paryżu i
skie. S::koły zawodowe. Il. Program
Chamberlain w Londynie - a jednak ci to · stukanie pokojowe wierzyć nie wolno, bo nalnym podziałem mandatów. Wysuwa się
oświatowy rządu. Zagadnienie szkoły
dwaj wielcy spirytyści wywołali ducha z Lo- 1 pocóż u licha Niemcy wydawaliby o 25 pro- przytem \\7Zględy polityczno-partyjn e.
siedmioklasowej. Rada Wy<:howania
Pominąwszy uprzywilejowanie większych
carno, który nakazuje wierzyć w pokojo- ' cent więcej na broń i amunicję, niż wydawał
Narodowego.
partyj i inne momenty polityczne, jakie tu
wość Niemiec, w zaniechanie przez nich wiei i Kaiser, który nie taił się z zamiarami zawoCena 1 złoty 80 gr.
występują, kwestję wielu czy jednomandatokich zamiarów odwetowych i rewindykacyj- ! jowania świata?
-6I
T. B.
wvch okręgów wvborczych można również
nycb...

.Jeszcze o zbrojeniach
niemieckich
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można ożywić

ruch ·budowlan:;
w ·miastach?

Badając
·wysiłki sfer rządowycłi i spoIecze1istwa w sprawie rozbudowy miast polskich i zażegnania kryzysu mieszkaniowego
w okresie lat ostatnich, musimy przyjść · do
przekonania, że w całej dotychczasowej akcji uwidacznia się brak myśli przewodniej
i konkretnego, pozytywnego planu, któryby
dawał rękojmię, że wyjdziemy z tej syttfacji tragicznej, w jakiej znalazły się prawie
·wszystkie nasze miasta po wojnie wszech-:
swiatowej.
Wręcz nikłe wyniki
akcji budowlanej,
rozpoczętej na zasadzie szczęśliwie pomyś
ianej, lecz mylnie interpretowanej ustawv o
rozbudowie miast z dnia 29 kwietnia 1925
roku, każą przypuszczać, że główną przyczyną tego było pozbawienie całej imprezy zasadniczej rzeczy, jaką jest rentowność interesu. Budujemy za drogo; budujemy obiekty

3) Materj ały budowlane winny iść na budowę bezpośrednio od producentów, pomija-

Str. !J

Egzaminy
Niejeden z czytelników, przeczytawszy
tytuł, pomyśli sobie, że właśc.iwie niema
już o czem mówić, punkt bowiem piąty zasadniczych tez, ogłoszonych przez Ministerstwo W. R. i O. P., a dotyczących reformy
ustroju szkolnictwa, głosi: egzamin dojrzałości ma być zniesiony, natomiast mają obowiązywać egzaminy wstępne do gimnazjów,
względ~ie do . uczelni akademickich, dostosowane do poziomu właściwych uczelni.
ten

dojrzałości
moment drugi.

Chodzi bowiem o prawie oo najodpowiedniejszy dobór tych ludzi, którzy za lat kilka po skoń
tzeniu wyższej uczelni tworzyć mają skarb
przedewszystkiem duchowej kultury pań.
stwa. Z tym momentem selekcyjnym liczą
się i to może
jeszcze bardziej, niż to się
dzieje obecnie, projekty ministerjalne. Znosi się egzaminy dojrzałości po skończeniu
gimnazjum, ale wprowadza się egzaminy
wstępne do gimnazjum i egzaminy wstępne
do wyższych uczelni. Z tego wynika, źe
przez to sito egzarrJ.nacyjne przesiewać się
będzie nie raz, ale dwa razy w ciągu dwóci1
lat, że zatem chodzi nie o ułatwieni2 dostę
pu do uniwersytetu, ale raczej o utrudnienie, by naprawdę tylko najlepsi, najbardziej
uzdolnieni do pracy uniwersyteckiej mogli
, stanąć do przyszłej twórczej budowy ,pań
stwa.
stateczną selekcję,

jąc pośredników, i dostawa na miejsce budowy musi się odby~ać środkami zmechanizowanemi.
· ·
4) Koszty ogólne budowy powinny ulec
redukcji drogą skasowania dla przemysłu
bądowlanego
podatku · obrotowego i opłat
stemplowych, oraz zmniejszenia kosztów adI rzeczywiście, nie byłoby o czem mówić,
ministracji przy masowej produkcji i odpo- gdyby naprawdę egzamin
dojrzałości został
wiedniem wykorzystaniu sezonu budowlane- natychmiast zniesiony. O tern jednak niema
go.
mowy, punkt bowiem ósmy wspomnianych
5) Działalność samorządów miejskich tez wyraźnie mówi,: reforma winna być reawinna iść w kierunku przydzielania dla bu- lizowana z energją, ale zarazem z calq oglę
dowy domów mieszkalnych odpowiednich dnością, przy zachowaniu zasady stopnioterenów miejskich, przygotowania tych tere- wego, ewolr,zcyjneP,o
przekształcania szkoln~w dla ośrodków mieszkaniowych,
prze- nictwa istniejącego.
prowadzania ulic, kanalizacji, oświetlenia i
gazu i dogodnych środków komunikacji.
Z tego wynika, że gdyby nawet projekt
przeważnie nieodpowiadające zdolności pła
Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju o·
ministerstwa
utrzymał się w całości, gdyby i
Dla sprawdzenia możliwości obniżenia
tniczej społeczeństwa i to jest główną przcświetlenie zamierzonej
przez ministerstwo
go
w
niczem
nie
zmieniła
projektowana
konkosztów obecnych o 25 procent przepatrzmy
~zkodą do uzyskania kredytów zagraniczreformy
popsuje
niejednemu
przeciwnikowi
ferencja
łachowców
i ciała ustawodawcze,
nych, bez których szybkie zażegnanie kryzy- szczegółową kalkulację kosztów własnych zniesienie egzaminów dojrzałości może na- egzaminów dojrzałości humor, skoro sobie
su mieszkaniowego w Polsce nie może mieć jednego metra sześciennego według danych I stąpić dopiero za lat kilka. Z chwilą, kiedy uświadomi, że projekt przygotowuje drogę
Związku
Przemysłowców
Budowlanych w
widoków powodzenia.
bardziej ciernistą od tej, którą tworzą dzisię za zasadę przyjmuje stopniowe, ewoluRozdrobnienie dotychczasowycłi fundµ- Polsce. - W analizie kosztów robocizna sta- cyjne przekształcanie szkolnictwa istnieją siejsze regulaminy. Ale właśnie ten i tak ro6zów. przyznanych na budowę domów mie- nowi obecnie 42 procent kosztów całości, co cego, mowy być nie może o tern, aby w pew- zumiany projekt, jeśli chodzi o stosunek do
szkalnych, między poszczególne kooperaty- dowodzi, że przemysł budowlany nie jest nej chwili stworzono próżnię, aby bez odpo- szkół wyższych, stwierdza fakt głębokiego
zatrudnia niepotrzebnie
wy i spółdzielnie, częstokroć stworzone ad zmechanizowany,
przemyślenia przez ministerstwo stosunków,
wielką
ilość
robotników
niewykwalifikowa- wiedniego przygotowania usunięto odrazu które wytworzyło dzisiejsze
hoc w tym celu, sprowadziło całą akcję do
łatwe przechopewne
obowiązujące
formy
szkolne.
W
każ
uzyskania w przyszłości, gdyż większość do- ' nych i. transport · materjałów odbywa się dym razie przed ostatecznem zniesieniem dzenie przez szerokie wrota maturalne. Himów jest jeszcze w stanie surowym, około ludźmi. Zagranicą na zachodzie stosunek ro- egzaminów dojrzałości
perprodukcja pseudointeligencji, zalewanie
musiałyby zostać
2500 lokali mieszkalnych, wtedy gdy ze- bócizny w kosztach całości budynku nie wprowadzone
wyższych uczelni przez masy młodzieży w
pewne
formy
przeisc1owe,
•
przekracza 35 procent i do tego trzeba dą
środkowana budowa dużych objektów z mazwolna przygotowujące szkolnictwo średnie r.gromnie wielu wypadkach niedostatecznie
żyć. bezwzględnie. Zmechanizowanie budowy
łemi lokalami powiększyłaby
ilość nowych
przygotowanych w źle uposażonych i źle wyprzy ~asowcj produkcji da bezwarunkowo do nowych warunków.
nieszkań przynajmniej trzykrotnie.
·
posażonych,
nie stojących na odpowiednim
Między innemi musiałoby nastąpić rozProwadzona w ten sposób i w takiem potanienie na całości od 10 do 15 procent.
poziomie szkołach średnich, cora7. słabszych
W rubryce materjałów koszty cegły wy- wiązanie zagadnienia uprawnień, związanych obecnie z powodu ciężkiego kryzysu finansotempie akcja budowlana nie może zaspokoić
szybko potrzeb licznych rzesz bezdomnych i noszą około 16 procent kosztów budowy. z różnemi świadectwami szkolnemi, opraco- wego, załamywanie się mł·Jdzicży akademicfaworyzuje grupy i jednostki, posiadające Obecna c.e na cegły w Warszawie około 80 wanie programu egzaminów gimnazjalnych, kiej w czasie studjów (około 10 OOO akadezł. za tysiąc franco plac budowy jest średnio
egzaminów do wyższych uczelni i t. p. Po- mików rokrocznie rezygnuje ze studjów wyż
wpływy w sferach miarodajnych.
o 25 procent droższą od cegły z prowincji i nieważ jednak te wszystkie prace związane szych w ciągu studjów), brak stanowisk dla
Że sytuacja mieszkaniowa
prawie we l musi być zmodyfikowaną przy
zmechanizo- są z reformą całokształtu ustroju, a pi,e rwsze tych nielicznych nawet, którzy kończą te
wszystkich miastach Polski jest nienormalną ,
waniu produkcji, Tak samo piasek, żwir do- egzaminy do gimnazjum, które będzie odpo- wyższe stud ja, oto wyniki obecnego stanu,
i wpływa ujemnie na fizyczne i moralne ży
starczany z' Wisły środkami prymitywnemi, wiadało obecnej kl. VII i VIII, mogą się od- który 15 OOO „dojrzałych" ludzi wyrzuca co
cie społeczeństwa, dowodem tego są grasukalkulują się niepomiernie drogo.
I być najprędzej za lat cztery, gdyby reforma rc:ku na bruk życia. Zmienienie biegu tej
jące stale epidemje, no i dane statystyczne,
Przy należytej organizacji zakupu i do- szkolna weszła w życie . już od września chlgle jeszcze modnej fali, utrudnienie doktóre dla jednej Warszawy wykazują, że
blisko ćwierć ludności stolicy mieszka nie- stawy materjałów budowlanych, masowej 1927, v.r.obec tego w najlepszym razie dopie- stępu do wyższej uczelni, a skierowanie na
higjenicznie, gdyż f>O 4 i więcej osób w jed- ł' produkcji . znormalizowanej stolarszczyzny. ' ro za lat sześć egzamin dojrzałości wygaś drogę innych zawodów, które wymagają
z łatwością da się osiągnąć w rubryce mate- , nie sam przez się. A choćby nawet w mię :ównie uidolnionych ludzi, ale uzdolnionych
nej izbie.
Wobec takiego stanu rzeczy, wybtidowa- ! rjałów potanienie od 20 -proc. do 30 proc., co . dzyczasie zmieniano jego kształty, to jed- w innych kierunkach, niż tego żądają wyż
nie jak najprędzej większej ilości lokali w kalkulacji na 1 metr 8 budowy wyniesie re- 1 nak śmiało jeszcze można mówić o egzami- sze uczelnie, oto myśl przewodnia pn~jektów
\ nach dojrzałości. Dlatego uważać należy za reformy ustroju szkolnictwa. Ze zniesienia
mieszkalnych staje się kwestją palącą i ma- dukcję ceny od 8 proc. do 12 proc.
mocno przedwczesną radość przeciwników,
jącą już charakter nie tylko lokalny, lecz
Nakoniec koszty ogólne wynoszą obecnie a smutek zwolenników egzaminu dojrzałości. egzaminów dojrzałości cieszyć się mogą tylko ci, którzy wybierają inną drogę niż uniogólnopaństwowy. Drugim ważnym argu- około 20 proc. kosztów budowy. Z tej ru- ·
mentem, przemawiaiącym za natychmiasto- bi-yki pożądanem jest zmniejszenie świad Zniesienie egzaminów dojrzałości odczuwają wersytecka dla swej karjery życiowej.
wem podjęciem budownictwa na wielką ska- czeń socjalnych na Kasę Chorych i ubezpie- bowiem jedynie ci, którzy rezygnują z wyż
szych studjów.
Tę myśl zasadniczą powinmsmy rozwa·
lę jest fakt niezaprzeczony, że akcja budoczenie od bezrobocia, oraz skasowanie podatżyć, a jeśli uznamy ją za słuszną, obowiąz
wlana, wywołując rozwój przemysłu i w in- ku obrotowego i stemplowego dla przemysłu
Wogóle konieczną rzeczą jest uświado
nych gałęziach, nie tylko może zlikwidować budowlanego. - Dążąc do stawek kosztów mienie sobie, że reformy szkolne nie mogą kiem naszym jest dążyć, by już dziś w obeczup.ełnie bolesną sprawę bezrobocia, lecz da
ogólnych na zachodzie, gdzie one nie prze- się odbywać z dnia na dzień, że nie mogą nych warunkach powoli zbliżać się do tego
nam możność wejść nakoniec na drogę pra- kraczają 12 proc. koszt~ całości, otrzyma- być robione z pieca na łeb. Wyraźnie to celu, by obecne egzaminy dojrzałości pod
widłowego rozwoju gospodarczego.
, my potanienie około 8 proc. od ceny obecnej. zresztą podkreślił w jednem z przemówień tą wielką odpowiedzialnością doboru jak najodpowiedniejszych sił prowadzić, tak interZe wszystkich przesłanek powyższych do '
Sumując obniienie kosztów w poszczegól- , swoich obecny minister W. R. i O. P. dr. G. pretować obowiązujący .
regulamin i tak go
1
chodzimy do wniosku, że primo, budujemy nych rubrykach, osiągniemy ogólną zniżkę Dobrucki, oświadczając, że reforma ustroju
wykonywać.
Regulamin
ten może nie jest
za drogo, sekundo, budujemy objekty duże, cen obecnych budowy, przekraczającą preli- szkolnego odbyć się musi w ciągu całei,!o
bez
błędu, ale tkwi w nim głęboko pomyśla
luksusowe na co w obecnej sytuacji w kraju minowaną powyżej stopę 25 proc. całości.
szeregu lat. Jakiś rok 1945 czy w nailep- na zasada
nietylko uwzględniania, ale
szym razie 1940 ujrzy ostateczne rezultaty
nie mamy prawa.
wprost wydobycia i wytworzenia bujnej i
Wychodząc z założenia, że możemy budo dzisiaj dokonywanej reformy.
Akcję rozbudowy miast oprzeć trzeba na
wać znacznie taniej niż dotychczas,
a tern
i bogatej indywidualności ucznia, który przez
przyszłość
jedynie na następ!.ljących wyty- samem nic nie przekraczać ramek rentownookazanie własnego kierunku myśli pragnie
A
zatem
można, a nawet trzeba mówić o
cznych, a mianowicie: budować musimy tak śi::i interesu, musimy uświadomić sobie, że
wstąpić na wyższy szczebel kulturalnego
egzaminie
dojrzałości.
I
tak
też robią ci,
tanio, by spłata amortyzowanej pożyczki na wykonaniem tak doniosłego planu jakim jest
którzy spokojnie, kzeźwo i bez zacietrze- rozwoju. Trzeba tylko umieć i chcieć te
budowę nie przekraczała zdolności płatni:zej
niecierpiąca zwłoki rozbudowa miast polskich
wienia patrzą się na sprawy szkolne. Nie- wartości wydobyć, trzeba umieć i chcieć do
przyszłych lokatorów, a następnie budować
powinna się zająć specjalna instytucja, opar- dawno radzili nad nią dyrektorowie szkół wydobycia tych wartości przygotować przez
objekty o małych lokalach nieprzekraczają t?- na inicjatywie prywatnej i wydatnej polata szkolne.
średnich okrę)!u szkolnego krakowskiego, w
cych dwu-, trzypokojowych mieszkań, dla mocy rządu.
; tych dniach zbierają się na narady w spraudostępnienia ich jak największej ilości bez1
Nowe zatem projekty nie są zerwaniem ·
wie egzaminów dojrzałości dyrektorowie i 1
. Przykłady rozwoju akcji budowlanej na 1
domnych.
zachodzie, gdzie kwestją zażegnania kryzy, delegaci rad pedagogicznych szkół średnich czy potępieniem obecnego f.tanu, nadają tylKoszty budowy domów robotniczvch łą su mieszkaniowego po wojnie zajęto się dale- okręgu szkolnego łódzkiego.
ko kierunek pracy już rozpoczętej i zbudocznie z placem nie powinny przekraczać ko wcześniej od nas, wyraźnie przemawiają
wać pragną dalsze, jeszcze głębiej w życie
przy obecnych stawkach zarobkowych zło za oddaniem cą.lej akcji w ręce specjalnie na
sięgające ogniwa nowoczesnej myśli pedaJeśli się mówi o egzaminie
dojrzałości,
tych 30 za 1 metr sześcienny budynku, a , ten cel utworzonego Towarzystwa, które je- j
gogicznej. Dyskusje zatem na temat egzamito
trzeba
zdać sobie jasno sprawę z całego
dla typów domów mieszkalnych dla · pracu- dynie mogłoby sprostać zadaniu, wprowadza
szeregu zagadnień z nim związanych. Egza- nu dojrzałości nie są bezcelowe. Przeciwnie
jącej inteligencji średnio zł. 37.50 za jeden 1
! jąc budowę domów mieszkalnych, na tory
min dojrzałości bowiem z jednej strony da- głębokie zastanawianie się nad nim, obsermetr sześcienny.
masowej fabrykacji.
je pewne uprawnienia czy to . do wyższych wowanie wyników i wyciąganie wniosków na
Ponieważ koszty obecne domów robotni- · Ukonstytuowanie się podobnego Towarzy- uczelni czy do urzędów lub instytucyj, speł przyszłość jest rzeczą konieczną. Zresztą dyczych wynoszą średnio 40 zł. za 1 metr sze- stwa przy wydatnym udziale Rządu dla roz- nia zatem rolę urzędowego dokumentu, o- skusja ta odbywa się nietylko u nas w Polścienny, a dla typu drugiego łącznie z plabudowy naszych miast na najbliższy okres twierającego młodzieńcowi drogę życia w sce, o reformie egzaminów dojrzałości racem przeciętnie 50 zł., to widocznem jest ko- dziesięcioletni jest sprawą ogólnopaństwowe pewnym kierunku, z drugiej strony jest pe- dzą we wszystkich prawie kulturalnych pań
nieczne obniżenie obecnych kosztów mini- go znaczenia, gdyż nie przeszkadzając w ni- wną formą kontroli szkół, to znaczy pracy stwach, bo wszędzie wojna zmusza do rewimum o 25 procent - wtedy dopiero budo- czem wszelkim dotychczasowym poczyna- tak nauczyciela jak ucznia, a przedewszy- ! zji przedwojennych tradycyjnych form. O
wa domów mieszkalnych będzie interesem, niom może radykalnie- uzdrowić tak bolesne stkiem rozwoju duchowego ucznia. Dla sze- tern zaś, jak te sprawy przedstawiają się zagwarantującym spłatę z amortyzacją kredyniedomagania naszego życia jak głód miesz- rokiego ogółu ważniejsze znaczenie ma mo- granicą, mówi obecnie dr. Adam Ziele1kzyk
tu długoterminowego.
kaniowy, bezrobocie i zastój w przemyśle bu- ment pierwszy, dla ludzi, głębiej wnikają w „Muzeum" w pracy p. t. „świadectwo dojCzy możebne jest obecnie takie obniże dowlanym, pociągający za sobą stagnację i w cych w istotę sprawy, główną rolę odgrywa rzałości a wstęp do szkół akademickich".
nie kosztów budowy? Stanowczo twierdzę, innych pokrewnych gałęziach przemysłu. że tak, lecz przy zachowaniu następujących
Jak zatem z tego królkiet~o artykułu wiZ chwilą działania nowoutwotzonego Towawarunków:
\.
dzimy, projekt „zniesienia" egzaminów dojrzystwa rola dotychczasowych czynników,
1) Budowa domów i produkcja materja- realizujących ustawę o rozbudowie miast z
rzałości stanie się dopiero pobudką do dyfów budowlanych i elementów budowli mu- dn. 29-4 1925 r. ograniczyłaby się do udzieskusji, bo to „zniesienie" nie takie proste
szą być masowe, zmechanizowane i znormai nie tak bardzo ponętne, jak to się napozór
lania kredytów na wykończenie wszelkich 1
lizowane.
zdaje zwłaszcza tym, którzy myśleli, że orozpoczętych w ostatnich latach budowli i do
2) Wydajność robotników budowlanycłi wydatnej pomocy na remont i nadbudowę
znacza ono zniesienie kontroli lub doboru.
winna być podniesiona drogą: a) przedłuże starych domów dla zahamowania szybkiej
Istota „zmes1enia" egzaminu
dojrzałości
nia dnia pracy w przemyśle budowlanym, ich rujnacji. ,
tkwi znacznie głębiej i dlatego dużo jeszcze
jako sezonowym; b) zastosowania akordów
o niej mówić wypadnie.
(Warszawa)
i premij; c) wprowadzenia w życie ściśle
~
Ni,,_
Inż. Wacław Ostrowski.
opracowanej organizacji pracy,
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As propagandy
Obok książki, prasy, ulotki, bibuły agitacyjnej wszelkiego autoramentu, wreszcie
kinematogrraf zajmuje w
słownej agitacji dziedzinie agitacji socjalnej, etycznej i moralnej poczesne miejsce, z roku na rok wywspółzawodniczącym
się w tym
suwając
wyścigu środków agitacyjnych na czoło, biorąc nieomal... derby. Instrument agitacyjny
niezawodny: ze względu 1) na bezpośred
niość oddziaływania, 2) na wyjątkową ekspresję, 3) na popularność bodajże bezkąnku
rencyj ną.

Podczas gdy książka, ulotka i prasa, jako działające mniej lub więcej pod otwartą
przyłbicą dzięki otwartości swej, wyjawiającej cel ,działania, liczyć się muszą z sceptycyzmem konsumentów, dobierać więc muszą argumentacji wymyślniejszej i konstrukcyjnie ś cisłej, kinematograf ma rolę .znacznie łatwiejszą, .a obfitszą w efekty. Istotą bowiem kinematografu i tarczą wyraźną i dujest wrażenio
żą, w ktqrą mierzy celnie,
wość widza, · przytem muzyczna ilustracja
daje spotęgowanie wrażeniowości i zniewala łatwiej bezkrytyczne masy.
Kinematograf jest przeto bronią agitacyjną dużego kalibru.
wyświetla
, Zależnie więc od tematów,
nych przezeń, może być zarówno cementem
społecznych i państwowych zasad, jak i dynamitem, rozsadzającym najtrwalsze żelbe
tony państwowych podwalin.
Jemu przeto i jego działalności musi być
poświęcona tak uwaga władz przedewszystkiem, jak i całego zdrowo duchowo i pań
stwowo uświadomionego społeczeństwa.
Dopuszczanie na ekran filmó;.,, niosą
cych w szerokie masy truciznę jadu i nietendencyjnie oświetlają
nawiści klasowej,
cych walkę klas na kanwie miłych napozór
scen romantycznych śród kulis artystycznych pejzażów, panoram, bogatych i powabnych reżyseryj, przepychów dekoratywnych,
jest tolerowaniem wypiekania chleba powszedniego z zatrutego ziarna. Przetrawiony,
dzięki swej bezpośredniości, w duszach naiszerszych dziś konsumentów filmowych,
nieuodwnieść on może w społeczeństwo
pornione zarazę, groźniejszą od morga bibuły, wielotysięcznych tomów ksiąg agitacyjnych, kilometrów artykułów agitacyjnych,
lub potoków mów meetingowych. t Dzięki
zaś swej ekspresji, koloryzowanej muzycznie, posłada moc długotrwałą i niezmiernie
trudną do zwalczenia z powodu braku odpowiednio silnej odtrutki, gdyż szlacłietność
w życiu jest pozbawiona sensacyjności, a
więc podstawowego składnika popularności.
Niszczyć truciznę tę duchową można tylko jak dżumę ~ zakazem wjazdu kwarantanną cenzuralną.
I zdawałoby się

napozór, że stwierdzenia
nie mówią nic nowego, że się niejako same przez się rozumieją.
A jednak!
Repertuar filmowy ostatnich dni mówi
co innego.
Na ekranie pojawiły się filmy, jak „B;ur·
łak z nad Wołgi" f „Pierwszy strzał w carat". Tło, rzekomo zapożyczone, jedno z
powyższe
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rzeczywistości,

drugie z historji, perfidnie
przykrojone do ukrytego sztychu w plecy,
uważać należy jako wysoce agitacyjne o wyraźnem i jasnem obliczu propagandy komunistycznej. Użyto w nich całego kunsztu sposobów i środków, by na ja:skrawem tle sensa
cyjności podać jad i nienawiść klasową, rzucić kość niezgody społecznej, ilustrując nę
jako pochodną przepychu i ·
dzę jednych,
niefrasobliwości życiowej . drugich, przeciwtamtym. Obłudnie, nie nastawiając tych zywając po imieniu, mówi się, że dostatek
burżuazji jest powodem nędzy i niedoli biedoty. Burżuje są przyczyną waszej nędzy!
Śmierć burżujom - precz z inteligencją:
hasła, które Rosję zwaliły w gruzy i posiały
suto śmierć głodową i niedolę, dając agitatorom przepych i komfort życia, prześciga
społeczeństw
jących o niebo uwarstwienie
innych państw. Przeto obowiązek nasz,
świadomy nakazu szczęścia dla wszystkich
obywateli, nakazuje nam doniosłym głosem
zawołać:

Sanitarjacie

·

czuwaj!

ce-h.

Ulotki prawne
Prawa przedruku i

tłomaczenia zastrzeżone!

„

. Oto krótki bilans co ważniejszych pozycyj tygodnia.
Ale nie o bilans chodzi. W śród całej galerii typów, jakie przesunęły się przed kompletami sędziów, stanął nieznany bliżej nikomu ppułk. dr. Szarecki. Człowiek ten mówił: ,

#i' epr

uparty ptak ducha

Sezon wydawniczy, tak zwany „gwiazdkowy" przyniósł sporo nowości, co świad
czyć by się zdawało o ataku ofenzywnym pp.
wydawców na społeczeństwo, Dobre nazwiska, zaciekawiające tytuły, ładnie wydane, a niezbyt drogie książki ułożyły · się w
efektowne rozety i figury geometryczne w
witrynach, kokietując przechodniów ilością
i jakością. Jak się ten flirt udał - nie wiem,
bo wydawcy z zasady i z przyzwyczajenia
robią kwaśne miny. W każdym razie pocie
szaj ący jest fakt, że autorzy piszą, że nie zamilka lutnia w ten czas przesilenia, Z popiołów znowu powstaje feniks, uparty ptak
ducha i skrzy się nowemi barwami.
Lecz przedewszystkiem należy podkreś
oto prym wśród pilić ciekawe zjawisko szących wiodą„. kobiety! Może dzieje się
to dlatego, że rodzaj męski wysilił się w lafach wielkiej wojny i w powojennej walce
o byt, do której dołączyła się ambitna gonitwa do mety zaszczytów i stanowisk? Nie
chcę jednak zapuszczać się Ył rozważania na
ten temat, bo właśnie ubiegł mnie p. Wittlin
na łamach „Prawdy", stwierdzając i tłuma
cząc fakt oczyyvisty, że „kobiety zdobyły
s::tm·mem dziedzinę po dziedzinie". Tematem niniejszego feljetonu będzie jedynie omó
wienic dwóch debiut ów kobiecych piór, więc
zbiorku nowel Marji Kuncewiczowej „Przymierze z dzieckiem" i powieści Ewy Szelburg „Dokąd?" Obie książki wydane nakładem J, Mortkowicza (T-wa Wydawnicze
go w Warsza\\lie) jako tom pierwszy i drugi

samochodowego w X Komisarjacie P. P. w
Warszawie i skazanego wyrokiem Sądu Korpusu na trzy lata więzienia ze wszelkiemi
skutkami ustawowemi, jakie ta kara za sobą
pociąga. Oskarżony apelował. Sprawa wzbu··
dza ogromne zainteresowanie przez fakt bardzo różnorodnych głosów krytyki o wyroku.
Znów spotykamy się z tym subjektywnym
sądem, o jakim pisałem w poprzedniej ulotc;e: kwalifikuje się wyrok słowami - za mało lub za dużo.
Trieci wielki proces, to echo tragicznie
zakończonej sprawy ś. p. Huberta Lindego,
który padł z ręki sierżanta )'rzmielowskiego. Ty:tn razem przed sądem stanie Marjan
Linde i Wilhelm Bau, poprzednio już karany, obaj pod zarzutem podrobienia dokumentu· na sumę 80 tysięcy złotych. Spra~a ta
zresztą znajduje się w wydziale cywilnym
Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie powodem jest Komtejer, żądający zasądzenia
od Bau'a wspomnianej sumy. - Wreszcie
instancja odwoławcza ukończyła rozpatrywanie najciekawszej może z tych wszystkich spraw, sprawy o nadużycia poborowe,
sprawy, która głośnemi uczyniła nazwiska
Zapłatyńskiego, Fuchsa i tow . ..

- Bo czyż to nie tragedja, że z jednej
Przez pewien przeciąg czasu było tezą
niezmiernie aktualną zniesienie instytucyj a- strony za pracę w wojsku otrzymuję złoty
pelacyjnych w sprawach karnych. Zwolenni- krzyż zasługi, a z drugiej strony pociągnięty
cy tego rodzaju reformy wysuwali argumen- jestem do odpowiedzialności karnej. Będąc
ty najrozmaitsze, od życiowych (oszczęd pod tak ciężkim· zarzutem, odmowiłem przyjęcia tego wysokiego odznaczenia i dopiero
ność!) począwszy, a kończąc na naukowych
wywodach kryminologicznych. Stało się je- po w.yroku uniewinniającym Sądu Okręgo
dnak tak, iż zakusy na żywot instancyj ape- wego zdecydowałem się je przyjąć„. Ale to
lacyjnych spełzły na niczem. I stało się do- nie koniec tragedji...
brze. Ostatni tydzień w sądownictwie warWzruszenie nie pozwoliło ' p. dr. Szarecszawskiem był tego najlepszym dowodem,
mówić dalej. I nie wiemy, co byłby
kieniu
a jakkolwiek instancje odwoławcze obarczoczłowiek powiedział jeszcze, jak odten
nam
ne są nadmierną pracą, niemniej jednak gokryłby swą duszę. Nie znamy jeszcze wydnie słuzą idei czystej · sprawiedliwości.
roku, który, gdy Czytelnicy będą ten numer
Na wokandy warszawskich sądów kar- pisma mieli w ręku, będzie już powszechnie
nych i cywilnych wpłynął w tygodniu ubie- j znany. Ale dziś właśnie, dziś można stwiergłym szereg spraw, które nietylko w swoim • dzić, że kryminalistyka współczesna rządzi
czasie, lecz i dziś jeszcze żywo interesują ! się niezupełnie jeszcze doskonałemi prawaopinję publiczną. A więc przedewszystkiem I mi, niezupełnie idealną filozofją. Życie jedsłynny, od piętnastu lat nieukończony, pronostki, jej dusza, pozostaną na zawsze taces cywilny Ginsberg-Nowiński wpłynął po jemnicą - nawet dla Sądu wyrokującego.
raz bodaj trzeci do Sądu Najwyższego. W Zagadnienie winy 1 bynajmniej jeszcze nie
prpcesie tym, znanym z opisów prasy, wie- sprecyzowane w sposób 1 nie pozostawiający
lokrotnie przejawił się moment szczerego żadnych zastrzeżeń, w dalszym ciągu będzie
humoru i łzy najprawdziwsze. Role powoda powodem tragedyj takich, jaka bije z tych
i pozwanego zmieniały się tak, iż niewtaje- niedokończonych słów oskarżonego Szarecmniczeni z trudem „ułożyliby" sobie wszyst- kiego. Wina, pojęcie, o którem na zasadzie
ko w głowach. Ginsberg walczy o to, co swego sumienia sąd wydaje Sędzia, jest bezzdaniem jego, najświęciej mu się należy -'- winnością w pojęciu oskarżonego. I tak się
o odszkodowanie i ukaranie swego przeciw- rzecz miała i tutaj.
nika. A w walce tej jest tak zacięty, że
W, Warszawie jeden z cenionych powszewszelkich sposobów legalnych używa, by
chnie mecenasów rzucił hasło uczczenia pozwyciężyć. Najlepszym tego dowodem czas trwania procesu, o którym szczegóło piersiem w gmachu Sądu Najwyższego świe
wiej opowiem po zakończeniu rozprawy o- tlanej pamięci wielkiego bojownika sprawiebecnej. Drugim procesem, jaki wpłynął do dliwości, znakomitego obrońcy-kryminologa,
drugiej instarlcji, jest proces kpt. Pawlikow- ś. p. Adolfa Pepłowskiego. Każdy, ktokolskiego, oskarżonego o zabójstwo kierowcy wiek wie o ś. p. Pepłowskim, kim był i jakim
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państwowe ~
władze
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projektowi przyklaśnie.
.
tu skromne życzenia:
- O?y !en, p:ojekt był w czyn wcielony,
oby pop1ers1e sw,1etnego obrońcy było wiecznym memento tego, że w każdym przestę
pcy tkwi dusza i że sam fakt postawienia
kogoś ~a kratkami jest już karą nietylko wychoc przez żaden kodeks
starcza1ącą, ale karny nieprzewidzianą - może najboleśniej
był człowiekiem,

Dorzućmy

l

szą, najdotkliwszą„.
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TEATR MIEJSKI w

ŁODZI

ŻYWY TRUP
dramat L. Tolsto;a.
Nader cenną odmianę w repertuarze łód:!.
kiego Teatru Miejskiego stanowiło wystawienie dramatu Tołstoja. Sztuka ta, jakkolwiek
raczej słaba, jest jednak tak bardzo ciekawa, jej postacie tak interesujące ze względu
na ich swoistą, odrębną i tak bardzo w porównaniu z naszą odmienną umysłowość i
psychikę, że mimo całą jej posępność wysłu
chuje się jej raczej z napięciem, niż z dreszczem. Dlatego też, opuszczając teatr, wynosi się wrażenie nietyle emocjonalnego, ile raczej cerebralnie interesującego wieczoru.
\Vystawienie tego scenicznie nader trudnego dramatu na scenie łódzkiej wydawać się
musiało każdemu, znającemu prymitywne wa
runki techniczne naszej, sceny, poczynaniem
nad siły. Tem większą była niespodzianka,
jaką dyrekcja i reżyserja zgotowała gościom
premjerowym. Operowanie kotarami i markowanemi tylko fragmentarycznie dekoracjami t_ak skutecznie zastąpiło efekty sceny obrotowej i tak szczęśliwie umożliwiło uniknię
cie dłuższych przerw między jedenastoma obrazami, że zarówno p. Tatarkiewiczowi, jak
i p. Mackiewiczowi należą się słowa najwyż
szego uznania.
I jako reżyser również p. .T atarkiewicz
zasłużył się wybitnie, stwarzając całość jednolitą, dobrze przemyślaną i mimo całą egzotyczność charakterów i typów wolną od przesady i przejaskrawienia. Rzecz oczywista,
że skutecznie mu w tern dopomógł ogół wykonawców, ' z których każdy z dużą umieję
tnością wywiązał się z powierzonego sobie
zadania. P. W oskowski wykazał głęboką i
subte'Iną intuicję i inteligencję, zawsze wspierające jego wielki talent. P. Morska miawdzięku i sentymentu i wykonała
ła dużo
swą trudną rolę bez zarzutu. P. Horecka zło
żyła dowód tego, jak bardzo niewłaściwe dla
swego talentu role otrzymywała dotąd, jakt',
· że w roli Maszy była bez porównania lepsza
aniżeli we wszystkich kreacjach kokocio-towarzyskich. P. Znicz stworzył epizod nader
oryginalny, pełny inwencji. Nie psuł zgoła
nikt.
Gdy dodać do tego wielką plastykę i dobry smak i styl obrazów, całkiem szczęś1iwie
wykonane piosenki i zadowalające tempo gry
- otrzymuje się całość, składającą się na
jedno z najlepszych widowisk sezonu. Jedynie tylko nadużywanie jednego zawsze efektu świetlnego, polegającego na wytwarzaniu
bardzo ograniczonego kręgu światła, rzucają-
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metodą muzyczną. Jej słowo
Stąd też już pierwsze zdania tytułowej
weli „biorą" czytelnika, stwarzając aurę

niemal

gra.
nopo-

ezji.
Potrafi także p. Kuncewiczowa kilku rysami nakreślić postać t. zw. charakterystyplastyka sło
1
Nawiasowo dodam, że pomysł wydawa- czną, stąd wniosek, że również
rzeźbiarska i malarska użytko
jego
wa,
nia taniej -Bibljoteki Beletrystycznej należy
wość nie jest autorce obca. Nie zbywa jej na
powitać z calem uznaniem. Umożliwi to bosatyrycznym dowcipie, podpatrującym jakiś
wiem szerszym masom nabywanie niedroszczegół twarzy, jakieś słowo. Są to, jak
giej, este.tycznie wydanej i - jak z progracenne walory pisarskie, które zaw1dzimy,
mu firmy wydawniczej wynika - dobrej,
powiadają na przyszłość określony już rozwartościowej beletrystyki.
wój talentu.
Na „pierwszy ogień" poszła Marja Kun- ·
Gdy jednak przystąpimy do oceny koncewiczowa, która, drukując swoje utwory w strukcji owych nowel, okaże się, że młoda
pismach codziennych, już zwróciła na siebie autorka pisze raczej fragmenty powieściouwagę.
we, a nie zwarte w akcji i logicznie w sobie
zamknięte skróty. Zwłaszcza nowela ·„TamOczywiście w zbiorku nowel talent p.
Kuncewiczowej wystąpił bardziej plastycz- to suo'rzenie" jest takim pośpiesznym a nernie, a przedewszystkiem ujawniła się istotna wowym szkicem, w którym rozciągłok akcji
j'
zaleta pióra młodej autorki - piękna forma i mnogość wydarzeń nie jest proporcjonalna
do rozmiarów utworu. Autorka poświęca
·
językowa.
wiele miejsca szczegółom, a ważne spratu·
Gdy dziś piszemy o twórczości literacledwie 1 ledwie zaznacza. Brak jeszcze
wy
kiej kobiet, unikamy już zdawkowych pomocnego kośćca epicznego, brak
autorce
chwał,• lecz używamy metod krytyki poważ
zwięzłości draµiatycznej koncepcji. Przewanej, nawet surowej, Dlatego też świetny poża liryka i zdobrlictwo językowe. Zaznazasługuje na to,
czątek p. Kuncewiczowej
by autorce powiedzieć prawdę a nie li tylko czam jednak raz jeszcze, że p. Kuncewiczokomplement. P. Kuncewiczowa · włada ję wa wchodzi do literatury jako talent świeży
zykiem literackitl} znakomicie, ma swoistą, i bardzo -::iekawie s ię zapowiadający.
„Dokąd?" p. Ewy Szelburg należy do tyżywą, świeżą formę pisania. Na sprawy uI1 czucia, na przyrodę, rzeczy, sprzęty patrzy pu powieści - „trudnych". Niema tu boNastrojów nie chwy- wiem łatw~j, codziennej fabuły, ani proble1 oryginalnie i głęboko.
1 ta pobieżnie, nie określa niczego dawno zu- mów z dnia powszedniego. Motyw wiary i
frazesem literackim. Opracowuje religji i zrównoważenie tych dwóch okreś
żytym
starannie frazę, powiedziałabym, że czyni to le1'i staje się w wywodzie autorki niemal o, nowego perjodycznego wydawnictwa taniej
Bibljoteki Beletrystycznej.
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brazoburstwem. Oto człowiek w dążeniu do
Boga ustawia sobie las świątków, zastawia
się mnóstwem pośredników i protektorów,
czyni rozliczne wizerunki orędowników, w
ich ręce składa prośbę modlitwy, boleść
pokuty i dar ofiarny. Zasłania się niejako
przed Bogiem, wspomagając nieudolność oderwanego myślenia fantazją snu, czy wymalującego obraz święty,
obraźnią artysty,
czy rzeźbiącego świątki. I wreszcie niema
już bezpośredniej drogf do Boga, a tylko zostają marzenia, tęsknoty, ukształtowane na
obraz i podobieństwo rzeczy widzianych albo w gorączce fantazji wyśnionych.
I tak świątk arz Symeon ujrzy w godzinie
śmierci tłum świętych, których rzeźbił, za
gradzający mu Boga. Zwątpi więc o istnie; niu Jego, odwoła duszę zpowrotem i rozpol cznie nowe życie. Nie będzie już tworzył
posągów święiych, lecz przeciwnie pójdzrn
1 w świat, aby niszczyć kapliczki przydrożne,
palić święte wizerunki, głuche na prośby
1
ludzkie, zasłaniające sobą Boga, do któr ego
l modlitwy dojść nie mogą, gdyż przylgnęły nij by szare pfaki do stóp świątków, do ścian i
1

kątów kościołów.

Zrozumie to i ksiądz Niewidomy, zgłębia
dusze wifrnych. Dla Symeona i księ
dza chwila poznania jest tragiczna. Zatraca się bowiem w ich· duszach wiara w zbawienie, wiara, że „Bóg usłyszy". Rozdzwoni
szarpany ręką dziecka, jako
się dzwon,
krzyk do Boga, krzyk wprost v.r niebiosa. A
wtedy ksiądz Niewidomy dojrzy Boga, klę
czącego i modlącego się „w prochu ziemskim przed kapliczką, która była pusta".
„W tej oto strasznej godzinie ocknięty Bóg
zeszedł do lu~zi i przestał być sam",
ją.cy
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gadyna z lampą- dwusiatkową) dają dobre
„skandaliczną" histo-rją o młodej mężatce,
wyniki w odbiorze na słuchawkę. Często
która instynktem, tak właśnie instynktem,
spotykałem wielkie zdziwienie, gdy komuś
' nie zasadą wiedziona, wzdryga się przed my
oświadczałem, iż na odbiorniku dwulampoPrzeżywa następnie
ślą o macierzyństwie.
wym można odbierać „całą Europę". Nie
poród jako potworność upokarzającej męki,
jest to co prawda tyle zasługą obecnych oda potem przez długie miesiące . służy posłu
biorników, jak zwiększeniem mocy urządzeń
sznie lecz z musu „malutkiej strzydze, wszcze
Zapewne niejeden z Szanownych Czytel- nadawczych w różnych miastach. Naogół
pionej w życie jak drzazga w ciało". Panie
ników, powziąwszy zamiar zainstalowania biorąc, dla odbioru na słuchawkę wystarcza
7. „Bluszczu". zasypały redakcję listami, ' żąu siebie odbiornika, zastanawiał się nad obecnie z powodzeniem odbiornik 2-lampodającemi, żeby przerwano druk tak niesłychanego utworu. A więc tak pisze dziś ko- wyborem odpowiedniego typu. Trzeba przy- wy. To też gdy kto nie ma zamiaru słuchać
bieta o macierzyństwie? Więc zamiast ra- znać, iż dziś mamy na rynku tak wiele róż audycyj radjofonicznych przez głośnik szeptanych norodnych aparatów odbiorczych, że dla może poprzestać na tym typie.
dości, zawstydzonych wyznań,
Następną grupą odbiorników są aparaty
o Mary- 1 laika jest to zadanie nie łatwe zapoznać się
jesteś
do mężowskiego ucha (gdzie
niu Połaniecka!), zamiast cichych przygoto- mniej lub więcej szczegółowo z różnemi od- trzy-cztero-względnie pięcio-lampowe. Aparat 3-y lampowy daje możność odbioru wię
wań, wdzięku „pisklęcych" duszyczek (któż mianami odbiorników. Postaram się · tu w
stacyj (np. Warszawa, Kenigswuster
kszych
rozdziś
najbardziej
podać
słowach
krótkich
l
umiałby pisać jak Rogoszówna ?) - . wstręt
hausen, Wiedeń, Langenberg, Berlin itp.) w
i bunt wobec „drzazgi" i strzygi". Ależ to powszechnione typy i ich zastosowanie.
Na pierwszem miejscu należy postawić głośniku, pozostałe zaś stacje bardzo głośno
niemoralne, nieprawdziwe, niepolskie, w naj
razie „patologiczne" (artykuł Z. R. f t. zw. odbiornik detektorowy. Jest to naj- na słuchawkę. W miarę zwiększania ilości
j lepszym
w Kurjerze Warszawskim). Pani Kuncewi- prostszy odbiornik jaki wogóle istnieje, nie , lamp, t. j. przy odbiornikach 4 i 5 lampo'.
posiada lamp katodowych - a co zatem wych, będziemy mieli coraz większą ilość
1 czowa wręcz oświadcza, że „Teresa nie lubiwcale małej strzygi o sardonicznie podry- idzie - bateryj żarzenia i anodowej, wobec stacyj w głośniku. Lecz nie należy sądzić, że
j ła
czego koszt utrzymania takiego odbiornika przez zwiększenie ilości lamp odbiornik stagujących policzkach", że „dziecko rzuciło
j zły czar na całe życie", że „jest prześladow- jest
minimalny, a całkowite urządzenie wa- je się lepszym. Jest to sprawa zależna od
ha się w granicach kilkudziesięciu złotych. układu danego odbiornika, t. j. od podziału
cą i ssakiem, który pokratkował c7.as wedle
swoich potrzeb przyrodzonych". Pamiętaj.,. Drugą wielką zaletą tego odbiornika - jest funkcyj jakie poszczególne lampy w danym
jednak, że ten czas, to już nie pustka czystość otrzymywanych audycyj, natomiast odbiorniku spełniają. Lampa w aparacie
I my
dni nudzącej się mężatki, lecz sokiem _życia siła głosu jest stosunkowo niewielką. Byłby odbiorczym może spełniać następujące zai sztuki wypełnione godziny pani i artystki. to może jeden z najlepszych odbiorników, j dania: 1) wzmacniacza, 2) detektora, 3) osKultura nasza obdarzyła przecież kobietę gdyby nie bardzo mały zasięg, jaki ten apa- 1 cylatora, przyczem zastosowanie lampy jaI dobrodziejstwem pracy, a prócz tego pozwo rat posiada. Dla przykładu przytoczę, że I ko wzmacniacza może mieć miejsce przy
,
jej zasmakować w swobodzie, pięknie, nową stację nadawczą w Warszawie, która [ wzmocnieniu drgań, pochodzących od fal
I lila
ruchu i zabawie. Cóż dziwnego, że wzdry- posiada około 10 KW. mocy w antenie sły- l elektro-magnetycznych czyli t. zw. drgań
ga się ona przed roztrwonieniem cennego do- chać dobrze w promieniu zaledwie do 100 wysokiej częstotliwości, lub też drgań przerobktt wolności i wygody, a cóż mu bardziej km. Okazuje się, że np. w Łodzi (odległej od kształconych przez detektor względnie lamnad niezłomność macierzyńskiego fi Warszawy w linji powietrznej o 120 'km.) od- pę w układzie detektorowym, na drgania o
zagraża
1
biór na detektor jest możliwy tylko przy częstotliwości akustycznej, t. j. niskiej. Stąd
obowiązku? Nic więc dziwnego, że nie odrazu każde serce 111łodej matki napełnia się sprzyjających warunkach atmosferycznych i pochodzą nazwy „wzmacniacz wysokiej lub
' niskiej częstotliwości". A zatem w aparadobrej zewnętr znej antenie.
miłością do istoty „szpetnie obcej", a nadeA szkoda! Wszak radjo tylko . dzięki te- cie jednolampowym, lampa spełnia rolę dewszystko wł'adnej.
Dopiero, „gdy niemowlę potłuściało i j mu odbiornikowi stało się tak popularne. W tektora i jednocześnie wzmacniacza niskiej
częstotliwości. W odbiornikach od 2 do 5
Łodzi, gdzie brak rozrywek kulturalnych
stało się różowe i pogodne", gdy „z twarzy
t jego s·padła
maska strzygi a ukazała się silnie się daje odczuwać - radjo najpewniej lampowych, jedna ·z lamp służy jako detektor, pozostałe spełniają rolę wzmacniaczy,
uzupełniłoby tę lukę. Niestety koszt instaszczęśliwa buzia jedynaka", wówczas dopiero Teresa pokochała syna. I odtąd po- lacji odbiornika lampowego jest znacznie częściowo niskiej, częściowo wysokiej czę
woli nawiązywać się zaczyna dobr owolne wyższy od detektorowego, wobec czego jest stotliwości.
Jeżeli dla przykładu weźmiemy tak barprzymierze z dzieckiem, bo :musiała Teresa dla szerszych mas mało dostępny. Najwyemb,.
mowniejszym tego dowodem, jest liczba za- dzo rozpowszechniony odbiornik czterolamprzeżyć niejedno szczęście, niejedno zdumienie, niejeden zachwyt za przyczyną Jędru- rejestrowanych w Łodzi odbiorników, która powy, to mogą tu zajść następujące układy:
sia, „aby w pewnej chwili przebaczyć jakiejś sięga zaledwie tysiąca, co znów w porów- 1) Pierwsza lampa - detektor, druga, trzecia
tam potędze (jakiemuś dobrodziejowi, czy naniu z analogicznemi cyframi dla miast za- i czwarta - wzmacniacze niskiej częstotli
chodnich jest liczbą wprost znikomą. Naj- wości 2) Pierwsza lampa - wzmacniacz wyjakiemuś oprawcy) tę przemoc, która się do
prostszem wyjściem z tej sprawy byłoby o- sokiej1 częstotliwości, druga detektor, trzecia
konała na jej woli w pamiętną noc naroMarja Kuncewiczowa: „Przymierze z dzin". Zdołała również przeboleć i puścić czywiście urządzenie w . Łodzi stacji nada w- i czwarta - wzmacniacz niskiej częstotliwo
dzieckiem". Powieść. Bibljoteka beletry- w niepamięć wspomnienia takich chwil, jak czej niewielkiej mocy (np. 0,5 KW) chociaż ści, 3) Pierwsza i druga lampa wzmacniacze
styczna, Towarzystwa Wydawniczego. War- owa na .kqrcie tenisowym, gdy patrząc na by typu przekaźnikowego względem stacji wysokiej częstotliwości, trzecia - detektor,
szawa 1927.
gibkie ruchy swych dziewczęcych partne- warszawskiej. Jest to sprawa, którą powin- czwarta wzmacniacz niskiej częstotliwości.
Gdyby w tytule powieściowym nie kryło :e~, -:- „~e śm~ercią w duszy obnosił~ I!? ny się zająć władze ko'm unalne przy odpo- Analogicznie rzecz się ma w odbiorniku 5
się serce książki, lecz -reklamowy plakat, sw1e~1e .m~na~1stny przepych swego ciała , wiedniem poparciu związków przemysłowych lampowym.
Teraz zachodzi pytanie jaki układ jest
powieść p. Kuncev.iiczowej nazywałaby się , l~b ow swte!m~ podcnwyc~ny moment ~a dan i zawodowych, tembardziej, że koszt budoOtóż trzeba zaznaczyć, iż naogół
lepszy?
nie „Przymierze", lecz „Konflikt" albo ~mgu, gdy s1lme1 przygarru~ta P.rze~ pię~ne- wy takiej stacji nie jest zbyt duży i może w
niskiej częstotliwości posiadawzmacniacze
zł.
Bo choć na „przy- i go ~a1~ce:za uczuła 1:iagle, ze „piers~ zamiast przybliżeniu wynosić 60 - 70,000
„~alk~ z. dzieckiem".
Wracając do tematu, widzimy, że insta- jące ponad dwie lampy - a~zkolw~ek P<;>mierzu się kończy, to od konfliktu się za- : P.~ęzyc s1~ :ozkoszme - zab?la}y ,1ak rana.
czyna i ciężką walką się znaczy każdy krok l Nie były JUZ własne {ukochanie 1 p1e~zczota) lacja odbiornika detektarowego nie jest siadają dużą siłę głosu, - 1ednakze da1ą
ep1-sanego tu porozumienia. Jeśli harmonja · były wezb~~nem owocem, karmem zarłocz- zawsze możliwa, w każdym razie, dla miejsc pewne jego zniekształcenie.
Zastosowanie lamp wzmacniających wypołożonych zdala od stacji nadawczej - wy
;
jest finał~:U! to ro~dźwięk jest. nietylko pun- nego ssa~a. •
częstotliwości daje bezwzględnie lepsokiej
Bo dz1e1e Teresy, to przedewszystk1em soce problematyczna. Pozostaje zatem typ '
ktem wy1sc1a ale i punktem ciężkości utwolecz tu napoty~am~ , znó.W:, ~~
wyniki,
sze
ru. Zaznaczyło się to najwyraźniej w bu- ~a~lrn zmagającego się w duszy ' młodej mat- aparatu lampowego. Do niedawna, odbiór
m. przy użycm w1ęKsze1 11osci
a.
przeszkody
{a,paraty
lamp
ilości
małej
o
aparatach
na
rzliwem przyjęciu, jakiego powieść doznała, , ki. mstynktu Erosa z instynktem macierzyństaje się oar~z~e,i zło·
r.paratura
hrop,
tych
gdy w roku ubiegłym pojawiać się zaczęła slnm. Z tych dwóch motywów, jak z dwóch 1 - 2 lampowe) był utrudniony, ze względu
bardzo uc1ązhwych
często
wymaga
i
żoną
tematów muzycznych, usnuta jest powieść. na stosunkowo małą moc stacyj nadawczych. 1
r1a łamach „Bluszczu".
dla lai~a jest rzeznówco
manipulacyj
rozpowszechnajbardziej
powodu
też
Przestarzałe czytelniczki tego odmłodzo W rodzącą się między matką a dzieckiem Z tego
nego pisma, zaskoczone i zgorszone zostały serdeczność raz po raz uderzają powracają- nionym typem były odbiorniki 3 - 4 lam- czą zmudną, wobec cz~go w wielu .~ypad
ce fale żądzy i przysłaniają świat. Jest to / powe. Dziś jednak sytuacja uległa o tyle 1 kach, gwoli uproszczema ko~strukq1 r~zy
stosują~ pr~e_wa~ue
~·"'~"~"::::!Ai!::n~~-~~~~~~~~~„~'~~~~~=-~ naturalna, głęboko utajona, biologiczna wal- zmianie, że nawet odbiornikiem jednolam- 1 gnuje się z tego uk~a?u częstothwosci._
r~a:
ka, którą młoda autorka śmiało rzuciła nam powym można usłyszeć wcale pokaźną ilość je1J.r.ą lampę wyso1ue1
v:ielkteJ
bardzo
o
..
zn
t.
krótkie
fale
stępn~e
ne(autodyna,
rodzaju
tego
przed oczy, a z której dopiero wykwita zwol stacyj. Aparaty
Zaś Symeon odszedł niewierzący. Nie
ilofoi ' drgań na sekundę. m ·: mogą hyc z po41
m iał już w sobie wizji Boga, stworzonego na
na ti::a~~~r%~!:n~~~ła dotąd te sprawy. ~-~-~"!!:'•~~!:;pn~~~~~~~~~~!:'~&~&~'·~u~m wodu deformacji wzmacniane przez większą
obraz i podobieństwo człowieka. „Odszedł Macierzyństwo było ujmowane bądź od stro I niejsze załamania uczuciowego światłocie- 1 ilość lamp wysokiej częs.~otliy.'ości, ~ato
w To, co nie zostało jeszcze przez nikogo 1 ny sielankowej a wtedy trzymano się oczy- ' nia, Znakomita gra porównań i zestawień, miast fale długie deformac11 te1 podlega1ą w
stworzone. W To - czego niema".
wiście jak najdalej od rubikonu porodu, albo mistrzowska zręczność stylu, wyławiającego ;;nacznie mniejszym stopniu. Aby temu dez mgły myśli kropelki ślicznych słów, poe- formowaniu się fal krótkich zapobiec zastoteż od strony tragicznej, lecz wówczas traPowieść Ewy Szelburg rozważa więc ,
giczne były warunki przyjścia na świat dziec tycka wrażhwość, zwłaszcza na m:izykę i ży sowano t. zw. nakładanie fal. W odbiorniznowu odwieczną mękę człowieka, mękę, · ·
ka („Dzieje grzechu") nie sam akt narodzin. cie przedmiotów martwych stawiają p. Kun- ku ustawia się lampę, która działa jako zrozamkniętą w wierze, w' tej wierze, która .z
Romain Rolland próbował w „Duszy za- cewiczową odrazu w rzędzie naszych najlep- dło drgań (oscylator) i wytwarza falę dłu
koło! ,
błędne
Zamknięte,
mę ki wyrosła.
gą, fala ta zostaje następnie doda~ą (wzgl~:
czarowanej" pokazać, jak szczęście macie- szych powieściopisarzy.
A dotknęła tej sprawy autorka ręką tak 1
odjętą) od fali, pochodzące) ze stac11
dnie
Forma utworu jest doskonale nowoczesrzyństwa przekreśla miłosną klęskę bohasubt elną, tak już wyćwiczoną w kunszcie
i w ten sposób otrzymana fala
nadawcze)
terki. Jest to jednak bohat.erka wyideal~zo- na. Czyni zadość odczuwanej powszechnie
pi~arskim, tak świadomą zadania, że musimy
przeszkód w.zmocniona przez
bez
zostaje
wana, dusza zaczarowana metylko uczuciem I a sformułowanej ostatnio przez Rygier Nał
dzieło p. Szelburg zaliczyć do najlepszych
Lampy te w ~ym wypad~~
lamp.
szereg
ale i tezą autora (prawo do macierzyństwa). kowską dążności do odtwarzania w powiew naszej literaturze współczesnej. Patos i
wzmacmacza sredme)
miano
nosiły
będą
proSkupiona
ej".
żyt
ci
ś
„rzeczywisto
ści
:
koprzykładzie
na
dowiodła
poezja słów dają odpowiedni wyraz misty- Kuncewiczowa
ukła~y ~wo~zą gruTakie
częstotliwośc:i.
dialogu, ani jecyzmowi treści. Tragedja dusz, a nawet biety mniej doskonałej, lecz bogatej ducho- stota wydarzeń, ani jednego
8 1 więcej lampo7
6
odbiorników
pę
wo, wrażliwej i próżnej, więc stokroć praw- dnej sceny, zato opisy i obrazy, zamiast fabrutalność wydarzeń chroni się za mgłę reSą t.o d~i~iaj bez
heterodyn).
(grupa
wych
Czyduszy.
dzieje
wewnętrzne
treść,
_
buły
:
zatrudy
jego
i
ligijnych wzruszeń. Ani jednego dysonansu, dziwszej, że macierzyństwo
odb10rmki, le~z
najdoskonalsze
wątpienia
sty odwar epicko-liryczny, jakim się stała
ani na moment odejście od postawionej tezy. nitn się stają s zczęściem, są najpierw cicr- ,.
cenę - me
wysoką
dość
ich
na
)VZględu
ze
powieść po zaborze jej szerokich ~rain przez
i walką.
Rozwija się ten najkrwawszy, acz nierealny pieniem
mogą być bardzo popularne.
dokumentem k'
Powieść jest znamiennym
dr amat ludzki aż do ostatniego wydechu, do epoki. Żywa, przemilczana prawda bijąca z l mo.
Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, iż przy odświadomego poznania wedle wewnętrznej · jej kartek jest jak źródło, które wreszcie
Inne opowiadania zawarte w tomie „Przy- biornikach heterodynowych, mamy możność
wiary i niewiary. Tak jest, jak jest w nas. przebiło sobie ujście. Literatura męi:czyzn mierze z dzieckiem" poruszają zagadnienie odbioru nawet b. dalekich stacyj bez anteny
Dziecko, kobieta, lud prosty, ksiądz wierzą- ! poprzez stulecia urabiała psychikę kobiecą szczęścia i miłości (Tamto spojrzenie) i od- ! zewnętrznej, stosując antenę ramową, poza
cy i zwiątpiały świątkarz - wszyscy mają j i narzucała jej swoje ujmowanie życia. Do znaczają się tą samą ekonomją formy, każde I teni przy dobrem wykonaniu odznaczają się
i takich przejętych nawyków psychicznych z nich jest stłoczoną powieścią. Tylko o- dużą selekcją, t. j. rozdzielają dobrze s~a
swoją wizję i swój kres drogi.
należało banalne szczebiotanie na temat statnia nowela „Polska na Fiszmarku", i cje, pracujące na mało różniących się od ~ie
Wybraliśmy narazie te dwie książki z
matki i dziecka. Dziś kobieta dojrzewa do przedstawiająca zmianę poglądów na Polskę bie falach. Ujemną zaś stroną tych odbio:,ł,powodzi" wydawnictw najświeższych, aby
samodzielnego przeżywania czysto kobie- wśród Ka szubów po uzyskaniu niepodległo ników jest dość znaczny koszt eksploatac)t.
wykazać, że uparty duch drze niestrudzonecych procesów psychicznych a uderzający ści, odmienna pod ·względem zakresu treści Uważam iż obecnie odbiorniki tego typu
1
mi skrzydłami powietrze i wbrew wiatrom rozkwit literatury kobiecej tłómaczy się te:o:n i formy świadczy, że możliwości młodej au- mogą mi~ć zastosowanie wtedy, gdy specjalpr zeciwnym szybuje śmiało, a nawet wyso- nowo zdobywanem bogactwem własnej du- torki sięgają po za analizę psychologicznych nie zależy na odbiorze stacyj bardzo odleco tembar- głych i o stosunkowo niewielkiej mocy •. W,.
1 stanów i lirycznych nastrojów,
ko. Caeterum censeo, że dobra książka mu1
·
d
szy.
si sobie wywalczyć prawo bytu w epoce kin
zieJ pozwa_a przypuszczać, że talent ten ma innych zaś wypadkach, .aparat o n_imeisze)
Tę dojrzałą samowiedzę narzuca czyteli radia„.
ilości' lamo w zupełności go zastąpi.
nikowi świeży, silny ta:lent autorki przez przed sobą daleką przyszłość .
Inż. ~l. Qawid_owicz.
S. Kempner-/Jądkowska.
urok świetnej prozy, czujnej na najclelikatJ-a Stycz,

cego bardzo ciemne i duże cienie, stanowi
tytuł do zarzufu. Dobry w jednym obrazie,
efekt ten przez swą częstotliwość staje się
nad wyraz męczącym.
>\'
*
*
. Pierwsze przedstawienie „Żywego Trupa"
wykonane zostało wobec garstki publicżności,
zaledwie dosięgającej setki. Gdyby obliczyć
tylko widzów płacących, to bodaj że i poło
wy trudnoby się dorachować.
Niepodobna oprzeć się najsmutniejszym
refleksjom z powodu tak wytrwałej i demonstracyjnej niemal abstynencji publiczności
łódzkiej od uczęszczania do teatru. Przecież
i zespół jest dobry, i repertuar bardzo urozmaicony i przeważnie zabawny, i wystawa
staranna - a publiczność od teatru stroni.
Szeroki kontyngent niezawodnej publiczności
zeszłorocznej zawodzi w tym roku zupełnie.
Zarów~o ..zawody; wolne, )~k zwłaszcza przemysł, swiecą meobecnoscią. Stara łódzka
choroba: już się oswojono z Szyfmanem i
Gorczyńskim. Dopóki to była nowość, wyprzedzano się w pogoni za dobremi miejscami i nie było końca narzekaniom na administrację, gdy się nie dostało tej właśnie loży,
lub miejsca, które się raczyło sobie up.o dobać. Ale dzisiaj ju~ ~ r~pertuar nie dogadza, ,bo tę sztukę lepieJ się gra w Paryżu, a
ową w Warszawie, i lubo nie było się ani w
Paryżu ani w Warszawie, na wszelki wypadek zosta,je się w domu, by nie psuć sobie
smaku i nie tracić swobody w narzekaniu, że
w tern podłem mieście niema co począć z
dzinami, wolnemi od zajęć.
Niezawodnie dopisuje tylko publ. galerjowa
- ta jednak jest tak dalece niesforna i tak
już wybitnie uzdolniona do wybryków i kociej muzyki zarówno w antraktach, jak i pod
czas przedstawienia, że publiczność na parterze ma z niej więcej utrapienia, aniżeli kasa teatru pożytku.
Posępnie dla kultury miasta przedstawiają się widoki przyszłego sezonu, jeżeli publiczność łódzka dorobi się zasługi obrzydzenia
pp. Szyfmanowi i Gorczyńskiego tej trudnej
placówki.
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dzenie nieznanej u nas in.:;tytucji kredytu za.
· bezpieczonego zastawem na rzeczy ruchome),
pozostającej w posiadaniu dłużnika.

Ustawa o podatku przemysłowym (obrotowym) zawiera całe rozdziały, omawiające
technikę kontroli nad ścisłością wymiaru,
dokonywanego, jak wiadomo, przez płatni
ków samych. I - rad nierad - każdy przemysłowiec i ·kupiec z konieczności godzić się
musi z faktem jak najdalej posuniętej wnikliwości rewidentów skarbowych we wszystkie tajniki jego przedsiębiorstwa, dopóki
obowiązuje ta ?: wojny i jej następstw zrodzona forma podatku. Więc rewizje ksiąg
wszelkich, korespondencji, składów i t. p.
tą na porządku dziennym i biernie . muszą
im się poddawać płatnicy podatku, mimo
zrozumiałej przykrości, jaką sprawia im niety le sama funkcja osób obcych w ich prywatnych przedsiębiorstwach, ile raczej fakt
jej legalności.
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Instytut Badania

Konjunktury Gospodarcze)
Rynek walutow)'.

-Mdżność ułatwienia warunków kredyto-

Na wzór analogicznych instytucyj istnieW okresie sprawozdav1.czym nastąpiła dal
wych ma w dzisiejszych ścieśnionych warun- jących zagranicą (przy uniw. Harvard w
kach takie działanie hipnotyczne, że zac:hę Cambridge pod Bostonem i Inst. 11 fiir Konjun sza poprawa sytuacji walutowej. Bank P olski
ca jąca perspektywa spycha wszelką ocenę ktur Forschung" w Berlinie) powstaje u nas ·zmuszony był pod wpływem znacznej podaży
Instytut Badania Konjunktury Gospodar- dolarów ze strony banków prywatnych i kukrytyczną na drugi plan. I jak się zdaje,
czej. Zadania jego są następujące: 1) sy- lisy oraz zwyżki złotego na giełdach zagraniwłasnie
mamy w tym wypadku do czynienia
z bardzo typowem nicporozumienietn na tem stematyczne badanie przejawów konjunktu- cznych, obniżyć kurs ofic jalny gotówki dolary w Polsce i zagraQicą, 2) przeprowadzanie rowej na 8,92 (przejściowo nawet 8,88), detle.
wizy zaś na New-Jork na 8,95 (przejś ciowo
d ochodzeń o charakterze monograficznym·,
Projekt ministerjalny przewiduje zastaw. dotyczących specjalnych dziedzin życia go- ' 8,93) a płacił za ~otówkę 8,89 do 8,90, za
nietylko na surowcach i towci.rach z nich wy- spodarczego w związku z konjunktura1nym przekazy 8,93. Na zebraniach gieł dowych utworzonych, lecz i na składzie . !0warów, 01·az jego rozwojem, 3) dokonywanie zestawień widoczniło się, że ani rząd, ani Bank Polski
wprowadza zastaw rejastrowy na zabezpie- stanu gospodarczego Polski na zlecenie Ko- nie zamierzają podnieść kursu złotego , uwaczenie mających dopiern powsiać należności mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wy żając słusznie, że jego zwyżka może wpłynąć
obarczając zatem posiadam~ .· przez dłużnika
niki prac swoich będzie Instytut publikował niekorzystnie na ksz tałtowanie się sytuacji
rzeczy ruchome zastawem, nawet bez wiedzy 1 w wydawnictwach pe'rjodycznych oraz mo- gospodarczej a w szczególności pogorszyć pojego dawniejszych wierzycieli •.
ważnie nasze konjunkttu"y eksportowe. Spanograija1.~ h specjalnych.
OrgaP.ami naczelnemi Instytutu są Rada dek dewiz. zagranicznych przypisać należy
Ale duch przepisów jest jasny i wyraź
Projekt ustanawia pierwsze1istwo prawa t KH.:1ovfl>ik lnstytut11. Rada n~h1 • plan i raczej zniżkowemu nastrojowi spekulantów ż
ny. Wynika z niego niedwuznacznie zupeł zastawu na wzór hipotecznego systemu pierw 2.:.kres r:rac lnstytutu. Będzie si(( ona skła niektórych banków prywatnych, pozostają
nie, że wszelka kontrola ma jeden tylko cel: szeństwa, lecz oczywiście nie moźe u stc..lić dała z przedstawicieli Głównego Urzęda cych pod wpływem wiadomości o możliwem
zgodność samowymiaru z istotnym
ustalić
tej ścisłej jawności i aufontycznośd, jak ą za- Statystycznego, prof. wyższyci1 uczelni, uzyskaniu przez Polskę większej pożyczki zarzeczy stanem, czyli ze sumą ustalonego o- bezpiecza hipoteka.
przedstawicieli Banku Polskie:.go, Banku Go- granicznej. Wraz z obniżeniem się podstabrotu faktycznego. Przemawia zatem zaspodarstwa Krajowego i Państwowego Ban- wowego kursu dolara, spadły również 'wszyOprócz tego inicjatywa zabezpieczenia ku Rr,l·: ~e;:;o <.: az repn~;óCLtn-alo'v-' ::wtąz i1 ów stkie waiuty i dewizy europejskie. Dopiero
równo treść przepisów samych, jak i podstaprzy zastawie rejestrowym może wyłącznie oi:-ganizacyj przemysłowych1 rolniczych i ro- w środku tygodnia odzyskały pewną część
wa kar i rygorów.
pochodzić od dłużnika, nie zaś od wierzyciebotniczych. Przewodni1.:<.ącym Rady zosta- strat Zurych, Wiedeń, Holandja i Medjolan.
Wbrew temu duchowi ustawy poszcze- la:, który żadnych wniosków na zabezpiecze- nie Dyrektor Gł. U. St., wice przewodniczą Paryż notowano ostatnio w Zurychu 20,47 fr.
gólne urzędy skarbowe drogą dowolnej i nie swych należności stawiać nie może.
szw. za 100 franków francuskich, w Londycym Kierownik Instytutu.
rozszerzają
zgoła indywidualnej wykładni
17 fr. za 1 f. szt. Gram czystego zło
nie123,
Stały personel Instytutu będzie na etacie
cej dopatrują się w przepisach o czynnoś
Wobec tego wprowadzenie tego prawa z Urz. St., prócz tego poszczególne instytucje ta notowano tylko 5,9517 a kurs _obliczeniociach kontr'olowych uprawnienia do szuka- natury rzeczy musi zróżniczkować kredyt na mogą przydzielać dla specjalnych ceiów wy 100 złotych w złocie wynosił 172,79; runia w księga<;:h nietyle podstaw ścisłości wy- zabezpieczony i niezabezpieczony.
ble złote miały naogół tendencję zniżkową.
personel dodatkowy.
miaru, dokonanego przez rewidowanego
Płacono za nie 4,67 do 4,68.
- Instytut będzie posiadał specjalny funpłatnika samego, ale też informacyj, mają
Obrót ogólny na giełdzie oficjalnej wynoJasnem jest, że każdy wierzyciel chociaż dusz, na który złożą się roczne dotacje Bancych służyć dla kontroli innych płatników, by dlatego, ażeby inny nie uzyskał przywile- ku Polskiego, Ban. Gosp. Kraj. i P. Ban. sił przeciętnie około 90 tys. dolarów dziennie.
oraz nowych źródeł podatkowych. Tych ju w formie zabezpieczenia, będzie się doma- Roln. oraz ewentualnie innych instytucyj, Przeważnie pokrywał dwie trzecie całego zaposzukiwań dokonywa się prŹez wypisywaFundusz ten potrzebowania Bank Polski, jedną trzecią
wchodzących w skład Rady.
gał zastawu rejestrowego, a wykaz rejestru
nie z ksiąg przemysłowca nazwisk i obro- zastawowego pozbawi kupca możności ze- będzie przeznaczony na pokrycie wydatków banki prywatne. Popyt na dolary i dewizy
tów jego klientów - kupców. Dopóki rewi- skontowania indywidualnego zaufania do i wydawniczych oraz na specjalne badania obce był minimalny, ponieważ sfery gospodent to robi sam, trudno mu się oprzeć, bo swojej osoby, które w stosunkach handlo- ! naukowe. · Zarządzać funduszem będzie spe- darcze wstrzymywały się w przewidywaniu
prawo wyraźnie upoważnia go do robienia wych jest poważnym walorem kredytowym. I cjalny Komitet finansowy.
dalszej zniżki walut, od zakupów. Prywawszelkich wypisów i wyciągów, nie upowatny rynek walutowy pozostawał w związku z
Rana
złożony
został
Instytutu
Projekt
· I! dę ministrów, gdzie w najbliższym czasie korzystnemi wiadomościami gospodarczemi,
• d o rozw1żnia natomiast jednostki, podlegającej rewiZatem nowela -doprowa d z1• nie
zji, ani do kontrolowania . tych wyciągó.w, nięcia i powiększenia kredytu, lecz wprost ' będzie rozpatrywany. - Wejdzie w życie oraz brakiem popytu ze strony importerów,
ani do dociekania ich celu. Zatem z tak wy- przeciwnie do skurczenia go z powodu spre- jako dekret p. Prezydenta Rzeczypospolitej. początkowo pod znakiem silnej depresji. Do
konywaną funkcją urzędową z koniecz~ości
Obecnie prowadzone są już prace przy- lary notowano 8,88 a nawet 8.87. W środku
cyzowania wartości majątkowych i obciąb
trzeba się godzić, lubo wykracza ona poza nia kredytobiorcy,
gotowawcze metodologiczne, przystosowa- tygodnia jednak zorjentowali się spekulanci,
ową przez ducha ustawy zakreśloną granicę
ne do szczególnych warunków polskiego że w intencji miarodajnych czynników nie lebadania u każdego płatnika tylko jego wła
Nadzieje na dobrodziejstwa tego prawa życia gospodarczego. W pracach tych cho- ży podwyższenie kursu złotego, wobec czego
snego wymiaru.
niewątpliwie zawiodą, a życie· wykaże całą
dzi o znalezienie takich cech prostych, któ- tendencja na dolary znowu się wzmocniła.
iego niepraktyczno ~ ć i bez.celowość
re charakteryzowałyby jednoznacznie stan \ Płacono za nie potem 8,90 do 8,92.
Inaczej jednak przedstawia się sprawa,
Obecna sytuacja walutowa przedstawia się
życia gospodarczego w Polsce.
gdy urzędy skarbowe, terytorjalnie obce, 1
pomyślnie. Bilans handlowy jest jeszwięc
Nowela nie gwarantuje i nie chroni wieKierownikiem Instytutu zostanie prof.
więc pozbawione właściwości, zwracają się
rzyciela przed niczem, albowiem ciągłe Wyższej Szkoły Handlowej, p. Edward Li- cze ciągle pomimo ukończenia strajku angielpisemnie do firm przemysłowych innego o- sprnwdzanie stanu rejestru nie będzie dlań
skiego i zwiększonego importu, aktywny.
·
piński.
kręgu podatkowego z żądaniem dostarcz.e nia
Gdyby nawet w przyszłości miał się okazać
możliwe, a stan dziś sprawdzony nie porę
ż.
wykazu obrotów, dokonanych z niemi przez cza, że na jutro sytuacja w rejestrze nie zobiernym, nie wpłynie to, jak ogólnie przypukupców z ich właśnie okręgu po~atkowego. stanie zmienioną.
szczają na spadek naszej waluty, · ponieważ
żaden przepis prawa nie upoważnia · orgazapasy złota i walut zagranicznych znajdują
nów fiskalnych do dokonywania kontroli
Cel analogicznego austrjackiego rozporzą I PRZYKLAD DLA KOMISJI P~ZEMYSł.0- cych się w Skarbcu Banku są narazie zupeł
nad płatnikiem w księgach innego płatnika. dzenia opiera się na fikcji zabezpieczenia naWEJ.
nie dostateczne do utrzymania kursu złotego
żaden również nie stwarza dla płatników oho
leżności zastawem rzeczy w ręku dłużnika
na obecnym poziomie.
wiązku dokonywania funkcyj wyraźnie deSytuacja Skarbu Państwa jest również koP. poseł Ziemięcki interwenjował wobec
bez -ograniczenia go w rozp'orządzalności
latorskich. Zwłaszcza przy stosunku do- pr7t::d miotem z:tstavm.
p. Bartla w sprawie niepodwyższenia cen cu- rzystna. Pierwsze dwie dekady stycznia b. r.
stawcy do klfanta jest w tem pewna drażlikru. Nie byłoby w tem nic ani dziwnego, ani wykazały wpływ z danin publicznych i monowość. Nikt nje pochwala płatnika, uchyla- !
poli państwowych w wysokości 100,3 milj.
Koncepcja prawna połączenia prawa nadzwyczajnego - bo wolno p. Ziemięckie
jącego się od swych obowiązków, współwi
rzeczowego z prawem zobowiązań przy wy- mu życzyć sobie, by cukier nie podrożał o złotych. W kwocie .tej podatki bezpośrednie
ną byłoby dopomagać mu w tem i osłaniać
kilka groszy, a jego przynależność partyjna wraz z podatkiem majątkowym przyniosły
łączeniu objektu zabezpieczenia z pod rozgo-z tego jednak nie wynika, że można ohar porządzalności wierzyciela jest nie do po- już zgoła nakazuje. mu czuwać nad tern, by \ 26,92 milj. złotych, podatek 10 proc. od daczać jednych '.płatników czynnościami rewecukrownie nie dały czasem jakiego zysku, nin publicznych 3,59 milj. podatki pośrednie
myślenia.
lacyjnemi w stosunku do innych.
i insynuować w tym celu, że cena właśnie ogółem 12,31 milj., cła 12,89 milj., opłaty
Nad zrealizowaniem formy prawnej za- cukru jest zagadnieniem losowem o wielkiej stemplowe 8,57 milj. złotych, monopole pań
I
Zatem wymaganie jest nietylko zgoła l strzeżenia przywileju na przedmiocie obro- , doniosłości społecznej i państwowej.
stwowe razem 35,94 milj. złotych. Suma dobezprawne, ale jest ponadto także i psychi- tu, nie kolidującej z warunkami życia go-_ i·
Co jednak nadaje interwencji tej pewną chodów jest w porównaniu do wpływów z
cznie wielce niemądre, jako narażające sto- spodarczego i swobodnego obrotu, dużo już cechę specjalną, to okoliczność, że pos. Zie- roku 1926 bardzo znaczna i wskazuje na ro1
sunek przemysłowca z klientelą. Jasnem głowili się prawnicy niemieccy, stwarzając · I mięcki występował w charakterze przewo- snącą siłę podatkową ludności.
jest przecież, że praktyka podobna może fikcję zachowania prawa własności rzeczy I dniczącego Komisji Opinjodawczej Pracy
jednych zniechęcić do prowadzenia racjoruchomej p_rzy jednoczesnem przekazaniu wobec prezesa Komitetu Ekonomicznego MiRynek akcyjny.
nalnej księgowości,_ a znowu zachęcić innych nowonabywcy dwuch praw integralnych, nistrów.
N~ rynku akcyjnym panowała początkowo
do szukania wśród dostawców właśnie ta- niezbędnych dla skuteczności prawa wła
Dla młodych i urabiających sobie dopiekich, którzy jej nie prowadzą. A w intere- sn.ości w stosunku do rzeczy ruchomej, a mia ro tryb pracy Komisyj opinjodawczych sta- w dalszym ciągu tendencja mocna. Bardzo
sie skarbu leży chyba raczej krzewienie so- , nowicie prawa posiadania i rozporządzenia. nowi to szkołę. Wynika bowiem z tego, że silną zwyżkę uzyskał Bank Polski, który p~d
lidnej księgowości, aniżeli jej umartwianie
Komisja Pracy nie uważa się za skrępowaną niósł się przejściowo na 113 zł., następme
przez niepotrzebne gnębienie.
- Projekt · Ministerstwa Skarbu w niczem dziedziną swej działalności i poczuwa się do Bank Dyskontowy Handlowy i Zw. Sp. Zatej zasadniczej pod względem prawnym spra prawa wypowiadania się również co do zaga- robkowych. Z akcyj przemysłowych osiągnął
M. B.
wy nie załatwił. Istniejące i obowiązujące dnień, nic z zagadnieniami pracy nie mają silną zwyżkę Modrzejów (7.35), następnie
u nas prawo, oparte na naukowych i histo- cych wspólnego. Do rzędu takich niewąt akcje węglowe i cukrowe, natomiast Ostro~iec
rycznych podstawach prawa rzymskiego, nie pliwie należy sprawa ceny cukru, bo trudno k,ie miały tendencję zniżk. Już we wtorek iedgodzi się z takiem rozwiąw.ni.em kwestji, i byłoby skonstruować bliższy związek jej z nak dała się odczuć znaczna realizacja, która
zastaw rejestrowy nie może nie spowodo- dziedziną pracy poza tym tylko, który wy- spowodowała ogólną zniżkę kursów. Między
wać wielu sporów i wątpliwości, które z tenika ze znikomego . zupełnie wpływu ewen- innemi spadł Bank Polski na 1-06 zł. Trzymago tytułu niechybnie powstać będą musiały. tualnego wzrostu ceny cukru na budżet ro- ły się tylko akcje włókiennicze a w grupie
botnika. Jeżeli uwzględnić, że ten wpływ chemicznej Zgierz, który osiągnął kurs 2 zł.
Na marginesie projektu prawa o zastawie
przy podrożeniu -eeny cukru wyrażałby się Chodzą słuchy, że Towarzystwo Przemysłu
Jeżeli chodzi o · wzbudzenie zaufania wierejestrowym.
rzycieli zagranicznych, to niewątpliwie ce- w kilku groszach na tydzień - to naprawdę Chemicznego w Zgierzu wykazuje po krótkgr
W listopadzie r. z. Austrjacko - Polska. , lowem byłoby wprowadzić ułatwienia i u- trudno uwierzyć, by to urastało do tej donio- trwałej małoczynności spowodowanej zastoIzba Handlowa w Wiedniu podjęła wobec I możliwić większą sprawność w funkcjach słości, jaką sfery robotnicze sprawie tej na- jem gospodarczym w roku 1925 - obecnie
silną aktywność i. zamierza podobno wypła
rządu polskiego inicjatywę wprowadzenia w ! sądowych przez powiększenie ilości sę
dać usiłowały. Zatem szło tu tylko o intePolsce instytucji prawnej, zastrzegającej dla I dziów, skrócenie terminów procesowych, resy wyraźnie i wyłącznie klasowe i zasadni- cić w najbliższych~ miesiącach swoim akcjonadostawcy surowców na kredyt prawo własno uproszczenie samego procesu, i szybkiem cze. O ileż więcej tedy faktycznego prawa rjuszom dość znaczną dywidendę. Tein s ię
ści na tych surowcach aż do chwili całkowi
ma Komisja Przemysłowa do zabierania gło tłumaczy zainteresowanie dla tych akcyj.
załatwianiem spraw przekonać zagranicztej spłaty nale~ności.
nych wierzycieli o doskonałości naszego su w sprawach pracy, wchodzących bezpoGotówka i ktedyty.
Jak się zdaje, ten wniosek Izby Austrja- prawa procesowego. Zamierzone prawo o średnio w zakres jej istotnych interesów.
odbił się korzystnie na ryn
dolara
Spadek
Byłoby, nader dziwne, gdyby Komisja Opicko-Polskiej stał się źródłem projektu pra- zastawie rejestrowym nietylko z całą pewktórym dała się za'Jwana
gotówkowym,
ku
nie
przykładu
tego
z
Przemysłowa
njodawcza
wa, opracowanego z polecenia . Ministerstwa nością nie osiągllie tego celu, ale wprost
żyć wielka płynnoś~. Za dyskont~ do~1y~h
uwęższych
do
się
poczuwała
i
skorzystała
trudności
skomplikuje
i
pogłębi
przeciwnie
Skarbu przez p. adw~ Wł. Józefa Szatenstei- weksli ·dolarowych ządano prywatnie 1 i poł
na według wiadomości, zamieszczonej w „Mo naszego obrotu gospodarczego tak wewnę prawnień, aniżeli te, które uzurpowała sobie
do 1 % proc., złotowych maximum 2 proc.
I
swego
Komisja Pracy przez wydelegowanie
aitorze Polskim" z dn. 27 stycznia. Intencją trznego, jak i zagranicznego.
Srednie weksle złotowe dyskonmiesięcznie.
i
EkoKomitetu,
prez.
p.
do
przewodniczące~o
Ministerstwa było ułatwić stosunki kredyto~ .% do ~. dolarowe na '.?_1/2 proc.
na
towano
nomicznego,
Jastrzębski.
M.
we, szczególniej z zagranicą,. przez wprowai

I

Pomoc

czy·.przeszkorła?

I
l

Nr. 6

„P

Ilość protestów nieco się zmniejszyła.

Banki
prywatne zwiększyły znowu dyskonto, przyjmując nawet średni materjał wekslowy.
Dla uniknięcia wzajemnej konkurencji, zawarły poważniejsze banki związkowe dnia 1
sty~znia b. r. między &obą umowę w sprawie
równego oprocentowywania wkładów. Ustalone normy są dla poszczególnych typów lokat
następujące: wkłady złotowe a vista do .?;
proc., z jednomiesięcznem wypowiedzeniem
8 proc., 3-miesięcznem wypowiedzeniem 10
proc., 6cio miesięcznem i dłuższem 12 proc.,
wkłady w walutach obcych i złotych w złccie
a vista do 3 proc., z jednomiesięcznem wyp.
5 proc., trzymies. wyp. 7 proc., sześciomie
sięcznem i dłuższem do 9 proc.

R
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O

W
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Ruch oszczędnościowy w Polsce w ostatnich czasach znacznie się .zwiększył. Suma oszczędności, złożonych w urzędach pocztowych w warszawskiej Centrali P. K. O. i
jej oddziałach prowincjonalnych wynosiła. na
1 stycznia 1927 r. 23,308,741 zł. a liczba wydanych książeczek oszczędnościowych 113,200
sztuk. Pomimo tych postępów jesteśmy jeszcze daleko od stanu przedwoiennego, gdyż
w samej Kongresówce znajdowało się w obiegu na 1 stycznia 1914 r. - 4'14,847 książe
czek oszczędnościowych, a suma złożonych
na te książeczki - oszczędności wynosiła
75,511,440 ówczesnych rubli złotych, co po
przeliczeniu wynosi około ~5Q milj. zł. obieAwil.
gowych.

KRONIKA OOSPODARCZA
CENY NA RYNKU SWIATOWYM.
w tygodniu od 19 do 26 stycznia 1927

styczniu notował 37 funt. ang„ nie
Sztaby ogólnie zniżkują.

=

zł.

43.66),

BAWEŁNA.

19-1
26.1
pensy ang.

7 130
7135
Middling amer.
7 110Y:!
7,25
Middling na termin
Ceny nic wykazują znacznej zmiany w stosunku
do tygodnia ubiegłego, ale podstawa w dalszym cią
gu dobra, głównie dzięki korzystnemu interesowi w
Lancashire.
PRZĘDZA BA WEł.NIANA:

Amerykańska 37
Egipska 60'

121Ji. 121Ji.

24
24
co powoduje
C:obry nastrój na rynku. Sprawozdania z Francji nie
, są tak korzystne; skrócenie czasu pracy postępuje
dalej. Z Niemiec donoszą, że przędzalnicy żywiej
skupują bawełnę, i że interes wykazuje polepszenie.
Japonja ma większe zapotrzebowanie nit w ubiegłym
roku. Z Ameryki telegrafują, że sprzedaż znacznie
Sprzedaż przewyższa produkcję,

przewyższa

bieżącą produkcję.

WEł..NA:

Merino najwyższy gatunek (prana)
47
lla funt ang.
47
Mcrino najwyższy gatunek (brudna)
35
34
za funt ang.
33
32
Crossbread przedni za funt ang
21
20
Crosabread średni za funt ang.
Ceny od grudnia podniosły się o 1 pensa za funt,
na wszystkie gatunki Australijskie i Nowo Zelandskicj wełny. Gatunki z Południowej Ameryki i Połudn. Afryki zwyżkują tylko 1/z pensa, na Południo
wo Afrykańską wełnę popyt jest tylko na kontynencie, Australijska poszuki\\-ana zarówno w Angljf 1 jak
na kontynencie, Ameryka mało zakupuje.

w cenie

CYNA:

(w okresie sprawozdawczym przeciętny kurs funta
ang.

soadł

302.10 302.10
Standard za tonnę
Zapasy cyny zarówno w Londynie, jak w Liverpoolu szczupłe. Dowóz z portów Malajskich nie oW Ugandzie otwarto
siągnął w styczniu 6 1000 ton.
kopalnię cyny; w Nowej Zelandji i Belgijskim Congo
ruch ożywiony.
Oł..óW:

Za

tonnę

29

29

Rynek bez szczególnych zmian.
szylin\l. amer.
Za tonnę fob.!
WĘGIEL.
24 16 - 25
Najlepszy gruby
23 - 24
Secunda
22 - 23
Zwyczajny
15
Najlepszy drobny
14 - 14.6
Dobry drobny
40 - 55
Koks (według jakości)
28 - 29
Brykiety
Sytuacja w Walji jest jeszcze niczadowalniająca.
Nastąpiła dalsza zniżka cen; spowodowało to nieco
ożywienia w interesie, ale w niewystarczającym stopni?, a ponieważ produkcja przewyższa popyt, kopalnie zmuszone są często ruch wstrzymywać, zwła
szcza z powodu niewyładowywania dostatecznego
wągonów. Odbiorcy zagraniczni pokrywają tylko swe
minimalne zapotrzebowanie; spodziewają się jeszcze
dalszej koncesji w cenach i niechętnie kupują na termin, zanim cena jeszcze bardziej nie spadnie. Wła
ściciele kopalń oświadczają, że ceny obecne nie poPonieważ kontrakty na
krywają kosztów produkcji.
dostawę węgla z zagranicy nie skończą się przed udwóch miesięcy, nie można
pływem najbliższych
przed ~ołową
oczekiwać normalnvch warunków
kwietnia.

Str.!

z dnia tlutego 1927 r.

--~~~~~~~~~--------------------------------------------------~~
zmniejszeniem' się przywozu surowców,
Sytuacja na rynku bawełny.
niekorzystnego zatrudnienia przewskutek
W c~gu ubiegłego tygodnia rynek wyk"amysłu, oraz zwiększonym eksportem węgla
Naogół w Liverzywał ~wne fluktuacje.
w ostatnim kwartale.
poolu 1Wydatniała się mocna tendencja i
przecięta zwyżka ceny wynosi około 7
Bilans handlowy Rumunji.
punktó"
Głóv.1em wydarzeniem tygodnia było
Z tymczasowego zestawienia rumuńskie·
sprawo21anie o łuszczeniu (ginning} baweł go Ministerstwa Skarbu wynika, że rumuński
ny, pod4ące cyfrę 16,610,000 bel. Sprawo- bilans handlowy za rok 1926 wykazuje nadzdanie, >czekiwane z wielkiem zaintereso- wyżkę 5 miljonów Lei (2,5 milj. zł.), podczas,
waniem, wykazuje 1,068,000 bel, wyłuszczo gdy w roku 192~ J:>ilans wykazywał passywa ~
nych w ~iągu okresu sprawozdawczego wo- miljardów Lei.
bec 668)00 bel w odpowiednim okresie r.
ub. Spawozdanie odpowiadało mniej wię
Zyski czeskiego banku biletowego.
cej oczedwaniom i miało nieznaczny wpływ
na rynel.
Rada Czechosłowackiego Banku Narado·
Wzl!Dżony ruch w Lancashire, przed kil- wego (państwowego) aprobowała zamknię
ku tygomiami rozpoczęty, nadal się utrzy- cie rachunkowe za pierwszy okres działal
mywał. Popyt, wysiłki i tranzakcje obecnie
ności tej instytucji, wykazujące 31,519,2~
notowa:ru pozwoliły przędzalnikom zając kor. cz. (ok. 11,8 milj. zł.} i zaproponuje Walstanowisrn odporniejsze wobec ofert po ni- nemu Zebraniu wypłatę dywidendy 6% proc. 1
skich ceiach.
która będzie wypłaconą w zaokrąglonej
Sprz1daż na miejscu w Liverpoolu wykwocie 32 koron czechosłowackich za akcję.
nosiła 61,990 bel (wszystkich krescencyj).
postanowiono zaproponować
Równocześnie
\V/zmożme zainteresowanie materjałami zaKadzie Giełdowej wprowadzenie w ciągu luznacza ś.ę także u detalistów. Dzieje się to, tego aJicyj Banku Narodowego na giełdę, cebyć mo:e, dzięki temu, że po raz pierwszy
lem urzędowego notowania kursu.
od czast. wielkiej zwyżki, która zaczęła się
w latacl wojny, artykuły gotowe są obecnie
Nowa rumuńka taryfa celna.
rzeczyw.ście tanie i że nadeszła chwila dla
odnowimia zapasów, które dotyczas utrzyDnia 20 z. m. weszła w życie nowa rumywane były na możliwie niskim poziomie. muńska taryfa celna, która naogół zawiera
Gdyiy nie był nastąpił strejk węglowy, podwyższenie stawek celnych. Cła na wynie ule~a wątpliwości, że konsumcja byłaby roby włókniste nie uległy znaczniejszym
ale z normalną 1 zmianom. Starania o zastosowanie dawnych
...,,.„ Angli o wiele większą,
sytuacj~ węglową zapewne nastanie okres
stawek, przynajmniej na czas przejściowy,
znacznie ·wzmożonego uruchomienia,. celem nie odniosły skutku. Rząd rumuński powouzupełr.ienia braków w zapasach towaroływał się na to, że postępowanie takie jest
wych śvviata.
niezgodne z ustawami i że praktyka taka
Sta:i łuszczenia, wykazany przez Biuro istnieje we wszystkich państwach. Ze staSzacmirania, zbliża się nieco do pierwotnej nowiska naszego traktatu handlowego z Ruoceny tego biura, ale uwzględniając pogo- munją przeciw podwyżce cła nie można
dę, niekorzystną w ostatnim czasie dla zbioo ile rząd
wnieść sprzeciwu, ponieważ rów, n!ema widoków na to, by oficjalna cy- rumuński nie wprowadzi przeciw Polsce '
fra 18,&18,000 bel była urzeczywistniona.
skierowanej klauzuli an~idumpingowej Jak w ostatniem sprawozdaniu podnie- podwyżka stosuje się do wszystkich państw
śliśmy, zwyżka ceny przyszła cokolwiek
i nie narusza przysługującej nam klauzuli
przedwcześnie, gdyż łatwo pobudzić może
największego uprzywilejowania.
plantatorów do uprawy większego obszaru.
W ostatnich dwóch tygodniach nie słyszeliś
Jedwab.
my nic o tern, czy plantatorzy skłaniają się
juz do zmniejszenia produkcji, ale, jak się
Francja i Włochy zawarły konwencję, na
dowiadujemy, zredukowali ilość zakupio- podstawie której oba kraje ustalają wspólną
nych środków nawozowych, a nadto obszar klasyfikację i wspólne taryfy dla wyrobów
pod uprawę pszenicy, żyta i owsa będzie jedwabnych. Przez to ma być ułatwioną
prawdopodobnie dwukrotnie większy. Wo- wymiana tych wytworów między obu krajabec teraźniejszych cen bawełny większe mi. Konwencja wejdzie w życie równocześ
przesunięcia w uprawie płodów rolnych bynie z nową taryfą celną francuską i będzie'
łyby zrozumiałe. Naogół zaznacza się przy
w najbliższym cza~ie opublikowaną.
zakupie bawełny pewna rezerwa.

M.
Polski przemysł węglowy w grudniu 1926 r.

Bilans

płatniczy

Anglji.

s.

*

*

*

Włoska Rada Ministrów uchwaliła stwoAngielski bilans płatniczy wykazuje we- rzenie państwowego instytutu z siedzibą w
zagłębiach 3,599,000
węgla we wszystkich
P~zeclnie mcrino 70'
dług publikacji Board of Trade (Min. P. i H.) ' Medjolanie dla popierania rodzimego prze49
·19
ton).
3,704,000
listopadzie
rw
ton
Dobre merino 64'
46
za rok 1926 w przybliżeniu deficyt 12 mi- mysłu jedwabniczego. Głównem zadaniem
45
W kraju sprzedano z tego 1,946,000 ton ljonów fontów (525 milj. złotych). W roku tego instytutu będzie przeciwdziałanie upadCi::eldc Crossbrcad
31
31
j 1925 bilans płatniczy był aktywny kwotą 1 kowi przemysłu tego przez popieranie pro(w listopadzie 1,925,000).
Nr. 64 spadi w cenie od 1 stycznia, inne numery
(w 54 miljonów funtów, a w roku 1924 nawet dukcji, podniesienie jakości i stworzenie uZagranicę wywieziono 1,298,000 ton
""z zmiany.
I kwotą 86 milionów. Powodem silnego po- rządzeń, przy pomocy których eksport jedlistopadzie 1,544,000 ton).
funty ang.
JUTA:
Zapasy na kopalniach 1,111,000 ton (w li- gorszenia się bilansu płatniczego w roku wabiu mógłby się podnieść.
33
33
Przedni gatunek za tonnę
stopadzie 1,202,000 ton).
1926 jest wzrost bierności bilansu handloweZa dobre gatunki płacą ceny wyższe
Ogólna produkcja węgla zmniejszyła się go z 384 na 4.77 miljonów funtów. Po stro- Po~zątek kryzysu stabilizacyjnego we Fran•
o 105,000 ton, głównie z po"todu dni świą nie przychodów największą pozycję przedcji.
MAKA:
szyling. ang.
tecznych, eksport zmniejszył się o 246,000 stawia dochód z inwestycyj zagranicznych,
Przc:l::/a pszenna kanadyjska za worek
ton z powodu braku zamów:eń z Angiji i in- wynoszący 270 wobec 250 milionów funtów
Z Lille komunikują, że przędzalnie w
(40 funt. ang) 22.6 22.6
zaowygodniej
już
mogących
krajów,
nych
i Tourcoing postanowiły tymczasoRoubaix
są
pozycją
rzędu
z
Drugą
1925.
roku
w
Związku
Badawczego
Sprawozdanie Komitetu
pafrywać się w węgiel w Anglji.
przychody z żeglugi, przyię te kwotą 120 mi- wo w następnych trzech tygodniach wstrzyn11yna.-zy charakteryzuje sytuację, jako zadawalniają
eks- l jonów funtów (w 1925 roktt 124 mil}onów mać pracę w soboty i poniedziałki. Z poStyczeń przyniesie dalszy spadek
cq. Ceny za mąkę są niezmienione, niskie, ale sprze- 1
portu. Według prnwizorycznych obliczeń fontów).
czątkiem bieżącego miesiąca odbędzie się
ó.aż jest cl:ywiona.
j za czas od 1-15 stycznia wywieźliśmy
zebranie przędzalników, które ma
ponowne
Bilans płatniczy Danji.
ZBOŻE:
1 554,000 ton, podczas gdy w Grudniu na 'ten 1j
stagnacja zbytu w francuskim
czy
ustalić,
•
J~cz;nień za centnar ang.
10
10.6
; sam okres przypadło 650,000 ton.
Duński bilans płatniczy za rok 1926 wyprzemyśle włókiE>nniczym wymaga dalszych
9.6
9
Owies za centnar ang.
Chodzi tu jednak głównie o brak dal- 1 ke.zujc według publikacji Urzędu Statystycz- ograniczeń ruchu.
·
szych zamówie1'i z Anglji. W grudniu wy- nego po stronie biernej nadwyżkę przywozu
Tendencja mocniejsza dla ws.::y,;tkich gatunków
wieźliśmy do Anglji jeszcze 118,000 ton, w
w obrocie handlu zagranicznego w wysokozbo ·a. Dobrego Kan:idyjskiego jęc.::mienia mało; naWęgiel tanieje.
pierwszej połowie stycznia już tylko 1000 ści 90 miljonów koron duńskich; wydatki
tomiast pzrski notu;c 8 s. 10 p. 1 rumuński 9 s. 1 p. 1
ton.
::r(;rnlyńoki 9 s. 6 p.
duńskich towarzystw okrętowych i podróż
W francuskiej Radzie Ministrów zapo•
nych zagranicą wynosiły 100 miljonów koron, wiedział Minister Robót Publicznych, TarPrzemysł żelazny w grudniu.
funt. ang.
:r.? Iż:
odsetki i amortyzacja za długi zagraniczne dieu, że właściciele kopalń Północnej Fran39.10
39.10
Karnlin< z:' tmną
wydobyto w Polsce w Danji 60 milj. koron. Po stronie czynnej cji, na wezwanie rządu uchwalili, począwszy
żelaznej
Rudy
16.10
16.10
HLrl'ln za fonnQ
grudniu ub. roku 32,202 ton (w listopadzie znajdują się dochody z żeglugi morskiej w cd 1 lutego obniżyć ceny na różne gatunki
fotc-~cs ryżem spokojny, tendencja niejednolita.
wysokości 215 miljonów koron i zyski przedwęgla i koksu. Będzie to już druga zniżka
34,529).
duńskich zagranicą 15 miljonów
siębiorstw
w bieżącym roku. Pierwsza miała
ceny
zarudy
wydobywaniu
przy
Robotników
JAJA:
szyling. ang.
koron. Bieżące pozycje bilansu płatniczego miejsce 1 stycznia.
5,010).
listopadzie
(w
5,216
było
trudnionych
Za wielką setkę (120 sztuk)
20
20
Spadek produkcji tłumaczy się świętami. dają deficyt 20 miljonów koron duńskich.
Ceni j.1j niezmieniona; zniżka ceny w styczniu
WIADOMOśCI STATYSTYCZNE
z zagranicy przywieziono 23,998 Zmniejszenie się depozytów obywateli zaRudy
pr,yj:;ta z zadowoleniem.
ton wartości 422,000 złotych w złocie (w li- granicznych w Danji, po potrąceniu kwoty,
CUKIER BURAKOWY:
nakładem Głównego Urzędu Statystycznego.
stopadzie 37,816 ton za 706,000 złotych w o którą Duński Bank Narodowy zmniejszył
swe należytości zagranicą wynosi 10 miljo16.6
16.6
f:r:,r.: t a ł za centnar (bez podatku)
Ukazał się zeszyt 2 Wiadomości Statystycznych,
złocie).
Rynt'k cukrowy jest nadal ożywiony. Od począt
na bogatą treść którego złożyły się między innemi:
Surówki żelaznej wyprodukowano 39,978 nów koron.
ku knmp:inji cena wzrosła o 3 s. 3 p.
Zasiewy i ~biory - obliczenia ostateczne za
ton (w listopadzie 32,975).
Bilans handlowy Czech.
rok 1926. Produkcja cukru - kampanja 1926/27 r.
Stali wyprodukowano 87,377 ton (w liżELAZO (lar.ej:
Handel zagraniczny Polski za miesiąc grudzień i castopadzie 93,868).
Czechosłowacki Urząd Statystyczny poM
M
&lute~
Robotników w hutach i stalowniach za- 1 ·daje sumarycznie cyfry handlu zagranic7.Ile- ły rok 1926. Ruch statków w portach polskich. Ce85
85
N.„ 3 za tonnę
trudniano 38,774 (w listopadzie 38,594).
go Czechosłowacji za rok 1926. Wywóz w ny zbóż krajowe i zagraniczne. Ceny hurtowe i dePopyt na natychmiastową dostawę Nr. 3 przetaliczne w Polsce i zagranicą. Bezrobocie w Polcałym roku osiągnął kwot<r 17,858 miljonów
wy;i.:iza dowóz z Cleveland, który zastępuje się wskuSpożycie bawełny.
sce i zagranicą. Ruch budowlany w miastach. Kurkoron czechsł., wobec 18,821 milj. koron w
tcl~ tego szkockim po cenie 92 s. za tonnę.
sy dewiz w Polsce oraz kursy pożyczek państwowych
17,618
wobec
15,263
przywóz
1925,
roku
Statystyka przemysłu bawełnianego, o- '
CYNK:
funt. ang.
miljonów koron w roku 1925. Wskutek te- na giełdzie w Nowym Yorku. Wydatki i dochody
bejmująca wszystkie gałęzie, począwszy od
41
41.10
Płyty za lonną
uprawy bawełny aż do detalicznej sprzeda- go wynika aktywum bilansu handlowego w Państwa Polskiego. Podatki pośrednie w Polsce i
29
31.15
Sztaby za tonną
kwocie 2,595 wobec 1,203 milj. koron w ro- zagranicą. Nauczanie powszechne w Polsce w latach
ży gotowych mate1jałów wykazuje, że w roA:igic!ski cynk w płytach jest tańszy, niemiecki
ku 1926 świat skonsumował więcej towarów ku 1925, tak że nadwyżka dwukrotnie się szkolnych 1921/22 - 1925/26 itp. Treść zeszytu jest
W zrost soowodowanv i est bogato ilustrowana wykresami.
powiększyła.
~pJdł do 37.10 funt. ani!. za tonne. Holenderski, który w
bawełnianych, niż w roku przed wojną.
TOPSY (cze11anki).

W grudniu 1926 roku wydobyto w Polsce
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„Postronkowy".
_Najlepszym rezeltatem wojny_ rzekł
sentencjonalnie Dratwa - jest to, że pozwo
zajęcia„. A teraz patrzcie! Kiedy znałanam poznać i szanować naszych bliźliła
liżony
od
dostawałem
i
złem się w okopach
nich„. Już panu opowiadałem, jak w okosty, w których przykazywała mi ·okrywać
pach nauczyłem się cenić obywatelskie i
ciepło nogi i wystrzegać się przeziębienia, to
małżeńskie cnoty mojej żony. Cnót tych nie
mnie wzruszyło. Zacząłem żałować wszystwidziałem zbliska; ujrzałem je dopiero zda•
kich wypitych w knajpie i stłuczonych w doleka.„ Otóż istnieje cała warstwa społeczmu kieliszków i obiecałem sobie zajmować
na IUdzi, których nie mogłem ścierpieć przed
się trochę mniej czynną polityką„. Dowiedria~m~ęte~żewcza~em~ajnkobecno-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w~n~ a którym z~acam honor ~ra~ kiedy ich widziałem przy robocie na froncie„.
ści, żona zrobiła coś bardzo pięknego: biła
To są morowcy„. Mówią o .. „ Ale pan mi
stoją
Pomorzanie
pan.
wiesz
nie
Nie,
się za mnie. Bo wyobraźcie sobie, że stróżka kalekę i podwijać nogi pod siebie, miałby
niiała także ·męża na froncie i że wyzyskiwa- wodę ponad głową, tembardziej, że j.iż z na- w zoologji niżej od Prusaków. Prusacy to są nie uwierzy, jak pan usłyszy.
ła to brzydko, by dokuczać mojej żonie. Kie- tury nie jest zbyt wysmukły. Musał więc, drapieżcy; Pomorzanie należą, zdaje się, do
- Mów pan, było nie było„.
dy żona odpowiedziała jej, że zabiłem sześciu chcąc nie chcąc, kąpać swe odnóża w lodo- trawożernych; to jest poprostu bydło„. Otóż
'Dratwa spojrzał mi prosto w oczy, by naĄ
Szwabów, odrzekła: „A mój dwunastu!" watem bajorze, tak, że pewnego 1ięknego piętnastu oficerów pułku pomotskiego pr~edKiedy znowu żona mówi~a, że trafiła mnie poranka wyciągnięto go stamtąd z solidnie stawiło właścicielce zamku karty rekwizy- sycić się majem osłupieniem, i wyrzekł zwolkula nad Sonimą, stróżka zareklipowała: odmrożonemi nogami, które lekarz lsa.zał mu cyjne. A wiedzieli, gdzie brali kwaterę: pan na:
- Mówię o postronkowych!„. Jak panu
pułkownik, zaledwie wszedł, wyrecytow~ł
„Mojego trafiła nad łopatką; to jest rzadszy i ampetować!.„
- W każdym razie nie złamało mu to gospodyni napamięć kompletny wykaz stoją wiadomo, w czasach pokojowych byłem z
zaszczytniejszy wypadek„" Więc żeby już nie
cych w piwnicy flaszek, podając ich cyf:ę, nimi stale na wojennej stopie. Zawsze posłyszeć o waleczności cerbera, żona była zmu chyba jego kariery beznogiego kaleki, wiek i pochodzenie. Pochlebiało to damie, wtarzałem, że gdyby na jakiej bezludnej wyszona sprać uczciwie cerberkę„. A tobie co przeciwnie„.
- Myli się pan. Z początku bionił się że sława jej win dotarła aż na Pomorze. I spie był któryś z policjantów i ja, nie możsię stało, Tommy?
Tommy zatrzymał się i bezskutecznie py- biedak przed nieszczęśliwą ronią. ,Ostate- trzeba oddać szwabskim oficerom sprawie- naby na nas liczyć, że przysporzymy Francji
kał z ·wygasłej fajki. I dowiódł, że zna przy- cznie _ powiedział - gwiżdżę na to; nie dliwość, że pod tym względem wykształce- obywateli.„ Z postronkowymi miałem zanajmniej jedno słowo francuskie„: Szlachet- , przeszkadza mi to w moim zawodzie". I skoro nie ich jest wspaniałe. Puśćmy któregokol- wsze zatargi na temat praw człowieka i
ne to słówko wymówił spokojnie i delikatnie, t zwolniono go z wojska, coprędzej za:ął zpo- wiek z nich z zawiązanemi oczyI?a do pier- obywatela. Mam na myśli. prawo chodzenia
wrotem swoje miejsce na Moście Sztuki. wszej lepszej piwnicy francuskie), a da so- po ulicy w linji prostej, krzywej lub łamanej
bez gniewu i zniecierpliwienia.„
- A widzi pan? - zawołał Dratwa z . Cóż, kiedy w czasie jego nieobecności za- bie rady: wie, gdzie co stoi i nie zabierz~ i opierania się o latarnie, które przecie nie
są tylko dla wygody psów„. Otóż policjant,
.
. .
. , żadnego cienkusza.
triumfem. - To ja go tego nauczyłem. Oto szły pewne wypadki.„ ·
p:zych.odził~
meraz
1
pra~da
t?
Ta~,
-;.
0 którym chcę panu opowiedzieć, nazywał
kaleki?
innego
Konkurencja
_
wojny.
rezultat
wspaniały
'
jeszcze jeden
_ Wcale nie. Tylko pomysł jego żony„. mt ,na ~ysl, ze w ich Szko~~ ~oienneJ m~s1 się Balloche. Sam zgłosił się do służby w oBo musisz pan wiedzieć, że miał żonę. A żo- , hyc t~~l profesor topograf11 wmoznawczeJ„. kopach. W cielono go dó mojego plutonu, a
IV.
mnie przyszło zaraz na myśl, że to sam Pan
.
i na, widzi pan, to jest najdoskonalsze dzieło ·, Ale c·o z .z Baptys~ą?
Kaleka,
--:- . Byłby~ JU~ ~o mego dos.zedł, gdy?y Bóg mi go zsyła, bym go mógł wynagrodzić
Stwórcy i szkoda tylko, że boski architek
-A>aj mu pan dwa sous„. Daj mu pan chciał je wykonać za dobrze„. Otóż prze- ~an cią~le me mowiL .. . Wyobraz pan sobie, za wszystkie noce, spędzone w kozie, za
myślna kobieta wpadła na pomysł: ustawiła ze naza1~t:z.po przybycm Po?1orz':'-n do z~m- wszystkie grzywny piętnastofrankowe i za
pół franka, jeżeli pan może - rzekł do mnie
na Moście Sztuki, na zwykłem miejscu, wó- ku, wła~c~c1~lkę ~pot~~ła ~i~a me~p~dzian- wszystkie afronty, których mi nie szczędziła
półgłosem Bicard, gdyśmy przechodzili przez
Most Sztuki.
zek, na którym rezydował jej mąż w czasie ka: stw~~:~ziła, ze. J~J gosci~ zd1ęh buty Eugenia wobec sąsiadów, kiedy z winy komisarza nie spałem w domu„. Więc kiedy
Rzuciłem ostentacyjnie srebrny pieniądz · swych godzin urzędowych. Na wózku umie- przed ~01sciem spac,, iak l~dzi~ d~brze 'f'1Ydo czapki beznogiego kaleki, siedzącego w ściła skarbonkę z dużym napisem: _ „Zakład 1 chowam. Zwykle ohr;:erowi~ niemieccy sp1ą w nocy Balloche spał snem sprawiedliwego
wózeczku do popychania rękami. Uraziła nieczynny z powodu służby wojskowej wła- I ~. b1;1tach z ostro~am1, co me .naprawi?' po- wśród huku dział, budziłem go i mówiłem:
mnie nieufność Dratwy na punkcie mojej ściciela". Łatwo zrozumieć, że wskutek te- sc1el.i a gospo.dyme wytrąca !11eco z ro~no- „He, Balloche, pociągnij-no w imieniu prawa
kieszeni, Kaleka wiedział dobrze, kto jest go „właściciel" zyskał wiele szacunku, jako ~agi„. Co ~ieczora buty piętnastu . ?ft~e- do odpowiedzialności ~zwabów za zakłóca
jego dobroczyńcą: nie tracił czasu na dzię bohater, ale stracił wszelkie poważanie row pomorskich ~ędrowały d? kuchm 1 pię- nie spokoju nocnego!" · A kiedy raną żoł
kowanie roi, lecz mrugnął na Dratwę poufale swych klientów, jako kaleka„. To też, kie- tnastu ordyna~sow pomors~1ch ..pracowało nierze zwijali sienniki okopowe, przypomidy powrócił na dawny posterunek, zauwa- nad nadamem tm ~ołys~u! Jak się ~atrzy. nałem mu: , Balloche, jest zabronione trzei z wdzięcznośdą.
:wkrocz-no :w
- To jest człowiek zasłużony a nieszczę żył, że członkowie Akademii nie · zatrzymy- Bo gdyby o~ych p1ętnas~ie par b~tow ~e pać dywany po dziesiątej
'
błyszcza.ło s!ę. do~tater;:z!11e, w. takim razi~ imieniu prawa!"
śiiwy - wyjaśnił mi Dratwa. - Prawdziwa I wali się już, by się go wypytywać, gdzie to
- Słusznie.
ofiara wojny. Przed mobilizacją był dosko- I stracił nogi, - a przecież teraz mógłby im na ~rugi dzien piętnasc1e butow z prawe)
- A kiedy pociski waliły i wiara gniotła
nale sytuoway.y. Zainstalował się tam, gdzie I opowiedzieć o tern historję prawdziwą. Ale n.ogi wyko~ałoby gwałtowny ~ kontrata.k ~ago pan widziałeś. Przychodzili do niego klien li dawni klienci rzucają mu spojrzenia z podeł- s1edzema piętnastu ordynansow„. · P~1mu1e się kupą wgłąb okopu, powiadałem: „Balloci, a była to kientela pierwszej klasy. Szli ba, jakby mówili: „A to kawał starego bla- pan? .
che, krzyknij-no: proszę się rozejść!" Jedne.
tamtędy członkowie Akademji, udając się do
go znowu dnia znalazłem w autobusie para. .
.
- Jed~ p~n dal~J· . .
gieral Dekuje się i chowa nog!, żeby ~ie ~ś~
Po Jakich dz1es1ęcm dniach zołmerze sol.„
swej pra cy, a każdy rzucił mu coś do czapki. 1 do wojska!" I biedaczysko rue dostaJe JUZ
_ W autobusie - w okopach?!
Ten i ów pytał go, w jaki sposób stracił nogi, ani grosza. Całym zyskiem, jaki mu p;zynio- wpadli 'wreszcie na pomysł, któryb~ przyczy to było może od urodzenia. Kaleka opo sła ta historja, jest oszczędność na spod- szedł odrazu do głowy panu alb.o ~me, wo_ Tak, tak, kochany panie! Jeżeli pan
dl
. . Posta
wiadał najwymyślniejsze historje, a ci słuchali
nfach„. Bo przyzna pan - zakończył sen- góle pierwszemu lepszemu durniowi
a· _już nie widuje autobusów w Paryżu, to
k' h f
ich, by wykorzystać to w swoich książkach. tencjonalnie Dratwa - że mniej materji na nowili, że ·wszystkie buty wszyst ic o ice- l tego, że one są wszystkie na froncie. Otóż
1
ł
ł
k
Tamten zaś zbierał flotę„. Tymczasem buch: spodnie potrzebuje kaleka bez nóg, n!ż czło- 1 rów będzie pu~ował . nieszczęsny B.a~tysta!
który reprezentował stronę zwyc1ęzoną t "!" jednym ta i.m z~a1az em na awce, paraso
przychodzi wojna i nasz znajomy musi jechać wiek normalnie zbudowany„.
kulił się skromnie w kąciku kuchni. Powie- , l z żartu powiedziałem do Balloche a: „Pafo swego pułku.
mu więc wszystkie szczotki i pudełka I nie postronkowy, znalazłem parasol; pan
rzyli
- Jaktol Kaleka bez obu nóg?
V.
a sami poszli pić do lokalu, który im li musisz teraz znaleźć jego właściciela; to napastą
z
Dratwa spojrzał na mnie z politowaniem:
Baptysta.
w niczem nie przypominał służby wojskowej. leży do pańskich obowiązków". Balloc~e
- Pan się na tern nie poznałeś?„. To był
wziął spokojnie parasol i odparł: „Będzie
kaleka z a w o d o w y: poza godzinami, spę
- Zna pan Pikardję? - zapytał mnie Baptysta, pozostawszy sam, najpierw szero- należał do pana za rok i jeden dzień, jeżeli
,
clzanemi na posterunku, biegał, jak anioł. Dratwa - Jest to prowincja, gdzie kwitnie ko wytrzeszczał oczy a potem nastawił uszu 1
Ale 1 w godzinach urzędowych na Moście rolnictwo i pada ciągle deszcz i gdzie raz w na daleki huk armat. Otworzył okno, że- się nikt po niego nie zgłosi'. Poczem rozpoSzt uki był poważny, jak Budda, skrywał no- okresie bitew wrześniowych spałem w łóż by lepiej słyszeć. Mruknął: „no, no„." i za- starł go sobie nad głową i tak stał w okopie
gi pod siebie i sam nie wiem, gdzie je podzie ku.„ I to spałem w zamku, w prawdziwym czął rzucać sestematycznie wszystkie pię• suchy, podczas gdy mnie moczyła pluta.
tnaście par butów jedną po drugiej do głę- Musiałem płaszczyć się przed nim i upokawał... To się wydaje dziwne, jak się czło
zamku feudalnym z centralnem ogrzewazanim odśtąpił mi odrobinę miejsca
wiek nie zajmował natomją; ale gdy się po- niem, z garażem samochodowym i z rzeźba bokiej studni na podwórcu stareg6 zamku rzać,
pod tym parasolem, którego ja byłem włat
myś li, co robią ze sobą kobiety, jak pod na· · 1
·
mi na fasadzie. W przedsionku były wy- feudalnego„.
ścicie em, a on pazurpa orem.
k azem mody doprowadzają do zaniku swe pchane głowy jelenie, a na pierwszem pię
_ Ale to chyba nie to napełniło pana
- Dobra.
wdzięki, heblują brzuch lub też upodabniatrze pokój, w którym mieszkał Ludwik ~III.
- Ja też tak myślę„. Tej samej nocy o- takim szacunkiem dla Balloche'a?
ją do deski odwrotną stronę medalu, a wszyAle co najciekawsze, na wierzchu był dach debraliśmy ową wieś. Oficerowie szwabscy,
_ Nie. Przedewszystkiem poszedł z
stko dla zwykłej kokoterji, - nie można się z dachówek: a niema w Pikardii wiele zamwoli na front. Ale to było dosyć
własnej
strzały,
usłyszawszy
zamku,
w
kwaterujący
dziwić, że jakiś pprządny człowiek dla chleków, na którychby pozostał dach po przej- wyskoczyli co prędzej ze swych legowisk i naturalne: w Paryżu był poniekąd bezroboba pozbawia się nóg.
amku spotka- przedewszystkiem pomyśleli o butach. Bo tnym. Bo zadaniem policjantów paryskich
ściu Szwabó\V··· Otóż w tym z_
-Hm„.
łem bohatera, który sam jed~n pojmał pię
pokoju jest zbieranie się w miej- Ja też tak myślę„. Więc wzięli go do tnastu szwabskich oficerów - a nawet nie'4j pominąwszy narażoną na szwank powagę, w czasie
. chętnie pokazują się pijacy i
gdzie
scach,
bardzo
ma
skarpetkach
w
pomorski
kapitan
wojska i wysłali na front. Tam go pozna- pisały o tern gazety.
obcy monarchowie, odeżdżają
przei'
gdzie
ucieczce„.
w
zwłaszcza
ruchy,
skt'ępowane
łem. Strasznie się pysznił swemi nogami, co
·
·
- Był to pewnie jakiś oficer?
Oficerowie wypadli więc na korytarz, by
Otóż w czasie wo1ny
Francję.
wiedzający
,\
nie
sekcji
w
były niby na wakacjach. Nikt
bohadrogę
na
front,
na
się
wysyła
był wojskowym. Inni
pijaków
nie
On
darem
Nie.
szukających
ordynansów,
przynaglić
1
miał prawa mieć pięknych łydek. A. kiedy
dokonywali wielkich czynów w mundurze cy- nie butów ich panów. Ale zaledwie prze- i terstwa i cnoty żołnierskiej.„ Monarchowie
człowiek sobie pospacerował ze czter.dzieA mój bohater nosi liberję. Jest stąpili próg, zaczęli - za chwilę zrozumiesz tak samo„. Więc postronkowi idą w ślady
wilnym.
ści pięć kilometrów i nogi żołnierzy nie byma na imię Baptysta. Służy wła pan, dlaczego - skręcać się, jak niedźwie- swej klienteli„. Ale B_alloche dokonał poi
lokajem
ły już podobne do ludzi, tamten tańcował sościcielce zamku, kobiecie starej i bardzo udzie uczone tańca na rozpalonej blasze, i wró nadto czynu niesłychanego, aresztując pijabie na odpoczynkach, jak baletnica, i powtaże za nic w świecie nie I cili co prędzej do pokojów, wyjąc przeraźlinego Szwaba w trudnych warunkach„. Na,- upartej,
tak
partej;
rzał: „Widzicie, cp to znaczy zaoszczędzić
chciała się wynieść z zamku, nawet w koń- · wie. W pół godziny później zgarnęliśmy ich
!łół nie pochwalam aresztowania bezbronnesobie pedały w młodości: teraz są całkiem
~
z łatwością.
zbliżyły się w te
Szwaby
kiedy
sierpnia,
cu
pijaka.„ Ale w tym wypa dk u„.
go
,
nowe. Patrzcie, jakie gibkie i dobrze zana„Widziałam
- A Baptysta?
konserwowane„ Hop, hopi..." Doradzałem okelice. Powtarzała ciągle:
Tu Dratwa potrząsnął głową z podziwem
w nim.„"
mu zawsze, żeby nie był taki przemądrzały rodziny tego ·zamku i
- Baptysta przyznał się z naiwną miną, i ciągnął dalej:
- Nie, panie Bicard, ona mówiła chyba, że buty Szwabów wrzucił do studni, bo mier
i nie wyzyskiwał swoich przyrodzonych za- Było to pewnej pięknej księżycowej
zamek widział jej narodziny.
ten
że
let do upokarzania kolegów. Nie posłuchał
ziło go brać się do ich czyszczenia a zresztą
nocy. Naraz wyrwał mnie z marzeń widok
mnie i źle na tern wyszedł...
- W cale nie -_ odparł Dratwa z prosto- był śpiący. Ale o jego predemytacji świad jakie6oś osobnika, wałęsającego się między
Tu Dratwa przybrał posępną minę, do- tą; - dobrze . mówiłem. Ona widziała jego czyło to, · że n::i. korytarzach były rozsiane linja~i okopów. Pasażer tl!n zatracił wid~
chodząc do epilogu i nauki moralnej.
narodziny, bo to ona go kazała zbudować, gęsto gwoździe, sterczące ostremi końcami cznie wszelką godność własne,, ; to prawdzi- Jak długo się bił na równej ziemi, je- ten zamek feudalny„. Oczekiwała . więc nie- do góry„. A najśmiejszniejsza była wście wa hańba być w takim stanie„. Bo pijak
go dawny zawód był mu pomocny. Bo kie- , przyjaciela a Baptysta z nią. Przyznał mi kłość właścicielki zamku. Bo przed tą całą paryski ma w sobie lekkość i wdzięk; ma
dy kule zaczynały gwizdać, przybierał swą się później, że wolałby był zwiać, tylko że historią pijała wodę ze swej studni, co było śmieszne i zabawne poroysi:y. Ale ten Szwab
nie byłby sobie sam dał rady. Bo powiem zresztą bardzo dziwnem przyzwyczajeniem. wyglądał odrażająco. Dowiedział~m się. póź
pozycję z Mostu Sztuki i w te11 sposób nie
przekraczał na wysokość 80 centymetrów; 11 odrazu, że Baptysta - w tej chwili mu to Kiedy zaś dowiedziała się, że Baptysta po- niej, że opił się spirytusem ze słoia, sto1ące
nie pomaga to strzelającemu, ale jest bar- . można wyczytać z twarzy, nigdyby nie wy- grążył tam buty jej gości, niechciała już go w oknie wystawowem apteki w p 6bl~s
dzo wygodne, gdy· się jest celem„. Jednak z nalazł prochu. Ale przekana się pan, że nie stamtąd pić z powodu zapachu starej skóry„. kiem miasteczku; w s łoju tym pływał od megdy się znalazł w okopie, musiał trzeba sądzić ludzi z pozorów„. Do zamku Ja na jej miejscu, będąc właścicielem feudał pamiętnych czasów kolosalny tasiemiec„.
chwilą,
nego zamku, uczyniłbym ze studni lecznicze
zmienić pozycję. Bo pozycja okopowa przy- ! przyszli Pomorzanie. A ·czy pan wiesz, co
- Och, dajże pan spokójL
źródło siarczane, pomocne we wszystkich
pomina budynek na palach, zanurzonych w to są Pomorzanie?
c.
chorobach. zaaorobowanvch przez lekarzv„.
- Mniej więcej„.
wodzie. Gdvbv on więc chciał tam robić l
-
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Zyski

amerykańskie.

Pengo

Opublikowany wykaz Trustu Stalowego
Stanów Zjednoczonych (U. S. Steel Corporation) podaje ogólny dochód za czwarty
kwartał ubiegłego roku 11a 53,502,000 dolarów .wobec 52,627,000 dolarów w t trzecim
kwartale 1926 roku, a 42,280,000 dolarów
.w czwartym kwartale 1925 roku. Po wypła
ceniu dywidendy 1% dol. za każdą akcję,
pozostaje nadwyżka 15,950,000 dolarów._

Ruda' żelazna we

Włos~ech.

R .#\

węgierski

•

Z dniem 1 stycznia 1927 roku

W

D

wszedł

Fi„

~r. 2691/A. „S. Spiro Altman i
'
bą w Łodzi,
ul. Piotrkowska 48.
na 1 brzmi: „Spiro i Abbe'. Na mocy

Konjunktura w Ameryce.

przełęczy T.ambura koło Massa Karrara zło
że rudy o znacznych rozmiarach. Według
urzędowych sprawozdań ruda ta posiada za-

Ze sprawozdania Amerykańskiego Federal
Reserve Board wynika, że ceny hurtowe w
Ameryce wykazały w grudniu dalszy spawartość 68 procent, jest więc wysokowartodek i że stopień uruchomienia w przemyśle
ściową. Dotychczas Włochy posiadały tylko na wyspie Elb~e znaczniejsze złoża rudy. w tym okresie był najniższy od przeszłego
roku. Zmniejszenie się produkcji zostało
głównie stwierdzone w branży manufaktury,
Niemiecki przemysł węglowy.
podczas gdy produkcja rud, która w listopaNiemiecki Państwowy Urząd Statystycz- \ dzie wykazywała rekordową wysokość, tylko
ny pub.likuje zestawienie ogólne produkcji nieznacznie spadła. Najbardziej zmniejszywęgla za rok 1926 (w nawiasie za rok 1925).
ła się produkcja w przemyśle samochodoDobyto węgla kamiennego 145,36 (140,75), wym.
Mimo, wprawdzie nieznacznego,
węgla brunatnego 139,87 (87,22), a wyproduzmniejszenia się produkcji zakładów włó
kowano koksu 26,25 (31,66), brykietów z wę kienniczych, konsunicja towarów bawełniagla kamiennego 5,35 (6,49), brykietów z wę nych była większą, niż w .grudniu roku pogla brunatnego 34,35 (21,97) milionów tonn. przedzającego.
MW
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Nr. 3807/A. ,Dom Handlowy Antoni Bernhard'.
Centrala w Warszawie, Oddział w Łodzi, ul. Andtzeja 7. Centrala przedsiębiorstwa mieści się w
Warszawie, AL Jerozolimska 25. Właściciel Antoni Bernhard zmarł. Spadkobiercami jego są: Józdlna Główczewska z Warszawy, Chtnielna 18, Antoni
Władysław Bernhard z Poznania,
Marja Bernhardówna nieletnia, wdowa Józefina Bernhardowa z
Warszawy, Jerózólimska '25. Udzielono samodzielnej prokury Antoniemu Bernhardowi :t prawem podpisywania za centralę i oddziały i Aleksandrowi
Wojewódzkiemu dla oddziału w Łodzi. Współwła
sność niepodzielna z tytułu spadku
po zmarłym
Antonim Bernhardzie. Do reprezentowania firmy z
prawem udzielania i odwoływ, nia prokur, zawierania wszelkiego rodzaju umów, wystawiania weksli
i wszelkich zobowiązań, żyrowania weksli, otrzymywania wszelkich należności, _korespondencji, przesyłek i towarów, dokonywania wszelkich ttanzakcji w
zakres działalności · firmy wchodzących i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych upoważnio
ny jest Kazimierz Główczewski.
Nr. 3833/A. Wykończalnia i Farbiarnia LudlYik
Kaiscrbrecht, właściciele Wilhelm i Ernest Kaiserbrechtowie i małżoakowie Lipińscy' z siedzibą w
Łodzi, ut Zgierska 69/71.
Termin trwania spółki
określony został do 1 stycznia 1926 r. z automatycznem pięcioletnim przedłużaniem z jednego okresu · pięcioletniego na drugi, dokąd nie nastąpi wypowiedzenie jednego ze wspólników.
Nr. 4026/A, ,Zacbarjasz Warszawski i S-ka'.
Handel manufakturą z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 37. Weksle, czeki, przekazy i wszelkie inne zobowiązania, akty nofarjalne i hipoteczne, wnioski hipoteczne winny być podpisywane przez samego Zacharjasza Warszawskiego, lub też łącznie
przez pozostałych dwueh wspólników, z tych zaś
weksle, czeki i przekazy pod stemplem firmy; żyra
zaś na wekslach i zwykłą korespondencję podpisuje
każdy ze wspólników oddzielnie, również pod stemplem firmy. Każdy ze wspólników oddzielnie ma
p,-awo odbierać korespondencję, przesyłki, _ pienią
dze i wogóle wszelkie należnosci.
Nr. 4411/A.

,Aron Najdori'.

Fabrykacja towa-

rów półwełnianych z siedzibą w Łodzi, ul. Południo

wa 9.
między
majątku

Na mocy aktu intercyzy
właścicielem firmy i jego
i wspólność dorobku.

. kauera

ustalona została
żoną wyłączność

Abbe" z siedziFirma obecnie
prywatnej umo-

Radziwiłła w Warszawie. Dyrekcję banku stanowiąt
członkowie: Aleksander Moszkowski, Wilcza
Sta-

a,

nisław

Mianowski, Jasna 22, Antoni Ostroróg-Wol•
ski, Wiejska 21 1 Jan Lic~tenfeld, SosnQWa 141 wszy•
scy z Warszawy. ·Dyrekcja zastępuje spółkę wobec
władz i osób i prowadzi jej interesy.
Do edbioru
wezwań i innych doręczeń wystarcza jeżeli doręcze
nie następuje do rąk jednego członka dyrekcji.
Wszystkie dokumenty i zobowiązania podpisuje
dwóch człónków dyrekcji łącznie lub jeden z nich
łącznie z jedną z osób upoważnionych do podpisy·
wania za spółkę. Nabywanie i sprzedaż nieruchomości wymaga upoważnienia Rady. Plenipotencje udzielane przez Radę na podstawie jej uchwał winny
być podpisywane najmniej przez trzech jej człon
ków. Prokurentami oddziału w Łodzi są Aleksander
Liliental, Edward Turski, Remigjusz Męczyński, An'.'
toni Lancendorfer 1 Otton Prasse i Herman Leopold
Alet wszyscy w Łodzi. Prokutenci oddziałów mafą
praV:o podpisywania tylko za dany oddział łącznie z
jedną z osób upoważnionych do podpisywania tylko
za dany oddział lub tez z jedną z osób upowaznionych do podpisywania za centralę i wszystkie od·
działy. Spółka Akcyjna. Statut jej zatwierdzony ZO·
stał przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skar·
bu dnia 9 marca 1926 roku za Nr. 83 i ogłoszony \V
Monitorze Polskim Nr. 68 1 dnia 24 marca 1926 r.
'Akt organizacyjny zeznany został dnia 28 czerwca
1913 :roku działalność rozpoczęta ~nia 1 lipca 1913
'
roku.

niana 68.
„Garbarnia „Kromos", spółka z oSiedzibą spółki jest
Łódź, ul. Krzyżowa 2.
Na mocy aktu zeznanego
! przed notarjuszem w Łodzi E. Trojaąowskirn z dnia
1 1 grudnia 1926 r. Nr. rep. 7858 Ichel Krajcer ze
spółki i z zarządu wystąpił.
Nr, 722/B.

.
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1924 ·roku Nr. rep. 722 Markus Leszczyński ze spółki
swój udział na rzecz Abrama Ickowicza. Samuel Wilczyński zmarł. Na mocy prywatnej umowy z dnia 14 grudnia 1926 roku spadkobiercy Samuela Wilczyńskiego ustąpili swoje prawa
do spółki Abramowi Ickowiczowi, czyli obecnie wyłącznym właścicielem
przedsiębiorstwa jest Abram
Ickowie z.
wystąpił, cedując

Nr. 5669/A. ,,Moszek Werdyger". Sprzedaż syropu i kartofli z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 5.
Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Łodzi w Wydziale Handlowym z dnia 20 lipca 1926 roku został
zatwierdżóny układ między wierzycielami a upadłym
oraz uznano upadłego za usprawiedliwionego i za.
kwalifikowano go do przywrócenia czci. Firma została zlikwidowana,
Nr. 5704/A.

„Kolski,i Gelbatdt". Handel manuNa
mocy aktu zeznanego przed notarjuszem' J, Krzemieniewskim w Łodzi z dnia 17 stycznia 1925 roku Nr.
rep. 664 spółka została zlikwidowana.
fakturą z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 82.

Nr. 7277/A. „Teodor Schultz i S-ka", Biuro
agenturowe z siedzibą w Łodzi, ul„ Piotrkowska 157.
Spółka została rozwiązana mocą ·umowy prywatnej
z dnia 6 grudnia 1926 roku.
„Motie, Meillassoux et Caullier". '

Przędzalnia, czesalnia wełny oraz farbowanie wszelkich materjałów. Centrala miasto Roubaix, ul.· des

Longues Nr. 38 (Francja) oddział w Łodzi, Aleje Koś
ciuszki 21. Pełnomocnikiem firmy z prawem samo- :
dzielnego podpisywania faktur, konosameDtów, listów 1
przewozowych i ko,respondencji, odbiotu listów, paczek, posyłek poleconych i wartościowych, jak rów,
nież wszelkich sum i walorów, do wydawania pokwitowań i zwolnień,
odbioru wszelkich towarów,
reprezentowania firmy wobec władz i osób jest Jerzy Rebotier, Łódź, Kościuszki 93. Pełnomocnikami
firmy z prawem łącznego działania w imieniu firmy, a mianowicie odbieraµia i otrzymywania wszelkich sum, kwitowania z odbioru tychże sum, akceptowania, indosowania i spłacania wszelkich weksli,
trat, przekazów, czeków, podpisywania aldów, wsze!
kich dokumentów i pokwitowań są: Jerzy R ebotier1
Kościuszki 93 i Oscar Spindler, Karola 26, obydwaj
w Łodzi.
Nr. 9478/A. ,1M:endei Rubinstein". Fabryka rę· ,
kawiczek z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 40. Firma
obecnie mieści się w Łod~i, ul. Piotrkowska 1.36.

N~. 4696/A. ,Przemysł Wiókienniczy L, Mordyaner' z siedzibą w Łodzi, ul. Lipowa 83. Firma obecnie brzmi: ,Przemysł Włókienniczy Leon Mordyaner'.

Nr. 9885/A. „Goldcweig, Hendeles i S-ka". Fabryka i sprzedaż wyrobów dzianych z siedzibą w
Łodzi, ul. Piotrkowska 108. Na mocy prywatnej u.
mowy z dnia 3 września 1926 r. spó łka została zlikwidowana.

Nr. 4795/A. ,Oito Meyer i ·syn'. Przędzalnia i
tkalnia z siedzibą w Zgierzu, Dąbrowskiego 10. Termin trwania spółki r·~ c2ny z au!omatycznem rocznem przedłużenien1 z jednego okresu rocznego na
drugi dopóki nie nastąpi wypowiedzenie notarjalne
które ~ okobviek ze wspólników.

Nr. 10013/A. „Abram Minc". Sprzedaż manufaktury z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 33. Otwarto oddział sprzedaży w Międzyrzeczu, ul. LuBelska 117.

Nr. · 5123/A. „Menachem Bo.rnstein". Fabryka
ivyrobów wełnianych z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 79. Siedzibą firmy obecnie jest Łódź, ul.
0 iotrkowska 48.

Nr. 10072/A. „Pohkie żródło Oszczędności,
Szymon Engel". Sprzedaż resztek manufakturowych zapomocą kuponów z siedzibą w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 15, Siedzibą famy jest obecnie ul.
Traugutta 5 w Łodzi.

Nr. 5246/A. „Leszczylisld, Ickowicz i Spółka".
Tkalnia mechaniczna z siedziba, w Łodzi, uL Leszno
Nr. 3. Firma obecnie brzmi: „Fabryka Wyrobów
Włókienniczych, Abram Ickowicz" z siedzibą w Ło
dzi, ul. Leszno 3. Na mocy aktu zeznanego przed
11.otarjuszem Millerem w Koninie z dnia 11 września

Nr. 10435/A. „Księgarnia i materjały p1sm1enne
„Polska Placówka" A. Kupke i Wł. Lipowski" z siedzibą w Łodzi, ul. Zgierska. 42.
Na mocy aktu ze::n.anego prz~d notarjuszem m. Łodzi ~/. Sarosiekiem
z dnia 20 grudnia 1926 r. Nr, rep. 1351 spółka została zlikwidowana.

właściciel

graniczoną odpowiedzialnością".

Polsko - Amerykańska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska 121. Spółka została zlikwidowana.
Nr.

j' Spółka

W ŁODZI

Nr. 9009/A.

została cofnięta,

Nr. 813/A. „M. Szeps,( z siedzlbą w Łodzi, ul.
l Południowa 24. Wyrób rnucholepek pod nazwą
, „Mesrap''. Fabryka mieści się w Łodzi, ul. Cegiel-

REJESTRU HANDLOWEGO

Oo Rejestru Handlowego w Lodzi Działu A. i B.
wnie~iono następująr;:e wpisy za Nr, Nr.
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Węgrzech w życie obowiązkowy rachunek ! wy z dnia 22 grudnia
1924 r. ze spółki wystąpił
w nowej walucie (pengo). W związku z tern, Samuel Altman. Wszelkie czynności w imieniu spół
tamtejsze Ministerstwo Skarbu wydało roz- ki i podpisywać wszelkie dokumenty może każdy; Z;e
porządzenie, na mocy którego urzędy celne
wspólników samodzielnie pod stemplem firmy.
będą należytości celne, ustanowione w koNr. 8691/A. „Izrael Fajtlowicz". Siedzibą firronach złotych, o ile strony nie zgłoszą, że
my
jest Łódź, Stary Rynek 8. Firma została zlikwizamierzają uiścić cło w monetach złotych,
przer~chowywały . na pe~go po kursie 1,16 I dowana z dniem 1 października 1926 r.
pengo = 1 korome złoteJ (kwota ta odpo- •
Nr. 10523/A. „Antoni Klikauer" z siedzibą w
wiada 14,500 koronom papierowym),
Konstantynowie, ul. Łódzka 18. Prokura Józefa KH-

Według wiadomości z Rzymu, odkryto na

frł&&

z dnia 6 lutego 1927 r.

142/B.

„Giewont"

handlowo-przemysłowa,

Ni. 23/B. „Towarzystwo Akcyjne wyrobów weł
nianych „.M. A. Wiener '•z siedzibą w Łodzi, ul. Pasaz Majera 1. Siedzibą firmy obecnie jest Łódź, ul.
Cegielniana 96. Kapitał zakładowy po zwaloryzowaniu wynosi 1,125,000 zł. podzielony na 3,000 akcji
po 375 zł. każda. Członek zarządu B. Wiener zmarł,
na jego miejsce wybrano Dawida Wienera, a na
zastępcę Wolfa Wienera.
Nr. 527/B.. l i Towarzystwc wyrobów wełnianych
'
„Maksymilian Szyfier w Łodzi", Spółka Akcyjna",
Siedzibą spółki jest Łódź, uL Piotrkowska 187. Kapitał zakładowy po zwaloryzowaniu wynosi 400,000
zł. podzielony na 10 1000 akcji po 40 zł. każ.da, Zarząd obecnie s·tanowią:
Maksymiljan Szyffe:r 1 Irma
Szyfferowa i Feliks Lipski.

Nr. 628/B. 11 Inż. Wędrychowski i S-ka, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Ło
dzi, ul. Piotrkowska 119. Firma obecnie brzmi: „Inż.
Cybulski, Mierzejewski i S-ka, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością". Na mocy aktu zeznanego przed
notarjuszem St. Jarzębskim w Łodzi z dnia 13 grudnia 1926 r. za Nr. 7210 Wacław Wędrychowski ze
spółki i z zarządu wystąpił cedując swoje udzfały
na rzecz pQzostały~h wspólników.
Nr. ()56/B. „D. Gestetn.er". Pols~~ .?rga~iza~ja1
spółka z ograniczoną odpow1edzialnosc1ą z s1edz1bą
w Krakowie Szpitalna 15, oddział w Łodzi, Gdań·

ska 48. Firrda znajduje się w likwidacji i likwidatorem wyznaczony jest Eugenjusz Wilczek, zamiesz.
' kały we Lwowie przy ul. Długosza Nr. 31

Nr. 496/B. „Fabryka wyrobów włókienniczych
„Bohme i S-ka, Spółka Akcyjna" z siedzibą w Ło
Nr. 605/B.
Fabryka Maszyn i odlewnia lnży•
dzi, ul. Piotrkowska 177. Kapitał zakładowy obecnie
nierowie Karol Thiel, Z. Krotkiewski i S-ka", spół
wynosi 1051000 złotych podzielony na 7,000 akcji po
ka z ograniczoną odpowiedzialnością'' z siedzibą w
15 złoiych każda całkowicie wpłacony. Na mocy po•
Pabjanicach. Zarząd obecnie stanowią; Inż. Konrad
stanowienia Ministra Przemysłu i Handlu oraz SkarWylezyński, inż. Karol Thiel i inż. Zygmunt . Krol·
bu z dnia 12 stycznia 1926 r. i ogłoszonego w Mokiewski. Wszelkie zobowiązania spółki w tem we·
nitorze Polskim z dnia 23 lutego 1926 r. Nr. 43
ksle czeki podpisuje każdy z zarządców samodziel·
1
kapitał zakładowy podwyższony został o 45000 zło- !
nie obciążenia nieruchomości spółki oraz prokury
tych do sumy 105,000 zł.
podpisuje dwuc~ którychkolwiek -zarządców spółki
Nr. 480/B. „Polski Bank Przemysłowy, Spółka
łącznie.
Akcyjna'' z siedzibą we Lwowie, ul. 3 Maja 9, od- l
Nr. 14/B.
Zjednoczone Zakłady Przemysłowt
dział w ł:.odzi 1 ul. Piotrkowska 29. Na mocy pro- I
K. Scheibler i
Grohman, Spółka Akcyjna" z sie·
tokułu posiedzenia Rady Zawiadowczej Polskiego
dzibą w Łodzi Wodny Rynek 2. Skład sprzedaży
Banku Przemysłowego z dnia 16 lutego 1924 r. udzie- ·!
wyrobów Towa~zystwa w Warszawie, ul. Trębacka 4
łono prokury Mieczysławowi Czamaniewiczowi.
został zlikwidowany.
Nr. 438/B.
" Bolesław Kotkowski i S-ka, ZaldaNr. 28/B. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wel•
dy Graficzne, Spółka Akcyjna". Siedzibą spółki jest
nianych i Bawełnianych „Teodor Steigert w Lodzi",
Łódź, ul. Piotrkowska 91.
Kapitał zakładowy po
ul. Piotrkowslrn 90. Kapitał zakładowy po zwalory·
zwaloryzowaniu wynosi 250 1000 zł. podzie!Ony na
zowaniu wynosi 31450,000 złotych podzielony na 6
25,000 akcji po 10 zł. każda.
tys. akcji po 575 złotych ,każda. Na mocy walnego
Nr. 26/B. „El!bor, Spółka Akcyjna Handlowozgromadzenia akcjonarjuszów z dnia 21 czerwca 1926
Przemysłowa „L. J. Borkowski".
Siedzibą· spółki
r. ukonstytuowano następujący zarząd Teodor Steijest Warszawa, Mazowiecka 11, oddział w Łodzi, ul.
gert Juljusz Kinderman, Melida Steigert i Alice Sell
Piotrkowska 42. Kapitał zakładowy obecnie wynosi
Na :n-0cy tegoż zgromadzenia mian. dyrektorami za.
6 1 250 1000 złotych, podzielony na 250 1000 akcji, cał.
rządzającymi z prawem samodzielnego podpisywania
kowicie wpłacony. Zarząd obecnie stanowią: Miefirmy Teodora Steigerta i Juljusza Kindermana.
czysław Hofman, Jasna 8 1 Wiktor Jacobson, MazoNr. 9/B.
Towarzystwo Akcyjne .Sukiennej Ma•
wiecka 11, Leopold Starzewski1 Mazowiecka 11,
"
nufaktury Leonh,.ardt,
Woelker i Girbardt w Lo dz1.„•
Stanisław Borkowski Mazowiecka 11, Andrzej WieSiedzibą
spółki
jest
Łódź,
ul. Leonarda 1. Na morzbicki, Flory 11 Zdzisław Byczkowski, AL J erozolimska 37, Wojciech Sima, Wspólna 10, Michał Ko- ' cy uchwały walnego zgromadzenia akcjonarjuszów
spółki z dnia 11 listopada 1922 r. Franciszek Leon·
morowski, Al. Ujazdowskie 39, wszyscy z Warszawy
hardt
został upoważniony do samodzielnego podpisyi Włodzimierz Mauve z Katowic. Dyrekcję stanowią:
wania firmy we wszystkich bez wyjątku wypadkach,
Dyrektor zarządzający Aleksander Mieszczanowski z
na mocy zaś uchwały walnego zgromadzenia akcjoprawem samodzielnego podpisywania firmy we wszynarjuszów
z dnia 14 października 1925 r. Harry Erkich wypadkach gdzie wymagany jest podpis dwóch
nest Brown został upoważniony również" do samo·
członków zarządu.
Członkowie dyrekcji
Kazimierz;
dzielnego podpisywania przez niego firmy We wszy.
Wejchert, Jan Wolicki i Feliks Hilchen z prawem
stkich wypadkach. Na mocy uchwały zarządu z dnia
pQdpisywania firmy we dwuch łącznie we wszystkich
25 listopada 1926 r. zostali mianowani prokurentami
wypadkach gdzie wymagany jest podpis dwuch człon
firmy Roman Neuman i Gustaw Greis, każdy z nich
ków zarządu. Ustała prokura Zygmunta Jezierskiez
prawem podpisywania w każdym wypadku łącz•
go. Prokurentem oddziału w Łodzi mianowany zonie z jednym z członków zarządu.
stał Yfladysław Wroński.

i

Nr. 1. Ł. ,,Towarzystwo Schlosserowskiej Przę
dzalni Il«wełny i Tkalni w m. Ozorkowie". Siedzibą spółki jest Ozorków, powiat Łęczycki. Na mocy
aktu walnego zgromadzenia akcjonarjuszów z dnia 24
czerwca 1926 r. wybrany został na zastępcę członka
zarządu Edmund Gaede obecnie więc zarząd stano1
wią: Stefan Henisz,
Wilhelm Hordliczka, Jan Kosfońecki, Dr. Adolf Legis i Karol W ei!, jako dyrektorzy i Jan Jo11scher i Edmund Gaede, jako zastępcy.

Nr. 46/B.
Bank Zachodni
Spółka Akcyjna",
Warszawa Fred;y 6 Oddział w' Łodzi ul. Piotrkow'
I
I
ska 52. Celem spółki jest prowadzenie operacji ba:ikowych wymienionych w par. 9 statutu. Kapitał zakładowy zł. 5,040,000 podzielonych na 201,600 akcji
po 25 zł. imiennej wartości każda, całkowicie wpła
cony. Radę Banku stanowią: członkowie: Zdzisław
ks. Lubomirski, Wiejska 101 Konrad Dynówski, ul.
Brzozowa' 12, Stanisław Fuks, Górna 6 1 Stefan Brnu,
Matejki 8 1 Herman Ginsberg, Sienkiewicza 8 1 Jerzy
Komorowski, Al. Ujazdowska 26 1 Dr. Jerzy Michalski, Krak Prz edmieście 9. Albrecht ks. R11dziwiłł z
Nieświeża Andrzej Rotwand,
Al. Róż 3, Michał
'\'faweiber~, \X/spólna 19, wszyscy oprócz Albrechta

/
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OGLOSZENIE Nr. 234.
Do Rejestru Handlowego w Łodzi Działu A. i
wniesiono następujące wpisy za Nr. Nr.

B.

Nr. 2206/A. „Herman To1·onczyk". Siedzibą fir~
my jest Łódź , ul. Gdańska 80. Pro,kurentem firmy z
prawem samodzielnego podpisywania takowej jest
Dr. Jakób Poznański Łódź, Narutowicza 55
Nr. 3603/A. „Paul I Desurmont, Motte et C'1e" ,
Paweł Desurmont, Motte i S-ka". Centrala w Roubaix, Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 219. Firma
obecnie brzmi: Zakłady Paul Desurmont Motte i
S-ka" właściciel~ „Motte i S-ka" Właści~iele: Fer·
dynand Motte, Robert Motte1 Antoni Motte i Michał .M.otte
wszyscy w Roubaix i Eugenjusz Motte
syn w Croix. Zarząd stanowią: Eugenjusz Motte (oj·
ciec), Edward Meillassoux, Ferdynand Motte i Eugenjusz Motte (syn). Paul Desurmont-Bossut sprze·
dał swój udział spółce na rzecz Ferdynanda Eugenjusza (syna), Roberta, Antoniego i Michała Mot·
te'ów i ze spółki wystąpił.
Nr. 4037/A. 1 ,Fiukebtein i Ickowicz". Handel
przędzą i wyrób towarów wełnianych z siedzibą w
Zgierzu, ul. Piłsudskiego 3. Na. mocy aktu zeznane-
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Nr. 223/B. Tkaćkie Towill'zystwo Robotnicze z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedzibą
towarzystwa jest Łódź, ul. Kątna 2. Na niocy protozgromadzenia z dnia 9 października
kułu walnego
1926 r. zeznanego przed notarjuszem m. Łodzi St.
Jarzębskim Nr. rep. 5910 spółka została zlikwidowana.

Nr. 10432/A. „Izaak Ringart i S-ka". Fabrykacja i sprzedaż chustek fantazyjnych z siedzibą w Ło
dzi, ul. Piotrkowska 82. Siedziba firmy obecnie mieści się w Łodzi, ul. Piotrkowska 43

Kuleszą z dnia
23 lutego 1926 r. Nr. rep. 447 spółka została zlikwidowana.
Nr. 5698/A. „Samson Charach i S-ka'.' Handel
towarami manufakturowymi i przędzą z siedzibą w
Łodzi ul. Piotrkowska 40. Spółka została zlikwitlowana. '
Nr. 7280/A. ,,Nuchem Jakubowicz, Mojsze WoHandel myłek Topolski i Szyje Lajb Topolski".
Siedzibą spółki jest Grabów, pow. Łęczycki.
dłem.
Na mocy aktu zeznanego przed not. m. Łęczycy J.
Szwarcem dnia 2 marca 1926 r. Nr. rep. 560 spółka
została zlikwidowana.

go przed notarjuszem m. Zgierza L.

Spółka

Nr. 53/B. „Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnia
nych J. K. Peznański w Łodzi". Siedzibą spółki jest
Łódź, Ogrodowa 17. Prokury Jerzego Poznańskiego
oraz Alfreda Patzaka z powodu śmierci tychże wy-

Nr. 7336/A. „Wawrzyniec Grzegorzewicz". Sklep
kolonjalno - spożywczy z siedzibą w Łodzi, ul. Chło
dna 6. Firma została zlikwidowana,
Nr. 9832/A. ,,Michał Goldfarb" sprzedaż łóżek
Firma
żelaznych z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 45.
obecnie mieści się w Łodzi, ul. Nowa 5.
Nr. 9927/A. „Szlama Leslau". Pończoszarnia mechaniczna. Siedzibą firmy jest Łódź, ul. AL 1 Maja 12,
Firma została zlikwidowana.

Nr. 609/B. ,,Spółka dla sprzedaży samochodów
z ograniczoną odpuwieclzialnością". SiedziNa mocy
bą spółki jest Łódź, ul. Piotrkowska 121.
'\ Jroku Sądu Okręgowego w Łodzi Wydziału Handlowego z dnia 5 października 1926 r. ogłoszona została upadłość spółce z dniem 1 pa~dziernika 1926 r.
Kuratorem masy upadłości mianowany został ap!.
adw. Obuchowicz.

1

„Towarzystwo Akcyjne .Manuiak\ury
Lorentz i Krusche" w Zgierzu". Siedzibą towarzystwa jest Zgierz, ul. Dąbrowskiego N!'.
137/139. Zarząd stanowią: Zofja Zachertowa, Wilhelm
bar. Kleiber i Leon Zachcrt. Akcepty, pelnomochictwa, umowy, akty nabycia oraz wszelkie inne akty,
jak również przekazy na podnoszenie sum Towarzystwa z instytucji kredytowych oraz czeki z ra~lmn
ków bieżących winny być podpisywane przez 2 czł.
Zarządu lub przez prokurenta i członka Zarządu.

Dnekcia Robót Publicznych.
N2 RP. 343/f\.

W sprawie nadzoru nad wykonaniem uprarządoweQO

Nr. 12.
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RAUSCH, Łódź, Kilińskiego- 86, tel. 7-98,
Pasy wielb. marki „Saturn" oraz bawełniane
marki „Scandinavia".

Pompy i kompreso2

Powroźnicze zakłady

,,

KRiiGER KAROL, Łódź, Piotrkowska 130, tel. 16-31•
Firma istn. od 1862 r. Wykonuje wszelkie ro•
boty w zakres branzy wchodzące.
FERD. RAUSCłI, Łódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98.
Linki transmis. okrągłe i kwadratowo plecione.
~Uniki

w apoteozie ruchu, siły i zręczności porywa•

MMM

samochodowy.

Ł6df, Cegielniana 16 62, telefon 5·93
Wyrób nowych pasów i wszelka naprawa.

44*

oszałamia, zdumiewa i bawi w filmie p.

K

Z

maszl!!

!. SUDAK,

t.:
I

, ,

I fabryki

A. PRE!SS, Ł6.t, ul. 6·go Sierpnia 13, tel. 41·1a.
Wyrób pomp i urządzeń studziennych.

*,WltŻl!HWlłfll'1!Mtłlrih!PW!H§

sensacJn sezonu!

A

W

i raszple

JULlUSZ NOWACKI, Przędzalniana 22, tel. ł9·98.
Fabr. pilników. Istn. od 1874 r. Przyjmuje
pilniki do nacinania..

Studzien budÓwa
•

S. BABTCZAK i W. KUSAK, Łódź, Nawrot Nr. 3~,
tel. 24-05. Przeds. budowy studzien artezyjskich.

Strona ogłoszeniowa dzieli się na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za wyraz. Ogłoszenia w „Źródle Zakupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł.

Łodzi,

Paweł

t@lfMf#

. ban}(s
Dougl . Fa'ftr

ul. Piotrkowska 85, tel. 45-50
redakcji i administracji w Warszawie, Wilcza 16, tel. 305-07
w Poznaniu; Skarbowa 7, tel. zl-58
„
„

Redaktor i wydawca:

CYBULSKI, MIERZEJEWSKI i S-KA, S. z o. o.,
Lódź, Piotrkowska 119, tel. 16-15. Adr. tel.:

REMUS ALEKSANDER, Łódź, Wólczańska Nr. 164,
tel. 43.37, Pasy skórzane transmisyjne fabryki
„Temler i Szwede" w .W arszawie.

Dawno oczekiwany film o rozgłosie światowym. Najwybitniejsza kreacja
"Króla z Hollywood" Człowiek - dynamit w stanie ciągłej eksplozji

idOif G"Oidbifi, "An~!f~ff:~~~- p. 1•
RedakcJa I administracja w

lNż.

·

pędnych,

pp

*!MiQWW§Q

I

FE~D.

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

nafty, benzyny, .o lejów
smarowych i specjalnych.

Warsztat reperacyjny dla wszystkich sy.

W*

DZI, Nawot 85, tel. 30·30. Ogrzewanie centralne i wentylacje rozmaitych systemów.
Pralnie mech1miczne. Kuchnie parowe. Urzą
dzenia kanalizacyjne, wodociągowe i kąpie
lowe. Prospekty wysyłamy na żądanie.

Pasy do ma!!ln

z ogr. por.

Sprzedaż

Również z am i a n a
kupno maszyn.
kalka i wsze!przybory.
kieTaśmy,

Ms+MM ff

DRZEWIECKI i JEZIORAHSKI, Tow. Akc. w War„
szawle, Jerozollmska 71, ODDZl~Ł w ŁO·

Warsztaty mechaniczne.

------------·----··--····----------- --

nowe oraz okazyjne

'

Ogrzewanie central!!!,

kie odlewy z szarego żelaza p/g · własnych lub
nadeslanych modeli i rysunków,

„KARPATY" Sprzedaż produktów naftowych

25 °Io taniej wszelkie . r'M#iiNłilll!ł!iii#l!fMM!MłMf
pierwszorzędne systemy maszyn do pisania

W

REMUS ALEKSANDER, ł.ódż, W6lcza:ńska Nr. l6ł1
teL ł3-37. Obicia dla szaroaków. Schirpa.

„FERRUM" - Łódzka Odlewnia Żelaza - Ł6dt,
Kiiifiskiego 121, tel. 18·20. Wykonuje wszel-

in1111a1111111111111111111111111111mmamm1111111am11aal

110

1

fabryczny

WRZECIONOWE, ŁOŻYSKOWE
i CYLINDROWE

-

rew

Obicia do . maszyn

w Wars.zawie. Solec 41, tel. 240-20.

~

17/1fł.

„Termo-Lódź".

„sovo"

ul. Przejazd 4, tel. 7-46.

Nr.

INŻ. CYBULSKI, MIERZEJEWSKI i S-KA, S. z o. o ••
Łódź, Piotrkowska 119, tel, 16-15. Adr. tel.:

Poleca S-ka Akc. Przem. Handl.

polecamy z naszego

KUBIAK=

ul. Przejazd 4, tel. 7-46.

Ił

owocowe

Łódź, Orla

Kotlarskie ro'!!?!r

Oddział

I

Łódź

warsztat reperacyjny.

łI Pomidory Buljon fI I
II JOzel Werner. Cyrański i su II
I!
w Łodzi
II Skład
j

-10-

i

Firma egzystuje od 1840 r.

wWarszawie

„---------t::--------1
' •• I
IKonserwyww"''t.:::;,.~-:.
.• na

Piotrkowska 74, tel. 18-34.

=.! w WARSZAWIE, ul. Miodowa Nr. 25. !
::

ROSICKI, KAWECKI i S-ka,
lei. 18-47 i 7·70.

Przejazd 4, iei. 2·23

Przedst. firm. G. Gerlach
Własny

kotłów I rur
lzolac}e
w·......,........

Leżon

· J6zef

Stefan Wojew·ódzki, Łódź

~

:; (dawniej T-wo M. Szumilin

iądanie

zpbowiązanla

bez

numeratory, kalki, taSmy.
Kupno i zamiana maszyn biurowych

w

-

ADOLF BOKSLEITNER i S-ka, S. z o. o.,. Ł6di, Piotr•
kowska 149, tel. 1'·09. _Gumowe artykuły techn.,
chirurg. Wyroby azbestowe. Węże ssą.ce 1 tło
O.p ony samochodoPa~y transmisl'._jne.
czące.
we 1 rowerowe. Fibra. Plandeki. Linoleum.
Cerata i kalo~ze:

Demonstruje

22 -

kai!le

Ary~mometry,

=
i Żf1Dł\JCIE WSZĘDZIE G/\TUNEK i=
iii
Ni! 12 lub 18
e
I KRAJOWA HURTOWNIA HERB A TY I

-r

I Bakiery„.

Gumowe wyrQby J azbestowe

puree

ii

„_

~okosty
PCTSS

12

ROSICKI, KAWECKI i S-ka, Orla l.'i:r. 17, tel. 18-47
i 7-70.

Ameryk. ~naszyny do pisania
biurowe-podró!ne
MEBLE i URZ.ĄDZEiUA BIUROWE

amatorów
Dobrej herbaty ł

ul. Karolewsk:i

POSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE (P.T.E.)
w Warszawie, Jerozolimska Nr. 71 ODDZIAŁ
' Budowa
w LODZI, Narutowicza 32, tel. 41-33.
we własnych fabrykach w Warszawie i Katowicach silników elektr., prądu trójfazow. do
300 K. M. 1 , prądu stałego do 100 K. M. 1 transformatorów do 1000 K. V. A. Instalacje do
przenoszenia siły i światła. Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Naprawy maszyn elektrycznych.

farby,
eza ,,... ·

czerwone
I iBiałe,
musujące "lvercy"

Ił

. . . . ._

Lódź,

maszyny
EGektryczne
- - . . -.... --..,......-'P"«ZaY7 ..... „

00
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~~~·-::nr_

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

Pi::ANIA

*&'

Stosownie do reskryptu Ministerstwa
Robót Publicznych z dnia 27 stycznia r. b. ·
Nil XVI - 253, Urząd Wojewódzki podaje
do wiadomości publicznej, że w dniu 25-ym
lutego r. b. w godzinach 12-14 w lokalu
Okręgowej Dy·
Urzędu Wojewódzkiego rekcji Robót Publicznych, radca ministerjalny
jnż. E. Zieliński będzie przyjmował odbiorców prądu „Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego Sp. /\kc.", w celu zgłaszania za·
żaleń z tytułu, czy to nieprzyłączenia do
sieci w terminie przewidzianym w uprawnieniu rządowem .N2 12, czy też przerw w dostawie prądu, lub niedostatecznego napięcia
w odbiornikach prądu, czy też z innych powodów, dotyczących działalności „Łódzkiego
Towarzystwa Elektrycznego Sp. /\kc.", niezgodnej z warunkami .uprawnienia rządowego
Nr. 12 na prowadzenie zakładu elektrycznego
29
w Łodzi.

-

Budowlane pr·:stedsh,ibiorstw;jt

I

Bezkon~u~~~~~!ne

1

skowego w 4 Okr. Szef. Budownictwa.
Szczegóły podane zostały w Nr. : ł

mat:~!!!

ROSIOJ!l:l, KA WECKI i :S·ka, Łćd.t, Przel1121d Nr. 21,
tel. 7•'70 i 18·4.7.

-mi\1!łYf?ii!?E7?i!'W1PRDAiAWFN•wJM
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o~wiesz~zenie. I~~-~:=a :27 :· "~ 1.
wnienia

Budow!!!l,!:
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Nr. 74/B.

Okręgowa

zapasowe

cz~ści

FERD. RAUSCH, Łódź, Kilińskiego 86, tel. 7-98.
Pole::a: taśmy, hamulce „Jvlintex" (ferodo) oraz
taśmy „Scandura" (ferodofibre),

Spółka

Bawełnianej

lłódzłti Urząd \Uojewódzłil

Automobile i

Nr, 627/B. Zakłady Pn:emysłowc „Fortuna"
z ogranic:wną odpowicdzialności4''. Siedzibą
spółki jest Łódź, ul, Rokicińska 43. Mordb Jakub
Klarman ze spółki i z zarządu wystąpił, na jego
r.Jiejsce do zarządu powołany został Georg Oelsner 1
Łódź, Nawrot 4-

Nr. 15/B. „Bank Handlowy w Lodzi" z siedzibą
w Lod:d, ul. Spacerowa 15. Towarzystwo Akcvjne.
Na mocy uchwały Rady Banku z dnia 4 sierpnia i
22 wrzetinia 1926 r. uchwalono cofnąć prawo podpisu
za oddział w Radomiu
Mieczysławowi Ejchl-erowi
oraz Romanowi Czarneckiemu - za oddział w W arszawie, a udzielono prawa podpisu łącznie z jedną z
osób prawo podpisu mających Leonowi Pieśniarowi
czowi, W'arszawa, Kredytowa 6 za oddzial: w \Y/a!·sza:wie i Mikołajowi Przesmyckiemu, Łódi-, Żernm
skiego 100 za Instytucję Centralną oraz wszystkie
Oddziały i Agentury Banku.

Nr. 10391/A. ,,Skrzynia" wł. Lejwi Ajzensztatlt",
Fabryka skrzyń i wyrobów drzewnych z siedzibą w
ł.odzi, ul. Kilińskiego 75. Prokurentem firmy z prawem samodzielnego podpisywania takowej jest Mojsie Dawid vel Maurycy Bialer 1 Łódź, Narutowicza 31

Zródła zakupów

spółka

-

gasły.

Nr. 6/B. „Actien Gesellsi;;haft der BaumwollManufaktiir von Gampc & Albrecht, Akcyjne Towarzystwo". Siedzibą spółki jest Łódż, ul. Piotrkowska 208/210. Firma obecnie brzmi: „Towarzystwo
Akcyjne Manufaki ury Bawełllianej Gampe i Albrecht
w Łodzi". Jerzy Eibel zmarł.

Nr. 6

•

ogłoszeń

:

Odbito w Drukarni Raństwowej w Łodzi, ~iotrkowska ~~,

