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Polityka ministra rolnictwa dąfy wyraźnje do poprawienia gospodarczej sytuacji
d
· 1
· ·
P-1-"0ducent a ro 1nego i Jest racJona na, g yż
dalsze paupęryzowanie wsi reglementacjami
doprowadziłoby rychło do katastrofy głodo
wej w miastach, chociażbJ śpichrze w kraju
pękały od obfitości zboża. Bowiem w kraju,
który ma 75 proc. ludności na wsi, miasta tylko wtedy rozwijać się mogą, jeśli ta wieś bę
dzie miała za co kupować miejskie wyroby i
tówary. Ale to nie znaczy, by polityka ta
prowadzić miała, by nawet prowadzić mogła
do „wygłodzenia" miast. Twierdzenie takie
jest demagogją wyborczą.
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mówiąc już o tem, że nigdy nie w~e. kto i .co
CZY ZGUBA POLSKI W. RZYMIE.
'. kryje się za każdym numerkiem --:- w wielu
B. Halicki.
W ostatnich dniach demagogja przedwy- - wypadkach, jako -analfabeta, poprostu nuWPŁATY MONOPOLU TYTONIOWEGO.
borcza przybrała w Warszawie formy bardzo merków nie rozróżnia.
VI. E. Zieliński.
wyborezultat
warunkach
takich
w
Czy
niepokojące i dające prawo do najpesymistyczniejszych przewidywań na wypadek wybo- . rów, przy których działo się tyle nieprawoKONJUNKTURY CZY OGRANICZENIE
rów do Sejmu. Wyborca w stolicy jest po- ści, nadużyć i mistyfika~yj, może · być uzna·Z. W~
PRAWNE.
litycznie stokroć bardziej uświadomiony niż ny za wierny . obraz woli społeczeństwa?
Awil.
RYNEK PIENIĘŻNY I GIEŁDA.
wyborca na prowincji, .a już wogóle porów- Nikt, kto chociażby instynktem potrafi przyodróżnić
postaci
najgrubszej
nywać z nim pod tym względem nie możria . najmniej w
KRóTKIE WIADOMOśCI GOSPODARCZE.
wyborcy z zapadłych miejscowości kreso- sprawiedliwe od bezprawia, nie powie że
„' „_
.„ ·..
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ł ~·
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·
wyc{l. Jeśli przeto partWje polityczne poczę- tak.
POMIESZANIE POJĘć.
* * *
arśzawie stosować
··----~~-~------ły tym razem nawet w
d
grube i na wielką naiwność polityczną oblidu" jako swoisty sposób „zwalczania komupowo u rewizji w lokalu „Straży Naro- 1 nistów", chodzi bowiem o to, aby po wyboDROŻYZNA CHLEBA.
czone ajstyfikacje, aby wyłudzić głosy luddowej" i aresztowania kilkunastu jej człon- i rach można było ogłosić, że w Warszawie nieności nieorjentującej się i bezradnej w tym
W zaciętej walce przedwyborczej w War- ków, z których część zwolniono, a innych za- ! ma komunistów. Dalej p1smo wyraża ironiczchaosie numerków i haseł, to co dziać się
będzie na głębokiej prowincji w czasie wybo szawie sporo dostało się także ministrowi trzymano, wytaczając im sprawę z art. 125 i nie żal, że tego „genjalnego pomysłu" nie zarów Sejmowych. Metody,, które po raz pier- Niezabytowskiemu. Walił w niego „Robot- kodek~u karnego, w prasie toczy się ożywiona ! stosowano przy wyborach do Kasy Chorych.
wszy zastoso'?ało się w stolicy, znacz.nie u- 1 nik" z przyczyn zrozumiałych, · bo walił w polemika. Jak zwykle u nas bywa, polemika 1 Najcharakterystyczniejsza jest końcowa uwaI
lepszone zacznie się stosować na prowincji. rząd, który rzekomo życzliwem okiem pa- nie jest ani rzeczowa, ani poważna.
co
d ' ga „Głosu N.arodu", pisze on dosłownie,
k · ·
Bardzo rzeczowo i ba d
triył na listę Nr. 25, będącą najgroźniejs_zym
następuje:
Komitet wyborczy listy Nr. 2. rozlepił konkurent~~ listr ..s.ocjalistycz~ej. P. Nie- I stawia sprawę warszawski zn:feo' !Jn1iekP.~ze
„Ze stanowiska interesu państwowego jest
n os i •
"
.
.
na murach miasta afisze, przypominające zabytowsk1 1est ministrem rolnictwa, a rolCytu1ąc głosy z lewej strony, pełne zarzu- pożądanem, by komuniści działali w radach
wyglądem obwieszczenia władz państwo- nictwo to w pojęciu proletarjatu miejskiego )
wych. Tekst afiszy utrzymany jest również to samo co chleb, jaja, mleko i masło. Na- ;. tów przeciw „Straży" oraz głosy z prawej, miejskich, bo tylko ta działalność może otwow stylu urzędowym, tak, że czytając począ- 1 rzekanie na drożyznę tych artykułów jest pełne oburzenia na rząd, że ośmielił się wy- rzyć oczy zbałamuconym robotnikom i uświa
tek ma się wrażenie, że czyta się obwiesz- ' najlepszym argumentem agitacji p.n;eC;łw:y- stąpić z represjami przeciw organizacji, któ- 1 domić społeczeństwo o celach i o sile komumunh:m~ · <mar- l nizmu. Działalność wylqcznie podziemna ;
czenie jakiejś izby skarbowej lub innego U• borcu:j. Stąd ataki na ml idra tolnłctw-. „ej Cl"1em byla waj_ka ..z
1 spiskowa, jest stok.·oć od tamt~j niebezpieczchją - dzi,e nnik ten pisze:•
. • .
W '. akiqi urzędowym stylu „oznaj„ I a w jeg.0 o.sobie ,na cały z;,z.ąd.
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mia" si ę ludności miasta Warszawy, że wszy- ł
. u Wydaje się nam, że jest to pewnego ro- ·1
7?1a 6 o6 icdne łos a·
.n~
scy kapitaliŚ6:i, kamienicznicy i .inni burżuje l . . t e
Nam się wydaje, że powyższy pogląd jest
dz~iu pqmieszanie pojęć i wkraczanie w dzie- z gruntu zupełnie fałszywy i sta~owi jeden
~łosują na listy burżujskie, natomiast każdy ' j:1;nkis rd ro. me wahi\spo~o łowa hw'liąJ~~
0
I1 więcej dowód pomieszania pojęć. Zadaniem
nalei:qcą
· "ktoowa-~ clzi'nę,
am~c t ra
„e._ ,a, ..ina
t k aż dy .ro.; · 1.kya .~. rti'krozyzn~
· t ei·1gen,
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.
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botnik i pracownik głosować powinien na ne być nie mogą, 0 tyle niezrozuiniałe są wy- . spap S !.e• „ t;az aro .owa. , me bo1owki : Państwa jest walka z komunizmem i utrudnia
1k: ' ~zy irm_e organtac1j; T?owola.ne_ są nie mu dostępu do wszelkiego rodzaju komóstąpienia przeciw ministrowi rolnictwa na I
listę Nr. 2.
0
wa 1 z ~mum~me!1', _ecz anstwo i 1ego . rek gospodarczych i państwowych, a nie faNie zdaje nam się, by w Warszawie zna- łamach takiego organu · jak „Głos Prawdy„ j
i organJ'.: władze policy1ne i sądowe. One dy- ' talne „niesprzeciwianie się złu", które Rosję
„ .
.
lazło się wielu takich wyborców, którzyby (
co ty- i sponu1q w tym celu dostatecznymi środkami, doprowadziło do katastrofy.
. T,en sam _bowiem „Głos Prawdy
na chwilę afisze te przyjęli za publikacje I
t dzien dru,ku1e obszerny. dodate.k gospodar- i. posiadają wystarcza1·ące uprawnienia i tylko
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urzędowe i zastosowali się do wydrukowa- 1
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W państwach młodych demokracyj wciąż
zd . .
· l b' · ·
l
ore1 zapewne przy naJ izszej rolnictwa idąca jak wiadomo w kierunku
rogę, po
k
·
kt l
1 j spo ecżne musia Y ierme przyg ą ac się toł dó
·
. · dl
ł · '
okazji zechcą pójść inne partje zwłaszcza 1
na głebokiej prowincji Rozlepi' się na mu- 1· Z1;1~e neJ wt o1nosci a ~:noz\ p o dW. r? - czqcym się zapasom. Ale wspóludzial ich wi- a ua ny jest temat ryzysu parlamentaryzrach ~rzędów ~minnych karczem i stodół w n~c wa, : em' s. ~memd wk .~er'Ul u. P? ~te.sid- I nien się ograniczyć do wytwarzania w spole- mu. Prasa codzienna i uczona krytyka zajpublicz~e rua ren owno.skc~. pro u CJi ro nteJ, .J.esg Je - ' czeństwie opinji wrogiej wszelkim prądom mują się nim, a ostatnfo w Niemczech nawet
urzędowym stylu zred~"owatie
h . zjazd profesorów uniwersytetów poświęcił mu
·
·
k
d
kl d
nym z czynni ow poprawy sy uacJl ospo"
. 6.
. „
, .
rokzdal. owyr::.m'. ho kwytk~zywdama gbr~l~nyc . r dużą część czasu swoich obrad.
oowkieszcłzema . zawiekra}ąc~ ~ategoryczny darczej i finansowej państwa.
.
J k'
· . · sz o i~ycri rc s u ow, o mo i izowama
.
- . .
.
; .
roz az g oso wam a na torąs z list, a gdy fe- ' . .
a ie to przyczyny wpływają na zanik
szcze i policjant sympatyzować będzie z tą t . Wi~ac z tego, ze ludzie 1 pras~ ~-~kresie wszystkich zdrowych i twórczych sil w narolistą, nikt we wsi nie odwa·ży się głosować ; wyborow · t~ac~ ~szel~ą po<:zyt~lnos~ i, ~oto- dzie, o które Rząd w walce z rozkładem i a- zaufania do parlamentaryzmu? Czy młodość
r Wl ~ą po~p~sac si~ .Po.d wszys~ki~m, jesh ty!- narchją może się oprzeć. Jest to tak obszerny naszych demokracyj, czy starość systemu par
inaczej.
. bł d ko jest ·cien nadziei, ze przym.esie to dla icli i ważny zakres działania że podołanie temu lamentarnego? Fakt, że w państwach kla·
·d . .
.. '
d
K
zadaniu nie jest rzeczą l~twą. Trzeba ~a to sycznego parlamentaryzmu, w Anglji i we
.
.
listy nowych kilka głosów. : .
!:t
aq~go dnego. ~uzł· ..wpkro~ta tzaniab w
Francji krytyka trzyma się zdała od podstaw
.d ,
k .
.
.
dl . · .
wy b orcow opusc1 się orni e wy orczy Jeu~te/ l wy!ę~one1 pra~y, tora mus~ ac p~- parlamentaryzmu, zdawałby się wskazywać
dnej z list przedmiejskich. Ro.zlepił na przed . . Wrac~jąc do. -~rożyzny c~le~a, przyporni-:
mieściach afisze, zawiadamiające . ludność I n?-m~ .rta tern ~me1sc~ .to, c? JUZ s~ego cz~asu mY_slne wyniki . . Natomiast wkr~czame w dzze
przedmieść, że ·nie wolno · głosować jej na li- p1sahsmy. ~ianow.icie, z~ . pew~en ~zr~s~ dzmy, przewzd.ziane .dla_ organow ~z~dowych, na to, że nasze rozczarowanie jest objawem
sty inne j'ak tylko na listę przedmiei'ską, j'eśli cen.proguktow r.ol_nu:zych, a. w szc.zego.l.nosci przyw.laszcz.ame so_b.ze. zch fun.k,cy. 1. i kompe- choroby dziecinnej. W Anglji rzeczywiście
mówić o
· st nowi za d nego me b ezp1eczenst wa t ency/, musi Wczesme1 czy pozme1 d oprowa- nikomu na myśl
W
I nie przychodzi
zb oza me
chce aby jej głosy były · wafoe .
ani· dla gospodarczej egzystencji ludności, dzić do kolizji z nimi, do wykroczeń poza ra- „zmierzchu paramentu". . e Francji poza
„
.· · . .
.
. .
'. .
A:f~sz, z~wierają.cy taką mfor.macię, został . ani dla gospodarczej sytuacji państwa. Inna my, ustalone przez obowiązujące przepisy, do I grupą „Action Francaise" także nikogo nie
~;!epi~ny dwa d?i p:zed. te~mmem. wybo- rzecz, to brak zboża w kraju i konieczność wytworzenia atmosfery, sprzyjającej wsze[- . ra~i parlam~:mt, a. anti~arlame~t~rna reb~l~a
1 apewn? mistyfikacja. s~~ uda 1 bard~o i sprowadżania go z zagranicy.
Ale to wina kie~o rodzaju prowokacjom. A rezultat tego I te1 grupy me moze. hyc przeci~z powazme
•
•
.
.
a .ni~ . Illi- zawsze jest jeden i ten :są.m: walka z anar- I traktowa~a.
nieurodzajµ
zeszłorocznego
słabego
swoje
odda
c
pr~edmtes,
z
~ow
r
wybo,
wielu
Czy. 1est tak, czy maczeJ, ~łosy. krytyki
nistra rolnictwa. Minister Niezabytowski c'hjq 'zamienia się w szerŻenie anarchji. Tak ·I
·
·
głosy na tę hstę.
z.~cyt?wali~my ~wa najjaskrawsze wy- j do ~statniej .chwili sprzeciwia~ się .opodatko- było zawsze i wszędzie i nic nie upoważnia zasługują n~ uwag~, zwł~szcza Jeżeli wychopadkt us1łowan, ~zących d? wpro~adzema waniu eksportu· zbo~a z- Polski ~ ,to prawda nas do przypuszczeń, żeby u nas mogło być f dzą od lud~1 powaz?ych t ubrane są "! pozory rezultatow badan naukowych. Takim gło·
w błąd wyborcy i wyłudzenia od mego gło- - ale wprowadzenie podat.k u wywozowego inaczej".
sem jest praca prof. Hellpacha o kryzysie par
.
su. W mniej pomysłowy, a raczej w mniej l na zboże nie powi.ększyłq. ani o jeden centbezczelny sposób robią to samo wszystkie 1 nar zapasów, jakie znajdują się w .kraju. " . .:f?-ko .dalszy przykła.d pan~Jące_go, w ~poł~- 1 lamentaryzmu, opublikowana w kwietniowym
inne listy. Partje nie zadają sobie trudu zje- I Dawno przed wprowadze'n iem podatku, je- czenstwi.e naszem. potteszama po1ęc dzi~nmk zeszycie czasopisma n.iemieckiego „Neue Rund
dnywania sobie wyborców żmudnym sposo- szcze wtedy, gdy nawet socjaliści nie uwa- ~spo~n~any cytu1e ~ osy pr_'.1S)'.' w sprawie u: schau",
Prof. Hellpach wychodzi z założenia, że
bem przekonywania ich o swej użyteczności, żali za potrzebne sprzeciwiać się wywozo~i mewazruem~ _ko~?-mstycznej h~ty wyborczej
istnieje światowy kryzys parlamentaryzmu, że
zresztą, byłoby to we wszystkich prawie wy-: zb.oża, wywóz ustał, b'b najczulszy i najbar- · do Rady Mie1skiej w Warszawie.
Przeciwko decyzji głównego komitetu wy- parlamentaryzm przekroczył wszędzie szcży
dziej precyzyjny instrument koniunktur go-:
padkac~ beznadziejnem, idą więc - jak się
spodarczych - rynek - zaczął ~skazywać, borczego wystąpił „Robotnik", co jest zupel- towy punkt swego rozwoju i chyli się ku za~n ro.Owi - na całego. .Trak.tują wyborcę
1ak barana - iak „Stimmvieh" i nie przebie- • ża zatrzymanie zboża w kraju będzie lep- nie .zrozumiale, popar/. go „Głos Prawd':/', co chodowi. Parlamentaryzm, zdaniem jego jest
szym interesem n_iż wywiezie.ni~ go zagrani- jest mniej zrozumiale, a obu tym pismom płodem wiary w potęgę słowa i dyalektycznerając ~ sposobach, ,starają · się napędzić go
przyszedł z nieoczekiwanym sukursem kra- go argumentu słownego, kreaturą humanisty·
cę.
do sweJ obory, aby tam oddał głos.
System Hst i numerków tak się skompro- . Jeśli jllż musi b~ć jakiś winowajca, to jest kowski organ Chrześcijańskiej Demokracji cznego światopoglądu. Djalektyka i retoryka,
mitował' w "wyborach warsżawskich, 'że pod nim nasz Główny . Urząd Statystyczny. Dzię- „Głos Narodu", co jest już zupełnie niezro- to dwit filary parfamentaryzmu. Cicero i Detadnym warunkieni · nie· powinien mieć już ki jego optymistycznym szacunkom urodzaju zumiale-; a raczej da się l'lytlumaczyć tylko mostenes, to dwaj jego wielcy święci .
Parlament ze swemi bataljami słownemi
.zastosowania przy wyborach do sejm~. Wo- i zbiorów zeszłorocznych w pierwszym zaraz tem _pomieszaniem pojęć, które jest tak znabee małego uświadomienia· politycznego mas, okresie po żniwach wywieziono z Polski pe- mienne dla nastrojów społeczeństwa. Argu- stał się wyrazicielem opinji _ pu~licznej. Ale
system ten nastręc;Za coraz więcej 'możliwo- . wne ilości zboża, które byłyby . z pewnością mentacja „Głosu Narodu" ogromnie przypo- - mówi prof. Hellpach - zamiar parlamenmina wywody w tej sprawie „Robotnika", mi- tu, aby przeciwnika zwyciężyć argumentem
ści do nadużyć i -mistyfikacyj. Na listy $ło- ' pozostały w kraju, gdyby tymi wyliczeniami
sowac może tylko wyborca pofitycznie wy- jf nie wprowadzono w błąd oroducentów i han- · mo to warto się z niq zapoznać. Unieważnie- słowa, nawet w najlepszych czasach nie był
nie luty komunistycznej określa „Głos Naro- urzeczywistniony, żadna partja nie przekonarobiony, a oi~dy wyborca pol~ki, który - nie del zboża.
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CZYNNIKI POLIYYKI PAMSTWOWEJ

o tron

GOSPODARCZE
SPRAWY SPOŁECZNE POLITYKA WEWNĘTRZNA i ZAGRANICZNA

j polskich. Gospodarzem zjazdu był p. Benes;z;,. 1 do prawdy podobne pogłoski o silnern ozię„
drugiej. Parlament stał się teatrem, prze-1·
ale tym razem w gorliwości małoentenckiej bieniu się stosunków właśnie pomiędzy Rumawiano tam zawsze dla ulicy. I żaden czyn
1
skutecznie współzawodniczył z nim rumuński munją a Małą Ententą i o wzroście w Runiu~
nie został dokonany w parlamencie, lecz za
spraw zagranicznych. Nigdy jeszcze ! nji wpływów Mussolini'ego, który pierwszy
minister
kulisami w komisjach i klubach. Era prze·
rządu rumuńskiego nie dał swoje przyzwolenie na restaurację tronu
przedstawiciel
żaden
Węna
że
tylko,
się
mówiło
niedawna
Do
uceniania form i szczegółów zewnętrznych
na Węgrzech, a tem samem spędził sen z postępuje epoce realnych korzyści i bankruc- grzech przygotowuje się powrót Habsburgów 1 naopowiadał tyle o konieczności wzmocniep. Benesza.
wiek
Enten-1
Małej
państwa
łączących
węzłów,
nia
l
twa formy, szkoła realna odnosi zwydęstwo na tron. Dzisiaj sprawy zaszły już tak daleRumunji Mała Ententa najmniej będzie
Z
Jachimowie.
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Mitilineu
p.
co
ty,
I
pui
jawnie
się
czyni
przygotowania
że
ko,
gospodarka
humanistycznem,
nad gi11inazjum
pociechy, gdy przyjdzie przeciwstawić
miała
\'q tej powodzi słów o zaszczytnej r:oli Ma- /
i teclinika zajmują pole, człowiek pracy twór- blicznie. Nierozstrzygniętem ostatecznie jest
koronacyjnym Budapesztu.
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Mitilineu
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Ententy
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czy
czej usuwa w cień człowieka mówiącego, pi- tylko pytanie: kto - Albrecht,
1
niektósię
podoba
Albrecht
Arcyksiążę
zwrot
kultury,
Kryzys
szącego i rymującego.
od formalności do praktyczności 1 rzeczowo- rym ludziom na Węgrzech, gdyż zdradza sym
ści, od humanizmu do realizmu, od wy- patje zdecydowanie nacjonalistyczne i fa::.zykształcenia i pozycji do pracy i użyteczno- stowskie. Nosi to samo imię, które nosił słyn
ści wywiera swój wpływ także i na parlament. ny arcyksiążę Albrecht, który jako feldmarParlament coraz częściej znajduje się wo- szałek Franciszka Józefa w potokach krwi
przeszłości
bee zadań praktycznych, których mowami za- stłumił rewolucję z roku 1848 w Wiedniu, a
do końca życia był uważany za najsroższego
łatwić niepodobna i przy których fachowiec
tycznych poglądów oświadczyły, że \'4ypeł
Nakładem moskiewskiego oficjalnego wyjest bardziej potrzebny, niż djalektyk i ora- · generała armji austrjackiej.
dawnictwa „Robotnik" ukazała się większa nią do końca swój obowiązek obywatelski
Arcyksiążę Albrecht liczy lat około 30, z broszura, zawierająca oprócz króciutkiej
·
tor.
w stosunku do swego Monarchy, uwazając,
A dalej zapytuje prof. Hellpach: kto chce, przekonań jest skrajnym konserwatystą, zde- przedmowy, szereg poufnych dokumentów, że tego wymaga honor narodowy, ażeby nikt
kto może jeszcze być parlamentarzystą w tak cydowanym prowad4.ić najradykalniejszą po- odnalezionych przez bolszewików w archi- nie mógł robić Polakom zarzutu z ich nie1 litykę wielkich agrarjuszy
w stylu niemal wum kancelarii carskiej rady ministrów i w wdzięczności.
zmienionych warunkach?
Przed pięćdziesięcioma laty każdy talent I średniowiecznym. Pragnie uchodzić za raso- . walizach aresztowanego przez nich b. earRząd austrjacki nie chciał się jednak„
~
polityczny dążył do tego, aby siłą swoich prze wego madziara, chociaż młodość spędził w skiego premjera B. W. Stiirmera.
że zadowolnić tern, nie chciał zrozumieć tego
Wiedniu, a ojciec jego głośny naczelny wódz
konań wywierać wpływ na sprawr państwoDokumenty te, to korespondencja pol- wielkiego ,poświęcenia narodu polskiego,
we. A ponieważ monarchja nie znała władz- armji austrjackiej w czasie wojny, arcyksią I
1 skich działaczy politycznych z rządem rosyjlecz zażądał jeszcze od Polaków, żeby idąc
przyz
lepiej
Polsce
w
_znany
Fryderyk
żę
i
zawsze
były
takie
ambicje
twa parlamentu,
sk}m i jego przedstawicielami, koresponden- dalej, niż powinność w stosunku do państwa
zawsze mogły pozostać czystemi. Kto speku- domka „wieszatiel" - przez całe życie ł?ył cja dotyczą,ca przyszłego ustroju Polski.
im nakazuje: 1) wywołali powstanie w Kró!ował na korzyści, nie szukał ich w parlamen- z pośród czarno-żółtych najbardziej czarnolestwie Polskiem, 2) wywołali ogólną naroDotyczą te dokumenty czasów wprawdzie
cie, łowcy tek nie mieli pola do popisu, bo żółtym.
dową wojnę w Galicji przeciwko wojskom
Albrecht ostentacyjnie zapowiada, że chce niedalekich, jeśli liczyć będziemy na lata ministrem zostawało się w trybie biurokraw razie ich wkroczenia.
rosyjskim
odległość
gdy
dawnych
bardzo
wę
jak
tronie
ale
na
i
tycznym. Nawet dobrze zarobić nie można być tylko królem węgierskim
było w parlamencie. Poseł musiał albo być gierskim nie zamierza prowadzić żadnej in- mierzyć będziemy doniosłością wyd:i.rzeń, ja- l
„K om is j a Tym cz as o wa" (socjautrzymywany przez swoją partję, albo też mu nej polityki, jak tylko węgierską, że ograni- kie w międzyczasie się rozegrały. Tamto I listyczne, radykalne i judofilskie partie) nies1ał posiadać osobisty majątek, jeśli chciał czy się do czysto węgierskiego interesu. był inny świat - a więc i ludzie inni, cho- zwłocznie ogłosiła powstanie przeciwko Ropiastować mandat. Jednem słowem, polity· i Ośw;a<lczenia te mają . mu zjednać życzliwość ciaż osoby te same.
sji, wysłała „Związki Strzeleckie" do Królekiem było się z powołania i zamiłowania. I ' ententy, i przełamać ostatnie zastrzeżenia
I 'jeśli przytoczymy tutaj niektóre z tych stwa Polskiego i niezwłocznie potem ogłosiła
dlatego też godność poselska była tak wyso- : przeciwko powrotowi Habsburgów do czyn- dokumentów, to nie poto, by grzebać w sta- „Rząd Narodowy", który jakoby ukonstytuko ceniona, bo była to przedewszystkiem god- nej polityki w Europie środkowej.
rych dziejach i wydawać sądy - dalecy je- ował się w Warszawie". k
ność honorowa na służbie dla ojczyzny.
Konkurentem Albrechta jest arcy siążę steśmy od tego i materiał nie po temu, bo jeParlamentaryzm dzisiejszy jest inny. TaPóźniej pogodzono się. Prok Grabski
Otton, syn ostatniego cesarza austrjackiego dnostronny. Pragniemy jedynie wskazać, że przytacza w swem oświetleniu warunki tej
l
d
·
ekssynem
ednocześnie
1'
est
1'
Otton
Karola.
uważamy
amenpar
klęskę
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się
które
odwracają
partyjne,
polityczne
waśnie
lenty
1
tu wykształcenie również. Trybuna parłapolskiem ugody na skutek której powstały Legjony
m~ntarna przestała ich nęcić odkąd zamiast cesarzowej austrjackiej Zyty, marzącej ciąg e dzisiaj - istniały w społeczeństwie
Polskie. Przyznając, że Narodowa Demokratakże w okresie zaborów i w czasie wojny.
wygłaszać płomienne mowy, trzeba suszyć jeszcze o restauracji wielkiej monarchii Habs ! Że
cja nie miała zamiaru dotrzymywać umowy,
się nie zmieniło.
nic
lepsze
na
niestety
głowę nad skomplikowanemi fachowemi za- burgów. Marzenia te wpojone zostały w mło
pisze dalej:
początku broszury wydrukowana jest
óadnieniami w komisjach. Poczucie odpo- dodanego Ottona i to właśnie psuje mu szan- np. Na
naGrabskiego,
,,.„ „Sokół", 11 Drużyny Bartoszowe'' i
Stanisława
relacja prof.
;.·iedzialności nie pozwala im na przyjµ10wa- se nietylko w Budapeszcie, ale także i w ko- ., pisana
okuLwowie,
we
roku
1915
lutym
w
Strzeleckie" jako organizacje w
,Drużyny
,
nie mandatów. Idą więc do parlamentu lu- I łach politycznych Europy,' a poniekąd i w~ powanym wówczas przez Rosjan. Profesor pełnym komplecie odmówiły wstąpienia do
1
dzie sprytni, dla których wobec silnego wpły Włoszech, od których restauracja tronu wę ' Grabski w relacji tej potępia bardzo surowo
Legjonów", pozostawiając pod tym wzglę
11
wu parlamentów na bezpośredni bieg spraw gierskiego w pierwszym rzędzie zależy.
niepodległościo
grup
i
stronnictw
poszczególnym swoim członkom wolną
politykę
dem
Otton ma za sobą tylko logikę starych wę
państwowych, otwiera się duże pole do kawojną i po wybuchu wojny, pirękę. Narodowe zaś partie podjęły wzmożo
przed
wych
boz
kogoś
rjery i korzyści. A tacy ludzie nie odznacza- gierskich legitymistów: poco brać
sząc między innemi:
ną agitację w gronie swych członków i orgają się silnie wyrobionem poczuciem o~powie- • cznej linji, gdy żyje bezpośredni potomek o- I
nizacyj przeciwko „Legjonom". W schodnia
roku
w
już
polskie
„„.społeczeństwo
dzialności i dość lekko poczynają sobie z za- statniego króla węgierskiego? Otton jest iezaś sekcja Naczelnego Komitetu, ażeby odedaniami, jakie w zmienionych warunkach sta szcze chłopcem. Okoliczność ta równocześ 1911/1912 rozdzieliło się na dwa wzajem- słać skoncentrowanych we Lwowie „Sokoją przed parlamentem. Gdyby bowiem poseł nie pogarsza i poprawia jego widoki. Bez re- nie zwalczające się obozy: 1) obóz germa- łów" jeszcze dalej od linji walk, wysłała ich
chciał pracować sumiennie, rzadko tylko I genta nie obeszłoby się ładnych kilka lat i to nofilski, do którego przyłączyły się wszyst- do Sanoka na czele z hrabią Skarbkiem. iastrczyłoby mu dnia. Komisje, podkomisje, 1 uśmiecha się ·Horthy'emu, obecnemu dyktato- kie socjalistyczne, radykalne i judofilskie ko Komisarzem Naczelnym, pote
zaś po
ref.eraty, sprawozdania, przemówienia, oho- rowi Węgier, regentowi i niekoronowanemu partje pod kierunkiem t. zw. krakowskich zajęciu już Lwowa przez wojska rosyjskie
wiązki klubowe, korespondencja z wyborca- władcy. Albrecht oznacza dla Horthy'ego konserwatystów, którzy stali w najbliższej
, Sokoli" przeszli z Sanoka do Jasła i z Jasła
mi i sprawy wyborców, lektura memorjałów natychmiastowe po koronacji rozstanie się z łączności z dynastją, i 2) obóz słowiański, tlo Nowego Targu, gdzie stanowczo i ostatenarodowych
czysto-polskich
z
się
itd. itd., oto kożdodzienny niemal program nieograniczoną władzą - Otton - to jeszcze składający
cznie odmówili wstąpienia do 11 Legjonów" i
partyj, stowarzyszeń i organizacyj.
pracy posła dzisiejszego„ A ilu jest takich, kilka lat wszechwładnych rządów.
przez hr. Skarbka rozwiązani i zwolnie·
byli
Zapobiegliwa matka Ottona przywiozła go
którzy sumiennie go spełniają?
Rozłam i walka tych dwuch obozów
domów".
do
ni
Dlatego maleje wpływ parlamentu w opi- już nawet bliżej, do Luxenburgu, a podobno wzmogła się jeszcze więcej podczas wojny
Relację swoją kończy prof. Grabski stwier
nji publicznej, dlatego przechodzi się do po- 1 nawet pertraktuje się już z kanclerzem au- bałkańskiej. Rząd austrjacki na jesieni w
rządku dziennego nad faktem istnienia sej- strjackim księdzem Seiplem o wizę przejaz- 1912 roku zorganizował Komisję Skonfede- dzeniem, że sympatje społeczeństwa polskiemów. Dlatego parlament w dawnej formie dową do Węgier dla młodocianego pretenden- rowanych Partyj Niezależności (inaczej zwa- go jednak zwrócą się ku Rosji.
działalności
„„.dzięki niezmordowanej
ta, tęskniącego do Budapesztu.
stał się anachronizmem politycznym.
ną „Komisję Tymczasową"), składająca się
Albrecht czy Otton _ dla nas pytanie to z socjalistów, radykalnej chłopskiej, stano- - prasy narodowej nietylko w Galicji, ale i w
Tak twierdzi uczony profesor Hellpach.
Należy jednak pamiętać o tern, że Hellpach jest obojętne. Każdy Habsburg na tronie wę wej partji t. zw. „ludowców" i radykalnych Królestwie, a podczas wojny dzięki taktyce
miał na myśli przedewszystkiem parlament ·_ gierskim oznacza jednakowe. dla pokoju . w demokratów pod kierownictwem żydów i „Centralnego Komitetu" w Galicji: a) usiło
niemiecki, niewiele lepszy od naszego. Twier · Europie niebezpieczeństwo. zadnemu z mch kilku awanturników, nie mającą poważniej wania socjalistycznych „Związków Strzelecdzenia jego w większości wypadków nie bę- , dzisiejsze Węgry nie wystarczą, każdy ma- szego wpływu na opinję społeczną, która nie- kich" wywołania powstania ·w Królestwie
dą trafne, gdy porówna się je z rzeczywisto- rzyć będzie 0 Burgu wiedeńskim, każdy pra- zwłocznie przystąpiła do organizacji dobro- Polskiem pozostały bez skutku; b) wysiłki
ścią parlamentarną w Anglji lub chociażby gnąć będzie jaknajrychlej zlikwidować stan wolnych oddziałów pod nazwą „Związki rządu w kierunku wywołania w Galicji wojny
nawet we Francji. I dlatego krytyka ta za- posid'dania Czechosłowacji w granicach daw- Strzeleckie", aby przygotować powstanie w narodowej przeciwko Rosji, także pozostały
gadnienia parlamentaryzmu nie rozwiązuje. 1 nych Węgier. Dla każdego z nich Węgry bę- Królestwie Polskiem. Narodowe partje, ma- bez skutku; c} polskie 11Legjony", które, wejące większość w Radzie Narodowej, wybie.:. i dług rachuby rządu wiedeńskiego, winny bydą zbyt małe. Niebezpieczeństwo będzie tern
ranej przez wszystkich polskich posłów na i ły dać bojowy materjał o sile 2-ch dywizji,
większe, że naród węgierski jest krewki i zasejm i do parlamentu, ogłosiły deklarację, l stanowiły zaledwie kilk~ ~ataljonów strz~le~
wsze na wszystko zdecydowany.
Ten stan rzeczy na Węgrzech sprawił, że przywołującą polskie społeczeństwo do spo- kich, złożonych przewazme z samych soc1ahw J achimowie, mał'ej mieścinie w Czechach, koju i piętnującą działalność „Komisji Tym- stycznych robotników.
zjechali się ministrowie spraw zagranicznych czasowej". Prezes ,,Rady Narodowej", pan
i W miarę zaś, jak polska ludność w GaCieński, zwołał u siebie w Pieniakach narapaństw Małej Ententy, t. j. Czechosłowacji,
za 11-gi kwartał ewent. zaległości
otrzymała wiadomość o manifeście Nalicji
Rumunji i Jugosławji. Zjazd ten miał na ce- ! dę polskich działaczy ze wszystkich 3-ch za- 1
w ciągu najbliższych dni spowoduje
Wodza Wielkiego Księcia Mikołaja
czelnego
I
lu wzmocnienie poczucia solidarności .i ~spół- j' borów Polski, na której przedstawiciele Kró- . Mikołajewicza, i jak coraz więcej wykazywawstrzymanie wysyłki „P r a w dy"
wypowiekate.gorycznie
Polskiego
lestwa
noty interesów tych trzech państw. Na sw1adrządu austrjackiego w stoz dniem 1 czerwca.
ków tego wzmacniania zaproszono dziennika- dzieli się przeciwko współdziałaniu narodu ła się dwulicowość
społeczeństwo w Gapolskie
Polski,
do
sunku
raw
że
oświadczyli,
i
rzy rumuńskich i jugosłowiańskich, a także polskiego z Niemcami
zie konfliktu świata słowiańskiego z ger- licji coraz więcej podziela punkt widzenia
mańskim, Królestwo l>olskie stanie po stro- słowiański. I można poważnie już się spodziewać, że w najkrótszym czasie społeczeń
nie Rosji.
Dla przeciwdziałania kusicielskiemu stwo to całkowicie przyłączy się w swych dą
r
żeniach i uczuciach do Królestwa ~olskiego.
wpływowi na młodzież drogą ćwiczeń wojenZwiązki
przez
nych i rewij, urządzanych
Strzeleckie - ,,Sokół", będący pod wpły,
* * *
pierwszorzędnej jakości
wem Narodowej Demokracji, który do owego
Relacja ta, pi:zedstawiona rządowi rosy1- - mocy 40 I 45 sL - czasu był wyłącznie stowarzyszeniem gimna- skiemu miała na celu, zjednanie go do przedi stycznem łącznie ze „Skautem" i wraz ze
sięwzięcia kroków, które dałyby nadzieję
mocy 45
Najprzedniejsza wódka
stworzonymi dla przeciwdziałania ukraiń rychłej realizacji odezwy Mikołaja Mikołaje
skim 11 Siczom" -- „Drużynami Bartoszowy- wicza.
Obowiązkowa sprzeda!
mi" włączyły również do programu swej
. Zobaczymy dalej, jak odnosił się rząd ro„
ćwiczenia wojenne.
działalności
we wszystkich handlach win i spirytua1U, oraz w restaurac!ach
syj1.>ki do tych starań.
-67- Po ogłoszeniu wojny wszystkie polskiepartje w Galicji bez różnicy swoich poliła
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z międzynarodowej

konferencji gospodarczej
Genewa, w maju 1927.

'W' międzynarodowym parlamencie gospodarczy..,.... , obraduj4cym obecnie w Genewie,
rola delegatów polskich nie należy do wdzię
cznych, ani łatwych. Gdy się zważy, że
wszystkie zagadnienia międzynarodowe ujmowane są przez poszczególne delegacj•awsze
i wyłącznie tylko pod kątem widzenia interesów własnych reprezentowanych przez nie
państw, to łatwo się zrozumie, że delegas;i
polscy przedewszystkiem stanąć musieli w po
zycji obronnej. Bo w tej konferencji, która
mimo pozorów porozumienią,_ jest faktycznie
tylko terenem walk zmagających się ze sobą
egoizmów gospodarczych, państwa gospodarczo słabsze z natury rzeczy ostro wystrzegać
się muszą zamachów ze strony organizmów
silniejszych. ·
W dyskusjach, prowadzonych w Podkomisji Celnej, dwaj eksperci polscy pp. Dr.
Roger Battaglia i prof. St. J. Okolski, w doskonale ujętych przemówieniach bronili interesów polskich, nie schodząc przytem jednak
ani na chwilę z wysokiego poziomu ujmowania zagadnień, jako leżących w płaszczyźnie
ogólnego interesu międzynarodowego.
Pierwszy z nich, rozwinąwszy dobrze przemyślany system prowadzenia celowych i skutecznych prac porównawczych, z silnym akcentem podkreślił wielce bałamutną omyłkę,
jakiej dopuszczono się w pracach przygotowawczych przez zupełne nieuwzględnienie
faktu znacznego obniżenia się wartości realnej
stawek celnych taryfy polskiej naskutek spad
ku kursu złotego. Wszystkie stawki bowiem
ujęte zostały w tych opracowaniach, jako peł
nowartościowe, podczas gdy naprawdę obniżyły się automatycznie o ok. 40 proc. Jeżeli
więc zaznaczone zostało, że poziom stawek
w niektórych państwach jest wyższy od przyjętego za podstawę porównania, to i nie powinien był być pominięty milczeniem niższy
od pozornego poziom stawek polskich, sprowadzający ochronę celną polską do wysokości
austrjackiej, belgijskiej, szweckiej i indyjskiej. Niemniej godnem jest pożałowania, że
nie przeprowadzono dla Polski porównania z
warunkami celnymi przedwojennymi, gdyż z
porównania tego wynikałoby niewątpliwie, że
taryfa obecna jest niższa od przecięcia trzech
obowiązujących na ziemiach polskich przed
wojną taryf. Przez szczegółowe wyłuszcze;;.
nie wyjątkowo trudnej pozycji Polski, jako
nowego zespolonego organizmu gospodarczego, a w dodatku jako jednego z głównych terenów walk wielkiej wojny, mówca uzasadnił
politykę celną polską, · ako podyktowaną
słusznym interesom samoobrony.
Drugi z mówców, p. prof. O~ski, wypowiedział się w sprawie klasyfikac1i i nomenklatury celnej.
W skazawszy na stały wzrost ilości towarów, będących przedmiotem handlu między
narodowego, oraz na powszechną tendencję
rozwoju zróżniczkowania w nomenklaturaA::h
celnych, co łagodząc wprawdzie trudności sto
sunków międzynarodowych, komplikuje jednak wielce zadanie przeprowadzenia pewnej
unifikacji, mówca sformułował następujące
możliwe do zrealizowania zalecenia:
1) Udostępnienie wszystkim ~ferom zainteresowanym, a zwłaszcza zrzeszeniom i izbom wydawnictw brukselskiego Biura między
narodowej publikacji taryf celnych i szybkie
publikowanie przez to Biuro wszystkich
zmian, zachodzących w poszczególnych taryfach:
2) Zalecenie wszystkim państwom wydawania wykazów alfabetycznych wszystkich
objętych taryfami przedmiotów ze wskazaniem pozycji taryfy celnej.
3) Wydawanie takichże wykazów alfabetycznych w języku francm:kim przez Biuro
brukselskie znakomicie ułatwiłoby orjentację
handlowi międzynarodowemu.
4) Publikowanie przez poszczególne pań
stwa okólników, dotyczących stosowania taryfy celnej, a zwłaszcza klasyfikacji towarów
t. zw. „niewymienionych".
5) Spełnienie zalecenia Międzynarodowej
Izby Handlowej, dotyczącego uzgodnienia nomenklatury statystyki celnej z nomenklaturą
taryf.
6) Pożądanem byłoby również uzgodnienie
nomenklatury statystyki celnej z nomenklaturą statystyki kolejowej,
Co do unifikacji nomenklatury celnej, to
jest ona nie do przeprowadzenia ze względu
na liczne różnice, wynikające z warunków i
potrzeb natury gospodarczej każdego paszcze
gólnego państwa. Możliwem wydaje się chyba tylko zbadanie kwestji zunifikowania poszczególnych rozdz. taryf celnych. Gdyby
pod tym względem osiągnięte zostało porozumienie, to należałoby przy Komitecie Ekonomicznym Ligi Narodów powołać specjalną
komisję ekspertów, mającą za zadanie opracować ramy podstawowe podziału taryf na
rozdziały. Możliwem byłoby również ewen-
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dnia 22 maja ;1927 roku.
wego doniesienia. Doniesienia muszą być
imienne i sprawdzalne, osoba 1ednak, którą
takie doniesienie dotyczy nie może się dowie
dzieć, kto był autorem doniesienia, chyba, że
przedstawi dowody usiłowane~o szantażu,
które dałyby podstawę do wytoczenia donosicielowi dochodzenia karnego.
Krytyka nowej ustawy, przyjmując ją naogół bardzo przychylnie, podnosi jednak jedną ujemną stronę. Ustawa mianowicie nakazuje każdemu choremu leczenie swojej cho
roby, ale stwarzając w ten sposób obowiązek
leczenia - nie daje nikomu prawa do leczenia bezpłatnego, chyba na drodze urzędowej
przez urzędy zdrowia, co stwarza już pewne
pozory przymusu i kary.

Walka z chorobami
weneryczneml
Nowa ustawa niemiecka.

Parlament niemiecki przyjął dnia 26 stycznia b. r. ustawę o zwalczaniu chorób wenerycznych. Za choroby weneryczne uznaje się: syfilis, rzerzączkę i wrzód miękki bez
względu na to, gdzie występują oznaki chorobowe. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem
1 października i w tym samym dniu przestają
równocześnie obowiązywać przepisy dotychczasowej ustawy o obowiązkowej reglementacji nierządu. Ustawa o reglementacji nierządu wprowadzona została w Niemczech w
ży 'e w r. 1769 (w Berlinie), obowiązywała
przeto okrągło 150 1. Ostatecznie jednak prze
konano się, że mimo wielu uzupełnień i
zmian, jakie z biegiem czasu do tej ustawy
wprowadzano, nie potrafi ona stać się narzędziem skutecznem do zwalczania choróo
Prawicowa publicystyka niemiecka, a powenerycznych. Dlatego też zdecydowano niekąd i rząd berliński pod wpływem grupy
się wkroczyć na zupełnie nową drogę.
rządowej t. zw. narodowej (Deutschnationale)
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy, zajęła wobec polityki zagranicznej stanowisko
prostytucja przestanie być w Niemczech ofi- mocno zaczepne.
cjalnie uznanym sposobem zarobkowania, do
Zainicj Cłwał te wystąpienia vice-kanclerz
pewnego stopnia koncesjonowanym, jakim Rzeszy Hergt w przemówieniu swojem w Byjest dotychczas także i u nas, zaniechane zo- tomiu.
stanie niezgodne z duchem czasu i kultury
Zaznaczywszy, że „przyszłość narodu niepiętnowanie jednostronne kobiet i czynienie
mieckiego leży na wschodzie", uznał, że „staz nich w praktyce raz na zawsze przedmio- ry Fritz był pioni6rem polityki wschodniej" tów do zaspakajania chuci mężczyzn, znie- dodajmy w Prusiech chyba, bo wschodnia posione zostaną średniowieczne „czarne książ lityka Niemiec w znaczeniu zdobywania ziem,
ki", spalone wszystkie rejestry prostytutek.
pogranicznej z Germanami Słowiańszczyzny,
Na miejsce reglementacji i rejestracji kobiet, uprawiającyh nierząd, wchodzą w życie rozpoczęła się jeszcze za cesarzów niemiecbardzo surowe postanowienia karne za sze- kich. Napomknąwszy o Fritz'u, jako królu
rzenie chorób wenerycznych, postanowienia, pruskim z łaski i nieoględności Polaków,
które dotyczyć będą w jednakowym stopniu Hergt usankcjonował tern samem zaborczy i
tak mężczyzn jak i kobiet. Ustawa przewi- rozbójniczy charakter jego polityki. „To, co
duje kary do trzech lat więzienia za naraża leży na wschodzie" - utrzymywał p. minister
nie na niebezpieczeństwo zarażenia i to bez - „musi stać się własnością Niemiec". Wedle
tej recepty groźba wyraźnie jest skierowana
względu na to, czy zarażenie nastąpiło czy
stronę Poznańskiego, Pomorza i Sląska, a
w
nie. Taka sama kara grozi za zawarcie mał
zatem w stronę całości, niepodległości i niezażeństwa i utajenie przed drugą stroną istniechoroby wenerycznej. Prawodawca leżności Polski, gwarantowanych traktatem
jącej
stara się w ten sposób obudzić poczucie od- międzynarodowym. Jest to wyraźna zapowiedź polityki pruskiej Fryderyka IL
powiedzialności jednostki wobec społeczeń
Jako przedstawiciel rządu Hergt był chystwa. Dochodzenia karne w tych sprawach
podejmowane są zawsze na wniosek a prze- ba do pewnego stopnia wyrazicielem także o,,.,.
dawnienie następuje po sześciu miesiącach. pinji rządu.
Drugim niepohamowanym amatorem poliUstawa wyznacza bardzo dużą rolę lekarzom. Każdy lekarz, gdy zgłosi się do niego tyki Fryderyka II jest publicysta hr. Westarp
chory, obowiązany jest dokładnie objaśnić - enfant terrible nacjonalistów niemieckich.
go o rodzaju jego choroby, uświadomić go o '.fen także ogłosił urbi et orbi, że „na wschód
stopniu odpowiedzialności karnej za przenie- od Niemiec, a zatem wobec Polski - niesienie choroby na dalsze osoby i wydać mu istnieje żaden pakt bezpieczeństwa" ergo kartę leczenia. Jeśli chory zaniedbuje leczemożemy dalej uprawiać politykę potomków
nie lub uchyla się od koniecznej dla lekarza krzyżackich. Gada wprawdzie hr. Westarp
obserwacji przebiegu choroby, albo jeśli w od dłuższego czasu na temat rewanżu, ale jest
związku z zajęciami, jakim się poświęca, lub
to gadanie, iż tak rzekę, na własną rękę. Zwra
z innych względów grozi niebezpieczeństwo cano na te gadania uwagę o tyle, że za piecadla innych osób, winien natychmiast donieść mi tego gadatliwego i niespokojnego człowieo takim wypadku urzędowi zdrowia. Urząd ka wyczuwało się opinje rządu berlińskiego.
zdrowia zajmie się wówczas bezpośrednio taprzemówienie
Inny charakter posiada
kim pacjentem i wyda mu ścisłe wskazówki, Hergt'a w Bytomiu, bo niejako urzędowy, jejak się ma w czasie choroby zachowywać. śli zwrócimy uwagę na stanowisko mówcy jaW razie stwierdzonej krnąbrności lub nie- ko resortowego ministra. Wprawdzie gabinet
dbalstwa pacjenta, ustawa zezwala na przy- teraźniejszy w Berlinie jest do pewnego stopmusowe leczenie, a nawet na zamknięcie w nia koalicyjny, czyli każdy dmie we własne
szpitalu.
dudy, ale chyba w pierwszorzędnych spraNie. wolno jednak bez zgody pacjenta sto- wach państwowych musi być jakaś łączność
sować takich metod leczniczych, które połą
i solidarność w gabinecie.
czone byłyby z poważnem niebezpieczeń
Hergt wytoczył w swojem przemówieniu
stwem dla zdrowia lub życia. Pod takiemi sprawę granic wschodnich Rzeszy, oświadczametodami ustawa rozumie leczenie salwar- jąc publicznie, że żaden rząd niemiecki nie
$rodki te wolno uzna ich, chociaż traktat Wersalski został
1 sanem, rtęcią i wismutem.
będzie zatem stosować tylko na życzenie lub·
przez rząd Rzeszy uznany.
za zgodą pacjenta.
Jakież znaczenie mogą mieć te zapowieCo do salwarsanu, to zdaje się, że nigdzie dzi?
poza- Niemcami nikt nie podnosi żadnych wąt
T o nie jest lapsus linguae, jaki się wyrywa
pliwości co do bezpieczeństwa i skuteczności
z ust zaperzonego mówcy, ale słowa
niekiedy
.tego środka przy leczeniu syfilisu. Antysalobmyślane i obliczone na wrażenie, jakie wywychod:z;i
Niemczech
w
warsanowa opozycja
ze sfer zwolenników t. zw. przyrodolecznic- wołać mogą. Słusznie też zauważa Temps, że
twa i dla tej opozycji uczyniono w ustawie są to pogróżki, zwrócone w stronę Polski, które nie świadczą zgoła o zrównoważeniu nie·
tę koncesję.
W dalszych przepisach ustawy czytamy, ; mieckich nerwów i polityki. Jak długo Niemcy grożą Polsce, nie może być mowy o uspoże urzędy zdrowia mogą, w razie powzięcia
podejrzenia, iż ktoś jest chory i dla otoczenia 1 kojeniu się Europy.
Hałaśliwą i brzęczącą mowę wicekancleniebezpieczny, zażądać przedstawienia świa
dectwa zdrowia lub osoby takie poddać z u- rza potępiono nawet w Niemczech jako nieAby jednak polityczny, a szkodliwy dla Niemiec wybryk,
rzędu oględzinom lekarskim.
nie dawać pola do nadużyć, szantaży i wy- nie tyle nacjonalistyczny ile nietaktyczny.
Gdy się organizował gabinet dzisiejszy w
muszeń, ustawa zabrania podejmowania jakichkolwiek kroków na zasadzie anonima- Niemczech, Streseman oświadczył, że nie
wpłynie to na zmianę jego polityki pokojowej,
tymczasem tal::e występy krasomówcze jak
' tualnie opracowanie nomenklatury typowej w Hergt'a - słusznie zauważa Vosische Ztg.celu ustalenia pewnego minimum zróżniczko wywierają nacisk na rząd i społeczeństwo niewania. Rzecz oczywista, że taka taryfa typo- mieckie, aby całą pokojową politykę Niemiec
wa mogłaby być tylko owocem bardzo mozol- przewrócić do góry nogami.
Rzeczy nie pójdą wprawdzie tak daleko,
nych i długotrwałych prac, podjętych według
przedyskutowanego ale niewątpliwie w świecie politycznym obnidokładnie
programu
przez techników celnych i ekonomistów, oraz ży się zaufanie w dobrą wiarę i dobrą wolę
w zasadzie zaakceptowanego przez bezpo- Niemiec wobec zainaugurowanej przez nich
polityki pokojowej.
średnio zainteresowane sfery gospodarcze
Wystąpienie Hergt'a w Bytomiu miało cha. wszystkich krajów i ich rządy. Gdyby takie
1
zamierzenie zostało w zasadzie postanowione rakter tak wojowniczy, że dla złagodzenia tewydawałoby się pożytecznem zastanowić się
go tonu musiał zabrać głos Stressemann na
' nad możliwością oparcia tej typowej nomen- zebraniu Partji Ludowej w okręgu Westfalklatury na systemie decymalnym, tak silnie o- skim. Oświadczył on, że w sprawie polityki
becnie faworyzowanym również w bibljote- zagranicznej Niemiec nie dostrzegł żadnego
karstwie
odchylenia od zasadniczej linji pokojowej, i
stwierdził z naciskiem, że „odrzuca politykę
B.

Sv.3
Sprawa ta była dyskutowana ł parlamen
cie i domagano się kredytów na organizację
bezpłatnego lecznictwa. Wnioski te upadły
wobec sprzeciwu rządu, który udowodnił, że
przeszło 90 procent ludności z tytułu przynależności do kas chorych i innych instytucyj
ubezpieczeniowych na wypadek choroby ma
jilZ zagwarantowane prawo do bezpłatnego
leczenia. Osiągnięto jednak to, że rząd zobowiązał się roztoczyć bardzo ścisłą kontrolę nad metodami leczniczymi, stosowanymi
przez kasy przy chorobach wenerycznych,
nad warunkami pracy lekarzy w tych instytucjach i wogóle nad urządzeniami kas w tej
dziedzinie lecznictwa.

Dr. H. D.
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rewanżu". W przemow1eniu ~m można zna•
leźć także odpowiedź na twierdzenie hr. Westarpa, że układ lokarne~ki nie obowiązuje
Niemiec na Wschodzie, czyli że nie istnieje
żadne „Locarno wschodnie". Stresseman, odpowiadając pośrednio swemu koledze z mini-

sterjum, wojowniczo usposobionemu Hergt'owi, a pośrednio W estarpowi, bardzo łagodnie
i uspokajająco interpretował ten układ.
„Co do sąsiadów Rzeszy niemieckiej na
Wschodzie" - mówił Stresseman - „a w
szczególności co do Polski, stosunek wzajemny został ustalony na podstawie umowy w
Locarno". Według bowiem mniemania Stressemana nie obejmuje ten układ tylko Francji
i Belgji, lecz także Polskę, z którą Niemcy
mają traktat rozjemczy.
Wynikałoby z tego, że powątpiewania pra·
sy zagranicznej o szczerości polityki niemieckiej nie są zgoła uzasadnione. Jakby na poparcie swoich przekonań pacyfistycznych,
Stresseman wygłosił drugą mowę na zjeździe
gospodarczym dolna-saskim bardzo minorowo
nastrojoną, ostrzegając Niemcy przed złudze
niem jakoby ekonomiczne położenie Rzeszy
było tak świetnem, jak się zdaje niektórym.
Nie należy przeto rezygnować z traktatów han
dlowych z żadnem państwem, trzeba tylko
pamiętać, że wszelkie pertraktacje handlowe
muszą opierać się na zasadzie do ut des. Były
to aluzje ostrzegawcze, a raczej zastrzeżenia
co do Polski, a równocześnie usprawiedliwienia się po mowie Hergt'a.
W kilka dni zaledwie potem, drugi minister z partji nacjonalistów p. Schiele zastrzegał się przeciw jakimkolwiek ustępstwom w
traktacie handlowym z Polską. Przeciwko utrzymywaniu dotychczasowej linji polityki
Stressemana, jako zbyt pokojowej, wystąpili
1
bardzo gwałtownie także posłowie centrum.
Zarzuty były postawione ostro: żądano zwrotu zagłębia Saary, ewakuacji Nadrenji, zmiany planu Dawesa. Słowem - to samo w kół·
ko. A i bez hr. Westarpa i przy tej okazji nie
obeszło się: do zwykłych swoich halucynacji
dodał - ani mniej, ani więcej - tylko żą
li danie powrotu cesarstwa.
Wprawdzie północny dziennik niemiecki
11 Tagezeitung" pochwalił Stressemana za jeg~
mowę, oświadczając, że celem jej było utrwa~
lić zagranicą przekonania, że Niemcy nie mają
zamiaru zmienić swojej polityki. Należałoby
tylko zapytać: jakiej? Bo pokojowość nie.
miecka poza rządem wygląda bardzo zaczep·
nie, a w rządzie bardzo niewyraźnie, jeśli
zwrócimy uwagę na to, że Hindenburg przyj.
muje deputacje Stahlhelmu i wysłuchuje allokucji o rewanżu, a fortyfikacje i twierdze niemieckie na granicy wschodniej nie są dotychczas zniesione całkowicie, o czem wróble na
· dachu ćwierkają, a musi w tem być wiele
1
prawdy, skoro rząd Rzeszy wzbrania się do-.
' puścić kontrolę międzysojuszniczą dla przeko
nania się, o ile stało się zadość żądaniom komisji rozbrojeniowej.
Rozejrzawszy się w tych pozornych dyso·
naosach, wypadałoby zapytać: po której stronie i o ile polityka niemiecka jest szczerą?
Można zapewne mowy opozycyjne rozumieć jako pogróżki w stronę koalicji, tern ła
twiej, że kwestja ewakuacji Nadrenji i zmniej
szenia wypłat według planu Dawesa jest codzienną strawą publicystyki niemieckiej, pertraktacji z Briandem i zabiegów zjednania
Anglji. Jakby pragnęło się wysunąć dylemat: „albo ustępstwa na rzecz Niemiec, albo
z traktatów handlowych i uspokojenia się Eu1 ropy nic nie będzie".
Drugą stroną takiej dyplomacji jest, mimo
I
j wszys,ko, przygotowanie powrotne całego narodu do idei rewanżu, czyli odzyskania utraconych prowincji, co jedynie, według mniemania polityków niemieckich, zapewnić może
Rzeszy jej dominujące stanowisko w koncercie europejskim .
Z tern, ażeby w nowych warunkach wytworzyć µowe życie, Niemcy pogodzić się nie
chcą. To też bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w szczerość Hergt'a i Westarpa, niż
Stressemana, który ma przed sobą dwie drogi:
albo ustąpić, albo pójść na drogę ci~rnistej
polityki rewanżu.

I
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wskutek drożyzny paszy w tym kraju się nie '
opłaca, narzędzia używane do uprawy, są nat der
prymitywne. Zazwyczaj stosowana jest
tylko jedna orka, wykonywana małym płuż Wizyta p. Sarraut i przemówienie p. Duroux.
kiem w zagonki. Płaska uprawa dopiero l - Marszałek Foch incognito w Algierze. gdzieniegdzie jest wprowadzana. Urodzaje w Odczyt p. Wagnera o Alzacji.-święto kwia·
wschodnich, a więc nad brzegami Missisi:-i, w tych warunkach są nikłe. I to dzieje się w
łów,
owym stanie Lujzjana tak strasznie doświad kraju, gdzie maszyna niemal wyparła pracę
czonym przez klęskę. Poza stratami mate- ręczną i to w produkcji, niemal wszechświa
rjalnemi, jakie pociągnie za sobą zniszczenie towego znaczenia.
Kilka dni temu odbywały się tu uroczystości z powodu przyjazdu p. Sarraut, ministra
plantacyj bawełnianych, grozi tu jeszcze
*
spraw wsiwnętrznych. Oficjalnie tłumaczono
wzrost komunizmu, mocno wśród murzynów
tę wizytę chęcią oddania hołdu posłowi
rozpowszechnionego. I rzecz szczególna, przyLos murzynów mniej n~s będzie wzruszał, p. Thomson, reprezentującemu Algierję w par
czynia się do jego rozwoju także i ograniczenie kwoty imigracyjnej. Murzyni rzucają nie- gdy pomyślimy sobie o kolejach, jakie prze- lamencie francuskim z ramienia miasta Conchodzą w Ameryce nasi emigranci. Rasa sło- ' stantine już od 50 lat. Szanowny, piękny wiek
wdzięczną i mało płatną pracę na roli i tłum
wiańska należy do pogardzanych, w znacznie
i słusznie należą się p. posłowi wszelkie honie śpieszą do miast i fabryk. Tero więcej, że
represje względem tych parjasów stosowane, mniejszym stopniu jednak niż chińczycy i mu- nory, ale wizyta p. Sarraut, który wygłosił ponie pozwalają im nabywać ziemi i stanowią rzyni. Niechętnie sprzedają im ziemię, nato- wszechnie już znaną mowę o niebezpieczeń
miast polacy używani są do najcięższych ro- stwie komunistycznem dla Francji, była wyoni tylko klasę robotników rolnych.
bót, których nie podjęliby się anglicy i ame- wołana nie tyle jubileuszem
sędziwego
rykanie. Całą pociechą naszą jest, że dzieli- p. Thomson, ile datującem od paru lat nieWzdłuż doliny rzeki Missisipi, aż do Wblkich Jezior, zdarzają się niemal corocznie hu- my los z Włochami. Niemcy mieli wielkie porozumieniem między senatorem Algieru
ragany i trąby powietrzne, które wyrządzają poważanie przed wojną, ale też na to swoją p. Duroux, a gubernatorem Algieru, p. Viorolnikom wielkie szkody. W roku ubiegłym pracowitością i ładem zasługiwali. Dość spoj- lette. Nieporozumienie to jest zupełnie wyrzeć na farmy niemieckie w czarnoziemnych otłumaczone, jeśli się weźmie pod uwagę, iż
szalał w Stanie Illinois orkan, który obracał
w ruinę farmy i miasteczka. Więc też i bu- kolicach kraju, jakże różnią się one od naogół p. Duroux jest królem zbożowym Algieru, dodowie tam stawiane przystosowane sĄ do gro- zaniedbanych farm amerykańskich. Już tero stawcą chleba powszedniego, bez którego osamem, że wszystkie mają ogródki, których bejść się nie możemy, a p. Violette jest bądź
żących im niebezpieczeństw. Małe dwupiętro
we domki stoją przeważnie na słupach lub plantowanie przy domach mieszkalnych, nie co bądź okiem opatrznościowem, baczącem,
aby ceny nie wywoływały niepożądanego
stosach głazów, uginają się więc pod uderze- jest tu w zwyczaju.
szemrania. A tu kłopoty finansowe, frank nie
niami wiatru, ale się nie walą. Okręg baweł
Godną uznania i naśladowania jest amestabilizowany, ceny zmieniają się · codziennie.
niny z nagromadzoną ludnością murzyńską,
rykańska umiejętność reklamy, rozwiniętej w
Doszło do tego, że p. Duroux w roku zeszłym
wyspecjalizował się w tym kierunku. Podług
celu
propagandy rolnictwa, w celu zapobie- zwrócił się z pewnego rodzaju manifestem do
zwyczajów amerykańskich jeden okręg uprawia zboże, drugi hoduje bydło, inny jeszcze żenia przeludnienia miast i kryzysom przemy- ludności algierskiej, mówiąc, że ma dość tych
zajmuje się produkcją warzyw i owoców. słowym. Najprzód zorganizowano wprost wszystkich ni.eprzyjemności i narzekań na wyIstnieje też jeden okręg poświęcony hodowli świetnie Min. Rolnictwa, . które obejmuje górowaną drożyznę, że składa z siebie wszelkoni szlachetnych, słynne Blera Gras Region wsiystkie potrzeby rolnika i faktycznie z nim ką odpowiedzialność i proponuje administraw Stanie Tennesee, gdzie wiosną słynne wy- współpracuje na wszystkich polach. Resort cji, jak to było w czasie wojny, rekwirować
ten góruje nad Min. Oświaty np. którego pra- zboże i normować ceny.
ścigi w Louiswille ściągają dziesiątki tysięcy
widzów. Wielu miljarderów ma też tu .swoje wie niema w Ameryce, szczególnie w znaczeW tym czasie dwa dzienniki algierskie, na...
niu centralnej instytucji, każdy bowiem ze
wille,
Stanów ma swoje własne urządzenie szkolne leżące do p. Duroux (dziś już także i trzeci,
Luizjana był to niegdyś kraj bogaty, za• i oświatowe i nie we wszystkich sprawach li- ostatni dziennik przeszedł w jego ręce) wymieszkały przez plantatorów bawełny, utr.iy- 1 czy się ze stolicą.
stąpiły z ostrą krytyką działalności gubernamujących nieraz po kilka tysięcy niewolni- !
tora. Dla prowincjonalnej prasy, zawsze uków. Po zniesieniu niewolnictwa, stał się jed- .
Poziom szkół średnich i wyższych nie jest grzecznionej dla administracji, ton artykułów
nym z najbiedniejszych Startów. Mieszka tu I wysoki, szczególniej w zakresie ogólno-kształ był czemś wprost niesłychanem. Sprawdzano
mało farmerów,
wolą bowiem wypuszczać . cącym. Wychowaniec uniwersytetów europejtytuł, czy czasem nie pomylono się i zamiast
swoje ziemie w dzierżawę. Dzierżawcy pro- skich z trudnością może się porozumieć z wy- algierskiego nie wpadł w ręce paryski dziehwadzą rabunkową gospodarkę w ten sposób,
chowańcem U<:zelni amerykańskich, gdy.ż ten
nik. Przyganiano m gubetnatorowi, że cią
że na wykarczowanej ziemi sieją bawełnę i
jest tylko do praktycznego życia przygotowa- gle podróżuje, nic nie robi, marnuje czas ł
zbierają ją dopóki wycieńcźona złettila
nie ny. A za fach wielkiej doniosłości praktycz- pieniądz, wogóle jest nie na miejscu i pora mu
przestaje rodzić. Potem znów intiy kawałek nej, uważane tam jest obecnie rolnictwo. wypocząć.
lasu karczują pod uprawę. Gleba zapuszcto- Uświadotni nas o tero rola agentów rolnych
Przygotowana temi wydarzeniami opinJa
na rozpada się i tworzą się na hiej wyrwy, a i domowych w inttych krajach nieznana. Taki
1
pub
liczna wytłumaczyła sobie po swojemu
nawet szerokie wąwozy, pomnażając ilość nłe- agent tołny ma obznajmiać ogół farmerów z
użytków. Zabudowania w pasie bawełnianym
najnowszemi zdobyczami wiedzy fachowej, i wizytę p. Sarraut i jego zainteresowanie instytucjami urzędowemi i całem gubernatorsą nadzwyczaj nędzne: nieliczni biali łarme
dawać porady oparte na doświadczeniu i porzy mają porządne domy mieszkalne, ale obok kazie. Agent domowy daje znowu instukcje stwem algierskiem oraz przemówienie p. Dunich widnieją szałase sklecone z desek. To żonom i córkoni, w przemyśle domowym, o· roux na bankiecie w prefekturze. Będzie tu
są zabudowania .farm przez murzynów upragrodnictwie, hodowli drobiu, maślarstwie, se- nie ocł rzeczy przypomnieć, iż dwa lata temu
wianych. Dlatego też nie było zupełnie prze- rownictwie i t. p. Jednem z jego zadań jest w Oranji odbyły się manifestacje antysemickie. Nikomu wtenczas do głowy nie przyszło
sadą doniesienie jednego z pism codziennych,
też propagowanie higjeny, pozatem układanie
że na wzburzonych falach rzeki utrzymywało i budżetu rodziny farmerskiej, pomoc w orga- winę za nie zwalać na p. Violette, popieranesię kilku murzynów, trzymających się kurczonizowaniu kooperatyw sprzedaży i zakupu, go przez kartel lewicowy. Echo tych wydawo chlew11, jako swej jedynej własności. urządzanie sal i klubów rozrywkowych. Agent rzeń odbiło się dopiero teraz w mowie p. DuDzierżawcy murzyni z reguły nie posiadają
taki zastępuje cały szereg instytucyj, w tym roux
„Czy ·mam przypomnieć ten czas, kiedy
ani martwego, ani żywego inwentarza. Dzier- celu gdzieindziej organizowanych. Do tylu
żawią tereny bawełniane na takich
warun- funkcyj musi być wyjątkowo uzdolniony i pewien gubernator, czując swą sytuację bardzo . niepewną, nie znalazł nk lepszego dla
kach, że właściciel lub dzierżawca główny wszechstronnie przygotowany,
zwalczenia opozycji, jak wywołanie haniebdostarcza im mułów do uprawy, nawozów
1. K.
nej wal~i społecznej, opartej o antysemityzm.
sztucznych i nasion ,za co oni oddają mu 112
lub % plonów bawełny. Chów inwentarza
Jakżeż pięknem, po lwiemu mężnem,
było

List z Algieru

farmerow w Stanach ZJednoczonych
Ameryki Północnei

Niebywały

kataklizm żywiołowy, który
ziemie położone n~cl brzegami wielkich r:!ek amery kański~h, kt\i.e nam zwrócić
baczniejszą uwagę na warunki, w jakich żyje
ta...tn ludność rclnkza, obecnie w setkach tysięcy pozbaw~ona dachu i chleba. Ponieważ
zo~!a1y zniszczone przeważnie plantacje bawełny, więc katastrofa może też mieć ścisły
zwk;zck. z kształtowaniem się cen na ten surowiec na tynkach europejskich, a także przyśpieszyć i kryzys ekonomiczny w Stanach
Zjednoczonych, którego alarmujące zapowiedzi zdają się ukazywać. Podróżnicy nasi, jak
dotąd, iywiej się interesowali życiem miejskier!l i fabrycznem Nowego świata, a to z
tego względu, że ono wchłonęło największą
liczbę wychod::etw z Europy; dopiero w ostat
nich tzasach zaczęło badać stosunki okręgów
rolnic~ych, raz dla zebrania pewnych przykładów i dośvriadczeń, a powtóre dla zbadania I
możliwości osadniczych dla polskiego żywio1
łu emigracyjnego. Prof. Pomorski w swojej ·
podróży zbierał przeważnie spostrzeżenia co
do waru11ków pracy naszych, stosunkowo nielicznych, farmerów w Ameryce, dr. Tadeusz
.M.izcz:yii~ki, dyrektor Państwowego Instytutu
Naukowego w Puławach, ujął w swojej broszurce cafokształt stosunków społeczno-gospo
darczych w Stanach Zjednoczonych. Nie darmo nazy·.~·nmy je bankierem świata, ta młoda
dcmckracj11 bowiem nagromadziła w skarbcach s·woich niemal wszystko złoto Europy, a
s~ło się to w Dposób wprost zadziwiający.
Narcdy płe.cą ?.wykle za swoje porywy donkiszoc!f_ie, Am~ryka za swój czyn bezinteresow I
ny: wzi~cin udziału w końcowym epizodzie i
wie~l<iej wojny, została sowicie wynagrodzo-1
ną. Nic d~;,~1;, że na w. złota spieniężyła wyro
by sworch fabt~'K broni. i amunicyj, ale po woj
nie 'n:.ięła w,;ale niepośledni udział w łupach ·
wo;ennych. C!lła handlowa fiata niemiecka :
przes:da w jej r~ce i statki te pływają dziś
pr::en:<lanowane na „Lincolnów" i „Waszyngtonów" po Pacyfiku. Pomimo to wszystko,
pomirr.o n~siycbanego wzrostu produkcji fabr}'CZ!1ej, a ró„·noi::.ef.nie wzmożonej sltali ży
cia, lnyzys czyi;a tam z:n.n ze, a to z powodu
niep:a·l\".idłowej słtuktury gospodarczej. Rolnicy stanowią tylko 25 proc. ogólnej ludności.
do!knął

I
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Rozejrzyjmy się najprzód w stosunkach
Na 9.540.000 '
kim. kw., r, więc stanowiący~h przestrzeń prze
szło 15 ral-7 większą od Niemiec, a półtora
rdży od Ros1i, mieszka około 112 milj. ludzi,
n.aleiąeych do najrozmaitszych ras i narodov.:Olici. Zagndnienie ras, które w Europie stoi:.:A.u.kow·J małą odgrywa rolę, tu występuje
nad i wyczaj ostro. Chińczyk i murzyn, to 1
nie są ludzie według pojęć amerykańskich i
za 7.brcidniic uważane jest łączenie się z nimi.
Oryginalnem jest, że przymieszka krwi indyjskiej, pcichodzącej od autochtonów nieludzko
wytepiouycn, uważana jest natomiast za pewM znamię arystokratyzmu.
ludnościowych amerykańskich.

Pogardzana ludność murzyńska, która jedr.ttk wydała już wielu wybitnych ludzi, grupu j-c: ~- i ~ ~lłównit:: w Stanach południowo-

·

l

!

Wrtet powraca zgaszona na czas pewien się z nim. Nie znalazłszy, zapytuje, oy doswoboda, acz nieco przyciszona. Znowu go- wiedzieć się, że pana prezesa jeszcze niema. Spogląda na zegarek: hm, 9.45 -- widać
ście zaczynają cyrkulować i tworzyć grupki,
a piastun najwyższej godności państwowej, kwadrans akademicki. Spostrzega jednego
w ożywionej rozmowie to z tymi to z owymi ze znajomych przemysłowców, stoiącego w
i członkowie Magistratu, witając, przedstaprzedstawicielami społeczeństwa łódzkiego osowiałej, nieruchomej masie. Wita się z nim,
wiając jednych drugim, zespalając towarzystwo, usadawiając panie, tworząc grupki ro- 1j informuje się o życiu miasta, poruszając wszczyna rozmowę, wreszcie prosi o przedstawienie go małżonce. Tamten wytrzeszwszelkie tematy.
zmawiaj~cych i swobodnie cyrkulujących po
cza oczy. Małżonka? Skądże? Przecie wcaCzęść koncertową wypełniły wyso c('
· sali gron. Dyskretna muzyka przygrywała 1
talentowane
siły
miejscowe, które, przedsta- le nie była zaproszona: Prawda, przypomiz galerji ożywionym gawędom. Mimo powione Prezydentowi, z ust Jego otrzymały na sobie, że zaproszenia wysłane zostały
1 dniosłości oczekiwania wytworzył się odratylko do panów. Ale podobno było potem
podziękowanie.
zu nastrój miły i wytworny. Toalety dam
ogłoszone w pismach, że można przyprowai fraki mężczyzn tworzyły obraz barwny i
Owacyjnie żegnany, p. Prezydent opuścił dzić i żony. A taki przemysłowiec powinien
fywy.
! zebranie już po północy, by bez zwłoki
sa- przecie czytać gazety„.
mochodem powrócić do Spały, a zwolna po
Na swobodnej gawędzie podnieconej puCzas upływa w posępnej ciszy. Masa
bliczności prędko zeszedł krótki czas, pozo- i Nim rozchodzą się i wszyscy, zabierając
stłoczona stoi nieruchomie. Z galerji grzmi
stawiony przez organizatorów rautu zapro- I wdzięczne wspomnienie z tego jedynego w milczenie - nie widać jakoś żadnej orkieswoim rodzaju wieczoru''.
szonym dla zebrania się w komplecie przed
stry. Korespondent usuwa się w kąt sali i
przybyciem dostojnego gościa.
Z odbitką tego sprawozdania w jednej, a zajrzawszy do swojej odbitki, stwierdza, że
zaproszeniem w drugiej kieszeni pomysłowy trzeba będzie skreślić cały ustęp pierwszy,
Hymn narodowy, grzmiący z galerii w 1 korespondent udał się na raut. Z najwięk poprawkami bowiem tej masy kłamstw usuwykonaniu jednej z orkiestr, powitał Go w
szym żalem musiał narazić czystość swych nąć nie zdoła. Ale jaki dać wstęp? Przechwili przekroczenia przezeń progu sali. Pulakierków, bo stróże bezpieczeństwa nie do- cież tego, co tu widzi, opisać niepodobna„.
bliczność znieruchomiała i pochyliła się w
Przecież już zbliża się 10.30, a jeszcze gopuścili dorożki jego przed podjazd sali. Migłębokim ukłonie, tworząc szeroki korytarz, 1
mo deszczu i namiętnej jego obrony, kazano spodarz się nie zjawił. Krąży wprawdzie tu
którym p. Prezydent w otoczeniu swej świty
mu wysiąść na bocznej ulicy i powędrować i owdzie taki pan z dużą rozetą czerwonoprzeszedł przez salę, uprzejmie kłaniając się
pieszo. Ha, trudno - rozkaz. W drodze białą na klapie, ale o nikogo nie dba, z nikim
wzajemnie.
od wejścia ulicznego do drzwi sali trzykrot- nie rozmawia, tylko patrzy na zegarek i na
Rozpoczął się cercle. P. Prezydentowi
nie olrnzywać musiał swe (bezimienne) zapro drzwi... Wreszcie podchodzi do grupy przewedług programu kolejno przedstawiano najszer:ie. W szedł. W sali było już sporo osób, ' mysłowców, rozprawiających szeptem o bawełnie, i proponuję, by zechcieli zejść nadół
wybitniejsze osobistości miejscowe z pośród
stłoczonych w głównej masie opodal wejścia.
dla powitania Prezydenta, który lada chwila
środek sali pusty zupełnie. Dookoła, f>Od
, władz państwowych, sądowych i municypalnadjedzie, a nikogo niema, ktoby go powitał.
nych, licznych obecnych przemysłowców,
ścianami panie zajmują nieliczne krzesełka,
działaczy spółecznych, jak również damy z
inne stojr,, zazdr ośnie spoglądając na szczę W ielce zakłopotani , odmawiają, bo nie rozutowarzystwa miejscoweEo, wdzięcznie pochy
śliwe siedzące.
Nie zastawszy gosp odarza mieją, dlaczego i z jakiego tytułu mają jako
łające się przed Głową Państwa w powinnym
tam, gdzie go się spodziewa ł, zacz ął szukać go śde uzurpować sobie funkcje gospodarzy.
rewerans:e,
go oczyma w poczuciu potrzeby przywitania. P an z rozelą smuci się. Dopiero około 11-ej

RAUT W ŁODZI
Pewnemu korespondentowi łódzkiemu jednegr.> :: pism stołecznych przytrafiła się w
ohii; wizyl.v pana Prezydenta Rzcczypospo!:tc; w v~did przygoda następujca:
Gdy zmęczony uroczystościami dnia całego pisał sprawozdanie, które odejść miało
o"'tatnim pnciągiem wieczornym, by móc uka
l.'a'7 $ię w druku już zrana dnia następnego,
.romy~Jał sobie, że dobrzeby się przysłużył
Eismu, gdyby już i u :Przebiegu rautu czytelni
J;J.'!'J poinformował.
Pomysł wydał mu się
s2.częśliwym.
ho gwarantującym zaimponowu~i"' tempem amerykariskiem i zapewnia~r.ym bezsilna. złość innych dzienniliów. A
ry:r.ylwwał ni~wiele, bo du.'i:o już rautów wid:óał i pewnem mu się zdawało, że i łódzki
w Jinjach ogólnych od tamtych nie będzie
odbiegał. Dla ostrożności tylko postanowił
pisać z odbitką, by na jej podstawie móc w
nocy ewentualnie telefonicznie sprostować
niektóre szczegóły.
Pisał więc:

„Wieczorem w sali Filharmonji 1 najwięk
szej, jaką Łódź posiada, odbył się raut, wydany przez prezesa Rady Miejskiej na cześć
p. Prezydenta.
Punktualnie o godz. 91h zaczęli schodzić
się goście ze świata urzędniczego, przemysło
wego, finansowego, handlowego i miejscowej
inteligencji. Uprzejmie witani u wejścia przez
gospodarza i jego ujmującą małżonkę, szybko
zapełnili salę, a między nimi skwapliwie krzą
tali sie liczni współgospodarze, radni miejscy
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„PRAWDA" z dnia 22 maja 1927 roku.

tfr. 21

INiebieskie źródła
I pod Tomaszowem
I
I
I

godzin pracy w W arszarwie liczyć się
nalezy z koniecznością załatwienia interesów
tak prywatnych, jak urzędowych, conajmniej
do godziny 3-ej. I to właśnie jest godzina, w
Na marginesie nowego rozkładu jazdy.
której połączenie z Łodzią stanowi potrzebę
bardzo pilną i powszechną. Za szczególną
O trzy ćwierci kilometra na wschód od
Ministerstwo Komunikacji opracowało i złośliwość zatem ze strony Ministerstwa Ko- Tomaszowa Mazowieckiego, a o trzysta memunikacji uznać należy, że do pociągu do trów od Pilicy, na terytorjum wsi Ludwików,
wydało nowy rozkład jazdy pociągów na
okres letni roku 1927, rozpoczynający się w Krakowa, wychodzącego o godz. 15-ej, dało znajdują się przepiękne „Źródła Niebieskie",
wprawdzie od Koluszek komunikację z Ło nazwane tak od barwy wody, która z nich
dniu15-ym maja.
„
.
dzią, ale osobową iw dodatku z dworcem ka- tryska.
przemysłowe
sfery
j.
t.
gospodarcza,
Łódź
* *
Śród łąk widnieje lazurowa powierzchnia
· O ile dużo hałasu narobiła wizyta p. Sar- i hadlowe łódzkie mają wszelki powód do liskim, do którego przebieg od Koluszek trwa
Zakrawa to przecie na I stawu. Przeglądają się w niej nadbrzeżne
raut, o tyle cicho, prawie niepostrzeżenie, od- wielkiego niezadowolenia z potraktowania . 1 godzinę i 10 minut.
tego największego ośrodka przemysłowego wyraźne znęcanie się nad pa·sażaremi, że ma- wysmukłe olchy. W stawie tym biją źródła
był się przejazd przez Algier w dniu 1 maja
Ministerstwo Komunikacji, gdyż nowy ją przejeżdżać przez Widzew, oddalony w I błękitne. Z zachodniej strony stawu jest
przez
marszałka Foch'a z żoną. Zwiedzali oni Aljazdy nietylko nie wykazuje żadnej komunikacji osobowej o 8 minut od łJodzi-Fa I kładka z której widzieć można zbilska najrozkład
gier i Maroko. Coprawda bohater wojny świa
brycinej, by pół godziny jeszcze być w dro- 1 silniejsze z tych źródeł. W blasku słońca, na
poprawę warunków komunikacyj•
o
troski
towej prosił, aby zaoszczędzono mu fatygi,
dze do Łodzi-Kaliskiej. Gdyby ten pociąg szarej powierzchni stawu, źródło tworzy pla'nawet
kierunkach
niektórych
w
ale
ny:ch,
Nietowarzyszącej oficjalnym przyjęciom.
właśnie otrzymał połączenie pośpieszne z Ko
pogorszenie.
ich
stanowi
jakby
mę niebieską, a raczej nieforemne,
dyskretne dzienniki wydały jednak tajemnipołączenia !uszek na Łódź-Fabryczną, to możnaby być
przedewszystkiem
więc
_Ta~
błę
koło
średnicy,
dwumetrowej
o
wklęsłe,
cę incognita, a tłumy zebrały się na ulicach,
w Łodzi na dworcu Fabrycznym już 17.20, kitne. Jasna, szafirowa barwa kołą odcina
z~ stolicą.
witając kwiatami i okrzykami tego, który odW kierunku Warszawa-Łódź kursować t. j. w porze, w której, załatwiwszy interesy się wyraźnie od ciemniejszego tła wód stadał Francji Alzację i Lotaryngję.
mają 3 pociągi bezpośrednie, a mianowicie ' w Warszawie, można jeszcze mieć dwie gowu. Bliżej ku środkowi tło szafirowe pokryNatomiast nie było ani bankietów, ani prze dwa osob_o we i jeden pośpieszny. Zrana od- dziny czasu dla pracy w Łodzi. Przy takiem wa się ~ centkami wszystkich barw tęczy.'
mówień. Przenocowawszy w hotelu, marszał
chodzi jeden tylko pociąg osobowy, który połączeniu ów osobowy pociąg obiadowy, Barwne o dwucentymetrowej średnicy krąż
kostwo udali się nazajutrz w dalszą podróż. po przebiegu 2 godzin i 54 minut przybywa wychodzący z Warszawy o 13.30, mógłby z ki, każdy innego koloru, ukazują się na
Ciekawem jest, iż francuzi dotąd nie mogą ..• !la Łódź-Kaliską o 10.39, czyli o porze dla wielką korzyścią dla interesantów być prze- mgnienie i natyc!hmiast zanikają, aby znowu
interesantów względnie późnej. Następny niesiony na godzinę poźniejszą (około 18-ej), się ukazać. W głębi, w środku tej plamy
stabilizować nazwiska marszałka i jedni wywychodzi z Warszawy o · 13.30 i po przebie<Su a połączenie wieczorowe o . 20.15 mogłoby szafirowej, złoci się maleńka fo:n tanna z piamawiają je „Fosz", inni znów mówią „Fok";
3' godzin i 3 minut przybyvia na Łódź-Fabry być całkowicie skasowa~e, jako zupełnie sku, bijąc do wysokości dziesięciu centy* * *
bezpożyteczne wobec tak bliskiego w czasie
czną o 16.33. Po tym pociągq trzeba już czemetrów.
Gdy słońce skryje się za chmury, nie
W teatrze miejskim, bodaj nie mniejszym kać blisko 7 godzin na pierwszy pośpieszny połączenia kurjerem paryskim.
1
Niewiele lepiej przedstawiają się sprawy .1 drgają już płatki tęczowe, widać tylko na
t1d opery warszawskiej, zebrały się w dniu 3 pociąg, który wychodząc o 20,15, przybywa
maja .tłumy, aby posłuchać odczytu o Alzacji, na Łódź-Fabryczną o 22.45. Będąc jedynym komunikacji odwrotnej, to jest w kierunku dnie stawu plamy błękitne, a w głębi żółtą
pociągiem, korz„stającym z pośpiesznego po- Łódź-Warszawa.
fontannę piasku. Kamień rzucony w wodę
wygłoszonego przez p. Wagnera, dziennikarza
Momentem dodatnim jest tutaj istnienie .
i asystenta uniwersytetu ze Strasburga. Prze- łączenia z Koluszek do Łodzi, stanowi on naj drugiego rannego . połączenia dzięki kurjero- w pobliżu źródła, gdy opadnie na dno, przylepszą i najszybszą komunikację stolicy z Ło
biera barwę błękitną.
wodniczył prezydent miasta p. Raffi, prelewi paryskiemu, przybywaiącemu do W arszaW oda źródlana jest tak przejrzysta, że
genta prezentował poseł Malarme. Odczyt dzią. Jest w tern jednak Śzczególna ironja, wy już o godzinie 9-ej, podczas gdy bezpośre
że właśnie ten . jedyny pośpieszny pociąg lochociaż źródło wytryska w głębokości cztemiał na celu przygotować grunt dla masowe- ,
z Warszawy zaledwie o pół I dni pociąg lokalny przybywa tam dopiero o rech metrów ód powierzchni stawu, zdaje
go przyjazdu do Algieru alzatezyków, powo- kalny wychodzi
pociągiem parys- 1().20.
pośpiesznym
przed
godziny
się, iż można ręką dostać do dna. Woda w
łariych do wojskowości w kolonjach francuAle na tem też kończą się połączenia po- stawie jest bardzo zimna. Butelka napełnio
Łodzi przybywa tylko o 21 minutę I
do
a
kim,
·
·
skich.
przed tym ostatnim. Tu zatem w godzinach 1I śpieszne, gdyż dalsze dwa pociągi bezpośred na wodą ze źródła i zakorkowana, pęka.
Alzatczycy, chociaż francuzi, jak wy, mó- wieczorowych najniepotrzebniej skupione są nie są już osobowe. Pierwszy z nich wycho. W , chłodnych i szybkich nurtach stawu
wił p. Wagner, są cokolwiek innego pokroju, dwa dobre połączenia pośpieszne, podczas I dzi z dworca kaliskiego o 13, 15, czyli o go- żJją pstrągi.
ale nie trzeba, aby was to do nich zrażało. gdy za dnia niema ani jednego, zwłaszcza w dzinie bardzo niedogodnej, bo zawczesnej dla
W pobliżu wschodniego brzegu stawu znaj
warszawiaków, którzy dopiero około 11-ej dują się dwa inne źródła z których bije błę
Zacznijmy od języka. Czy myślicie, iż naza- godzinach popołudniowych.
mogli przybyć z Warszawy, a zapóźnej dla kitna woda. A nieco dalej jeszcze kilka mniej
Pociąg bezpośredni, wychodzący z \V/ arjutrz po zawieszeniu broni, niezaopatrywana I
łodzian, o ile mają jeszcze coś do załatwienia
się w słowniki i elementarze francuskie? I je- · szawy o 13.30, ma ruezależnie od długiego
szych. W oda ze stawu odpływa strumykiem
Warszawie. Niedogodność tego połącze zwanym Strugą Żródlaną do Pilicy.
w
rozprzy
gdyż
zawczesny,
odjazd
przebiegu
I
jejest
wysławiają,
oni
się
którym
język,
żeli
szcze bardzo dalekim od djalektu Paryża, nie I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nia powiększa jeszcze okoliczność, że pociąg
Staw źródlany połowny jest bardzo maten nie ma wagonu restauracyjnego. Byłby lowniczo: nad brzegiem mały gaik olszyny,
ich to wina i nie macie najmniejszego prawa ! pelka na podłogę, za karę musi jeszcze jeden · on całkowicie zbędny, gdyby istniało połącze śród sz!11aragdowych łąk, sina wstęga Pilicy,
traktować ich jako przybyszów. Rząd frannie z Łodzi-Fabrycznej do Koluszek na po- a za mą panorama Tomaszowa Mazowieccuski nie chciał - i bardzo mądrze to zrobił- taki puhar wysuszyć.
Szkoła francuska, niemiecka i izraelicka ciąg pośpieszny, idący z Wiednia do Warsza- kiego z górującą nad domami gotycką wies_J?:~wadzać ,urzędników. do Alza~ji i Lotaryn~ Jl 1 usuwac ty~h, co me nabrali '."prawy . w 1 korzysta w Alzacji i Lotaryngji z równych wy, a przechodzący przez Koluszki o 13,42 i
życą ewangelickiego kościoła.
Języku f:ancu~kun. Trzeba czas~ l czasu,, ze- praw. . I możemy ty}ko życzyć, żeby kiedyś, I przybywający do Warszawy. o 15,27. Afo
St. Rumszewicz.
b~ asym1l?wac to, c~ wy,narodow1ono ~ ciąg~ i stopńiowo, te typy zlały się w jeden. Bo boli I właśnie na ten pociąg niema połączenia do j - {Nieś.za.wa). zadawalający
za
uznać
nie
jeżeli
Koluszek,
j
unina
widzi
równości
kraju
w
iż
francuza,
i
tez
.iest
zalecana
poł stulec1a. O~troznos_c
1
wyjazd z Łodzi o 11.50 i czekanie na ohyd- moCIDDGODOODOLILJLDLUJDODIJOCJDCla:JClID
wz g1~dem kleru 1 szkolmct~a. p. Herriot! pro- wersytecie studenta izraelitę, co w sobotę nie
nym dworcu koluszkowskim przez 62 minuty.
P.a.gu1 ąc _szkołę be:w_yznam?wą,_ zapommał co \ robi not.a tek podczas wykładu, bo reHgja za- :
OPERA .DAWNIEJ A DZiś.
brania, ale - . powiada prelegent _ najwięk- ! I to połączenie znowu ma dużo znamion świa
się n.alezy duc~1ow1enstwu . Z?łmerz bag~~tem,
złośliwości. Gdyby bowiem wypuszdomej
a k~1ą?z krzyze1_1?- zdob~al~ dla Fra.nc11 Al~ sza ostrożność i tolerancja wyznaniowa jest I cżono pociąg pośpieszny z Łodzi do Koluszek
W starym z roku 1894-go roczniku „Mon·
I
z ac1ę l Lotaryngię. Bo ilez to mamfestacy1 1. tam wskazana.
znajduje się następujące sprawoArtiste"
de
o 13,05, to już o 15,27 możnaby być w W arI!
* * *
patrjotycznych, uświęcających głęboko wzru„Opery Komicznej" w Paryżu
kasowe
zdanie
i
szawie.
szaj ące wspomnienia historyczne, odbyło się '
za miesiąc listopad:
stan~wi
bezpoś~ednie
połączenie
!rzecie
Piszę, a po ulicach osłonecznionych przepod znakiem krzyża. Nie trzeba tego zapokasa 8,920 fr.
1-e.go Falstaff
minać, jak równeiż tego, iż ksiądz alzatczyk suwają się dziwaczne wozy, tonące w kwia- pociąg, wychodzący z Łodz1-Fabryczne1 o
„ 4,466 „
Mignon
„
2
j
21.50,
o
Warszawy
do
przychodzący
i
18,55
nie jest samą pokorą, lecz znać w nim trochę tach. Hałasuje tłum arlekinów, paziów, dzi„ 3,114 "
Manon
Portrait
Le
11
3
przebiedługiego
nieco
wyjątkie~
z
któremu
krnąbrnego bursza, którego wychowała szkoła wolągów, a wszędzie maski, różnokolorowe o3 „ Richard Coeur
niemiecka. Już samą sutanną _ krótką do . peretkowe stroje, mużyka, kwiaty, kwiaty bez gu nic zarzucić nie można.
" 2,539 11
de Lion
Z powyższego wynikać się zdaje dowodnie,
kolan - różni się od księdza francuskiego. A I końca, bo to przecie święto kwiatów; Bawią
8,795 "
Falstaff
„
4
najmniej~
bez
jest
ułożony
jazdy
rozkład
·
że
11
bawili
się
będą
fuksa w seminarjum ćwiczą kropla w kroplę, się i weselą dziś po południu,
2,998 "
Mignon
„
5
skazanych
interesy
i
potrzeby
o
troski
szej
jak na uniwersytecie. Musi on z wielkiego przez dzień cały i jutro, w niedzielę.
" 8,932 11
6 „ Falstaff
na komunikację osobistą jednostek ze świata
Alger, 7 maja.
kufla wydudlić jednym tchem litr piwa, a je„ 4,238 "
,7 11 Mignon
gospodarczego i z całkowitem pominięciem
J. de Saint-Laurent.
żeli po odjęciu od ust z naczynia spadnie kro8,986 „
8 11 _ Falstaff
zarówno oszczędności czasu ludzi pracują
11
3,219 11
11
9 11 Phryne
cych, jak i zasad ekonomiki w gospodarce
„ 4,289 11
10 „ Mignon
kolejowej.
8,746 11
11 „, Falstaff
Podkreślić należy, że ułożenie rozkładu
11
2,537 ,,
12 „- Phryne
rozpogadza się oblicze jego, ~o państwo pre- I „serd.eczne shake-hand'y" - pomyślał z go- w myśl uwag powyższych nietylko nie spo11
zesostwo zjawili się na sali. Pan prezes sta- , ryczą.
" 9,017. 11
wodowałoby powiększenia ilości kursujących ! 13 11 Falstaff
je pod głównym żyrandolem i ukłonami we
Zakłop~tany w najwyższym stopniu swo- faktycznie pociągów, ale raczej nawet, by ją 1
" 6,03~ 11
14 „ Carmen
wszystkie strony daje do poznania, że wita im ambarasem i pełen myśli o tern, jak uchro zmniejszyło, a przytem połączenia byłyby i
" 8,8371 tł
15 „ Falstaff
swoich punktualnych gości. - Korespondent { nić siebie i swoje pismo przed kompromita- 1 znacznie dogodniejsze i bardziej celowe. Wy" 8,650 „
16 „ Falstaff
mocnym ruchem ołówka przekreśla fatalny · cją, nie. obserwował już tak P.ilnie, zauwC;lżył starczyłaby tylko odrobina dobrej woli i za" 2,2671 "
17r „ Carmen
pierwszy ustęp swego sprawozdania.
:1,816 11
tylko, ze w pewnym momencie zaczęła grać stanowienia ze strony czynników decydują
18 „ Phryne
11
8,50~ "
19 „ Falstaff
11
Pewne poruszenie w głębi sali i ruch w orkiestra - skąd się wzięła odrazu? że ktoś cych. świadomie staraliśmy się ująć zagad„ 4,35 ~ „
20 " Mignon
martwym dotąd murze ludzkim zdradza .wśród ruchu i gwaru teraz dopiero rozsypa- j nienie tylko z uwzględnieniem istniejących
przybycie dostojnego gościa. Istotnie, zja- nej po całej sali publiczności grał na forte- możliwości i nie wkraczać w dziedzinę szcze- .
Proszę rozważyć: W ciągu 20 dni, dzie·
wia się Prezydent. Jest i świta, są gospo- pianie, ktoś śpiewał, a jeszcze ktoś grał na gólnych jakichś ulepszeń, któreby zapewniły I1 więć przestawień „Falstaffa" · Verdiego, a
darze, kurytarz się tworzy, głowy się pochy- skrzypcach, że p. Prezydent nie miał możno Łodzi większą ilość lepszych połączeń bezpo kazde z nich daje dwa do trzech razy więk
, dn'1ch .
ści podziękować artystom, bo Mu ich nie
tI
sre
lają, Prezydent się kłania. Korespondent
szy wpływ kasowy niż przedstawienie „Migsalę
obszedł
Prezydent
p.
że
przedstawiono,
uświadanie
kolejowe
władze
dalece
Jak
1
zerka na swą odbitkę i z ulgą konstatuje, że
1
Czy wyobrażacie sobie, jak wyglądał
non".
wypadnie mu z drugiego ustępu skreślić tył- ' dookoła, stale otoczony zwartym pierście miają sobie istotnych potrzeb życia gospodar , by dziennik kasowy teatru, który pozwoliłby
i
przedstawianych
Mu
obficie
gości,
niem
czego Łodzi i ośrodków, z nią złączonych ,
ko hymn narodowy. Zamiast tego jednak jePiękne to były
1 sobie dzisiaj na to samo?
den z towarzyszących Dostojnikowi radnych gorliwie podtrzymujących rozmowę. ·To mnogimi stosunkami, tego wymownym dowo- 1 czasy w Paryżu w roku 18941
sprawo_.
ustęp
jeden
ratowało
-- •
I
dem jest całkowite zlekceważ~nie komunimiejskich wznosi okrzyk, gorąco powtórzo- przynajmniej
H. Szdania! Pozostawało już tylko czekać na lo- kacji Łodzi z Gdańskiem i Gdańska z Łodzią.
ny przez zebranych.
sy otatniego ustępu korespondencji.
Połączenia przez Kutno istnieją tylko w jedAle co to? Prezydenta prowadzą do
nej parze pociągów dziennych, czyli wymaga- .
pożegnanie się sprawOwacyjne
Dobrze.
wzniesionej niszy, w której stoi nakrya i północ też minęła.„ Zresztą i okre- ją straty całego dnia. Dla połączeń nocnych '.
dza,
ty do herbaty stół?
trzeba jechać przez Warszawę, czyli znowu
ślenie wieczoru, jako jedynego w swoim roNie - Prezydent zatrzymuje się i powra- dzaju, ma pełne uzasadnienie, choć sens nie- bezpotrzebnie tracić czas, z którego ceną
„
ca na salę. Pysznie i wytwornie rysuje się co odmienny„.
Millisterstwo Komunikacji widomie nie li- I
wyniosła Jego postać, przerastająca Jego oKorespondent pobiegł na pocztę i tam już czyło się wcale.
toczenie. A publiczność tworzy półkole, z usiłował skreśleniami i dopiskami uratować
Komu się to wydaje nieprawdopodobnem, j -, że „PRAWDĘ" można zamówić
którego setki oczu spoglądają na Niego wśród swój rozdział o raucie. Ale, lubo wszystko, niech zajrzy do rozkładu, a przekona się, ze
k ld
; I~ a ym urz,dzie pocztowym
milczenia i zakłopotanego bezruchu. Po ·kil- co dotyczyło bezpośrednio osoby Głowy to nie bajka.
na miesiąc, kwartał lub rok
O jakichś udogodnionych połączeniach
ku chwilach rozpoczynają się prezentacje, Państwa, sprawdziło się wiernie, wszystkie
dokonywane poprawnie, ale z widomą bez- przewidywanią. organizacyjne zawiodły tak wagonami bezpośredniej komunikacji z ośrod
i że jest obowiązkiem każdego
programową przypadkowością.
inteligenta, interesującego się
kami handlowymi i kąpieliskami Małopolski, ,
dalece, że nie dał rady.
mowy niema, jako, że · pociągów woło- :
nawet
Z rozpaczą poznaje zbyt gorliwy dzienI gdy uzyskał połączenie z Warszawą, wych o nieskończenie długim przebiegu, zaż Yci em s Po ł e cze ń st w a
nikarz, że i trzeci ustęp jego sprawozdania zadysponował krótko:
i państwa czytać nPRAWDĘ~
bierających wagony bezpośredniej komuni?ę~zie musiał być skr~ślony. Gorzko się u„Skreślić całość! To nie był raut".
~~~;;;;;;;;;;:;::::;:::::::;::::::==::!~!!!!J
kacji, na· serjo traktować nie można.
sm1echnął, gdy oko jego padło na „powinne
l
Cedi.
tego
zamiast
Napiszę
pań.
reweranse"

wówczas twoje wystąpienie p. Thomson, przeciwstawienie się i napiętnowanie najniecniejszych instynktów tłumu i l?ospólstwa. I czy
mam przy tej sposobności wskrzesić wspomnie
nie o dawnych gubernatorach, wielkich gubernatorach doby wczorajszej i zawczorajszej?"
Słuchając tego przemówienia, myślał zapewne p. Violette, iż niema stanowiska, które
chroniłoby od takich przemówień.
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,LITERATURA, SZTUIA,
łeml)' piękno

„Psychologiczny bebech"
(Stanisław

jesieni"

Ignacy Witkiewicz powieść.

piękny1

rozstrzelanego Atanazego, ba, dopatrzymy się nawet w nimfomanii Heli cech
szlachetnych.
Ale .trzeba książkę przeczytać do końca
i nie zrażać się „bebechaini psychologicznymi", „pępkami metafizycznymi", gruczołami
wszelakimi ciała ludzkiego, które wydzieliną
swą zlepiają wprost niektóre kartki powie-

księgarni

F. H,oesicka).

JEATR~

Fili

_[§

Cli

U prof. Edwarda Wittiga

Łohoyskiego, pęd młodości, który zawsze jest

„Pożegnanie

Nakładem

zapatulonej świństwami duszy

Nr. 21

Plastyka współczesna, głosząc hasło samo- wiek, depcący bryły chmur, obwoła swoje ZW"f.
1
wystarczalności, wyrzekła się literatury. I cięstwo właśnie syntetycznością swojego je-

I podczas, gdy malarstwo i rzeźba wyzbywa I stestwa.
się impresjonizmu; symbolizmu, refleksyjno- :
lymczasem mistrz objaśniał, cierpliwie
ści zarówno w treści, jak i w formie, iitera- ,
Z pierwszą powieścią Witkiewicza rzecz
tłumaczył
gościom swoje zamierzenia twórcze
tura właśnie wzywa na pomoc elementy pla- 1
się ma tak1 )ak z portretami Witkiewicza-ma1 i · prostemi skromnemi
słowami zapoznawał
styczne,
usiłując
barwą
i
kształtem
„wysłości.
larza.
nas z ogromem i trudem swojej pracy przy
wić" psychologiczno-uczuciowe stany.
Gdyby
Witkiewicz
nie
miał
talentu,
jego
Kiedy stoisz przed płótnem, widzisz jakowykonaniu dzieła. Ulepiony z gliny kolos
poza budziłaby niesmak, migawkowe zdjęcia
wąś miękkość barw, skojarzenia powierzchni
Nie wiem, czy rozbrat, który wzięła pla- obracał się posłusznie na ruchomej podstawie,
aktów
płdowych, byłyby pornografją z ulicy
tła z postacią charakter twarzy, wyrażony
styka z literaturą, da się całkowicie urzeczy- a piękna głowa lotnika patrzyła groźnie ponad
świętokrzyskiej czy Franciszkańskiej, a cazmyślnie przez artystę. Widzisz przedewszyst
wistnić. Mój literacki umysł odnosi się troklatkę rusztowania.
kiem to coś, tak rzadko spotykane w .portre- ła powieść - cuchnącem bajorkiem. Ale chę sceptycznie do tych „czysto formowych"
Witkiewicz
talent
ten
i
to
w
dużej
mierze
Oglądaliśmy na fotografjach poszczególne
tach, a mianowicie zmysły.
·
I
poczynań. Jnż sama nazwa może najwybitniej
Nie jestem znawcą malarstwa, ale nazwał- I posiada. Wie o. tern, może wie o tern zado- szej u nas grupy plastyków: „Rytm", .zdaje fazy „stworzenia człowieka-olbrzyma". Więc
bym obrazy Witkiewicza obrazami l<iterackimi, j brze, więc nic dziwnego, że od czasu do cza- się przeczyć bezwzględnemu wyzwoleniu się z najpierw kościec z wygiętych szyn, a potem
su, w swych „informacjach" czy nawiasach,
zarys drucianego skieletu. Na tem dopiero
Malarstwo literackie.
naleciałości tnuzyczn9-literacki<;:h. Rytm jest
mruży ku czytelnikowi filuternie oko i pocieukładał mistrz warstwy gliny, modelując peł
Odchodzisz od obrazu i barwy ulatniają sza go, by się nie przejmował,
bowiem
integralną cechą słowa artystycznego,
bo .to powieść
ny kształt bohatera.
si~, pozostają tylko w mózgu linje, ćzyste liktórego
znowu
nie
można
pojąc
bez
treści.
tylko, bo on, autor, już to tak wszystko
nie formy. wyobrażające zmysły. Nie widzisz I nie wykoncypował, zmyślił od potraw spryt
Do mnie przemawia wtem dziele najsilnie}
zaJest to więc błędne koło, którego kwadrajuż pod przymkniętą powieką portretu, tylko
śmiałość i prostota ujęcia. Niema tam ani
cząwszy, a na sytuacjach skończywszy.
turę rozwiązać potrafi li tylko talent. Na nic
linje odtwarzają ci ~mysłową postać kogoś,
jednego zbędnego szczegółu. żadnych fałdów
A życie płciowe, tak zawsze odpychane,
na którego niedawno patrzyłeś, stojąc przed odrzucane, skrywane w kropki, otulane ró- nie zda się teoretyczna formułka, akuratnie i festoników szaty, żadnej zdobniczej koki~
obrazem.
i żową bibułką miłości lub fałszywym wsty- sobie przymierzająca tego lub owego mistrza terji. Wszystko tłumaczy się jednolitością
pendzla lub dłuta, talent zawsze objawi nieZ powieścią to samo. Czytasz ją i cżęsto I dem - warte jest talentu Witkiewicza.
sforny brak dyscypliny i obali rewolucyjnie bryły, przechodzeniem płaszczyzn w siebie,
może irytują cię barwy jaskrawo dobrane lub
jakgdyby organicznem zrastaniem się fragmen
Przecież jest ono jednem z najważniej•
wszelką apriorystyczność w dziedzinie sztuki.
nużąco jednostajne (jak czerwień w pałacach
tów kompozycji. Z tego wynika zdecydowaszych spraw naszego życia, przecież zaważa
i willach starego Bertza), może wzruszysz ra- nietylko na szali losu dwojga ludzi, lecz . kiedo pracowni prof. Edwarda Wittiga. ny wyraz gestu postaci, pewność jej statyki
mionami na kpiący nawiasowy uśmieszek au- ruje tłumami, narodaini, światem.
i niebanalność pozy. Idzie te:t za tern doskoprzygotowałam się jednak do nieliterackiego
tora z siebie samego, ze swego czytelnika i
Wiem zgóry, że świętoszkowaci obrońcy patrzenia na dzieła znakomitego rzeźbiarza. nałość architektonicznego rozwiązania pomniświata, może zdatzyć się wreszcie, że ciśniesz
moralności obrzucą gromami kształtną gło
ka w połączeniu z cokołem.
Wiedziałam, że zobaczę „Pomnik Lotnika" in
książkę w kąt, nazywając ją kompilacją z lewę autora „Pożegnania jesieni", wiem, że
statu nascendi i że trzeba mi będzie zrozumieć,
karskich i pseudolekarskich ksią:lek o zbocze- sprytniejsi przemilczą, ale czytelnicy mają
Profesor Wittig jest oczywiśćie całkowicie
a bodaj odczuć artystyczną formę bryły, logi- l
niach płciowych - dobrze, ale doczytaj do prawo żądać, by dawano im w książkach to,
zaabsorbowany
swojem monumentalnem ·dzie
kę płaszczyzn i krzywizn, wyraz samoistny I
końca.
co stanowi lwią część ich życia, to, co jest kształtu. Już przedtem pouczył mnie Szczęs-1 łem i niemal wyłącznie na niem skupia się teDoczytaj do końca, zamknij książkę, sięg prawdą nie fałszem, radosnem „jestem" ny Rutkowski w monografii o Edwardzie raz miłość twórcy. Zdaje się prawie nie winij po papierosa (o ile palisz} i pomyśl.
nie obłudą. Tembardziej, że prawda ta, że Wittigu, że „stojąca na wysokim cokole po-1 dzieć innego swojego dziecka, które stoi w
Jestem pewien, że ttcieszysz się lin jami ten realizm życiowy ujęty jest w artystyczpracowni odlane już w bronzie i czeka ~ylko, ,
stać lotnika wspiera się na śmidze aeroplanu.
zmysłów, które ukazały ci i .zarysowały cane spoidła i spięty klamrą młodego pełne W, geometryczne masy ujęte chmury i części aby je wynieść do parku Traugutta, gdzie załość jak pięknie wykończoną budowlę, gmach
go siły i junackiego zapatrzenia w przyszłość ' strzaskanego aparatu
świadczy o wiernej pamięci towarzyszów o
stanowią przejście od l
kilkunastopiętroWy .z nowoczesnemi wygoda-1 - talentu Witkiewicza.
poległych peowiakach. ~omnik przedstawia
syntetycznie
rzeźbionej figury do prostokątu
mi, w kt6rym błądzisz wygodnie windami po
Stefan H.-P.
podstawy. Wszystkie profile pomnika, przód, nagą postał umierającego młodzieńca. Pięk- ,
no bohaterskiej śmierci pro patriae libertate
111
piętrach, pałendasz się po wspaniałych haltył, boki, są z równą starannością opracowalach, gasisz i zapalasz tysiące świec elektrycz·
wyraził artysta umiarem ekspresji i estetyką
ne.
W
ręku Wittiga atrybuty i kostjum lotniCZUł..Ość CZY TENDRESSE".
nych - źnasz już każdy pokój, każdą salę,
czy stają się równie podatnym elementem ar- I formy. Znajomość anatomji idzie tu w parze
ubikację, kuchnię. Aż wkońcu wychodzisz soz mistrzowstwem i z świadomością artystyczbie (razem z autorem) na obszerny, zalany · Z powodu artykułu pod powyższym tytu~ tystycznym, jak kaski i tarcze starych Gre-1 ną. Dzieło wywiera potężne wrażenie jako
ków.
łem,
To
z
zamieszczonego
ducha
i
formy
naprawdę współ
w
ostatnim
numerze
słońcem taras 28 i ostatniego piętra, wdychasz
„Prawdy", piszą nam:
czesne dzieło sztuki potrafi zadominować i wysiłek twórczy i właśnie - jako symbol.
pęd świeżego powietrza, patrzysz w słońce i
„Pan Stefan H.-P. powtarza za Witkie- nadać ton uroczysty pełnemu zgiełku placowi
Moje skromne uwagi na temat prac pro•
mówisz ostatniemi słowy powieści (razem z
wiczem, że czułość - to słowo wstrętne, ł Unji Lubelskiej, na którym ma stanąć''.
fesora Wittiga nie pokrywają się oczywiście
autorem):
stwierdza we własnem już imieniu, że mimo
„A jednak dobrze jest, wszystko jest do- bogatego słownika, nie mamy na słowo „tenAle na nic nie przydało się plastyczne na- z istotną wartością tych dzieł. Profesor Witbrze. ~ . Co? - może nie? Dobrze jest psia- dresse" odpowiednika takiego, jak rosyjskie stawienie moich zdolności apercepcyjnych. Na tig posiada zresztą już tyle dowodów uznania,
krew, a kto powie, że nie, to go w mordę!"
widok „Lotnika", literatuta zburzyła wszyst- że niniejsze impresje literackie o jego rzeź
„nieżnost' ' .
Mocne słowa. Może kogoś zadrasną, może
kie fachowe określenia i rozgadała się swoją bach będą tylko niefachowo wyrażonem Zastanawiające! Widocznie autor tego
niemile w uchu zazgrzytają. Lecz wiedzcie, . artykułu jednak niedość dokładnie badał sło 1 laikowatą mową. Przedewszystkiem pod- · zdaniem pobocznem. Dodam jeszcze, że nieże one właśnie swą zgrzytliwością, dźwiękami l wnik polski, bo
gdyby był zadał sobie trud sze~nęła mi entuzjastyczny fra~es: . Jes~em 1 tylko w kraju cenią Edwarda Wittiga. Zna
swymi surowymi - radość przyniosą. Ze po- 1 przejrzenia go aż do litery T - to byłby olśniona! A potem wysnuła sobie w1dow1sko go i uznaje przedewszystkiem Francja1 czemu
dała. wyraz Paryska Akademja Sztuk Pięk
zwolą nam wyłuskać .ze zbioru zagadnień sek- I znalazł wyraz „tkliwość",'który pod każdym pomnika wśród gwiazdy ulic, wśród prostosualnych, podlaqych sosem filozoficznego żar-1 względem, więc zarówno w sensie, jak w od- kątnych brył kamienic, w blasku słonecznego 1I nych, mianując go swoim członkiem korespongonu rzeczy piękne i jasne w otoce prawdy cieniu ,stanowi dla francuskiego „tendresse" dnia, kiedy to rozświecą się złote iskry na spa- 1 dentem.
J-a Stycz.
artystycznej. Że przy pomocy tych słów odpowiednik o wiele subtelniejszy i bliższy tynowanym bronzie i jak wykrzyknik mocy
właśnie m:hwytimy (ze zdumieniem niemaod rosyjskiej „nieżnost'i",
zakreśli się śmiga na błękicie nieba. Czło-
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stały albo w torsie, albo w formie niezdecyjednak, że w doskonałem dziele sztuki trudno
dowanej: w jakiejś kombinacji powieści, li- oddzielić treść od formy, a dla artysty istnieryki i teatru. Przykład: „Nieboska Kome- je tylko jedna ideologja: konieczność tworzedja" Krasińskiego.
nia. Bardzo możliwe, że poezja współczesna
(Z odczytów wygloszonych po włosku w uni- I zyjne. Powodowani szlachetną 'tendencją, sza- )
I dlatego Polska właściwie nigdy nie mia- źle leczy cierpienia. Ale jest rzeczą pewną,
wersytecie padewskim),
fowali bez miary płynem swego serca i dlate- ła swego klasycyzmu, którego cechą naczelną, , że te cierpienia ona wyraża gł~biej, bo podgo zaw. artość . przeważnie była większa od na-1 bez względu na treść, jest przedewszystkiem ' chodzi do nich nie w todze 1 nie z ważeby zobjektywizować dążenia współczes- czynia, które miało ją pomieścić. Dość rzec, harmonja tej treści z wyrazem artystycznym. wrzynem na czole, lecz .z bardzo uważnem onej poezji polskiej, należy puścić się na fale l że nasi najwięksi artyści - romantycy, nie A jednak Dante precyzyjni<t komponował kiem i z lekką ręką.
dość kruchej eśtetyki i ująć ją podwójnie: ze liczyli się z kształtem swoich naczyń i nie swoją „Boską Komedję", w której każda
względu na treść, oraz ze względu na formę. zdawali sobie sprawy z ich pojemności. Lite- śróbka jest na swojem miejscu. Owe „gwiaInna rzecz, że w całej Polsce odczuwa się
W okresie początkowym naszej nowej poezji, ratura polska okresu romantycznego obfituje zdy", kończące każdą z trzech części „Bo- obecnie olbrzymi głód idei, a Polacy przyt. j. w okresie tańca~ upojenia się rzeczywista w arcydzieła - niedokończone, rozpoczęte, I s_kiej ", to - gwoździe, któremi Dante przy- zwyczajeni od 150 lat do otrzymywania
ścią i dniem codziennym, można było zauwa- komponowane na olbrzymią skalę, bez myśli · bił gładko heblowane deski swych tercyn do swych porcyj ideologicznych -od poetów,
żyć odwrót na całej linji od tak zwanej „poe- o definitywnym kształcie. „Dziady" Mickiewi 1 ściany piekła, czyśca i nieba. Każda deska zwracają się z wyrzutem do nas: - Czemu
tyczności", Poeci nasi starali się być jak- cza są szkolnym Wprost przykład~m braku e- I ściśle przylega do ściany, jak sk6ra do mięsa nam nie dajecie idei, któraby nadała sens
najmniej poetyczni w znaczeniu konwencjo- konomji u genjalnego poety, braku poczucia ludzkiego. U nas często obnażone jest mię naszemu życiu?! - Temu przyzwyczajeniu
nalnem, jaknajtnnłej upiększać swoje rytmy. przestrzeni, na której obrazy muszą być zam· so, z pod którego wyłażą kości na widok pu- uczynić zadość, zaspokoić ·to pragnienie staOdwrót od poetyc2ności był jednak zwyoię~ knięte. Materjał liryczny miesza się na każ bliczny. Tego niemożna usprawiedliwić na- ra się u nas kilku wybitnych poetów społecz
ski.tn pochodem w kierunku tego, co pospoli- dym kroku z tworzywem dramatycżnem i wet wczesną śmiercią naszych romantyków. nych, jak Władysław Broniewski, Anatol
cie nazywa się „formą". Brak ideologji, tak epic;:z,nem. T~atr kłóci się z .djalog~em, nie- j Przecie Tasso napisał swoją „Gerusalemme" Stern, Witold Wandurski i Stanisław Ryczęsto zarzucany poetom grupy „Skamandra" mozhwym tueraz do zrealizowania, prze- . bardzo młodo! Tu są znacznie głębsze przy• szard Staude. Ale co do mnie, - uw~żam,
był w tym wypadku raczej zaletą, niż wadą. strzeń kłóci się .z czasem. ,,Król~Duch" Sło- ~ czyny tkwiące immanentnie w romantycznej że za wielkie ideje, ginie się na krzyżu. PraIdeologja np. romantyczna z konieczności mu- wackiego, „Samuel Zborowski", „Zawisza naturze Polaków. Dzieła romantyków - to wda, że w epoce wielkich idei, np. wiary w
siała posługiwać się aparatem technicznym, Cz.atny", „~eni':>wski", a więc szczyto~e kre potężne erupcje lawy, nieznajdującej dla sie- Chrystusa, prawie wszyscy poeci i artyści
bardzo nieraz dalekim od czysto poetyckiej ?-CJe t~~o w1elk1ego a.:tysty-przerasta1ą s~o 1 bie odpowiedniego koryia. Rzeki naszych mają wspólne zatrudnienie. Każdy malarz
ekspresji. Do r. 1914 w poezji polskiej była · J ą tresc1ą ~sz~lką mozhwą form~ i.mam takie 1 pieśni znajdowały się przeważnie w stanie wy w wiekach średnich malował to samo. Niew modzie pewnego rodzaju apteka. Poeci 1 przekonanie, ze g4yby S}owackt zył jesz~ze 1 lewów i dopiero koniec XIX wieku zaczął bu- było prawie takiego, któryby nie stworzył
przyrządzali lekarstwa według własnej re- i 10 la~, ~hno~o medokonczyłby tych swoich dować tamy z solidnego, niezawodnego mate- swojej 11Pieta", „Annunziazione", „Deposi•zione'', a jednak każdy starał się to robić na
cepty na wszystkie dolegliwości i chorej du- • k~1osow. ŚW1~dcz~ to o ~em, ż~ na;wet ta~i rjału.
To też usiłowania poetów Polski odrodzo- inny sposób i tylko dzięki temu można żyć
uy narodu. przykładę.li kojące plastry do.. roz- 1 nustrz f~rmy, .la~ Słowac~1, uwaza.ł 1d.eolog1ę
jfltrzonych ran. lub warzyli usypiające, słod- utworu, J~~~ zyc10~ą. ~t~śc, za wę.znłeis~ą od nej są wrecz aromantyczne. Pierwiastek bu- całe lata we Włosżech, chodzić od kościoła
kie zioła na zapomnienie b6lu.
I konstrukci11 od t~·esc1 sc1śl~ artystycznej. Ten dowania, odmierzania, ważenia gra olbrzymią do kościoła, od muzeum do muzeum i nie nu• •
• . •
. j brak równowa~,i Jest chataK!erystyczi:y wo- rolę, i on pozwala mi osądzić, że zbliżamy się dzić się. W każdej Magdalenie, w każdym
Zdarzało się, ze posługiwali się przy tych ' góle dla Słowian: hyper troha serca 1 głowy ku współczesnemu klasycyzmowi, w którym
z tysiąca Chrystusów - odnajdujemy nową
czynnościach bardzG delikatnemi narzędziami,
na niekorzyść rzemiosła. Właściwie prócz „co" staje się obojętne, natomiast „jak'' bę treść artystyczną, choć treść ideologiczna.
ale właściwie był to czysty przypadek. Co . „Pana Tadeusza", "Konrada Wallenroda", dzie bardzo ważne. Rzecz prosta, że obecny będąca mitem, jest jedna i ta sama. Szukacię tyczy wagi. trudno powiedzieć, żeby ci . „lrydjona", „Anhellego", wszystkie najwaz- stan rzeczy można tłumaczyć również btamy nowej mitologji i m~ ~dzieję nie nadaa~~:at#:•rae !darali się zawsze. o a.pataty precy· I niejsze poematy trójcy romantycznej pozo- kiem odpowiedniej ideologji. Zdaje mi się remnie. Mitologji., którahy stworzyła no,,..
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się potrzebują.

Polska ma zadania duchowe,
materjalne. Myśl ta ma już i
Rosja
religijne,
Rzekł ogroanik raz do róży,
Młodzież
bardzo wielu zwolenników i gdy runie boJ„i
że nie życzy sobie,
szewizm; niewątpliwie będą próby jej utze•,
.I
By krzew tak wątły i nieduży,
czywistnienia. Czesi i południowi Słowianie ·
•
W
Lubię, przechodząc obok jakiegoś boiska
Ku nieskromnej swej ozdobie,
także cenne wniosą do rodziny słowiańskiej
zaglądać przez szpary w parkanie
'sportowego,
Rodził kwiaty takie wonne,
Poniżej zamieszczamy kilka uwag, czynniki.
i podglądać uwijającą się na boisku młodzież.
Barwoplonne,
Dzieło zjednoczenia słowiańszczyzny jest
które w postaci listu skierowane zoDzisiejsi dwudziesto- a nawet trzydziestoletni
Efektowne
jednem z najtrudniejsziych, jakie stoją na dro-;lały do redakcji „Prawdy".
wyglądają o wiele lepiej, niż myśmy w tym
I czarowne,
dze ludzkości. Dwa tysiące lat działały różsamym wieku wyglądali. Już dlatego samego,
Coraz częściej przytacza się zdanie, wy- ne przeciwieństwa, któte weszły w nerwy i
że zrobieni są podług "jednego modelu, że jalł
Byle w innych roślin masie
gdyby na-siąpiło pomiędzy nimi porozumienie powiedziane przez Słowackiego: „Polsko, , krew ludów słowiańskich. Kilka cywilizacyj,
Wzrok przechodniów zwracać na się.
co do jednego typu: człowieka szczupłego, bez Twoja zguba w Rzymie!" Sądz(f, że ci, któ- kultur i ustrojów toczy zaciętą walkt? w łonie
Cały ogród już się burzy
zarostu, bardzo zwinnego i elastycznego. Nie- rzy zdanie to powtarzają, czynią to bezmyśl- słowiańszczyzny.
Na zuchwalstwo malej róży,
Mysl zjednoczeniCT. sławian pochodzi od
nie i trudno byłoby im przytoczyć coś na pozależnie od najróżniejszych odznak przynaGroźnie szemrzą wszystkie drzewa:
ltżności klubowej wszyscy oni należą do jed- parcie tak kategorycznego twierdzenia. Z ja-I filozofa soluńskiego Cyryla. Tysiąc lat przeTo je drażni, to je gniewa.
nego wielkiego „Klubu Młodości" i zdaje się, kiejże to bowiem racji Rzym miałby mieć tak szlo, a niewiele w tym celu uczyniono. Ale
Róża się zakłopotała,
że w tym stanie wstępnym, który my uważa- decydujący wpływ na losy naszego Państwa ; Polska i na tej drodze wiele uczyniła, two.W tej znalazłszy się potrzebie,
W Polsce
rząc i rozwijając unie kościelne,
w takim czy innym kierunku?
liśmy za krępujący i staraliśmy się nawet przy
„A ja myślałam" - wysteptała,
też, któta wydala Mickiewicza, Towiańskie
Słowackiemu też nie wszystko się udało,
pomocy różnych środków i sposobów swoją
„Że zdobię ogród, a ni~ siebie ..."
przynależność do niego utaić, oni chcą pozo- mogło mu się i to zdanie nie udać. Ale być I; go i tY,lu innych wielkich myślicieli, jest grunt,
1 też może, że Słowacki w wieszczem natchnie- z którego wyrośnie nowy genjusz, aby zapa.•• ar ••. ar
stać na zawsze. Nikt z nich nie pyta: co będzie potem? - a przynajmniej nie pyta z tym niu chciał Polskę zachęcić do samodzielndści czątkować dzieło zjednoczenia.
Narzędziem tego zjednoczenia stanie się
niepokojem i troską, jak myśmy się pytali. I i ostrzedz przed zupelnem zdawaniem się na- j
zdaje mi się jeszcze, że niema wśród nich sa- wet w sprawach kościoła na Rzym. .W tej kośeiól. Po przyjęciu chrztu Polska mogła
motników zadumanych, niema tchórzliwych, bowiem dziedzinie narody, a zwłaszcza naród 1 mieć swój kościół narodowy, ale wtedy MieW jednem z pism łódzkich zamieszczona
polski, mają posłannictwo niemniejsze niż j czyslaw pojql za żonę czeszkę i przyjaJ cettprzygnębionych, zrezygnowanych, przedwcześ
jest wiadomość o dwójce, jaką dostał jeden
Boleslaw zdaje się
dzień powszedni Rzym.
Przez
zawiedzionych.
nie
1 tralny obrzqdek łaciński.
z uczni za wypracowanie o wiośnie, w cało
usunql z Małopolski ostatnie ślady pracy Meiść: z Zachodem czy z
ma
Polska
kim
Z
się każdy z nich czemś, ale czyni to
zajmuje
ści spisane z „F ermentów" Reymonta. Zły
jakby niedbale, bez przejmowania się i jakby Wschodem? Problem ten zajmuje niejeden lodowej i dopiero unja brzeska otworzyla Po·
stopień nie był jednak zasłużoną karą za nieniechcenia. Wieczory spędzają na zaba· wybitny umysł w Polsce. Zwolennicy lacho- ! lakom drogę do zakonu Bazyljanów.
od
samodzielną pracę, lecz za zły styl. Z tego
W ostatnich czasach pod wpływem rosyjna zabawach młodości: sporty, tańce, mi- du przedstawiajq Wschód jak barbarję, od
wie,
dziennik łódzki bierze asumpt do ośmiesze
powstał kościół narodowy w Ameryce,
skim
należałoby się drutem kolczastym odktórej
więcej zwierzęproblemów,
Mniej
kino.
i
lość
nia owego nauczyciela i kostycznego stwierli a pierwszym biskupem ogłosił się Kozłowski.
powygłaszają
myśliciele
inni
zaś
grodzić,
na
szpary
przez
Patrząc
życia.
radości
cej
dzenia, że „Reymont dostał dwójkę".
boiska sportowe wydaje mi się, że jestem w glqd, że dla Polski „in oriente lux" - że Za- j Po niesławnym końcu wystąpił Hodur, mając
Co za pomieszanie pojęć!
zoologicznym i cieszę się,. widząc, c':ód już jest_ pr~eż~ty, już zac~yna stac~a.ć za cel przeciwdziala~ie wynaradawiając~m
ogrodzie
Czyż istnieje analogja i równa miara ocesię w przepasc, ze 7ego poslanmctwo cywilz- ' wptywotń amerykańskim. Ustatmo są proby
wesoło skaczą, dlatego tylko, aby
małpki
jak
ny dla ustępów z powieści, a wypracowania
zacyjne już jest spełnione - że maluczko, a pruniesienia kościoła narodowego do stareuczniowskiego? Doskonale wyobrazić sobie skakać.
stanie się widownią kataklizmów go- go kraju ·- ale niestety zwrot n~cjonalizmu
Zachód
I
naKrzywiliśmy
Myśmy tego nie umieli.
można dwójkę za wypracowanie, będące od- ,
i społecznych. Polska, ich zda- 1 i konserwatyzmu ku katolicyzmowi rzymskiespodarczych
pra
poznać
aby
książkami,
nad
kręgosłupy
sze
I
powieustępu
skądinąd
pisem doskonałego
.•
.
mu próby te utr':1dn.ia.
ści, bo to, co może słusznie uchodzić za twór , wa, które rządzą życiem, by móc je później i niem, wyzwoliwsz~ się z ,w_iekowei. . niew.oli,
. Po~ska ,będzie J~d:za~ musiał? . pogodzi~
czą śmiałość literata, może być z punktu winaprawiać i regulować. Dzisiaj pozwala się m~ p~zed so~ą wielką .mzsJę cywrlizacy1ną,
srę z 7ez~k.1e!'1 sl?wranskzm w kosci.ele, ~d~z
,
dzenia dyscypliny naukowej niedopuszczalne 1 życiu, aby żyto sobie samo - i dlatego stalo ktoreJ celem 1e~t ~scho~.,
Prawda zda1e się lezec w .posrodku. Pol- to ułatwi 1e1 politykę na Wschodzie. Koscwl
w zeszy ie ucznfa. Wtedy jednak tylko u- I się prostsze gładsze, mnit!j skomplikowane, a I
ska nie powinna wiązać się ani ze Wschodem, narodowy nie oznacza jednak zerwania jedczeń dostaje dwójkę, a nie także powieścio- i prtedewszy~tkiem młodsze.
ani z Zachodem. Nie zbawi Polski Rzym, a ności kościelnej ani zaprzeczenia prymatu
pisarz. Inaczej, gdy uczeń miał nieszczęście 1
·
Mimo wojny, rewolucji i inflacji, życie tern mniej rozłamy i rozproszkowanie religij- papieskiego.
wybrać dla swego wypracowania wzór nie- I
Nigdzie nie powiedziano, że Rzym nie zekoniecznie świetny:. A o to u Reymonta nie siało się ławiejszem i lżejszem. Spaceruje so- 11c>. Polska ma wiele danych po temu, by
bie w krótkich sportowych spodenkach. A jak stworzyć swój własny typ cywilizacji, typ, zwolilby dzisiaj Polscę na ;ęzyk słowiański w
tak znów bardzo trudno.
niecierpliwie my pragnęliśmy pozbyc się na- który będzie przyjęty przez Wschód, co do- kościele ze względów misyjnych. Nikt się o:
przykład,
jako
cytujemy,
tego
Na dowód
kilka zdań wyrwanych z „Ziemi Obiecanej": szej młodości. świat byl brzydki i źle urzą- prowadzi Polskę do szczytu trwalej potęgi i to w Rzymie nie pytal - więc nie wolno
twietdzić, że nie zezwoli/by ani z góry potę
dzony i myśmy tacy byli. Szpetni byliśmy z pl'zodownictwa.
„Elektryczność drgała w kryształo
k
k
wych kwiatach i mżyła błękitnawym py- . owlosionemi młodemi twarzami, w niezgrab.
.
Gdy ginie jedna cywilizacja, obok nie/ piać prób w tym ier~n. u.
C
Polakom na obczyzme grozi wszędzie wy- ,
upaoś powsta1' e inna, wyższa. Gdy w Edipcie
łem światła na pokój, na matowe czarne j nych spodniach i ponurych pelerynach.
6
·
'k
·
d , · d
d
ściany, z których, niby błękitne oczy, pa- I pomiędzy apostołem a literatem, i podkreślaos~ra czema wy~i ~· . ze
ną nędzą duchową. Później ubieraliśmy oj- dala cywilizacja turańska, powstała nowa ży- na~o owienie. •
trzyły cztery włoskie akwarele, oprawne
1est
d9wska, gdy w Grec1'i upadała na wyspach na1lepszą osto1ą przeciw wynarodowzenru
[
Al
l k· k · d
·
l
w aksamitne czarne ramy, zawieszone na cowski tużurek i rozpoczynaliśmy wędrówkę
e po se>'.
ketejska - tworzyła się na lą- k~c~ó • a. w mm P?, s ~ szq. z.
1 od egzaminu do egzaminu, bo musieliśmy kocywilizacja
jedwabnych sznurach, na te znudzone niecznie czemś być _ dzisiaj jest się czemś dzie helleńska. Dlaczegożby dziś, gdy na Za- kszęza obrządk1;1 lacznskiego me wszędzie zn.a}
próżniactwem głowy, co żółtawemi pla- I\
amerykanzn,
c:hodzie Europy w oczach chwieje się i rysuje dą dostęp. Bz~kup franc~z
tnami odcinały się od czarnego tła ścian przez samą przynależność do ogólu.
cywilizacja łacińska, nie miala todzić się w popiera~ący politykę asymi!acyf!l'! ~~ego rzq:
i mebli, skrzyły się na ozdobach pianina j' . Jako mężczyfoi, żyliśmy wzorem miesz- Polsce cywilizacja nowa. Zadatków jest spo- d~, m~~e gdy z~c~ce unremoz~zwrc w. !U:eJ
z zielonawego bronzu, stojącego w jed- kańców Polinezji. Kobiela nie miała wstępu ro. Unjonizm, mesjanizm _ tam polski ge„ dtecez1i p~acę .ksręzom polakom i zast.ą'!zc rei~
nym rogu, które z odkrytą klawiaturą by- , do ndszych przybytków. O kobiecie nie mó- njusz polityczny święcił friumly, tu umysł ew_e~tu.alTłle nieco. po polsku roz':1mie1ącymt
ło podobne do jakiegoś potworu, Rołysku
kszęzmi. francuzami lub amerykamnamr. I na
wiliśmy, nie śmieliśmy nawet . myślf!ć. Dzie- ludzki wzbijał się na szczyty.
jącego długierui, żółtawemi kłami '.
~u .względY_ . bardzo
Rzym nie uratuje Europy przed Anty- to ~ą. liczne d~wody.
wica w długiej sukni, zakuta w stal i fiszbiny,
„Moryc wszedł do niskiego budynku była dla nas świętością.
chryslem, który jest uosobieniem zwyrodnie~ wazkie nakazu1ą ~p.oko7nze l rozwazn.re frak:
o powyginanych w długie pryzmy daA jeśli już koniecznie przyszło się roze- nia i przeżycia rasowego i kulturalnego. Jak towat ~prawę koscwla naro~o_ll!ego r racze/
chach oszklonych, przeznaczonego na
zdjąć tużurek, pólkoszulek i mankiety, umiera człowiek, jak ginie lud, jak z11ik1 na- dyskus1~ na ten. temat ~~zemesc d_o_ Watyk.abrać,
przędzalnię".
razie dochodziliśmy do ko- ród, tak rnzklada się cywilizacja i zapada si.; nu, a me na, w_rece. Swdm_a częsc p~lakow
najlepszym
w
to
„Nie zwfócił na to uwagi, tylko pomachyba w rzadkich wypad- siary porządek. Rzym ;est ucieleś11wmcm jest na obczyzme, a .wy~h~dzctwo będzie dlu:
nigdy,
Dalej
szuli.
gał się Meh ubierać".
kto z nas śmiał myśleć frgo ustro1u, który rozniosły mnichy zakonne go jeszcze stałem z1awiski~m w ~olsce, gdyz
Nagość.„
kąpielt.
kach
Reymontowi to uszło. Ale czy dlatego
wśród szczepów germańskich po upadku ce- siła rozrodcz? !udu P,ol~kzego, .J~st ba~dzo
·
iem.
o
ujśćby mogło również i uczniowi?
sarstwa rzymskiego. Ale te szczepy, rozwi- wielka. Są !uz ucz~nz r m~sliciele, kłorzy
,
zrobiliśmy
uczciwszymi
i
Odważniej~zymi
drb.
się odkąd kobiet)' zaczęły skracać włosy . i nięte w narody europejskie, juz wyczerpały przepowiada/et.' że polnocna p~łkula z czas~m
suknie. p 0 raz pierwszy w hisfórji ludzkości swą twórczość duchową, już nic nowego zalana zostanie. lu~em slowzańs~i1!1, ktory
młodość dyktuje prawa i modę starszym. Spo- stworzyć nie potrafią już tylko powtarza;ą„. kiedyś przestanie się wynaradawzac.
Rzym1 ~a. rozwój dziejo1;'1Y, Polski f.!lPłYRzym, zburzony ~rzez Antychrysta, bęstyl, bowiem to, co dzisiaj za styl uważamy, denki kąpielowe stanowią dzisiaj ubranie, a l
1'ednego okresu wu powazme1szego wywrzec me potrafi, tak
1 dzie znakiem zakończenia
jest właściwie tylko tęsknotą za stylem.
, d
t
E
piżama jest strojem wizytowym. Zwyciężyła
młodzież, ciało, pragnienie słońca, powietrza dziejowego, jak ongiś spalenie Jeroz_olimy jak nie potrafi j~ż ur.opy ura owac o. n~Mówiąc o micie, mam na myśli taką upobylo końcem świata starożytnego. Rtym u- woczesnego. poganst1!~ z ~padku. Przec.it;Jn~e
staciowaną ideę, której treść nie podlega dy- 1 i wody. Pierwszy raz w dziejach ludzkości
skusji. Z chwilą, gdy możliwe jest wątpie młodzież nie żyje samem tylko oczekiwaniem padnie, ale świat się nie skończy . .Nastanie no Polska moze. w du~eJ m!erze pr~yc~J!mc szę
nie, analizowanie i podważanie egzystencji i wyrzeczeniem się, strachem i tajemnicą. Mi- wy porządek, a na czoło wysunie się zjedno- do ur~towanra tych .rdeał.ow, k~o~e dzis repr~
samej istoty idei - mit umiera, a kształtowa łość także · stała się kwestją świeżego powie- ' czona słowiańszczyzna z Polską na czele i zentu1e Rzym, tak ,1ak meraz JUZ w sw~Tl!. h!storycznym rozwo/tl. ratowała chr~esclJannie jego jest już sprawą nie stylu, lecz styli- frza, co zkolei znacznie ostudziło pragnienia przodować będzie odrodzeniu Wschodu.
siwo.. Sądzę. P,rzeto, ze -~ad tern zdaniem ~łojuż
Jerozolimę
zdobywał
Tytus
Gdy
l
l
polpoezja
się
karmiła
zacji. Mitem, którym
zapal y. N as jeszcze uczono, że mi .ość si na szczepy niemieckie miał w swych leg1·onach. wacktego mozna prze/se do porządku dzzenska romantyczna: i neoromantyczna była nie~ ijest
jak śmierć, że to kwesfja metafizyki i
podległość Polski. Mit ten szc:tęśliwie umarł
cząstka wieczności. Dziś stała się kwestią ży- Dziś Antychryst zdobywa Rosję. Nienawisć nego.
B. Halicki.
w dniu, w którym powstała Polska. Echa cia codziennego i jest taką, jakiem jest życie. do Chrystusa szuka coraz to nowych uzasadAntyNietzsche pierwszy nazwał się
nień.
tego mitu błąkają się jeszcze dzisiaj w poeZle czasy nastały dla poetów. Nie znaj- chrystem, a stworzony przez niego prąd w
zji, ale nikt ich już nie słucha. Są to wymuGADATLIWOść LUDZKA.
szone, nominalistyczne wiersze patriotyczne, dują nigdzie dość rozpacty, wyrzeczenia się i litetaturze opanował przedewszystkiem RoPewien statystyk angielefki zcibral się do
sję Ale rozleje się niebawem po całej Eurood jakich w każdym ktaju roją się dzienniki rezygnacji, aby zapłodnić wyobraźnię.
oryginalnej pracy: postanowił mianobardzo
świąteczne i kalendarze. Nikt dzisiaj już nie
Dzisiai tylko ilister jest dorosłym czło- pie. „Precz z Bogami" będzie baslem kona- ,
wicie wyliczyć, ile przeciętny czlowiek naga·
„Z dymem potarów". wiekiem.
płacze przy pieśni
jącei łacińskiej cywilizacji w Europie/
Polska zawsze była przeciwieństwem Ra- ' da się w życiu. Doszedł przytem do astrono·
Pieśń ta, wraz ze starą bronią powstańczą
Ale jf!sf i odwrotna strona medalu. Spró- sji. Kiedy w duszy rosyjskiej ujawniała się ' micznych cyfr.
powędrowała do muzeum. Conajwyżej moprzeciętny
że
Wyszedłszy z założenia,
bujcie zapytać takiego dzisiejszego wiecznego już nienawiść religijna, to ducb polsk; wzmósf
żna na niej wychowywać dziatwę szkolną w
młodzieńca: klo jest przywódcą waszej partji się do marzeń o Królestwie Bożem na ziemi człowiek mówi bez przerwy przez trzy godziduchu historycznym.
młodości, kto z tych, którzy naokoło krzyczą i na modlitwie „Ojcze Nasz" budować usilo- ny dziennie, a w ciągu minuty wymawia sto
Byłem świadkiem zbiorowego rozczaroże dziennie wypada na
wania młodzieży na przedstawieniu „Kor- i piszą, ma prawo w waszem imieniu przema- wal ustrój społeczny bogowladczy. Polska, slów, wyliczył,
i
tysięcy slów, czyli 36
także
osiemnaście
do)rzeje
jednego
niepodległość,
odzyskawszy
usłyszycie
pytanie
takie
na
Jeśli
pisać?
i
wiać
djana" Słowackiego. Współczesna młodzież'
- na szczęście - nie czuje już tego piękna, ctasem odpowiedź, będzie nią nazwisko czło- do tej misji, jaką śnil dla niej Krasiński w stron druku w formacie ósemkowym. W
wieka, który należy do dawniejszej generacji. Przedświcie, aby polskie prawo stało się za- ciągu tygodnia wygada się w ten spopachnącego cyprysem cmentarnym i daremdzisiejszej generacji nie wymienią wam ani konem dla świata.
l
sob pokaźną książkę o 250 stronicach - w
dzieło
skonczone
tak
Nawet
ną hekatombą.
Pierwsza rola dziejowa przypadła w udzia- ciągu roku ma się już wygadaną ładną bibljosztuki, jak „Wesele" Wyspiańskiego zaczyna jednego, tak samo nie potrafią wam powietecznę o 52 tomach, czyli więcej niż w ciągu
z powodu nieaktualnej dzieć, czy żywią cześć i uwielbienie dla ja- le narodom południowym, gdy te zestly ze
być niezrozumiałe,
sceny przyszła kolej na narody .zachodnie. życia napisali najbardziej płodni pisarze.
kiejś wielkiej jednostki z przeszłości.
już treści ideologicznej.
W ciągu 50 lat, t. j. w ciągu przeciętnego
My wyrastaliśmy wśród sa~ych świętości Obecnie kolej musi przyjść na narody sioOkazuje się, że współczesność nasza czeka gorączkowo na jakąś nową, ważną ideę, - oni poprostu Wszystko zapomnieli. Zdu- wiańskie. Twierdził to już nawet Hegel. W życia }udzkiet,o nagadało się dwa tysiące
której mogłaby się oddać bez zastrzeżeń. Jak miewającą jest ta ich zdolność zapominania. tej slowiańszcz;yźnie dziwnie się sdy rozleżylv. sześćset tomów.
ów rachmistrz brał jednak pod uwagę przeNie martwi ich to, że niemają swoich wielkich Największą masę, ale bezwładną, zdobyła
już wspomniałem, jeśli wypatruje jej od strociętnego człowieka. Do jakich cyfr doszedłby,
spółczesnych i nie widać, aby nq nich czekali. , Rosja, największe napięcie genjusza wykazuny poetów - to może się rozczarować. Poje Polska, która zawsze stala wybitnemi jed- gdyby zechciał wyliczenia swoje oprzeć na
eci malują tymczasem sa:rnb czekanie i sam Żyją dla samego życia.
nostkami. Już arcyb. Feliński głosił prawdę, gadatliwości naszych sejmów i parlamentów,
głód ideiA. E.
albo na ruchliwych języczkar.h naszych żon?
Józef Wittlin.
że Rosia i Polska się uzupełniają i wzajemnie

* * *

Czy Zguba Polsk
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„PRAWDA" z dnia 22 maja 1927 roku,
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BIEZĄCE·

Rynek

rych papierach 30 do 60 % , a przy niektórych
jeszcze więcej. Nasza kontrmina wykorzystała derutę berlińską i rzuciwszy na rynek
bardzo poważne ilości materjału, wywołała
ogólny spadek wszystkich naszych papierów.
Nast~j__ zniżkowy nie trwał jednak zbyt
długo. Wiadomości bowiem o ożywien,iu się
obrotów i wzmocnieniu się kursów na gieł
dzie berlińskiej oraz pogłoski, jakoby poży
czka była już podpisana a oficjalny komunikat, ogłoszony miał być w następną środę,

spowodowały
natychmiastową
poważną
zwyżkę papierów przy silnym popycie a
w~trzemięźliwej podaży. Przekonanie, że
pertraktacje pożyczkowe osiągnęły zadawał
niające wyniki, napawało zarówno sfery gieł
dowe, jako też szerokie sfery publiczności
nadzieją, że sytuacja gospodarcza Polski osiągnie wielką poprawę, że za pierwszą wię
kszą pożyczką zaczną napływać do kraju co-

raz to nowe kapitały zagraniczne, przeznaczone na inwestycje przeważnie w przedsię
biorstwach przemysłowych, których -akcje
notowane są na giełdzie warszawskiej. Wielkie zainteresowanie się publiczności grą akcyjną, stojące po części w związku z bardzo
dogodnemi warunkami kupna papierów w
bankach, poważne zamówienia ze strony zagranicy oraz podtrzymywanie kursów przez
najpoważniejsze banki zdaje się zapowiadać
dalszą „haussę".

ZAGADNIENIA GOSPODARCZE i ;KRONl-KA

w złocie 161. W porównaniu z dniem 31-ym
marca b. r. suma oszczędności '\\< P. K. O.
wzrosła w przeciągu kwietnia o 2,645, 168 zł.
Liczba wkładów w złotych w złocie wzrosła
cje lokacyjne na zasadzie gwarancji jednego w kwietniu o 8, w sumie natomiast- zmniejz ·banków ziemiańskich zawierano na 1 i pół szyła się o 25,057 złotych w złocie, czyli o
„International .Cotton Bulletin" publikuje
proc. miesięcznie. Płatność weksli kupiec- 43,180 złotych obiegowych. Zmniejszenie się ptatystykę unieruchomienia wrzecion baweł
kich, była dobra. Prócz nielicznych wypad- sumy wkładów w złotych w złocie, świadczv nianych w poszczególnych krajach w ciągu
ków w branży włókienniczej, nie zanotowa- o pełnem zaufaniu do naszej waluty.
półrocza, kończącego się z dniem 31 styczno znaczniejszych niewypłacalności )ub truWkłady i lokaty w Banku Gospodarstwa · nia 1927 r. Biorąc za podstawę 48-godzinny
• dności płatniczych. Cyfra upadłości wzro- Krajowego wzrosły w kwietniu o 21 milj. zł. tydzień pracy, ogólna ilość wrzecion była
stu nie wykazała. Wkłady oszczędnościo do 516,6 milj. zł., w tern wkłady złotowe wy- , unieruchomioną w ciągu tego czasu (liczb a
w~ pomimo gry na giełdzie akcyjnej, absorbu
nosiły 412,9 milj. złotych, wkłady w obcych . pierwsza oznacza ilość tygodni w póh-oczu
jącej wiele kapitału, ujawniły dalszy wzrost.
walutach 82,7 a wkłady oszczędnościowe od 1.VIII 1926 r. - 31.I 1927 r., liczba w naW dniu 30 kwietnia b. r. stan oszczędności, . 6,93 milj. złotych.
wiasie - ilość tygodni w półroczu od 1.II złożonych w P. K. O. wynosił ogółem
Ruch oszczędnościowy w instytucjach 31.VII 1926 r.):
34,629,473. zł. w tern kont zwyczajnych pre-1· prywatnych wykazał również dość znaczny
Austrja 9,203 (7,451), Hiszpanja 8,571
mjowanych 10,185 i kont wkładów w złotych wzrost.
Awil.
(9,041), 'Wielka Brytanja 6,040 l5,978), Norwegja 4,964 (8,980), Czechosłowacja 4,629
(4,281), Danja 3,001 (3,586), Niemcy 2,206
I
l2,790), Polska 2,136 (3,429), Włochy 1,337
(0,590), Szwajcarja 1,069 {0,725), Francja
0,822 (0,770), f'inla.n dja 0,824 (0,188), Belgja
0158S (0,532), Holandia 0,049 (0,027), PortuCY N K:
funty ang.
CENY NA RYNKU śWIATOWYM
gaJja 0,048 (1,549).
Płyty .za tonnę
39.10 39.10
w tygodniu od 5 do 11 maja 1927 r.
Z zestawienia tego wynikałoby zatem, że
Sztaby za tonnę
(w okresie sprawozdawczym przeciętny kurs funta
29.05 29.10 · Polska, zajmująca miejsce dokładnie środko
Płyty cynkowe po dol. 39.10 dobrze się sprzedają
ang. = zł. 43.57).
we w rzędzie objętych tą statystyką 15-tu
BAWELNA:
be.z wz~lędu na zagraniczną konkurencję na sztaby
pensy ang.
państw europejskich, zatrudniała swe wrzeMiddłing amer.
8.72% 8.671/z ' rynek słaby, na termin ceny nieco wyższe, niż Io.co.
ciona lepiej wprawdzie, niż Anglja, Austrja,
CY N A:
Middling na termin
funty ang.
8.58
8.45
Niemcy i Czecho·słowacja, ale gorzej od Fran
Standard .za tonnę
297.10 302.10
Ceny bez znacznych zmian mirnó długo trwającej
cji, Włoch, Szwajcarji i BelgjL Jakkolwiek
Ceny na lipiec słabe.
likwidacji. Długa likwidacja opiera się na teorji, że
wniosek taki jest niewątpliwie ścisłym wyniOL O W:
funty ańg. - kiem sumiennie zestawionych liczb porówklęska w dolinie Missisipi osiągnęła punkt kulminaOłów za tonnę
27
27
cyjny i ż'e wiadomości o polepszeniu sytuacji wpłyną
nawczych, nie można go jednak żadną miarą
Ołów sprzedawano po dol. 26.3.9 na sierpień
na zniżkę cen. Do pewnego stopnia teorja ta zawieuważać za równie ścisły wykładnik istotnego
(miękki hiszpański), a po dol. 27.5 gotówką dostawa
dzioną została przez ponowne deszcze w rejonie Misnapięcia pracy naszych wrzecion bawełnia
loco za miękki angielski.
sisipi i poprawę sytuacji w Manchesterze. Są widoki,
nych. Przedewszystkiem bowiem podstawa
cent. amer.
CENY BAWELNY (w New-Yorku):
że zapotrzebowanie w tym sezonie będzie coraz to
obliczenia - 48-godzinny tydzień - j'est w
większe.
15.75-15.60
loco
zastosowaniu do Polski fałszywa i prowadzi
15.65-15.50
lipiec
, PRZĘDZA BAWELNIANA:
pensy ang.
z konieczności do nieścisłyd1 wyników, po15.93-15.80
Amerykańska 32"
październik
13%, 13%,
wtóre zaś sporządzone w Anglji porównanie
16.12-15.96
Egipska 60"
26
261/z , grud.zień
nie bierze pod uwagę i drugiego jeszcze
WĘGIEL:
współczynnika bezczynności maszyn:
Jak dotychczas Manchester nie wykazuje zwięk- j
urloZa tonnę fob
szyi. ang.
pów. Skutkiem tego w zestawieniu, które
szonego popytu na przędzę i tkaniny. (Patrz art. „SyNajlepszy gruby
ma obrazować konjunktury, liczby, dotyczą
tuacja na rynku bawełny"),
22.9-23.3
ce Polski, składają na karb koniunktur to,
Secunda
WELNA:
22 -23
pensy ang.
co ma źródło swoje w innych zupełnie, nic
Zwyczajny
20.6-21.6
Merino najwyższy gat. (prana) .za funt ang. 49
49
z konjunkturami wspólnego nie mających
14.6-15
Merino najwyższy gat. (brudna) .za funt ang. 38
38 Drobny

pienit:żny

Długotrwała „haussa" na warszawskiej
giełdzie akcyjnej w końcu poprzedniego tygo
dnia załamała się, ustępując miejsca kilkudniowej silnej "baissie". Przyczyną tej nagłej
zniżki był gwałtowny spadek walorów na
gi~łdzie berlińskiej, wynoszący przy niektó-
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Konju iiktury czy

giełda

ogranu:zenia prawne?

Kronika · gospodarcza

1

W tygodniu ubiegłym koncentrowała się
uwaga giełdy na Starachowicach, Modrzejowie, Rudzkim, Lilpopach, węglowych, cukrowych i akcjach Banku Polskiego. Starachowice i akcje Banku Polskiego nabywane były
w wielkich ilościach przez banki, które w
pierwszym dniu „baissy" dużo materjału zrealizowały. . Listy zastawne i papiery , pań
stwowe miały równiet tendencję mocną.
36
36
Wprowadzone dnia 11 b. m. do obrotów gieł Crossbread przedni .za funt ang.
25
25
dowych 8 proc. obligacje Banku Gospodar- Crossbread średni za funt ang.
Przetargi rozpoczęły się 3 maja. Limity spr.zedastwa Krajowego, cieszyły się dość znacznym
popytem. Wielką ilość tych obligacyj, za- zy .zmusiły jednak interesantów do takiej wstrzekupiła między innemi, jak pisaliśmy o tern v; mięźliwości, że znaczna część bezpośrednich sprzeNr. 20 „Prawdy", firma F. J. Lisman w No- dawców, którzy .z początku ządali tylko ceny o 5 prowym Jorku.
cent njższe od cen marcowych, swoje zlecenia spr.zeNa rynku walutowym sytuacja prawie się dazy cofnęli. Droższą jest t. zw. śnieżna wełna z Ponie zmieniła. Dolary notowano w obrotach łudniowej Afryki, poszukiwana przez kontynentalprywatnych nieco wyżej, gdyż 8,92% do 8,93. nych klijentów. Udział w targach był .znaczny. SeZa rll:ble złote płacoz;o 4,62 i pół, co przy pa- zon na wełnę brytyjską nowych strzyżyn zapowiada
ryteqe 51,80 odpowiada stosunkowi 8,92% się .dobrze.
za jeden dolar.
T O P S Y (czesanki):
pensy ang.
Na giełdzie oficjalnej notowano dol'ary Przednie merino 70"
53
53
w dalszym ciągu 8,92, dewizy na New-Jork Dobre merino 64"
49
49
(czeki i wpłaty) 8,93. Kabel w obrotach mię Cienkie Crossbread
35
35
dzybankowych 8,95%. Przy zamianie czeków
Ceny w tygodniu sprawozdawczym nie.zmienione;
na kabel dopłacano 2% pro mille~ Gotówki
JUTA:
funty ang.
na kabel prawie nie zamieniano. Bank Pol- Przedni gat. za tonnę
28% 271/z
ski płacił za dolary 8,90-8,89 (drobne banCeny juty dla sprzedawców niekorzystne. Nowe
knoty) . za. przekazy 8,91. W grupie dewiz
zbiory nie są oczekiwane przed sierpniem; za najeurope1sk1ch wykazał jedynie poważniejsze
w;ah.ania M~djolan, który miał tendencję wy- wcześniejszą dostawę płacą dol. 27.15 cif.
MĄ K A:
szył. ang.
bitrue zwyzkową. Wszystkie inne waluty i
przednia pszenna kanadyjska _.za worek
d;wizy ulegały minimalnym tylko odchyle(40 funt. ang.)
22.9 23
mom kursowym .
Od
20
kwietnia
cena
mąki
kształtowała
się
zwyzGram czystego złota notowano 5 9351 a
kowo, jednak tylko do wyrównania spadku, który
100 złotych w złocie 172.30.
'
'
miał miejsce przed Wielkanocą. Cena za worek pod~b:ót dzienny na giełdzie dewiz wynosił
niosła się o 6 pens., a piekarze pośpieszyli się z podpont;ZeJ 400 tys. dolar.ów. Całe zapotrzeboW8;rue pokrywał prawie wyłącznie Bank Pol- niesieniem ceny za .chleb. Dowóz mąki do Londynu
ski. Bili;ins w i.nstytucji tej za pierwszą de- z za morza jest wystarczający. Kanada podwyższyła
kadę ma1a był Jeszcze znacznie bardziej nie- swe ceny na mąkę i ząda 22 s. 6 pens. .za worek na
dostawę w czerwcu.
po.myślny, aniżeli w ostatniej dekadzie kwieZ B OŻ E:
szyi. ang.
tnia. Zapas walut i dewiz brutto zmniejszył
Jęczmień za centnar angielski
10.6
10.6
się bowiem o 3,4 milj. do 233,993,412 złotych,
9.6
9.6
a netto wskutek zmniejszenia się zobowią- 1 Owies za centnar angielski
Miljon kwartałów (400 funt.) jęczmienia wyszło .z
zań reportowych o 1,1 milj., tylko o 2,3 milj. )
złotych. Zapas złota i srebra zwiększył się krajów eksportujących w kwietniu, ale popyt spowoo 176,416 do 157,755,650 złotych. Portfel dował .zwyzkę ceny o 3 pens. za centnar. Owies anwekslowy zmniejszył się o 2,9 do 361,7 milj. gielski i argentyński droższe, ale na chilenski 1
zł. Salda na rachunkach żyrowych i inne szwedzki większy popyt.
RYŻ:
zobowiązania, zmniejszyły się o 5 7 do 228 7
funty an&.
Karolina
za tonnę
38
38
milj. Obieg biletów bankowych ~redukow~
•
.
16 10 16 10
n)'.' został o 19,2 do 674,4 milj., przyjęty nato- Burma za tonnę
Sprzedaz
gatunku
Borma
dobra.
miast do zapasu Banku stan polskich monet
· JAJ A:
szył. ang.
srebrnych i bilon1;1, powiększył się o 966 tys.
złotych do 1,7 mtlj. zł.
Za wielką setkę (120 sztuk)
12
11
Rolnicy dostarczają dobrych świet.ych jaj po 11
okresie sprawozdawczym dała się za~
za 120 sztuk; znakomite duńskie kosztują 13 szyi.
~azyc , ,na r!nkl!- w dalszym .ciągu wielka 1 3szył.
pens.
płynnosc gotowki. Bank polski obniżył z dn.
CUKIER BURAKOWY•.
l an.
g
s.zy.
30 b. m. stopę dyskontową z 8 i pół na 8, a
Krnztał
.za
centnar
(bez
P.odatku)
15
_
15
stawkę procentową dla zastawów terminoKanadyjski po 18 s.zyl. 71/z pens. za centnar. Kul.
wych i otwartego kredytu z 10 na 9 i pół pro"ei;it. ~skut~~ te&o~ kredyt w bankach był I ca~ki 96 proc: i>o ~4 szyi. 6 . pen.s. Ce~y za biały
l;-mszy 1 łatw1e1 osiągalny. Dyskonto pry- · cuk1er na termin maJą tendenc1ę nieco zmżkową.
ż EL A z o (lane):
szyi. ang.
w a~e wynosiło przy pierwszorzędnym ma- •
Nr.
1
.za
tonnę
82
77%
teJ"}ale zarówno złotowym jako też dolaro-1
wym 12 do 15 proc., przy drugorzędnym 24 Nr. 3 za ton.nę
80
7~
de 30 proc. w stosunku rocznym. Tranzakżelazo 1est tańsze, a ieteres żywszy.

"!fi.

/

Brykiety
25.6-26.6
Koks (wedł. jakości)
30 -45
W Zagłębiu Walji warunki dalej są nieustalone.
W ubiegłym tygodniu pano';!.ał brak tonnażu z powodu nieprzybycia statków, a pod koniec tygodnia zaczęły się gromadzić wielkie zapasy węgla. Wskutek
niemożności regularnego
otrzymywania wagonów
zwrotnych właściciele kopalń zmuszeni byli ograniczyć produkcję. - Zamówienie nadeszło od Nawigatione Generale Italiana na 50.000 tonn, najlepszego
węgla, dostawa od 1 lipca do września. Taktyka kupujących idzie w kierunku wyczekiwania, dla osiąg
nięcia dalszych redukcyj cen. Trwałość strejku w kopalniach amerykańskich zaczyna wzmagać popyt ame- rykańskich klijentów. - Pewne .zaniepokojenie wywołane zostało wskutek zarządzenia rządu hiszpań
skiego co do używania węgla zagranicznego. Kolejom
wolno używać tylko 15 proc. obcego węgl!l, zakłady
metalurgiczne muszą .zuzywać 50 proc. kr.ajowego wę
gla. Gazowniom wolno konsumować tylko krajowy
miał, konsumcja elektrowni .zagranicznego węgla nie
może przekraczać 20 proc. zapotrzebowania. Hiszpań
skie statki, z wyjątkiem s.zybkobieznych, muszą uzywać wyłącznie hiszpańskiego węgla. Szereg klijentów hiszpańskich .zawiadomiło kopalnie Walijskie, że
muszą się wstrzymać ze .zleceniami na węgiel zagraniczny.

okolicznościach.
Gdyby do obliczeń

porównawczych była
wprowadzona korektywa, odpowiadająca
dwum przytoczonym momentom, t. j. 46-godzinnemu tygodniowi pracy i urlopom, to
Polska z całą pewnością byłaby zajęła, zamiast środkowego-, jedno z miejsc ostatnich.
Może nie ostatnie zgoła, bo napięcie pracy
w sieTpniu r. z. nie było jeszcze osiągnęło
punktu kulminacyjnego - ale napewno nie
tak znów odległe od miejsca, zajętego np.
przez Francję. Z pewnością też w Clatniejszą jeszczeby się okazała różnica między
pierwszym a drugim z porównanych ze sobą
okresów, jako że w pierwszym z nich niewątpliwie znacznie mniejsza ilość dni produ,kcji została stracona na urlopy, aniżeli w
drugim.
Pod tym kątem widzenia liczby zestawienia powyższego, ujęte relatywnie, mają bardzo ciekawą wymowę, stanowią bowiem nader plastyczny dowód tego, jaki ' uszczerbek
ponosi produkcja polsa naskutek obowiązu
jących u nas praw o czasie pracy i jak dalece
prawa te uniemożliwiają wytwórczości polskiej istocie wyzyskanie okresów sprzyjają
cych konjunktur,
Odnośnie do innych krajów narzuca się
obsę_rwacja związku 1
jaki zachodzi między
stanem uruchomienia a stanem waluty. MiaZDOBYCZE SOCJALNE.
nowicie tam1 gdzie następuje deflacja lub sta
W niemieckiej „Chemiker Zeitung" z dnia bilizacja waluty, unieruchomienie wskutek
30 kwietnia 1927 r. z.najduje się fachowy arty- zt,niany konjunktury, a zwłaszcza b-udności
eksportowych, zwiększa się. Tak więc w
kuł o jakimś środku leczniczym. W artykule
okresie sprawozdawczym (druga połowa
tym znajdujemy takie zdanie:
1926 r.) nastąpiła tego rodzaju zmiana w sta„Fiir kassenpraxis und tierćirtliche Zwecke nie waluty,· a wskutek tego wzrost unieruwerden die billigeren Sorten vetwendet". (Dla chomienia we Włoszech, Francji i Belgji.
leczni,ctwa kasowego i do celów weterynaryj- Nie przeczy temu wzrost unieruchomienia w
krajach, w których waluta już była ustabilinych używane są gatunki tańsze).
zo.waną i w stosunku do innych krajów silChodzi tutaj o wzmiankę informacyjną, niejszą, jak
w Austrii i Czechosłowacji . ód
poprostu o wyjaśnienie, że dla kas chorych i tti działały przyczyny inne, z których konsodla weterynarzy wyrabia się specjalnie tańsze lidacja rynku wewnętrznego polskiego i
gatunki teJ!,o środka leczniczego, który, będąc zmniejszenie się naszego importu były niezapodobno skutecznym, jest jednak w oryginale wodnie jedną z głównych.
Wyjątek stanowi Hiszpanja, gdzie mimo
dość drogi, a ponieważ fabrykom środków
leczniczych wiadomo jest,. że kasy _chorych nie znacznego pod.niesienia się kursu waluty,
stan uruchomienia się poprawił (około 6%),
·
lubią rujnować się na drogie i dobre lekarstwa, ~ co jednak spowodowane zostało korzystną
ogłasza si „0 z góry, że dla członków kas cho- zmianą stosunków wewnętrzna - polityczrych i_dla zwierząt wyrabia s.ię to samo lekar- nych.
Wysoki stan unieruchomienia w:rze,cion
stwo w tańszej odmianie.
w
Wielkiej
Brytanii spowodowany był oczy„
I
Ta _ bynajmniej nie odosobniona _ nowiście głównie przez strejk węglowy, z przetatka swiadczy na1lep1e1 o wartosci owych wlekaniem się którego unieruchomienie aczkolwiek naogół nieznaczne - wzra&tało.
_ „zdobyczy" socj<;1lnych. Tytuł „członka kasy
J chorych", jak widzimy, deklasuje robotnika
do rzędu pacjentów lekarza weter:_vnarji„.
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Zrzeszenie

Mac Kenna i rosyjska delegacja handlowa,
Pllędzynaradowe
wchodzi natychmiast w życie. 'Kredyt sam
wpłaty
ma być zużyty na zakupno angielskich towaPracowników Biurowych
Państwowego
rów. Jak się wyraził przewodniczący naroPriemysłowych i Handlowych
dowego związku przedsiębiorców budowy
w
maszyn, Sir Alland Smith, pośredniczący
Rząd hiszpański zapewnił rodzimemu
„Revue internationale du Travałl", miepertraktacjaćh między rządem Sowietów a
przemysłowi samochodowemu i motorowemu
Według tymczasowego zestl'lwienia, ogło
daleko idące poparcie, między innemi udzie- I Middland-Bankiem, jest wielce nieprzyjem- sięcznik wydawany przez Międzynarodowe
szonego przez Ministerstwo Skarbu, wpływy lanie subsydjów. Subsydja te będą koncedo- nem, że sprawa Acrosu (wykryta działalność Biuro Pracy zawiera interesujący artykuł o
z Państ. Mon. Tyton. w mies. kwietniu dosię wane tylko producentom, którzy albo sami • polityczna rosyjskiego T-wa handlowego Ac- istniejących w chwili obecnej międzynarodo
gły kwoty 29 miljonów złotych. - Suma ta
sporządzają całe podwozie i górną część, al- ros w Londynie) właśnie wyszła na jaw w wych zrzeszeniach pracowników biurowych,
jest nietylko cyfrowo, lecz i w wartości ab- bo zużywają do tego 75 proc., przynajmniej ' chwili, kiedy należy oczekiwać wielkich za- przemysłowych i handlowych. Z artykułu
1mlutnej najwyższą, jaką w poszczególnym jednak 50 proc. w Hiszpanii sporządzonych mówień dla angielskiego przemysłu.
tego wynika, że istnieją 4 w~elkie organizamiesiącu Państ. Mon. Tyton. wpłacił od cża
cje tego rodzafu:
części składowych. Dalszą ochronę przeciw
su swego istnienia. Jest to zatem . rekord, konkurencji ·zagranicznej zyskują hiszpańscy
* * *
W roku 1921 powstała we Wiedniu Mię
który według wszelkich danych, został usta- producenci samochodów przez to, że instytuWedług wiadomości pism praskich, między
Federacja Pracowników Przedzynarodowa
lony na dłuższy okres czasu.
cje państwowe, prowincjonalne i komunalne, czechosłowackiem Ministerstwem Skarbu i mysłowych, Handlowych oraz Technicznych
Ponieważ ostatnie miesiące nie wykazują
oraz towarzystwa prywatne, działające jako j' przedstawiciefami amerykańskiego National (Federation internationale des Employes et
zwiększenia spożycia, wzrostu
poważnego
publiczne przedsiębiorstwa komunikacyjne, City Banku podjęte zostały pertraktacje w des Techniciens), która należy do t. zw. Mię
zaś ceny sprzedażnej (średniej ważonej} wy- w drodze rozporządzenia otrzymały polece- 1 sprawie zaciągnięcia nowej pożyczki ameryrobów tytoniowych, dokładnie jeszcze usta- nie zakupywania tylko hiszpańskich samo- ka1'1skiej dla Czechosłowacji. Przez tę poży dzynarodówki Amsterdamskiej i zrzesza 41
org~izacyj krajowych, istniejących w 19-tu
lić nie można, zanalizujmy przyczyny tego
chodów1 o ile cena ich nie przekracza ceny , czkę zostanie skonwertowana dawniejsza
objawu, zbadajmy czy miał on już preceden- odpowiednich zagranicznych produktów o 7l/z%-owa pożyczka amerykańska, która, w państwach. Organizacja ta liczyła w końcu
sy w gospodarce monopolowej i jak długo 10 proc. do 15 proc. Samochody ,zakupione razie korzystnego wyniku pertraktacyj, bę roku 1925 - 736,000 członków; podzielona
1
jest ona ńa następujące grupy zawodowe:
~rwałym może się okazać.
dla celów prywatnych, które zupełnie lub w dzie z końcem września wymówiona. Stopa .
Podobne czasowe wzmożenie wpłat, wła 75 proc. w Hiszpanji są sporządzone, będą na procentowa nowej pożyczki będzie prawdo- pracownicy handlowi i biurowi, kupcy podroż.ujący, pracownicy bankowi, pracownicy
ściwie przesunięcie ich z innego okresu, jest
okres trzechletni zwolnione od wszelkich po- podobnie wynosiła 6 proc. Równocześnie toprzemysłowi.
.
zupełnie możliwe. W histotji naszego mło
datków, jeżeli ich cena nie przekracza pew- czą się pertraktacje o odnowienie upływają
dego monopolu tytoniowego mamy już raz 1 nej granicy (12,500 pesetów). Droższym sa- cej z dniem 1 czerwca umowy, na podstawie
Pracownicy przemysłu hotelowego zrze•
do zanotowania podobne „virement". Miało mochodom przysługuje SO-procentowa zniż której Ameryka uc\ziela Czechosłowaczi kresą w Międzynarodowej Federacji Pras~eni
ono miejsce w pierwszych miesiącach 1922 r. l ka podatków. }{ównież i producenci różnych dytu dla celów walutowych (Revolving-CreHotelowych, mającej swą siedzibę
cowników
i było wywołane chęcią Dyr. Mon. Tyt. uni-1 w przemyśle samochodowym przerabianych dit).
Organizacja ta liczyła w końcu
Berlinie.
w
knięcia w Sejmie (podczas debaty nad ustaI
surowców będą brali udział w subsydjach.
*
*
*
64,000 członków.
1925
roku
wą o monopolu tytoniowym) zarzutu zbyt doBer
w
giełdzie
na
nastąpił
tn.
b.
13
dniu
W
wolnego operowania funduszami skarbowy* * *
Międzynarodowa Federacja Chrześcijań
Angielsko - amerykańska umowa kredy- linie katastrofalny spadek kursów papierów skich Związków Pracowniczych, mająca swą
mi. Ponieważ cechą charakterystyczną ratowa z 2 kwietnia 1925 roku, na podstawie wartościowych z powodu ograniczenia kre- siedzibę w Paryżu, zrzesza 8 organizacyj,
chunkowości monopolowej są stałe opóź:rtle
nia ostatecznych zamknięć jej rachunków i której dom' bankowy I. P. Morgan i S-ka u- dytów reportowych przez t. zw. „Związek istniejących w 6-ciu państwach i liczyła w
dzielił brytyjskiemu rządowi kredytu stabiliStemplowy". Z początku panował nastrój końcu roku 1925 - 484,000 członków. Wśród
wypływająca stąd konieczność posiłkowania
(niezu- zacyjnego w wysokości 100 milionów dola- prawdziwie paniczny, tak, że zarząd giełdy organizacyj, należących do tej Fedetacji, najsię zamknięciami prbwizorycznemi
rów, a Federal Reserve Bank w Nowym Yor- postanowił zaniechać notowań giełdowych w potężniejszy jest t. zw. łlGesumtverband
peł?ie dokładnemi), ówczesna Dyr. Mon. Tyton10wego w dążeniu swem do wyrównania ku dalszych 200 miljonów dolarów, została wypadkach, w których należało się liczyć ze deutscher Angestelltengewerkschaften", któteraz wymówiona. Jak wiadomo, Wielka stratą kursową 10-121/2% wartości. Fakty- ry liczył w grudniu 1925 roku 411,000 człon
długów okazała się tak gorliwą!, że po dzień
cznie dnia tego nastąpiły zniżki kursu, jakich
31 maja 1922 r. wpłaciła nieco więcej, aniżeli Brytania z kredytu tego nie skorzystała.
ków.
giełda berlińska w historji swej jeszcze nie
się od n\ej wogóle należało, t. j. równowar*
*
*
tość frs. zł. 20,5 miljonów, - w pozostałych
W reszcie powstała w roku 1925 w StrasAngielski handel zagraniczny w kwietniu przeżyła. Co do przyczyn, które pośrednio
zaś 7 miesiącach, gdy ta przykra koniecz•
r. b. wykazuje silne osłabienie. Wywóz, wy- przyczyniły się do deruty na giełdzie, podają burgu Międzynarodowa Federacja niezależ
oficjalnie, że ograniczenia kredytów reporto- nych organizacyj pracowniczych (F ederation
ność minęła uiszczono tylko łrs. zł. 9 miljonoszący w miesiącu tym 52,6 milj. funt. szter~
nów. - Celem dopięcia tego rezultatu, za- lingów, jest mniejszy, a mianowicie: o 9,5 mi- wych zażądał prezydent Banku Rzeszy, dr. internationale des organisations syndicales
pasy surowców i gotowych wyrobów zmniej- ljonów funt. sztetl. niż w tnarcu r. b., a o Schacht, wskutek znacznego spadku zapasu ind@pendantes d'Employes) do której przyszono do normy parotygodniowego spożycia. 138-,832 funt. szter1. niż w kwietniu r. u. Prży dewiz i zwiększenia się ilości dyskontowa- stąpiło 8 organizacyj krajowych, liczących
Następrtie w 1923-im roku (fui ptzy obecnej
wóz, wynoszą'ty 100.75 miljonów funt. szterl. nych w Banku Rzeszy weksli przemysło łącznie 3451000 członków. Najpotężniejszą
dyrekcji) do Skarbu Państwa prócz opłat ak- jest o 12.7 mil). funt. szterl. tnniejszy, niż w wych. Faktycznych przyczyn jednak, zdaje organizacją należącą do tej Federacji jest niecyzowych od wyrobów fabryk prywatnycli marcu r. b., a o 1175 milj. funt. szterl. mniej- się, dopatrywać się należy w motywach na- miecki „Gewerkschaftsbund der Angestelltury ekonomiczno - politycznej w związku ten", liczący 273,000 członków.
(równowartość frs. zł. 29 miljonów) wpłynęło
szy niż w kwietniu r. u.
ze sprawą reparacyj.
zaledwie 28 proc. tychże opłat przypadają
Ogółem międzynarodowe organizacje pracych od wyrobów monopolowych (równowar
*
*
*
Według wiadomości, podanej przez „As* * *
cownicze zrzeszają przeszło 2 i pół miljona
tość frs. zł. 3,8 mlljonów): t. zw. „zysk fabryHandlowy sekretarjat Stanu w Madrycie pracowników hadlowych, przemysłowych i
kacyjny" za ten okres ujawniony nie został. sociated Press" z Waszyngtonu, obecnie w
Nowym Yorku obradująca konferencja dwu- podaje, że doświadczenia przeprowadzone z biurowych.
Poniżej postaram się udowodnić, że obecnie Dyr. Mon. Tyt. nie doszła do tej dosko- \ dziestu największych towarzystw naftowych uprawą bawełny w Andaluzji w ciągu ostatStanów Zjednoczonych z firmą Standard Oil nich trzech lat dały następujące wyniki:
nałości pod względem wypróżnienia swoich
magazynów co w 1922 r. i t a przed sobą je- Co. na czele powzięła uchwałę, by uprosić Ogólna ilość zbiorów w pierwszym roku wy- nych okolicach, gdzie szkody wyrządzone
szcze pewien okres czasu, w którym może rząd o pomoc przy zamierzonem ogranicze- nosiła 8601000 kg., w drugim 1,097,000 kg., a przez powódź, nie były bardzo poważne, uniu produkcji ropy. Celem konferencji tej w trzecim 5,364,000 kg. Wyniki te potwier- prawa bawełny nanowo się rozpoczęła.
wfkazać podobnie wysokie wpłaty jak to mia
uregulowanie produkcji przez współpra dzają możność intensyfikowania przez Hiszjest
ło dotychczas miejsce.
Fale powodzi nie osiągnęły jeszcze NoweW wyliczeniach moich opieram się na cę z mniejszymi, niezawisłymi producentami, panję swej produkcji bawełny i uzyskania
pracy pos. prof. J. Michalskiego „Preliminarz którzy przez bezwzględne wykorzystanie znacznej części włókna, potrzebnego dla wła go Orleanu i należy się spodziewać, że wysił
budZetowy na 1927/8 r. - Część 8-a, - „Do- produkcji swych pól naftowych w wysokim snego przemysłu tekstylnego, a tern samem ki inżynierów zdołają skutecznie obronić miastopniu przyczynili się do obecnej nadpro- przyczynienia się do korzystnego stanu bi- sto przed powodzią. W każdym razie sam
chody i wydatki Ministerstwa Skarbu". Na str. 42 znajdujemy, że wartość surowca, dukcji. Rząd chce dopomóc do znalezienia lansu handlowego, w którym import baweł fakt zalania Nowego Orleanu - na wypadek
fabrykatów gotowych, półfabrykatów, arty- ' drogi dla wykonania takiego planu ograni- ny figuruje po stronie biernej kwotą 300 mi- takiej ewentualności - nie dotknąłby kwestji
czenia produkcji, by nie nastąpiło naruszenie ljonów pesetów.
uprawy bawełny, a tylkó ilości będącej w prakuł.ów ekonomicznych (według własnych koantitrustowej.
rtstawy
u
należytości
oraz
sach lub składach, albo leżącej w porcie cesztów), innych aktywów
*
*
lem wysyłki. Obecny zapas. znajdujący się
odbiorców przedstawiają na dzień 31 grudnia
Elektryczność jest jedyną pozycją w ko* * *
1925 r. wartość około 100 miljonów złotych. I
„Evenirtg Post" dowiaduje się z Waszyng- . sztach utrzymania w Kanadzie, która jest Nowym Orleanie, wynosi 495,000 bel.
• Od czerwca 1926 r. nastąpił zasadniczy
tonu, że Minister Handlu Hoover polecił re- znacznie niższą, niż w okresie przedwojenPrzewidywania, że ceny bawełny, niepo.przełom w polityce gospodarczej Pań. Mon.
nym. Według tamtejszego Biura Statysty- krywające kosztów produkcji, podniosą się,
amerykańskim na Konferencji
prezentantom
zapasów,
Ty,t. - Konsekwentne zwiększanie
Ekonomicznej w Genewie, aby stanowczo za- cznego, cyfra wskaźnika wykazuje spadek
ktore:m Dyr .. Mon. 1:yt. w ostatniem sprawo- protestowali przeciw trustom, utworzonym w cenie elektryczności dla oświetlenia mie- zostały ziszczone. Realizację przewidywań
p~zyśP.ie~zył:i bezprzykładna powódź w dolizdamu tak się chlubi, - ustało, nastąpiło zaś .
w Europie od czasu zawarcia traktatu w Lo- szkań o 31,3 proc. w okresie 1913-1926 r. me Miss1s1p1.
dąż~nie w odwrotnym kierunku, t. j. likwisoli potasowych , W roku 1919 przeciętna cena wynosiła 0,87
dacia remanentów. Uzyskane z tej realizacji carno. Wprawdzie syndykat
0,83
będzie z pewnemi zastrzeżeniami dopuszczo- I cent .za kilowat godz., w roku 1923 Obecnie osiągnięta została cena 81/z pens.
kwoty zostały słusznie wykazane w wpły
cent., w roku 1924 - 0,80 cent., a w roku i ten poziom tymczasowo zdaje się wystardziałalności w Ameryce, zasadniczo
do
ny
wach 1926 r., lecz mylnie uwzględniono je w
1925 -; 0,_78 c:nt. (11,5 groszy}. (Przyczyną
preliminarzu na 1927/8 r., bowiem z końcem jednak rząd amerykański zwróci się przeciw tego ziawrnka 1est fakt, że przeważną część czać. Prawdopodobnie nastąpi teraz przerwa,
trustowym,
tworom
europejskim
wszystkim
ale nie .jest wykluczone, że w późniejszym o- ·
marca r. b. zapasy te stopniały do poło
zapotrzebowania energji elekttycznej w Ka- kresie sezonu łatwo dojść może do dalszej
naruszają amerykańskie ustawy trustoktóre
wy! a ~e i. nadal mus_i pozostać conajmniej 30
rynku amerykań nadzie wytwarzają zakłady, poruszane siłą zwyżki.
rml1onow 1ako ograniczony do minimum kre- we i dążą do opanowania
wodospadu Niagary).
skiego.
dyt dla sprzedawców oraz równowartość
Zwracaliśmy już uwagę na nieco większe
*
*
*
tych surowców, które ze względu ńa ich stan
*
*
wyrządzone w tym roku przez owaszkody,
konkurencja
General Motor Co., główna
mog~ ~yć ~użytko~ane dopiero po spraparo:
Sekretarjat Ministerstwa Pracy w Lon- · dy. Opóźnienie zbiorów na obszarach dotknię
1927
kwartale
pierwszym
w
uzyskała
Forda,
wanm ic.h .srodk~mi pac?nącemi i słodzącemi
~y~e P?daje, że w dniu 2 maja r. b. ogólna
lub w. mmimalnei przymieszce do innych liści roku czysty zysk 52,551,000 dolarów wobec 1losc re1estrowanych bezrobotnych w Wiel- tych powodzią sprzyja działalności tych szkod
tytoniowych, - dlatego jeszcze może w 2-ch tylkc1 44,911,000 dolarów w tym samym kwar kiej Brytanji wynosiła 11021,700, t. j. o 23,057 ników.
t~le roku ubiegłego. Daje to ha akcję dol.
najbliższych miesiącach uda się Dyr. Mon.
osób mniej, :ii~ W: tygodniu poprzedzającym,
Obszar pod uprawę bawełny może być po1'.rt. wykazać wpłaty, zbliżone do kwot ż 5.80 wobec dol. 5.- w pietwszym kwartale
a. 84,216 mme1 1 mż w roku ubiegłym, kiedy nad oczekiwania większy, wskutek niezużycia
1926 roku. Sprzedaże handlarzom wynosiły do stanu bezrobocia przyczynił się strejli
p1~r~~zych czterech miesięcy r. b., lecz już
roli pod uprawę zboża z powodu spóźnionego
37 proc. więcej, niż w tym samym okresie górników.
n~)bltzsza przyszłość, gdyby nawet nie posezonu. W związku z tern należy sobie uprzyubiegłego.
roku
w~ę~szano i:apasów surowca, 1 a pracowano z
tomnić, że im później odbywają się zasiewy w
* * *
mm1malnym1 remanentami, wykaże wpływy
* * *
Ogólny połów ryb morskich na wybrzeżtt sezonie, tern okres dojrzewania jest krótszy i
normalne.
Jak ~o~iad~je .się „Daily Express" ze polskiem wynosił w 1925 roku 1,496,949 kg, ryzyko wczesnego mrozu większe. Nadto wy, W jednym z. ~~prze.dnich moich artyku- strony ofiCJalneJ, pertraktacje kredytowe mię a w 1926 r. 1,812,206 kg; wartość połowu w jątkowa pogoda w sierpniu i wrześniu ubiełow, w „Prawdzie wyliczyłem, że obecnie
dzy Middlands-Bank a Rosją sowiecką co do roku 1925 wynosiła zł. 1.066,044, w 1926 r.
zarowno opodatkowanie tytoniu jako też i t. kredytu 10 miljonów funtów sztcrL zostały zł. 1,795,423. Liczba polskich rybaków mor- głego roku przysporzyła 3 miljony bel więcej,
Z'f1· „zysk fabrykacyjny" wynoszą przedęt ukończone. Umowa, którą 11 b. m. podpisali skich w 1926 roku wynosiła 1,201 osób. Po- co w tym roku chyba się nie powtórzy.
me .na .1 kg: Z.ł. 12,65•. - Ponieważ legalne
W rzeczywistości są niezliczone argumensiadali oni 797 łodzi, w tern motorowych 82
spozy~i.e ~ies1ęczne. me przekracza średnio
tonażu 2,460 a. b. m.).
ogólnym
(o
które dopuszczają możliwość cen wyż
ty,
1,7 mtl1onow kg., zatem miesięczna kwota c~asowe dążenie Dyr. Mon. Tyt. do wykazaszych, niż obecnie. Ale chwilowo, kiedy najmożliwie
budżetowego
roku
na.początk11
ma.
czystego zysku .":'ynosić mote niewiele wię
wyższe naprężenie, spowodowane klęską poce1 .ponad 21 ~l~Jonów złotych, a po potrą wysokich wpływów do Skarbu Państwa nie ,
SYTUACJA NA RYNKU BAWEŁNY.
wodzi, , minie i po trwodze zbudzi się myśl o
i
tak
zasad
stosowaniem
jak
innem
niczem
jest
cenm .zł. 3.~ mi110~~"': j~ko rezerwy na spła
naprawie szkód, a temsamem zabłysną i pobezzestawianiu
przy
znanych
nam
dobrze
11
wytygodnia
ubiegłego
podczas
Wahania
pozostaje
tę pozyczki włoskie1 i inwestycje,
I
d
b
h"
f'
.J
lat
z
u żetów państwowych
kazu ją zwyżkę netto około 10 punktów, przy- godniejsze widoki co do wyniku zbiorów, mo·
na wp~aty_ do Skarbu P~ństwa przeciętnie po .ie 1cytowyc
1925.
i
1924
18 mtl1onow złotych miesięcznie.
czem zwyżka była już doszła do 35 punktów że nastąpić pewna reakcja.
. Nie spodziewajmy się więc przy zamknię- ; ponad poziom ubiegłego tygodnia.
. ~astępne miesiące, wobec zmniejszenia
M.S.
' ,
cm tego okresu odmiennych wyników.
się, Jak zwykle w tym okresie spożycia le~ody zaczynają już opadać w niektórych
galnego wykażą wpływv mniejsze i dotych- t
i częsciach stanu Arkansas, a w wyżej położoW. E. Zieliński.
(Warszawa).
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dalszy).
zaczął.

zumienia,

że

jestem

podejrzewany o kra-

~ież. Zapr?p~now'."-łem mu, by kazał zrew~do~ać m~e 1 !DOJe kufry. Oszczędził mi

Naiwidocz.niej

słowa ja:kieś cisnęły mu się na usta. Co chciał
powiedzieć? Jaką tajemnicę zdradzić? Lecz
nie dokończył rozpoczętego zdania i opanowawszy się po tej zagadkowej przerwie, zapytał:

- Więc doprawdy Rena.ta wyznała, ż_e
kocha Neyriala 1 (Le Danseur A1ondain)
- Wyznała„.
- Mojej matce. Ale czy i jemu?„. Neyria.Jowi?„.
· - Nie mam pojęcia, odparł Jaffeux, lecz
jestem pewien, że on się tego domyślił. Co mowy z panem Jaffeux, jeżeli prawdą było „Pańskie nazwisko? Adres?" Jeżeliby skła
do mnie, to w_ystarczyło mi widzieć ją, gdy to, co adwokat powiedział o stosunku tance- mał, przypadkowe spotkanie mogło go póź
rza do naiwnej uczennicy i jeżeli rzeczywi- niej zgubić. Ale wszak nietylko Heyres istpatrzała na mego podczas owej 11 tańczącej
herbatki"„„ I właśnie, by nie dopuścić do ście ten podejrzany Neyrial niecnie zamie- ~iało na świecie! Był Tulon. Był&. Marsytego, byś i pan to zauważył, Gilbercie, za- rzał posługiwać się nim, bratem tej uczenni- 1 lia. Pewnego popołudnia Gilbert wsiadł do
cy, jako narzędziem w celu zdobycia _t>o- pociągu i pojechał do Tulonu. W szedł do jugrał przed panem całą tę komedję przyjaźni.
sażnej panny.
bilera ·i poprosił o ocenienie broszki. śmieszoszukany„.
Zostałeś
- Więc to był szantaż, powtarzał, szka- nie niska cena, jaką podał ten człowiek, zbi- Juź nim nie jestem! - zawołał Gilbert,
s zcze zmieła z tropu Gilberta, lecz więcej je_
r~dny szantaż! Wszystko dlatego, żo popeł
wskazując na list. - Oto co mu tego dowieszało poczuwającego się do ponurej winy
czyn.„
straszny
tak
niłem
dzie! Dziękuję, mecenasie, dziękuję panu!„.
chłopca badawcze spojrzenie jubilera, w któ. Przypomniał sobie, jak pięć dni temu sie- rem wyczytał następującą myśl: „To jest u- Teraz oboje mają się na baczności dział przy stoliku bakarata w Kasynie, i pokradziony przedmiot, będę go miał pół dartozmyślał J affeux w kilka minut później, patrząc. z tara.su na Gilberta, idącego szybkim czątkowo wyrywał, lecz potem wszystko mo„." Przestraszony widokiem nalegające
krokiem aleją ogrodową, wiodącą ku wyjściu. I P.rzegrał. Dług, do ·którego Gilbert przyznał go jubilera, który odprowadził go aż efo cho„Bóg z tobą!" - jak mówią marynarze. Swo- i się przed panem Jaffeux, zataiwszy jego na- dnika ulicy, wyciągając rękę, by przytrzystępstwa, zaciągnął był w szale niepowodzemać uchodzącą ofiarę, Gilbert zaczerwienił
ją drogą, inspektor niesłusznie postąpił, nie
nia, który paraliżuje w graczu wszelki roz- się i opuścił sklep ze słowami, które prze,
Piotra
rozbójnika,
tego
każąc aresztować
Stefana za kradzież. I ja niegdyś nie miałem sąd:k. Któryś z sąsiadów przy zielonym czyły jego pierwszej prośbie:
racji... A czyniłem sobie nawet wyrzuty, że i stoliku szepnął mu do ucha, wskazując na je- Dziękuję panu, namyślę się jeszcze...
dnego z urzędników Kasyna:
byłem dla-niego zanadto surowy„. W stosun- Zapewne nie dość dokładnie obejrzaku do podobnie przewrotnych charakterów
- Jeżeli panu potrzeba pieniędzy, ten łem szmaragd.„ Może podniosę cenę do siebezwzględnym!
nie jest się nigdy zbyt
oczywiście na procent„.
pożyczy,
1 człowiek
dmiuset, a nawet ośmiuset franków! - wo1 Ale co tam!
łał za nim handlarz.
. I go~i~c wzrokie~ Gilberta, który zbliżał
I Gilbert nie zdołał oprzeć się pokusie.
się własme ku bramie, Jaffeux rzekł do sie- Ależ ja nie mam zamiaru sprzedać tej
bie: - Jakżeż on łatwo ulega wpływom„. Pożyczył od pokątnego lichwiarza ową sumę l broszki! - rzucił Gilbert, oddalając się
Jak prędko udało mi się przekonać go„. A tysiąca franków, tak znaczną dla skromnego szybko, i, jak złodziej, którym był w rzeczybudżetu studenta, krótko trzymaneóo przez
jednakże wahał się jeszcze przed chwilą!
wistości, oglądał się za siebie na zakrętach
Oby tylko nie spotkał tamtego przed wysła ojca. Grał za te pieniądze i przegrał je. Jak ulicy instynktownym ruchem, który zwięk
niem listu. Eh, nie... Jak zadrżał, gdy była zwrócić dług? Napisać do ojca? Sama myśl szał w nim jeszcze puczucie winy.
mowa o siostrze! Rodzina! Oto w czem o. tern przerażała go. Poprosić matkę o pie- l
- Tak - postanowił po powrocie do dotkwi siła tej starej burżuazji francuskiej. mądze? Znaczyło to wywołać może jeano mu - trzeba pozbyć się tej broszki, odłoLecz i Beurtinowie do niej należeli„. Ach, z tych wzruszeń, których lekarze tak bardzo żyć tam, skąd ją wziąłem, lub raczej podrzuj<l;.kim sp?sobe~ Piotr Stefan, syn tej niepo- się dla chorej obawiali. Raz już uciekł się cić.„ Co do pieniędzy, sprobu~ raz jeszcze
był o pomoc do kieszeni Neyriala, aczkolrownane~ matki, zdołał tak msko upaść?
z Neyrialem. Wszak mi już raz dopomógł,
Co za ł~1da~! Zażądać od chłopca, którego wiek po minimalną sumę. Na razie wstyd a zresztą natychmiast oddałem mu dług„.
tak hamebme oszukał, słowa honoru, że prze mu było powtórzyć prośbę. Co robić? Zo- Więc.„ stanie grać w karty! Słyszę niemal tego b.owiązał się pisemnie zwrócić dług w przePrzypominamy sobie odmowę tancerza,
biednego Gilberta, mówiącego do Renaty o ciągu tygodnia. Co będzie, jeżeli nie dotrzyGilbert zwrócił się do niego ponownie
gdy
ma umowy i wierzyciel uda się do pułkow
s~oi~ dobrocz)'.'ńcy mniejwięcej w ten spopożyczkę. Co począć? W oszalałej wyo
sob, iak do mru.e„. Ostatecznie sprawiedli- nika lub do pani Favy? Nieprzytomnemu
z przerażenia Gilbertowi zdarzyło się, że obraźni powstał znowu projekt udania się do
wości stało się zadość. A był już najwyższy
ze szczęśliwszym może rezultatem,
przechodził korytarzem hotelowym pierw- ! Marsylii
czas.„ a po chwili rozsądna myśl, by zwrócić klejjedrzwi
uchylone
zauważył
i
piętra
szego
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dnego z pokojów, a na toalecie brylantową not. I podczas tańczącej herbatki, gdy wyZacny pan Jaffeux niebyłby tak zadowo- broszkę, zapomnianą najwidoczniej podczas ludniły się korytarze hotelowe, Gilbert zblilony z rezultatu swych starań, gdyby mógł przebierania się w pośpiechu, o którym żył się z bijącem sercem i drżącemi łydkami
poprzez gęstwinę drzew dalej jeszcze towa- świadczył fakt, że właścicielka klejnotu nie do drzwi pokoju lady Ardrahan, lecz cofnął
się z przerażającą myślą: - nie, to zbyt niezgasiła światła i nie zamknęła za sobą drzwi.
rzyszyć spojrzeniem temu, którego uważał
- spłoszony przez Neyriala,
bezpieczne!
za zdążającego właśnie w stronę urzędu po- Zielony blask szmaragdu przyciągnął wzrÓk
w drodze do swego poprzypadkowo
który
~zt?wego w Hyeres. Gil.bert przebiegł zale- 1 młodzieńca, który, napoły nieświadom swego
piętrze.
pierwszem
na
się
znalazł
koju
awie około dwustu metrow w tym kierunku, czynu, wbiegł do pokoju. schwytał broszkę
Wszystkie te wspomnienia wirowały w
gdy nagle zatrzymał się i zdecydowanym i uciekł.„
umyśle Gilberta podczas, gdy tak wędrował
krokiem ruszył w przeciwną stronę. Po kwa- j
Upłynęło czterdzieści osiem godzin, a nie
dransie znalazł się w tchnącej świeżością i , szczęśliwy Gilbert nie zdołał jeszcze przyjść przed siebie pod palącemi promieniami słońodludnej dolinie G~peau, zwan~j w tym pięk- do siebie po głębokiem wstrząśnieniu, jakie ca Południa. Groźne pomruki wiatru półno
nym zakątku wdzięcznem mianem Sauve- I wywołuje zwykle w człowieku popełnienie cno-zachodniego zdradzały zbliżającą się bubonne. Lecz wygląd Gilberta mówił wyraź- I czynu zakazanego, a sprzecznego z cało- ' rzę. Lecz zawierucha szalejąca w sercu Gilnie, że nie przyszedł on tutaj zachwycać się · kształtem jego życia. Syn pułkownika Favy berta nie pozwoliła mu nawet zauważyć zaCoprawda
chodzącej w powietrzu zmiany.
stojącemi dokoła w pełni kwiecia drzewami,
mógł może w skrytości ducha walczyć przeobawiać nateraz
już
się
potrzebował
nie
młodziutkiem listowiem winogradów, przejciw ograniczającym jego swobodę ojcowskim
rzystością wartkiej wody, dębami korkowezasadom i wypowiadać swój bunt w parado- stępstw kradzieży. Broszka została zwrómi i malowniczym kontrastem pomiędzy sza- ksalnych zdaniach, że przekłada los jakiegoś cona. właścicielce i sprawa zatuszowana, o
rą chropowatą korą nietkniętych jeszcze pni,
Neyriala, zwykłego tancerza hotelowego, czem, jak sobie przypominamy, ,S:;ilbert doa bronzowawą gładkością ich ran. Przestał wiodącego wolny i awanturniczy żywot, po- wiedział się aż z dwuch stron. Lecz męczy
dziś dla niego istnieć czar tego pejzażu. Nie ): nad niewolę towarzyską wysokiego urzęd ła go stokroć gorsza niepewność„. Czy podostrzegł go. Uwodzicielskie zakusy, żywio
nika. Teorje te nie wpłynęły zgoła na fakt, słać N eyrialowi tę kopertę, którą miał w tej
na względem jego siostry, które odkrył mu ' z którego jasno zdawał sobie sprawę pan chwili w swym portfelu, kopertę zaopatrzoną
był przed chwilą pan Jaffeux, nie usprawieJaffeux, że Gilbert pozostał w głębi swej isto w wyjaśniający wszelkie wątpliwości adres,
gnającej
trwogi,
dostatecznie
dliwiały
ty francuskim mieszczaniniem, zarówno w położony ręką pana Jaffeux, i zapłacić w ten
go teraz przez tę dolinę. Niepokoiła go inna swych obyczajach, jak i przez podświadomy sposób z obelżywą brutalnością dług, zacią
myśl: - Jeżeli Neyrial doprawdy zalecał się
sposób reagowania na wiele rzeczy, i wro- gnięty w okolicznościach, które natchnęły go
do Renaty, grając przedemną komedję, ja- dzoną potrzebę wzbudzania w bliźnich. sza- , przecież bezgraniczną wdzięcznością! A jekaż to z jego strony niska hypokryzja! Lecz
cunku dla swej osoby. Największą cnotę tej szcze nie wszystkie szczegóły były mu wtejeśli to nieprawda, coż ze. wstyd, że nie poszlachetnej, niesłusznie pogardzanej sfery dy wiadome„„ Przypomniał sobie także
wiedziałem wprost panu Jaffeux: to ja ukraspołeczeństwa, jaką jest mieszczaństwo, sta- ł chwilę, gdy Piotr Stefan - Gilbert nazywał
dłem broszkę„.
nowi nader skrupulatna honorowość w spra- go teraz zawsze w myślach prawdzi'wem
I przed oczyma Gilberta przesunęły się wach pieniężnych. Gilbert drętwiał na myśl, imieniem - wszedł do jego pokoju poprzedniego ranka. Jak to było niedawno.„ I po.1
~spomnien_ia! ~wiąza?e z •zagadką, ~em. dla I że po raz pierwszy odstąpił tak daleko od zawiedział:
mego bolesmeiszą, ze dowody przy1aźm ze sad honoru. Doprawdy nie poznawał siebie.
- Przychodzę pożegnać się z panem, Gilstrony tancerza były mu jedyną pociechą w Cóż było bowiem łatwiejszego, jak naprawić
ten czyn? Właścicielka broszki mogła przy- bercie. Opuszczam Medes Pałace.
ciężkiem przejściu ostatnich dni. Jak sobie
przypominamy, pan Jaffeux domyślił się w I puszczać, że niedokładnie przypięła ją do
- Czemu to?
pewnej chwili dramatu, rozgrywającego się l sukni i zgubiła w korytarzu. On, Gilbert,
- Czuję się nieco zmęczony. To ciężka
w duszy Gilberta.-Cóż za romanse wymy- ; mógł klejnot odnieść do biura hotelowego i rzecz, nasz zawód, wierzaj mi pan„. Sezon
powiedzieć, że go znalazł. Podobna myśl,
powiedział sobie natychmiast, gdy
ślam się kończy. Odpocznę kilka dni w Costetymczasem ten romans, to była rzeczywi- tak łatwa do przeprowadzenia, nie dawała belle. Lecz wyjeżdżam pod bardzo smutmu ani na chwilę spokoju podczas tych cięż nem wrażeniem„.
s!o-~ć ! P o czątkujący inspektor policji okazał
kich godzin, lecz od jej wykonania powstrzysię w tym wypadku domyślniejszym od sław
- Mianowicie?
nego adwokata. Przypomnijmy sobie jego mywał g9, jakgdy~y kusząca zjawa, obraz
- Ukradziono kosztowną broszkę lady
zielonego stołu w Kasynie, po którym prze- 1
słowa o tancerzu, gdy ten przyznał się do
· Ardrahan, którą zwykle nosiła przy staniku.
rzekomo popełnionej przez siebie kradzieży. chodziły z rąk do rąk ka:"'ty i banknoty. Je1 Tańczył pan z nią.
Czy pamięta pan ten
żeli sprzeda klejnot, który wart był znacznie
„Poświęcił się dla kogoś i jest z tego dumpiękny szmaragd?
tuczez
przeczuła
miał
policji
będzie
urzędnika
franków~
tysiąc
Intuicja
ny".
więcej, niż
- Owszem„. - wycedził Gilbert ,czując,
taj jakiś dramat, którego wszystkie sceny, go zapłacić dług i znowu spróbować szczę
ciało jego oblało s.ię nagle zimnym pojak
włącznie z ostatnią, o której Gilbert dowieścią. Nosząc , się tym zamiarem, Gilbert zatem.
dział się przed chwilą dopiero, przesunęły
irzymał się kilkakrotnie przed oknami skle- Broszka zniknęła, ciągnął dalej Piotr
pów z biżuterją w Heyres, badając przez szy1Ję teraz przi;d jego podnieconą wyobraźnią.
~ ceny te posiadały w oczach Gilberta okreby fizjonomie jubilerów, lecz natychmiast co- Stefan, a gdy przyszedłem do dyrektora poślone znaczenie, które utraciły w chwili rozwiedzieć mu, że wyjeżdżam, dał mi do zrofał się na myśl o nieuniknionem pytaniu:
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tei zniewagi. A Jednak ciężko mi jest wyjechać w podobnych warunkach„. Ale co panu się stało? - Nic. - Odpowiedział krótko Gilbert.
- Owszem, mój mały - rzekł Piotr Stef~, a s~owa jego, .w których zaznaczył róż
nicę wieku pomiędzy sobą, a Gilbertem
dźwięczały niezwykłą serdecznością. - Ni~
może pan znieść myśli, że jestem podejrzewany o podobny czyn, i wiem, dlaczego„. - A więc„. taki - zawołał Gilbert - to
jji. ukradłem broszkę i nie zniosę, by pana ob~inia~ol Zwrócę klejnot dyrektorowi i powiem mu wszystko! -

- A pańska matka, Gilbercie? Czy wymierzysz chorej podobny cios? A czy chce
pan, bym powiedział skąd, gdy dyrektor zakomunikował mi o kradziezy, zgadłem natychmiast, że to pan wziąłeś broszkę i jak
się to. stało? Bo przeżyłem kiedyś to samo.
Dzisiaj dowiedziałby się pan wszystkiego od
pana Jaffeux, który przebywa w tym hotelu
i jest pańskim znajomym. Byłem jego sekretarzem. Jak pan, grałem w karty i pożyczy
łem pieniędzy od kasjera klubu, podobnie jak
pan od urzędnika Kasyna, by grać dalej i
przegrać wszystko. Pan Jaffeux posiadał
w swojej bibljotece wartościowe książki.
Wziąłem je, jak pan broszkę z pokoju lady
Ardrahan. Ale książki łatwo spieniężyć.
Klejnot - rtie. Jest eś pan jeszcze w posiada~iu tej broszki powiedziałeś mi to przed
Zestawiwszy wszystkie fakty: znichwilą.
knięcie broszki, pańskie zwierzenia, widoczne podniecenie, które pa.ia trawiło, nie potrze..~owałem innych dowodów. Była to jakby moja historja, ten sam dramat, który zadecydował o całem mojem życiu„. I postanowiłem: przekonam si ę , czy on jest taki
sam, jak ja byłem, czy jest wart więcej, niż
świadczyłby jego postępek. Powiem mu, o
1 co jestem podejrzewany. Jeżeli jest nędzni
! kiem bez serca, będzie mu to obojętne. I w
I takim razie„. Jeżeli zaś ma serce w piersi,
wiadomość ta powinna go wzruszyć, i wzru~zyła ci~, ~ój b~e dny przyjacielu, a dlatego
Ja ?ratuię cię, Jak pragnąłem niegdyś, by
mme uratowano.„
Gilbert czuł jeszcze przyjacielski uścisk
jego cudownie litościwych dłoni. Dźwięczał
mu jeszcze w uszach braterski ton jego nalegań:

- A teraz, zastanówny się. Przedewszystkiem należy wszystko zataić przed matką.
Wziąłeś klejnot, by spłacić dług. Powiedz
mi, ile jesteś winien. Tym razem pożyczam
panu potrzebną sumę. Oddasz mi ją, !Ji.y
będziesz mógł. Co do broszki - to nie wystarczy zwrócić ją. Za wszelką cenę należy
uniknąć jakichkolwiek podejrzeń w stosunku
; do pana, Gilbercie. Daj mi tę broszkę - to
jedyna rada. Udam się z nią do komisarza.
Powiem mu poprostu, że spełniam czyjeś polecenie. On sam zwróci klejnot dyrektoro' wi. Ten ostatni i lady Ardrahan będą t.ak
szczęśliwi, że dam sobie uciąć palec, jeżeli
ośmielą się choćby pomyśleć o panu!

I

. I w dwadzieścia cztery godziny później
Gilbert otrzymał następujący liścik: „W szy- '
stko załatwione. Bądź zupełnie spokojny i
dotrzymaj obietnicy". Ta obietnica, było to
dane Neyrialowi słowo honoru, że Gilbert
nie dotknie więcej kart, o czem młody czło
wiek wspomniał adwokatowi. W jakiemż
uniesieniu dał był to słowo honoru! Gdyby
zrozumiał, otrzymawszy bilet Piotra Stefana,

że słowa ,~wszystko załatwione" znaczyły
ileż
„podałem się za sprawcę kradzieży",
serdecznych łez wdzięczności byłby wtedy
l?r~elał! A teraz cóż widział w pięknym ge~cte swego zbawcy, w pomocy pieniężnej z
Jego strony, w zapewnieniach o współczuciu?
:Łajdacki podstęp, by sobie zjednać jego, Gilbert~, a potem zmusić, lecz do czego? Czy
możliwe, że wspaniałomyślność Piotra Stefana kryła ponury zamiar uwodzicielski, zgodnie z tern, co powiedział pan Jaffeux i poCoraz
twierdziło jasno wyznanie Renaty?
in;ie obrazy przesuwały się przed oczyma
Gilberta. Przypomniał sobie, jak wraz z siostrą jechali na rowerach w towarzystwie tancerza, do którego Renata zwracała się z akcentem dziwnej pieszczoty w ółosie . Jeździ

li po wszy~tk~ch .okolicznych d~ogach, ot, i po
teJ, po ktoreJ Gilbert przechadzał się teraz.
Często wyprzedzał Renatę i Neyriala. O czem
że rozmawiali, jadąc za nim w prawdziwem
j sam na sam? Przed oczyma stanęła mu, jak
rozpromieniona
1 żywa, twarzyczka Renaty,
: zachwytem, który Gilbert przypisywał rado' ści ży~ia, wesołemu słońcu Południ a, lub swo
1
bodneJ rozrywce w tym pięknym klimacie.
I oto w tej chwili jasno widzącym rzutem oka
w przeszłość, który stwarza w nas nagle uczucie zupełnej pewności, pojął Gilbert prawdziwe znaczenie szczęśliwego uśmiechu i
wzruszonego spojrzenia siostry. - A ja nic
nie rozumiałem - powtarzał, jak matka.
}
c. n.1~

m.
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Czego musi się uczyc
aktor filmowy?

SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
od 1 kwietnia 1927 roku z siedzibą w Łodzi, ulica
Piotrkowska 110. Właściciele: ChaiD;1-Dawid Sz_ajn,
Szkolna 33 i Alter-Zelman Wołkostawski, PiotrkowNr. 11061/A. „Przemysł Jedwabny Vineta, wł.
ska 112, obaj w Łodzi. Spółka firmowa. Termin
Rotbard i Szparog". Prowadzenie wyrobu i sprzedatrwania spółki ustalony na trzy lata, t. j. do dnia 1
Firma istnieje
ży towarów ze sztucznego jedwabiu.
kwietnia 1930 roku z automtycznem trzechletniem
od 15 marca 1927 roku z siedzibą w Łodzi, ul. Gdań
przedłufaniem. Zarząd należy do obydwuch wspólniska 37. Właściciele: Hersz-Dawid Rotbard, ul. St.
ków. Weksle, czeki, indosy, wszelkiego rodzaju zoŻeromskiego 46 i Abraham Szparag, ul. Sienkiewibowiązania, pełnomocnictwa, prokury ·winny być podcza 33, obydwaj w Łodzi. Spółka firmowa. Termin
pisywane przez obydwuch wspólników ·łącznie pod
trwania spółki trzyletni z automatycznem trzyletniem
stemplem firmowym. Każdy ze wspólników upoważ
przedłużaniem. Zarząd spółki należy do obydwuch
niony jest samodzielnie podpisywać pod stemplem
wspólników. Własne weksle, umowy i wszelkiego
firmowym wszelką korespondencję, nie mającą charodzaju zobowiązania podpisują obydwaj wspólnicy
rakteru zobowiązań, oraz kwitować z odbioru koNatomiast każdy ze
łącznie pod stemplem firmy.
respondencji, pieniędzy, towarów od osób prywatwspólników !na prawo samodzielnie pod •stemplem
nych, banków i urzędów. Kady ze wspólników mofirmy: żyrować weksle, wystawiać czeki, podpisywać 1
cen jest upoważnić osobę trzecią do Zilstępowania
wszelkiego rodzaju korespondencję, pełnomocnictwa,
go i podpisywania wzamian niego pod stemplem firdokumenty, jak również kwitować z odbioru należ
mowym łącznie z drugim wspólnikiem. Intercyz nie
ności, przekazów, korespondencji zwykłej, poleconej,
zawarli.
Na mocy aktu
wartościowej, towarów i przesyłek,
Nr. 11071/A. „Hugo Forster". Pośrednictwo hanintercyzy ustalona została między wspólnikiem Rotdlowe. Firma istnieje od 1 marca 1927 roku z siebardem i jego żoną wyłączność majątku i wspólność
dzibą w Łodzi, ul. Cegielniana 13. Właściciel Hugodorobku. Pozostały wspólnik inter~yzy nie zawarł. j
Karol-F erdnyand Forster, Cegielniana 13 w Łodzi.
Nr. 11063/A. „Ferdynand Kramer". Szewc. FirIntercyzy nie zawarł.
ma istnieje od 1922 roku z siedzibą w Łodzi, ul. SienNr. 11072/A. „Szmul Kohn". Tkalnia. Firma istI kiewicza 83. Właściciel Ferdynand Kramer, Sienkieńleje od 1 lipca 1926 roku z siedzibą w Łodzi, ulica
i
wicza 83 w Łodzi. Na mocy aktu intercyzy ustalona
' Piotrkowska 85. Właściciel Szmul Kohn, Kamienna
została między właścicielem firmy jego żoną wyłącz
Nr. ·1 w Łodzi. Na mocy aktu intercyzy została ustaność majątku i wspólność dorobku.
lona między właścicielem firmy a jego żoną wyłącz
j
Nr. 11065/A. „Berta Goliert i S-ka". Sklep to- ność majątku i wspólność dorobku.
i warów bławatnych, wełnianych, półwełnianych, baNr. 11073/A. „Julianna Wajman". Sklep kolo! wełnianych i jedwabnych. Firma istnieje od 22-go
njalno-spożywczy. Firma istniej"e od 1920 roku z siet marca 1927 roku z siedzibą w Łodzi, ul. Główna 32.
dzibą w Łodzi, ul. Wizilera 12. Właścicielka JuljanWłaściciele: Berta Go'lfertowa, ul. Główna 32 i Józef
na Wajman, ul. Wiznera 12 w Łodzi. Intercyzy nie
Miller, ul. Nowo-Kątna 5, oboje w · Łodzi. Spółka fir1
zawrła.
mowa. Termin trwania spółki nieograniczony, z szeZakład
Nr. 11076/A. „Lucjan Pokornowski".
Zarząd
ściomiosięcznym notarjalnym wymówieniem,
elektrotechniczny. Firma istnieje od 14 kwietnia 1927
sprawami spółki należy do obu wspólników. Każdy roku z siedzibą w Łodzi, ul. Juljusza 33. Lucjan Poz nich ma prawo samodzielnie w imieniu spóiki podpi- kornowski, Juljusza 33 w Łodzi. Intercyzy nie zaśywać wszelką korespondencję, rachunki, pokwitowarł.
1 wania, czeki, dokumenty: otrzymywać należne spółce
Nr. 11077/A. „Tadeusz Rogowski i S-ka". Hur'. sumy i inny majątek, kwitować z odbioru korespon- ; towa i detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych.
· dencji, przekazów, przesyłek i ładunków; reprento- Firma istnieje od dnia 1 stycznia 1927 roku z sietować spółkę u wszelkich władz, prowadzić sprawy
dzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5• . Właściciele: Tadeusz
plenipotencje. Rogowski, Konstantynowska 20 i Jadwiga Rogowska,
sąd~we, wydawać w imieniu spółki
Wszelkie zaś pełnomocnictwa, prokury, weksle, akWólczańska 35, oboje w Łodzi. Spółka firmowa. Tercepty, indosy, kontrakty, umowy i zobowiązania pie·
min trwania spółki nieograniczony z 3-miesicznem
niężne, podpisywać winni obydwaj wspólnicy łącz
notarjalnem wymówieniem. Zarząd spółki należy do
nie pod stemplem firmy. Intercyz wspólnicy nie za- obydwuch wspólników. Wszelkie umowy, pełnomoc
warli.
nictwa i wszelkie zobowiązania winny być podpisyNr. 11066/A. ,,Szlama Pastawelski". Prowadze- wane przez obu wspólników łącznie pod stemplem
nie robót instalacyjnych. Firma istnieje od roku 1923 firmowym; zaś każdy ze wspólników mocen jest saz siedzibą w Łodzi, ul. Cegielniana 59. Właściciel modzielnie podpisywać dokumenty nie mające chaSzlama Pastawelski, Cegielniana 59 w Łodzi. Inter- rakteru zobowiązań pieniężnych; otrzymywać wszelcyzy nie zawarł.
kie należne spółce sumy i inny majątek; prowadzić
Nr. 11074/A. „Karol FoHter". Sprzedaż płytek, sprawy sądowe spółki. Reprezentowanie spółki wogipsu i cementu. Firma istnieje od 1 lutego 1923 r.
bec władz akcyzowych należy do Tadeusza Rogowz siedzibą w Łodzi, ul. Dębowa 3. Właściciel Karol- ' skiego. Weksli własnych spółka nie wystawia. InGustaw-Adolf Forster, Nowo-Pańska 148. Intercyzy tercyz wspólnicy nie zawarli.
nie zawarł.
Nr. 11078/A. „Tkalnia Mechaniczna „Przemysł
Nr. 11075/A. „Herman Futerleib". Sklep spożyw
Krajowy", wł. Berek Frajnd". Firma istnieje od 1
czy. Firma i~tnieje od roku 1911 z siedzibą w Ło kwietnia 1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska
dzi, ul. Anny 24. Właściciel Herman-Adolf Futer- 1 Nr. 106. Właściciel Berek Frajnd, Piotrkowska 114
leib, Anny 24 w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.

Lon Chaney w „Tell It To The Marines"
{Powiedz to Marynarzom) musiał się nauczyć wojskowej musztry 1 strzelać z trzechcalowej armaty, jak również z karabinu. Młod
szy oficer H. H. Hopple z morskiej załogi w
San Diego był nauczycielem Chaney'a. HoP.ple uczył Chaney' a i Hainesa musztry przez
dwa tygodnie, później nauczył ich obchodzenia się z karabinem. Chaney został uznany
za wyjątkowo uzdolnionego, został dopuszczony do złożenia egzaminu w Korpusie Marynarki i spodziewa się, że otrzyma rangę
kaprala.
Lon Chaney obecnie uczy się nogami rzucać noże, nogami używać widelca i noża, pisać, tasować karty i t. p. Te wszystkie zdolności musi posiąść dla odegrania roli kaleki
tiez rąk w nowym filmie „The Unknown".
Marion Davies nauczyła się pisać na maszynce, według wszystkich zasad tego fachu,
ponieważ wystąpić na w „ Tillie the To il er".
W „Red Mil" musiała nauczyć się „pływać"
w drewnianych butach. W „Beverly of Grau-1
stark" panna Davies musiała nauczyć się cho
dzić krokiem męskim, grając rolę młodego ,
księcia.

William Haines był zmuszony nauczyć
gry w piłkę nożną, gdy występował w
„Brown Harvard" i poznać zasady „baseball", gdy grał w „Slide, Kelly, Slide". Mike
Donlin, piłkarz z New York Giant, był jego
nauczycielem. W krótkim czasie Haines stał
się prawdz.iwym piłkarzem _i w niektórych
wypadkach prześcigał swego nauczyciela. .
Lew Cody uczył się sumiennie lokajstwa,
gdy występował w głównej roli „The Grey
Hat". Swoje zdolności zaczerpnął od prawdziwego lokaja, który za suty napitek, zapoznał go 'ak należy usługiwać, pisać rachunki
i z inny i sekretami sztuki „lokajskiej".
. Charles Delaney brał lekcje jazdy na motocyklu od prawdziwego policjanta ze służby
ruchu kołowego. Potrzebne było mu to do
roli „copa" w „Frisco, Sally Ley",
Tenen Holtz, grając starego krawca w filmie „Frisco Sally Levy" nauczył się prasować spodnie. Swoją praktykę zdobył w zakładzie krawieckim w Metro-Goldwyn-Mayer Studio, gdzie krawcy byli zachwyceni pojętnym uczniem.
Roy D'Arcy nauczył się wywijać batem,
podobnie jak Antonio Moreno, do sceny pojedynku na baty w „The Temptress". Pul·
kownik Fred Lindsay, znany ze swoich występów w cy!'_kach, zaangażowany był na nauczyciela. Według ich zdania nauka ta była
podobno najboleśniejszą w całej ich karjerze
P•
artystycznej.
się

Precz z pocałunkiem
W Paryżu powstała „Liga do walki z po·
całunkiem". Na czele lei organizacii stanęli

Prosimy o wpłaca
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liczni i znani uczeni. Prolesorowie Sorbonny
zredagowali szereg prospektów, których czytanie odbierze nawet najczulszemu amantowi
ochotę do całowania. W prospektach tych pocałunek został nareszcie zdemaskowany ;ako
największa klęska ludzkości. Bo chociażby
był najkrótszy, chociażby był jako tchnienie,
wystarczy, aby z jednych ust przenieść na ,
drugie niemniej niż 220 tysięcy bakteryj.
Poznano się na tem także i w Ameryce:
Ankieta statystyczna czikagowskiego urzędu
zdrowia dostarczyła dowodów, że niezliczona
ilość dzieci została na śmierć zacałowana
przez własne matki i to bynajmniej nie zaduszona w gwałtownych, uczuciem podyktowanych pocałunkach, ale dzięki bakterjom, przeniesionym z ust matek na usta dziecięce. Komisarz zdrowia w N ew Yorku stwierdza, że
niema idealniejszego wylęgowiska dla bakteryj, jak naszminkowane wargi kobiece. A bez
naróżowionych ust nie można sobie wyobrazić
kobiety współczesnej. Tymczasem najpięk
niejszy róź jest właśnie najbardziej dla bakteryj pożądanem żerowiskiem.
Także amerykańscy dentyści, najradykalniejsi w świecie, wmieszali się i swoje trzy gro
sze wtrącili do dyskusji. Nie plombuje się już
tam uszkodzonych zębów, lec:i: wstawia nowe.
Nie dlatego, aby mniej niebezpiecznym uczynić pocałunek, lecz dlatego, że ich zdaniem
wszystkie chor9by pochodzą od zębów.
Warto się zastanowić: czy pocałunek wart
jest 220 tysięcy niebezpiecznych bakteryj? W
wieku, w którym niema mieisca na sentymenty
i romantyzm - napewno nie, chociażby pochodził z najpiękniejszych ust.
aJOODOGIODDDODCIDDDODDODDDDDDCJDClCIOIJD
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Nr. 11067/A. „J. Boas - wł. Bracia Boas i
S-ka", Prowadzenie wyrobu i sprzedaży towarów
włókieniczych. Firma istnieje od 1 kwietnia 1927 r.
z siedzibą w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 33. Właściciele:
Szymon Boas, Piłsudskiego 6, Josek-Chaim Boas,
Abi:am
Błotna 2, Moszek Aronson, Narutowicza 17,
Boas, Stary Rynek 9, - wszyscy w Zgierzu i IcekHersz Boas, Cegielniana 53 w Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania spółki roczny z automatycznem
rocznem przedłużaniem, Zarząd spółki stanowią
wszysc y wspólnicy. Weksle, przekazy, czeki, żyra
(indosy) i wszelkiego rodzaju zobowiązania w imieniu spółki winny być podpisywane pod stemplem
firmy najmniej przez dwuch łącznie z pośród wspólników: Joska-Chaima Boasa, Moszka Aronsona i Icka-Hersza Boasa. Podpisywać zaś korespondencję,
podania- pełnomocnictwa, dokumenty nie mające
charakteru zobowiązań oraz kwitować z odbioru towarów, pieniędzy, przekazów, przesyłek, korespondencji zwykłej, poleconej i wartościowej i wszelkiego
rodazju dokumentów z instytucyj państwowych, komunalnych i banków. Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Nr. 11069/A. „Kirsz i Ingber", Wyrób i sprzedaż towarów włókieI).niczych. Firma istnieje od dnia
4 lutego 1927 roku. Wyrób towarów w Bełchatowie,
a sprzedaż w Łodzi, ul. Narutowicza 9. Właściciele:
Edward Kirsz, przy ul. Sienkiewicza 13 i Abram-Abe
Ingber, przy ul. Juljusza 15, obydwaj w Łodzi. Spół
ka firmowa. Termin trwania spółki roczny z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarzłt'd spółki należy do obydwuch wspólników. Weksle własne, cesje, czeki, przekazy, umowy i wszelkiego rodzaju zobowiązania w imieniu spółki winni podpisywać obydwaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmy. Natomia$t każdy ze wspólników mocen jest samodzielnie podpisywać korespondencję zwykłą, wartościową,
pieniężną, jak również kwitować z odbioru wszelkiej
korespondencji, przesyłek i dokumentów i podnosić
należnoś-;i w instytucjach bankówych, a w szczególności w Banku Polskim, Pocztowej Kasie Oszczęd
reprezentować spółkę
nościowej, oraz na poczcie;
wobec wszelkich władz państwowych i komunalnych.
Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Nr. 11070/A. „Lódzka zarobkowa fabryka trykotarzy i pończoch Dawid Szajn i S-ka". Firma istnieje

Sprzedaz
Nr. 11079/A. „Mendel Strykowski".
Manufaktury. Firma istnieje od 1910 r. z siedzibą w
Łodzi, ul. Piotrkowska 28. Właściciel Mendel-Wolf
Strykowski, Piotrkowska 38 w Łodzi. Na mocy aktu
intercyzy ustalona została między właścicielem firmy
i jego żoną wyłączność majątku i wspólność dorobku.
Nr. 11080/A. „Józef Aulich''. Sprzedaż artyku,
łów technicznych. Firma istnieje od 1902 r. z s.iedzi.
bą w Łodzi, ul. Południowa 4. Właściciel Józef Au•
lich Poludniowa 4 w Łodzi. Intercyzy me zawarł.
Nr. 11081/A. „Emma Koszade". Sklep spożywczy
i wyroby tytoniowe. Firma istnieje od 1 stycznia
1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Południowa 30. Właści
cielka Emma Koszade, ul. Południowa 30 w Łodzi.
Na mocy aktu intercyzy ustalona została między wła
ścicielką firmy i jej mężem wyłączność majątku
wspólność dorobku.
Nr. 11082/A. „Alfons Walter". Sklep spożywczy.
Firma istnieje od 1 stycznia 1924 r. z siedzibą w Ło.
dzi, ul. Gdańska 140. Właściciel Alfons Walter, Gdań
ska 140 w Łodzi. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11083/A. „Fabryka wyrobów pończoszniczych
Parisette, Juljusz Damm i S-ka". Fabrykacja wyroistnie, f::.ów pończoszniczych i trykotażowych. Firma
je od 23 marca 1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 136. Właściciel Leon Pluta, Wólczańska 140,
Dr. Juljusz Damm, Gdańska 28 i Izydor vel Judka
Traub, Przejazd 30 - wszyscy w Łodzi. Spółka firmowa. Termin trwania spółki nieograniczony z 6miesięcznem wymówieniem. Zarząd ~półki należy do
wszystkich wspólników. Weksle własne firmy winny
łącznie
być podpisywane przez dwuch wspólników
pod stemplem firmowym. Wszelkie zobowiązania,
.kontrakty, żyra na wekslach winny być podpisywane
przez jednego ze wspólników. Na mocy aktu intercy-zy ustaloną została między wspólnikiem Izydorem vel
Judką Traub wyłączność majątku i wspólność dorobku. Pozostali wspólnicy intercyz nie zawarli.
Nr. 11084/A. Zakłady Przemysłowe „Kartonaż",
Nowacki i Prusse". Przedsiębiorstwo wyrobów
kartonowych. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z
siedzibą w Łodzi, ul. St. Żeromskiego 52. Właścicie
le: Alfred Nowacki, Pomorska· 36, i Karol Prusse, St.
obaj w Łodzi. Spółka firmowa.
Żeromskiego 52, Termin trwania spółki określony został do 31 grudnia
wł.
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1928 r. z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zaobaj wspólnicy. Weksle, żyra
podpisywane przez obu wspólników łącznie pod stemplem firmy. Natomiast każdy
ze wspólników mocen jest samodzielnie: a) zawierać
i podpisywać umowy, kontrakty, wszelkiego rodzaju
zobowiązaina, czeki, pełnomocnictwa, kwity, · rachunki, oferty, bieżącą korespondencję; b) otrzymywać :
kwitować z odbioru korespondencji zwykłej, poleco
nej; wartościowej, pienięznej, przekazów, przesyłek,
ładunków ze . wszelkich instytucyj państwowych, komunalnych, prywatnych, a zwłaszcza z banków; c) reprezentować spółkę wobec wszelkich władz i osób
i prowadzić sprawy sądowe. Intercyz wspólnicy nie
zawarli.
rząd spółki stanowią
i prokury winny być

Nr. 11085/A. „Herman Kajzer i S-ka". Pracownia kopert. Firma istnieje od 1 grudni<il 1926 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Południowa 18. Herman Kajzer
vel Abramowicz, Połudnowa 18 i Jakób-Chaim Szarfsztajn, Pr. Narutowicza 40 - obaj w Łodzi. Spółka
firmowa. Termin trwania spółki trzyletni z automatycznem trzyletniem przedłużaniem. Zarząd spółki
należy do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowią
zania i umowy spółki, jak również akcepty, czeki,
przekazy i żyra winny być podpisywane przez obydwuch wspólników łączpie pod stemplem firmowym.
Natomiast każdy ze wspólników ma prawo samodzielnie podpisywać korespondencję bieżącą, zastępo
wać spółkę wobec wszelkich instancji sądowych i administracyjnych, udzielać plenipotencji, kwitować z
odbioru korespondencji zwyczajnej, poleconej, wartościowej, przesyłek, przekazów pieniężnych ze wszelkich instytucyj państwowych i komunalnych, a także
od osób prywatnych i z banków. Na mocy aktu intercyzy ustaloną została między wspólnikiem Hermanem Kajzerem a jego żoną wyłączność majątku i
wspólność dorobku. · Pozostały wspólnik intercyzy nie
zawarł.

Nr. 11086/A. „Mieczysław Weinberg i S-ka". Wy·
rób i sprzedaż knotów oraz tasiemek. Firma istnieje
od 1 stycznia 1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 86. Właściciele: Izrael Tobjasz Koemg, Piramowicza 3, Mieczysław Weinberg, Zamenhofa 11 i Anna
vel Andzia Wizner, Wólczańska 99 w Łodzi. Spółka
firmowa. Termin trwania spółki określony został do
dnia 1 stycznia 1932 r. z pięcioletniem automatycznem przedłużeniem . Zarząd spółki należy do Mieupoważniony
czysława W einberga, który wyłącznie
jest do wystawiania weksli własnych spółki, zawierania umów i wszelkiego rodzaju zobowiązań w imieniu spółki. Każdy ze wspólników mocen jest samodzielnie zyrować weksle, podpisywać p~zekazy, czeki, odbierać korespondencję zwykłą, poleconą, wartościową, przesyłki, towary, pieniądze jak od osób
prywatnych tak też z instytucyj bankowych, poczty,
P. K. O. z Banku Polskiego, otwierać konta, reprezentować spółkę wobec wszelkich władz państwo
wych i komunalnych i stawać w sądach. Na mocy
akt , intercyzy ustaloną została między wspólnikiem
Mieczysławem Weinbergiem i jego żoną wyłączność
majątku i wspólność dorobku. Pozostali ' wspólnicy
intercyz nie zawarli.
Nr. 11087/A. „Bracia Mozelsio", Wyrób i sprzeskór. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Fiszera 14. Właściciele: ChaimChil Mozelsio, Izrael Mozelsio, Szymliza Mozelsio i
Wolf Mozelsio - wszyscy czterej w Łodzi, ul. Fiszera
Nr. 14. Spółka firmowa. Termin trwania spółki roczny ,..z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd
spółki stanowią wszyscy 4 wspólnicy. Głównym kierownikiem spółki jest Chaim-Chil Mozelsio. Weksle,
przekazy, żyra i wszelkiego rodzaju zobowiązania
podpisywać winni łącznie pod stemplem firmowym
Izrael Mozelsio i Szymsza Mozelsio, zaś korespondencję, pokwitowania z odbioru należności, faktury, podania do władz i dokumenty nie mające treści zobowiązań ma prawo podpisywać każdy ze wspólników
samodzielnie, jak również każdy z nich uprawniony
jest do samodzielnego odbioru z wszelkich instytucyj
państwowych, banków i osób przekazów, przesyłek,
Intercyz wspól·
pieuiędzy, dokumentów i towarów.
nicy nie zawarli.
daż

Nr. 11088/A. „Pinkus Gerszon". Sprzedaż ma·
nufaktury. Firma istnieje od 1 lipca 1925 r. z siedziWłaściciel Pinkus
bą w Łodzi, ul. Piotrkowska 50.
Gerszon, Piotrkowska 50 w Łodzi. Intercyz nie za-

wad.
Nr. 760/B. „Polska Składnica Manufakturowa,
z ograniczoną odpowiedzialnością". Drobna
·sprzedaż manufaktury z siedzibą w Łodzi, ul. Połu
dniowa 18. Kapitał zakładowy 2.000 zł. podzielony
na 40 udziałów całkowicie w gotowiźnie wpłacony.
Zarząd stanowią: Hersz Kamieniecki, Główna 61, Moszek Niechcicki, Pomorska 19 i Jojne Brand, Pomorska 53 - wszyscy w Łodzi. Wszelkie zobowiązania,
umowy, a w szczególności weksle, czeki, pełnomocnic
twa i t. p. podpisuje Kamieniecki łącznie z jednym
z pozostałych wspólników. Podnoszenie pieniędzy,
realizowanie przewozów pocztowych i innych otrzymywanie przesyłek w:artościowych, towarów za frachtami i t. p. należy do Kamienieckiego i Niechcickiego
każdego z osobna. Zarządcy podpisują pod stemplem firtny. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoAkt spółki zeznany został przed natarjuszem
sc1ą.
Landau w Warszawie dn. 5 listopada 1925 r. Nr. 1359,
Czas trwania spółki określony został do 1 stycznia
1927 r. z warunkiem automatycztlego roc.:zncgo przedłużania z jednego okresu na drugi dopóki nie nastąpi na 3 miesiące przed upływem rocznego terminu
wymówienie notarialne ze strony k!<)rel!ollOlwiek !"
wspólników•

spółka

r

::>tr. 12
Nr. 11089/A. „Rachela Fajerszteio". Sprzedaż towarów kolonjalnych i owoców. Firma istnieje od 17
1 kwietnia 1927 r. z siedzibą w Łodzi, · uL Cegielniana
Nr. 47. Właścicielka Rachela Fajersztein, Cegielniana
Nr. 47 w Łodzi. Na mocy aktu intercyzy ustalona została między właścicielką i jej mężem wyłączność majątku i wspólność dorobku,
Nr. 11090/A. „Bracia Gelade i Rozenblatt". Fabrykacja wszelkiego rodzaju wyrobów włókienniczych
i handlu tymi wyrobami. Firma istnieje od 1 kwietnia
1927 r. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5. Właści
ciele: Abram Gelade, ul. Pr. Narutowicza 41, Szlama
vel Salamon Rozenblat, ul. Piotrkowska 311 i Izaak
Gelade, ul. Zawadzka 22 - wszyscy w Łodzi. Spół
ka firmowa. Termin trwania spółki dwuletni z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd spółki
należy do wszystkich trzech wspólników.
Weksle,
czeki, umowy, akty notarjalne i hipoteczne, prokury
i wszelkiego rodzaju zobowiązania winny być podpisywane pod stemplem firmy przez Szlamę vel Salomona Rozenblata łącznie z jednym z braci Gelade.
Natomiast każdy ze wspólników mocen jest samodzielnie podpisywać pod stemplem firmy wszelkiego
rodzaju korespondencję, nie mającą charakteru zobowiązań, indosy, rachunki i wszelkie dokumenty, jak
również kwitować z odbioru pieniędzy, korespondencji zwykłej, poleconej, wartościowej, przesyłek i towarów od osób i wszelkich instytucyj a także prowadzić sprawy sądowe. Na mocy zawartych intercyz
ustaloną została między wszystkimi wspólnikami a ich
żonami wyłączność majątku i wspólność dorobku.
Nr, 767/B. „Łódzka Huta Szklana „Geha", Spół
ka Akcyjna". Siedziba spółki jest w Łodzi przy ul.
Nowej 22/24. Celem spółki jest nabycie, rozszerzenie
oraz dalsze prowadzenie istniejącej w Łodzi huty
szklanej pod firmą „Łódzka Huta Szklana „Geha" Józef Birenbaum; spółka firmowa". Do zakresu czynności spółki należy·: 1) Fabrykacja wyrobów w zakresie
hutnictwa szklanego wchodzących z materjałów włas
nych i powierzonych, oraz sprzedaż tychże wyrobów.
2) Zakup i sprzedaż na rachunek własny, jak i komisowy surowców, półfabrykatów i wszelkich wogóle
artykułów, mających łączność z produkcją przedsię
biorstwa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000
złotych, podzielonych na 2000 akcyj po 100 złotych
każda. Akcje są na okaziciela. Zarząd spółki stanowią: Tadeusz Szulborski, jako przewodniczący Zarządu, Kościuszki 53, Józef Birenbaum, jako dyrektor
zarządzający, Szkolna 17, i Bernard Goldsztadt, Mo:łliuszki 5. Wszelką korespondencję, weksle, plenipotencje, urnowy, kontrakty akty hipoteczne i notarjalne czeki, pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji
kredytowych · podpisuje 2-ch członków zarządu, pod
pieczęcią firmy. Do odbioru pieniędzy, przesyłek ' i
wszelkich dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu. Przewodniczący Zarządu Tadeusz
Szulborski, i dyrektor zarządzający Józef Birenbaurn
mają prawo samodzielnego podpisywania, zgodnie z
§§ 41 i 42 Statutu. Spółka Akcyjna. Statut słfłki
zatwierdzony został przez Ministrów Przemysłu i 1Ian
dlu oraz Skarbu z dnia 24 lutego 1927 r. i opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 2 marca 1927 r.
Nr. 49. Akt organizacyjny zeznany został przed notarjuszem Janem Krzemieniewskim w Łodzi, z dnia
~ marca 1927 r. Nr. rep. 1488. Czas trwania spółki
nieograniczony.
Nr. 768/A. „La Soie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Prowadzenie zarobkowej tkalni i
wykończalni. Siedzibą spółki jest miasto Łódź, ul.
Podleśna 14. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000
zł. podzielonych na 100 udziałów po 50 złotych każdy.
Kapitał całkowicie wpłacony.
Zarządcą interesami
spółki jest Szachno Lewin, zaIJJ. w Łodzi, przy ulicy
Kilińskiego 86, który ma prawo w imieniu spółki podpisywać pod stemplem firmy: czeki, żyra, wszelkiego
rodzaju korespondencję i pełnomocnictwa adwokackie; kwitować z odbioru~ przekazów, przesyłek, towarów, korespondencji zwykłej, poleconej i wartościo
wej, pieniędzy wsze~ich należności, oraz dokumentów ze wszystkich instytucyj państwowych komunalnych, banków i od osób prywatnych. Zawieranie zaś
uinów wymaga pisemnej zgody zgromadzenia wspólni1.ów. Spółka z ogranicz:oną odpowiedzialnością. Akt
spółki zeznany został przed notarjuszem Janem Krzemieniewskim w Łodzi dnia 2 kwietnia 1927 r. Nr. rep,
1761. Termin trwania spółki roczny z automatycznem rocznem przedłużaniem.
Nr. 769/B. „Fabryka papieru kolorowanego R.
Prusse i S-ka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Prowadzenie przedsiębiorstwa przeróbki i
sprzedaży papieru. Siedziba spółki jest miasto Łódź,
ul. Żeromskiego Nr. 52. Kapitał zakładowy spółki cał
kowicie wpłacony wynosi 24.000 złotych, podzielonych
na 240 udziałów, po 100 złotych każdy. Zarząd spółki
stanowią: Feliks Winawer, Warszawa, Polna 6, i Hugo Strobach, Radogoszcz, ul. Skorupki 1 oraz zastępcy
ich: Winawera - Jakób Bochenek i Strobacha - Rudolf Prusse.- Wszelką korespodencję, za wyjątkiem
korespondencji, zawierającej zobowi,ązania spółki, pod
pisuje jeden członek zarządu pod stemplem firmowym,
lub zastępca. Weksle, czeki, żyra, pełnomocnictwa,
cesje, umowy i wszelkie zobowiązania winny być pod
pisywane przez obu zarządców, lub przez jednego
zarządcę i zastępcę drugiego :i:arządcy, lub wreszcie
przej': obu zastępców, zawsze łącznie pod stemplem
firmowym spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt spółki zeznany został przed notarjuszem

_ u.ma 22 maja 1927 roku.
K. Rossmanem w Łodzi dnia 16 lutego 1927 r. Nr. rep.
855. Termin trwania spółki 3-letni z automatycznem
3-letniern przedłużaniem.
Nr. 770/B. „Hurtownia

ukończenia szkoły rzemieślniczo-przemysłowej.

z ograni-

Hurtowa sprzedaż droż
jest miasto Łódź, ul. Ogrodowa
Nr. 9 (centrala); częściowy magazyn - Łódź, ul. Pół
nocna 4. Kapitał zakładowy spółki całkowicie wpła
cony, wynosi 20.000 złotych, podzielony na 2000 udziałów po 10 zł. każdy.
Zarząd spółki stanowią:
Henryk vel Chaim Szereszewski, Kilińskiego 89, Franciszek Falcman i Izrael Kutner, Zgierska 14 - w Ło
dzi. Wszelkie umowy, zobowiązania, czeki, indosy,
weksle, pokwitowania i wszelkiego rodzaju pełno
mocnictwa winny być podpisywane przez dwuch człon
ków zarządu pod stemplem firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt spółki zeznany został
przed notarjuszern Janem Andrzejewskim w Łodzi dn.
8 grudnia 1926 r. Nr. rep. i dodatkowo przed tymż'e
notarjuszem dnia 30 marca 1927 r. Nr. rep. 1813. Termin trwania spółki roczny z automatycznem roc2.11em
dży.

kształcącej państwowej lub prywatnej, przez Państwo
uznanej lub 7-iu klas szkoły powszechnej. Kandyda-

Wymienieni kandydaci składają egzamin sprawdzający z
języka polskiego, matematyki i rysunków odięcznych.
Dla kandydatów, którzy wymaganiom' egzaminu
sprawdzającego nie odpowiedzieli, istnieje przy Szkole Włókienniczej przejściowo, roczny kurs przygotowawczy, na który przyjmowani są na podstawie egzaminu sprawdzającego także kandydaci, posiadający
świadectwa ukończenia 3 klas szkoły średniej ogólno-

czoną odpowiedzialnością".
Siedzibą spółki

ci, którzy ukończyli 5 lu,b 6 klas szkoły średniej
ogólno-kształcącej państwowej lub prywatnej, przez
Państwo uznanej, są przyjmowani na kurs I bez egzaminu wstępnego.
Zapis rozpocznie się 1 czerwca 1927 r. Informacyj
udziela Kancelarja- Szkoły, Łódź, ul. Żeromskiego 115
w godzinach od 10 zrana do 12 w południe.
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f\dministracja: Warszawa, Boduena 1.
Eg.z:emplar.z: okazoW'y na żądanie gratis.
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Nr. 771/B. „Towarzystwo Przemysłowo-Handlo
we Block-Brun, Spółka Akcyjna" Siedziba spółki jest
w Warszawie, przy ulicy Nowosenatorskiej Nr. 2, oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 125. Celem spółki jest
przejęcie i dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa istnie
jącego pod nazwą
„Skład Artykułów Specjalnych
akt. Nr. 257 1927 r.
T-wa J. Błock - Reprezentanci na Królestwo Polskie
Krysztof Brun i Syn'', oraz wyrób i handel mebli biuOgłoszenie.
Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy „Przę
rowych, dźwigów, wag, maszr,n, kas kontrolujących,
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
dzalnia Zarzew„ Łódź, Napiórkowskiego 46, na mocy
aparatów i innych tego rodźaju artykułów. Kapitał
A. Łagodziński, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Kiliń
art. 502 i 503 K. H. zawiadamia wierzycieli upadłej
zakładowy spółki całkowicie wpłacony wynosi 800.000
skiego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. ogła
firmy, że sprawdzenie ich wierzytelności w obecno:
złotych, podzielonych na 40.000 akcyj po 20 zł. nomisza, że w dniu 31 maja 1927 roku _od godziny 10-ej
l
i
·
.
ś
ci
Sędziego
Komisarza
odbędzie
się
w
dniu
28
maja
nalnej wartości każda. Zarząd stanowią: Wiceprezes
rano w Łodzi, przy ulicy Głównej pod Nr. 1 odbędzie
Juljusz Błock. Okólnik 9a, członkowie: Kazimierz .r. b. w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w
się sprzedaż przez licytację ruchomości, należących
'toazi
(Pańska
115)
o
godzinie
12
w
południe.
Brun, Trębacka 4, Wiljam Hirszfeld. Okólnik 9a, Stedo Bolesława Widawskiego i składających się z 400
fan Brun i Jan-Ignacy Majewski, Koszykowa 41 Syndyk tymczasowy masy upadłości
kszeseł giętych, ocenionych na sumę 1200 zł.
wszyscy w Warszawie. Zastępcy: Wacław Brun,
„Przędzalnia Zarzew"
Łódź, dnia 14 maja 1927 r.
Piękna 4 w Warszawie i Henryk Brun (nieobecny).
Komornik A. Lagodzińskl.
Adwokat
Emil
Montlak.
Komitet wykonawczy stanowią: Stefan Brun i JanIgnacy Majewski. Zarząd zastępuje spółkę wobec
władz i osób. W szelką korespondencję podpisuje jeden zarządca, lub zastępca. Weksle, czeki, pełnomoc
nictwa, urnowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne, oraz ż'ądania zwrotu sum z instytucyj kredytowych podpisuje dwuch zarządców albo jeden zarząd
ca i jeden zastępca, lub też dwuch zastępców. Do
inkasowania należności za towary, do odbierania z
W mieshicac:h letnich - czerwcu, sierpniu - tylko 500 stóp sześc:. liczyć
poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów, a z kolei
bE:dziemy po zł. 10.-, podobnie jak w roku ubiegłym, nadwyżkę zaś
i komór towarów dostateczny jest podpis jednego zarządcy, zastępcy lub osoby do tego upoważnionej. Pro
z ustępstwem 20 proc.
kureniami są: Stefan Goniszewski, Marszałkowska 9
Dotychczasowe opusty - przy zużyciu miesięcznem do 25,000 stóp sześc.
i Jerzy Bertoldi, Hoża 22 - obydwaj w Warszawie.
zostają tern samem zniesione.
Każdy z nich ma prawo podpisywania łącznie z jedZarząd Gazewni Miejskiej w Ładzi.
- 93 nym z członków zarządu, lub zastępców. Spółka Akcyjna. Statut spółki zatwierdzony przez Ministrów
Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, opublikowany został
w Monitorze Polskim z dnia 17 lipca 1922 r. Nr. rep.
159. Akt organizacyjny zeznany został przed notarjuszem Henrykiem Dąbrowskim w Warszawie z dnia
12 października 1922 r. Nr. rep. 1419.
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Gotujcie na gazie!

z. niżka

Zródłn

ODEZWA INSTYTUTU MESJANICZNEGO.
Zbliża się 150-ta rocznica urodzin Hoene-Wroń
skiego, wielkiego filozofa, matematyka i oświeciciela
ludzkości. - Instytut Mesjaniczny w Warszawie, który już wydał główniejsze dzieła H. Wrońskiego zamierza wydać w najbliższym czasie inne dzieła z zakresu
filozofii jibsQlutnej. Lecz dotychczas w literaturze polskiej
nie było pracy, wszechstronnie traktującej podstawowe odkrycie H.-Wrońskiego, Prawo Stworzenia. Praca taka świeżo ukazała się we Francji p. t.: L'Armature Metaphysiqu etablie d'apres La Loi de Creation
de Hoene-Wroński", autor tego dzieła, Francis Warrain, okazuje, że H.-Wroński dosięgnął szczytów wiedzy ludzkiej i swem Prawem Stworzenia zapewnia
postępy myśli ludzkiej na długi okres czasu.
Chcąc przyśpieszyć wydanie tego dzieła w polskim przekładzie, Instytut Mesjaniczny otwiera prenumeratę na dzieło i zbieranie ofiar na to wydawnictwo. Przy niewielkim nakładzie cena egzemplarza
(zawierającego 350 str. dużej 16-ki' w prenumeracie
wyniesie 20 zł. (2 i pół dol.). Do dzieła dołączona
będzie lista prenumeratorów i ofiarodawców, którzy
przyczynili się do wydania tego dzieła, rozsławiają
cego w całym świecie cywilizowanym imię genjalnego
naszego rodaka.
' Zapisy na przedpłatę przyjmuje Członek Instytutu
Mesjanicznego Paulin Chomicz (Warszawa, Piękna 68,
m. 7) (godz. 5-7) oraz Bank Tow. Spółdzielczych w
,W arszawie, ul. Jasna Nr. 1, conto Instytutu Mesjanicznego.

PAŃSTWOWA SZKOLA WLóKIENNICZA

W LODZI.
Państwowa Szkoła Włókiennicza w Łodzi z wydziałami: przędzalniczym, tkackim, farbiarsko-wykoń

czalniczym i mechanicznym przyjmuje na kurs I kan-.
dydatów, posiadających świadectwa ukończenia 4-ch kl
szkoły średniej ogólnokształcącej państwowej lub prywatnej, przez Państwo uznane, albo 7-miu klas szkoły
powszechnej. Pozatem do Szkoły Włókienniczej
przyjmowani są kandydaci, posiadający świadectwa

'Redakcja I ildmlnlstracja w Łodzi, ul. Piotrkowska 85, t~l. 45-50
Oddział redakcji i administracji w Warszawie, Wilcza 16, tel. 305-07
„
,,
„
w Poznaniu, Skarbowa 7, tel. 28-58
Reda!dor i wydawca: J>awel ZWlino-

Drożdży, spółka

Nr. 21

zakupów i dostaw dln przemysłu.

Budowlane materJa.!!

Księgi handlowe I przybory piśmienne

ROSICKI, KAWECKI i S„Ka, l.ódi, ul. Przejazd Nr. 21
teL 18-47 i 7-70.

A. L OSTROWSKI,

Budowlane

Lódź, Piotrkowska 55, tel 3-54,
35-40. Fabryka ksiąg handlowych i skład

przedsiębiorstwa

•

tel U-37.

B-cia SUWALSCY, Łódź, Golca IJ. Dojazd kol. elek.
do ul. Zgierskiej 144 (na lewo). Wszelkie okucia do drzwi i okien.

Pasy do maszyn

Lódź,

----~~~-------

źródło

REMUS J.LEE:SANDER. Łódi, Wólczańska Nr. 1H,
tel. 43-37. Pasy skórzana transmisyjne fabryki
„Temler 1 Szwede" w Warszawie.

Farby, pokosty I lakiery
ROSICKI, KAWECKI i S-ka,
tel. 18-47 i 7-70.

Lódź,

JAKÓB SKARZYŃSKI, l.ódi, llilińslliego 201. P11sy
.
transmisyjne, troki i wszelkie wyroby rymarsko·
siodlarskie.

al. Orla Nr. 17,

·

Gumowe wyroby I azbestowe

Łód:l,
W ólcza:ńaka Nr. 16',
Ob icia dla szarpaków Schlrpa.

Okucia budowlane

Sienkiewicza 39, tel. 24-47.
zakupu żARóWEK ELEKTRYCZNYCH wszelkiego rodzaju.

Najtańsze

piśmiennych.

REMUS ALEKSANDER,

Elektrotechniczne P!,Zedlięblorstwa
„ELEKTRON" -

materjałów

Obicia do maszyn

NESTLER i FERRENBACH, Łódź, al. K'.arolewska
Nr. 41, telefon 15-59.
PLAESCHKE B-cia, Łódź, Nawrot 43/47, teL 50-65.
Prz 'edsiębiorstwo Budowlano-Sztukatorskie.
FRYDERYK STARK, Lódź, Pomorska 37, tel. 37-72.
Predsiębiorstwo budowl. i mech. stolarnia.
1

ceny;

1

1. SUDAK, Łód2, CG!gielniana M 62, tełe~on 5·!3

Wyrób nowych pasów i wszelka naprawa.
ADOLF BOKSLEITNER i S-ka, S. z o. o., Lódi,
Piotrkowska 149, tel. 14-ł9. Poleca opony saPowroźnicze zakłady
mochodowe i rowerowe „Michefin"--C;,Dunlop": : KRiiGER KAROL, Lódź, Piotrkowska 130, tel. 16~37;
Firma istn. od 1862 r. Wykonuje wszelkie roGumy pełne „Dunlop". c'eny-kO'Dkureocyjne:
boty w zakres branży wchodzące.
„ENERGJA" Biuro Tech., Lódź, Piotrkowska 56, teL
HENRYK KUNIG i S-ka, Lódź, Napiórkowskiego 119.
14-33. Artykuły techn., węże, płyty, masywy do
TeL 50-95. Wyrabia wszelkie artykuły wchosamochc;dów ciężarow., szczeliwa, pasy, armadzące w zakres powroźnictwa.
tury Klingera, wszelkie wyr. gumowe i azbeRadiotechniczne art)•kuły a iri~talatj_!
stowe oraz fibra. Wyprzedaż wiedeńskich pła
;;\DJO, Łódż, Cegielniana 26, tel. 56·59. Budov.:a
szczy j.umowych.
i reperacja aparatów i anten.. Ladowame
Izolacje lfotł6w I rur
11kumulator. Ceny konkurency1ne.
Inż. K. RATHE. Wyłączna komisowa sprzedaż EdROSICKI, KAWECKI i S-lla, Łódź, al. Przejazd Nr. 21
ward Epsiein, Łódź Narutowicza 18, tel. 13-73,
tel. 18-47 i 7-70.
Radjo aparaty i wszelkie części.
PLAESCHKE B-cia, Lódź, Nawrot 43/47, tel. 50-65.
„N AT A WIS", , ŁóDź, Ul. PIOTRKOWSKA 152,
Przedsiębiorstwo Budowlano-Sztukatorskie.
tel. 42-20.
Kotlarsko-mledzian.!._Z~łady
Inż. J, REJCHER i S-ka, LODź, Piotrkowska 142,
K. o. WITTKE, Łódi, ul. ł\ndrzeja 62, tel. 52·86 I
tel. 15_ •
57
Piece kąpielowe.

ł
„
Strona ogłoszeniowa dzieli się na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
11 C
eny ogiOSZED: wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
j
I szpalcie. Drobne 10 gr. za wyraz. Ogłoszenia w „Żródle Zakupu" 3 zł.' za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł

Odbito w Drukarni ~aństwowej w Łodzi, Piotrkowska ~·

17327

