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b1iki sowieckiej, działającego pod firmą spół- I
ki handlowej 11 Arcos" wkroczyła nieoczeki-1
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całym gmachu najskrupulatniejszą rewizję.
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patrzony samolot jednopłatowiec. Przy ste- skie , przeleciały północny Atlantyk, lądując 1! wany ani zbadany, a już z tego, co zdołano 1
rze kapitan Lindbergh, młody 25-letni lot- ~o drodz~. na wyspach w pobli~u Isl~ndji i 1 przejrzeć, shyierdzono niezbicie, że przed- 1 TRAGEDJA.
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st:i.tm 1akcję szpiegdwską i propagandę komunisty- 1 NA SUSKIM SZLAKU •
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zenitu, samolot Lindbergha przeleciał nad ropeiskiego od połudmow?-amerykansk1ego
. Na zasadzie te~o mateqa~u, Anglia ofic)al- I „~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
najbardziej na zachód wysuniętym cyplem wynosi jednak tylko 2.200 km. ·
.Na bezśredniej przestrzeni pomiędzy New pie zrywa w:szelkte .stosu!1ki dyplomatyczne I
kontynentu amerykańskiego i od tej chwili
1 gospo.darcze z ~owte:tam~, wydala z: swego I Genewie, gdy wołał: 11 Rosja potrzebuje kreprzez 24 godzin leciała ta zabawka rąk ludz- Yorki~m a Paryżem, .mierzącej ok.oło 6.000
.wszy.stk~ch .pla- dytów, kredytów i jeszcze raz kredytów!"
kich nad oceanem, zdana na łaskę i niełaskę km. mkt dotychczas me odważył s1ę ~ próbo- t~rytorJum !un~cio~ar,us~ow
1
Wszystko to jeśli nawet stało się bez nate hkwiduJe.
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jej
żywiołów. A na pokładzie
W Moskwie zapanowała silna konsterna- szego udziału i bez naszej wiedzy, dotyczy
den jedyny człowiek. Jakby wysłany przez nieszczęśliwi lotnicy francuscy Nungesser i
Coli. Odlecieli z Le Bourgel dnia 8 maja b. r. cja, tern silniejsza, że tak szybkich i tak ra- . nas jednak bezpośrednio. Z jednej strony wyludzkość na rekonesans w tajemniczy świat
dotychczas niema żadnej wiadomości o ich dykalnych wystąpień rządu angielskiego nie- padki wAnglji i nowy kurs polityki angloi
nieożywiołów niezbadanych, nieznanych,
losie. Przedtem jeszcze przygotowywał się spodziewano się tam. Samowładców rosyj- francuskiej stwarzają dla nas bardzo poinyślkiełznanych.
Po dwudziestu czterech god~inach, gdy w do tego p~elotu jeden .z .lotników amerykań- skich opanowała megalomanja. Po zdławie- ną konjunkturę, którą bezwzględnie wyzyEuropie znowu słońce poczęło czylić się ku s~ic~, ale w. czasi~. prób z samolotem, spe- ~u wszyst~ich pow~t.ań we własnym. kraju, skać należy - z drugiej strony musimy być
zachodowil a w Ameryce zbliżało się połud- c1.alnte d?. teJ podrozy skons~ruowa~y~ 1fległ I>O utop1eruu w krwi 1 .terorze wszelk1~h od- przygotowani na wiele niespodzianek ze str-0nie, s~molot Lindbergha przeleciał nad gra- meszcz~shwemu. wypa?kowt: .Trzer mru . a- ru~hów kont~re~olucyjnych, korzystając z ny sąsiada wschodniego, który pokornie i
spokojnie wyrokom londyńskim się nie podda
nicą lądu europejskiego nad zachodniem wy- ; merykanscy lotnicy, m1an?w1c1e Byrd, ktory ogoln?europeiski~go kryz~u gospod~rczego
Charakterystyczne odgłosy słyszy się z
brzeżem Irlandji. Po kilku godzinach, 0 dzie- dotp.rł SW;ego ~zasu do .h1~guna . połnocn:go, P~~o1enne~o, P?htycy sow1e~cy zdołali wmóniec. Tam zapanowała konsternacja nieNic
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Lindbergh wylądował
w Le Bourget. Przestrzeń dzielącą New- wań. Byrd m,1ał w czasie prob wyiadck, a ich Jaki' prawowtty!!h władcow Ros11 a bez stwo nici łączy Berlin z Moską obecną, bary ork od Paryża przeszło b.000 kilometrów dwaj ostatni nie mogli się co .do terminu pogo nawiązania z nimi przyjaznych stosunków i dzo woj ownicze i agresywne elementy stoją
śojuszów, kryzys gospodarczy nie może być u steru Rzeszy niemieckiej, która znalazła się
pokonał Lindbe;gh na swoim samolocie ~ dzić.
Lot Lindbergha był niespodziewany. Mło- pokonany•.. Europa tak dalece uwierzyła tym nagle wobec alternatywy: z Rosją ,czy z Za~iągu 33 godzin.
Pierwsza podróż człowieka z Europy do dy ~en lo.t~k ~decyd~wał się na lot ~-. ostat- tez.?,m m?s~iewski.m, że przez pe.wien. cz~s chodem'?
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my już na dni, Lindbergh daje początek nowej kilome~!ow. Tem w1~kszy Jest Jego tnumf i ~w1c! a ~awet zdradzano ~chatę. do ?oJnego
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Zrozumiały jest tedy zapał'
Przedewszystkiem kilka cyfr charakteryaby rząd angielski, ma1ący przect~ sobie po*
sienie ludzkości na całej ziemi, gdzie tylko
.
stycznych:
t~zną Labour Party, .od~osz~cą się z .symp~NOWY FRONT ANTYBOLSZEWICKI.
dotarła wieść- o tem nowem .zwycięstwie
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Niedawno temu Risaliśmy o wskrzeszaniu przy. k~zdei. sposobnos:i nawiąz~ma z mm osób, głosowało ogółem 395.795 osób, od głowiem czyn Lindbergha nie jest rekordem
sportowym, ale stanowi nowy etap, nowy ka- sojuszu, jaki łączył Francję, Anglję i Amery- I przy1acielsktch stosunkow - wdzięczną zr~- sowania wstrzymało się 224.390 osób, czyli
mień milowy na drodze rozwoju ludzkośd, kę w czasie wojny światowej. Po zawarciu szt.ą z~ P0 I? 0 C:• okazaną prz~z ~oskwę streJ- 36 procent uprawnionych. Głosówało zatem
na drodze, którą kroczy człowiek, aby stał pokoju sojusz ten przestał istnieć, a wszelkie . kującym gorn.t~om - odwazył si~ .na tak ra- tylko 64 procent.
List wyborczych zgłoszono 26, mandaty
się tern, czem Bóg chce, aby był: perłą i ko- próby w kierunku wznowienia sojuszu fran- ' dyk.~lne. k~okt 1 na taką zaczep~os.c. ~onster.:
uzyskało 8 list. Głosów nieważnych oddano
roną stworzenia; na. drodze ku wyzwoleniu cusko-angielskiego i wzmocnienia go fórmal- nacJt teJ. me .mogą zamask~wac 11 ZYw.10 łowe
się z pod przemocy żywiołu i własnych sła- nym traktatem kończyły się niepowodze_. a~t~~ngielski.e demonstr'.'lcJ~, organizowane 66.575. Głocy te padły prawie wszystkie na
unieważnioną · listę komunistyczną Nr. 10.
niem. Rezultatem tych niepowodzeń jest o- w roznych miastach rosyjskich.
bości i ułomności.
Największa ilość głosów, jaka padła na
Zwrócono się przedewszystkiem do FranCzyn Lindbergh'a odrywa naszą uwagę besny układ stosunków ·politycznych w Eulistę, było 118.6~3 na listę ~r .12 (Nat'.
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kłamliwie „ludzkiemi" nazwanych. Ten je- nie dla siebie nowopowstałych państww Eu- z toczącemi się od dłyższego czasu rokowa- j listę Nr. 2 (P. P. S.), 40.673 na listę Nr. 25
den człowiek w królestwie nieujarzmionych, ropie środkowej. Pod wpływem Francji po- niami francuslfo-sowieckiemi. Uderzył po- t (t. zw. „Obóz Majowy") i 39.392 na listę Nr.
16 (zjednoczeni żydzi narodowi).
wszechpotężnych żywiołów, ' tak straszliwie wstała mała ententa i rozw.ijały się stosunki dobno w najczulsze miejsce - pokazał perJeśli weźmiemy pod uwagę głosy, oddane
samotny tam w górze, oko w oko z bezmja- francusko-polskie. Z drugiej strony Anglja spektywę odzyskania przez obywateli i rzą'd
lisię komunistyczną, to lista komunistyna
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sum,
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nie i atmosferze, uzbrojony tylko we własną wszystkiem zaś we Włoszech i'na Węgrzech. giś rządom carskim. W odpowiedzi usłyszał czna byłaby z rzędu trzecią, która skupiła
Ta walka o supremację polityczną na kanty- kilka dyplomatycznych komunałów i grzecz- na sobie największą liczbę głosów.
odwagę i niedołężne dziełko rąk ludzkich, to
Pozostałe listy skupiły na sobie mniejsze
nencie euTopejskim pomiędzy Francją a An- ności, a w prasie francuskiej wyczytał, że
cudów,.
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które wzbudzają w nas wiarę i krzepią otu- glją prowadziła prosto do· riowej katastrofy Francja, nie zrywając formalnie stosunków- ilości głosów, uzyskując od 2 do 7 mandatów.
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chę, że ludzkość idzie naprzód, ze zrywa pę- wojennej. Na Bałkanie 'już zaczęły pojawiać nikłych zresztą - z sowietami, solidaryzuje
Pomijając narazie głosy komunistyczne,
się z nowym antysowieckim kursem polityki
ta grzechu pierworodnego, przykuwające ją się pierwsze iskry. · · · ' · · ·
uderza bardzo znaczna ~bstynencja wyborWypadki w . dalekfon Chfuach 'spowodo- angielskiej.
do ziemi, że idzie ku swemu szczytnemu poców. Należy bowiem uprzytomnić sobie, że
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Lindbergha W Ameryce,
czyź~ie największE'.,g 0• na zi.e~ .mate;jali~mu, doznała szeregu poraźek w Chinach i ·zagra- 1 szość z<1;równo w parla~encie jak i w społe- państwa, posiadającej z natury rzeczy ludw .teJ r~ekomo naJWtększ:1 swiątynt cielca żone zostały bardzo 'poważnie infetesy an- czeństw1e. We FranCJt · także ewentualna , ność politycznie bardzo uświadomioną i rozz~otego. . G~y samolo~ Lm.dbergha. oderw~ł gielskie, a także i ame.rykańskie w tym kra- dywersja skrajnych elementów radykalnych budzoną, chociażby dlatego, że ludność ta
się od ziemi na nowo1orskiem lotnisku, mt- ju. W Anglji zrozumiano, że cios chiński wy- na rzecz sowietów nie będzie ·miała widoków na każdym kroku styka się z polityką. Dalej należy uprzytomnić sobie, że agitacja
ljony głów. pochyliły się, a .~sta szeptały go- f mierzyła w pierwszym rzędzie ręka moskiew wywarcia wpływu na politykę rządu.
Stoimy u progu bardzo· waznych wyda- przedwyborcza prowadzona była tymrazem
rącą mo~ht~ę. A gdy nu1ał gr11;~ce , lądu . ~ka. Szereg okoliczności, , towarzyszących
a~erykanskte~o. w ~owo-.Funlan~J~ ludz!e na wypadkom w · Chinach potwierdził ·to najzu- · rzeń. Wojny z tego nie będzie, prócz chy- w takiem tempie i z takim rozmachem, jak
- ba walk domowych w Rosji. Zanosi się jed- nigdy dotychczas w Polsce, że czyniono
ultc.'1;ch klękali t gł<;>sno się mod.!1h„. Wiado- pełniej.
Anglja znaną jest z t,ego, że .upokorzeń i nak na realizację w wielkim stylu i konse- wszystko, aby ludność zwabić do biur wybor
mos~ o w~.l~dowamu w Pa!'Yzu, .Ameryka .
przyJ~ła htctem w dzwony 1 dziękczynną klęsk nie przebacza i że„. ostateczrlie zawsze kwentną idei starego tygrysa Clemenceau: czych. Z wyborów celowo robiono w prazwycięża. Przynajmniej dotychczas tak by- otoczenia• Rosji bolszewickiej drutem kolcza- sie jakieś widowisko, jakąś sensac.ję, aby wy* * *
modhtwą.„
wołać zbiegowiska przed biurami wyborczeło. Bez poparcia Francji żadna akcja anty- I stym, aby zaraza bolszewicka spaliła się do
. · · mi. I pomimo to tylko 64 procent uprawnioogniu.
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powiedni. EkspeTymenty bolszewickie po- wać. Jeśli stolica w ten sposób okazuje swopropozycją odnowienia sojuszu. Francja proryką:
1
W roku 1919, dnia 14 i 15 czerwca, dwaj . pozycję przyjęła. Wizyta prezydenta Francji chłonęły prawie całe bogactwo ruchome na- j ą niechęć do wyborów i nieufność co do po1
anglicy, Alcock i Brown, przelecieli ocean Doumergue'a w Londynie była uroczystą rodu rosyjskiego. Bez pomocy obcej Rosja żyteczności rezultatu wyborów, to jak zachowa się ludność całej Pblski w razie ewenpogrąży się w wiry kryzysu gospodarczego,
.
Atlantycki pomiędzy Irlandją a Nową Fun- 1 inauguracją tego sojuszu.
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landją na przestrzeni 3.040 kilometrów
tym samym roku amerykanin Read przeleciał czyć z błyskawiczną szyłikością. Do londyń- rość była w głosie delegata sowieckiego na samorządu wzbudzają zresztą zawsze silniejz Nowo-Funlandji do Lizbony, l.ąduj~. :w. ~o- sk\~ . przedstawicielsta handlowego repu- międzynarodowej konferencji gospodarczej w sze zainteresowanie wyborcy, gd~ -„ o
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Nr. 22

„PRAWDA" z dnia 29 maja 1927 roku.

Str. 2

CZYNNIKI POLITYKI PAŃSTWOWEJ
sprawy najbliżej go obchodzące - wybory
do Sejmu i Senatu stanowią już kwestię czysto partyjną. Z tego należałoby wyciągnąć
odpowiednie wnioski.

* * *
warszawskie były

wyborami poWybory
litycznymi i z góry wiadomem było, że z wyników wycią~ane będą wnioski polityczne w
sensie nie lokalnym, ale ogólnym. Nie było
dla nikogo tajemnicą, że wybory te mają dać
podstawę do oceny wpływów t. zw. „Obozu
Majowego", że będą uważane za próbę sił i
obrachunek, ile jest po tej, a ile po tamtej
stronie. Niektóre pisma stawiały kwestję zu„
pełnie wyraźnie: pisano ,że wybory te odbywają się pod hasłem: z rządem, czy przeciw
rządowi. Rozważania, jakie czyta się w p.rasie po wyborach, najzupełniej potwietdzają,
że tak a nie inaczej wybory te rozumiano
wszędzie. Prasa socjalistyczna stwierdza z
nieukrywaną radością, że rezultat wyborów
wykazał, iż rząd ma bardzo wąskie oparde
w społeczeństwie i że społeczeństwo niedwuznacznie oświadczyło, iż niechce tego, co jest
, ,
· mowi,
·
p rasa opozyc11„ praw1cowe1
·
o b.cenie.
że oparcie, jakie posiada rząd w społeczeństwie zwęża się do szerokości klingi szabli.
Czy w tych warunkach.' gdy. ws~ystko ~o
tak łatwem było do przew1dzema, me nalezy
uznać za błąd i brak konsekwencji wystawienie listy Nr. 25. Lista ta była listą tych
wszystkich żywiołów, które z pobudek ideowyc.h pop~:ły przewrót majowy, uzna~y _jego
~onie~znos.c 1 obecny stan rzeczy u~a.zaJą za
Jedynie z interesami Rzeczypospoltte1 zgodny. Z listą tą sympatyzowała n'1.wet „Prawica Narodowa" i jeśli publicznie nie przyłą~~yła się do ~ei~ to. ~ylko dlatego, że dall;?
JeJ ~o zrozu.m1erua, lz w. walce wyb?rczeJ,_
gdz~e chodzi o po~yskanie Iilll;S, będzie ~acze1 przeszkodą. n.tz pomocą, 1ako stronn1ctwo przedstawicieli górnych warstw posia-

1

może eksportować płody ,

Znanem jest ogólnie orzeczenie Goethego:
ffPowiadają nam, że liczby rządzą światem.
Prawda jest jednak, że liczby wskazują, jak
świat jest rządzonym".
Słuszność tego poglądu sprawdza się namacalnie w jednej z dziedzin gospodarki w
Polsce.
Większość społeczeństwa polskiego jest
tego przekonania, że Polska jest krajem wyjątkowo bogatym we wszoelkie dary przyrody i że tylko 1' akieś licho stoi wiecznie na
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rolnicze?

Bilans z trzech lat na 1-go stycznia 1927
roku - 379 tysięcy tonn.
Ten sam wynik

GOSPODARCZE

I ZAGRANICZN

„

złu~zenie

Szkodliwe
Czy Polska

SPRAWY

POLITYKA

można otrzymać następu

cęm rozumowaniem: Zbiór ziemiopłodów w
przeciągu trzech lat równał się 40.357 tys.

tonu. Import 1.436 tys. tonn, raz;i!1n 41. 793
tys. tonn. Eksport wyno$ił 1,672 tys. tonn.
Pozostało dla konsumpcji 40.121 tonn, Zapotrzebowanie 40.500 tys. tonn. Brak 379 tys.
tonn. Niedobór ten obciążył pierwsze pół
rocze 1:J27 roku.

I

płace

sobotnie

W prnemyśle łódzkim rozgorzały wznie·
cone przez związki robotnicze spOi"y o wymiar zapłaty za pracę w soboty. Robotnicy
domagają się pełnego zarobku dziennego, jak
za 8 godzin pracy - przemysłowcy zaś odmawiają temu, obstając przy zapłacie tylko
za czas przepracowany, t. j. za 6 godzin.
Na tem tle powstały w· ostatnich dniach
zatargi po fabrykach, nawet takich, które
stosują zapłatę za 6 godzin już od dłuższego
czasu, bo już od kilkunastu miesięcy.

Wprawione w szerzenie najjaskrawszej
przeszkodzie ku ujawniehiu się tych bogactw
W pierwszym kwartale 1927 roku impor- demagogji związki robotnicze pozorują przykraju. Szczególny optymizm przejawia się towaliśmy ziemiopłodów 168.474 tonn, eks- tern walkę nakazem obrony zdobyczy, do
w poglądach na stan rolnictwa i bogactw ' portowaliśmy 58.411 tonn. Przywóz przewyż- których zalicza!ą również _i ~· Ż'jV· sobotę. ai:ileśnych. Gdy pewien optymizm w postaci sza wywóz na 110.063 ton~. Niedobór z ro- gielską, i rówme wrzaskliwie, Jak kłamhw~e
insynuują, że odmow~ zapłaty za 6 godzin
ku 1926 wynosił 379 tys. tonn, pokryto 110 pracy, jak za 8 , stanowi zamach J?rzemysłowt wiary, •łub nadziei na przyszłość jest bodicem
z romantycznym tys. tonn, brak 269 tys. tonn, co przedstawia ców na tę właśnie ~~obycz. „Nie d~my s?I dodatmm, zarozumiałość
nawet odcieniem nietylko może, ale jest za- ! równowartość tłuszczów - a tylko tłusz- bie wyrwać soboty! , krzyczą~ św1adon;i1e
. bójczą dla rozwoju i postępu każdego kraju. czów brakuje - w ilości około 4 tysięcy tedy łącząc skrócony .cz?-s pracy ~, wymiak
, · · · k'Ik
Pragniemy tut ·
~zbu.dzic w ?1aaJ poswięctc 1 a uwag rze O· , tomi. Na pokryde tego importowano tłusz- rem zapłaty za nią, ustłu1ą
.
~e są ofiarą
przekonanie,
robotniczych
sach
roślinnych
i
zwierzęcych
jadalnych
czów
mym naszym bogactwQm rolnym.
bezprawia, a w opinji publiczne), że prz~Opierając się na teorji kolorycznej odży 5·557 tonn.
]
mysł nie uznaje krótszego czasu pracy w dniu
wiania, która służyła za podstawę polityki
Zasadniczo więc jeżeli podział produktów sobotnim.
aprowizacyjnej we wszystkich państwa<:h, bio
I jedno i drugie stanowi grube fałszowa•
chociażby w przybliżeniu prawidłowym,
być
· · kt · d
· · · · t
rących udz~ał
. , ,1 .w w.oi~e swia .owei 1 ora a- moglibyśmy powstrzymać już czasowo im- nie prawdy, gdyż 6-godzinna praca w sobo.
: 1.a moznosc ostągmęc1a zwycięstwa nad Niem port i eksport ziemiopłodów.
ty jest powszechnie w przemyśle przestrzegali cami,. nakazując entencie stosowanie metody
Jak słabym jest stan naszej gospodarki na, co zaś do zapłaty, to już Sąd Najwyżs~y
walki aż do wycieńczenia, oraz na podstawie ' rolnej świadczy namacalnie ten fakt, że nad- ustalił autorytatywnie, że „żadna ustawa nte
mówi, że za 6 godzin pracy w sobotę należy,
empirycznie sprawdZ-Ouych danych rofeso~
miar urodzaju•w roku 1925 i 1926 pokrył nie- tyle płacić, ile za 8 godzin w inny dzień".
p
· .
'k
p
rów Czu
prowa, ostm owa 1 mnych, autor dobór z roku 1924 z nadwyżką zaledwie 879 Zatem 0 jakiemkolw1ek bezprawiu mowy. być
. . .
runieiszego artykułu obliczył rozmiar zapo- tys. tonn. czyli że rocznie przeciętnie może- nie może.
dających.
Przewrót majowy zrozumiało społeczeń- trzebowania produktów ziemiopłodów dla
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
my wywozić zaledwie 293 tysięcy tonn, co w
stwo jako c:zynny p;o.test przeciwk? .sejmo- przekarmienia ludności i zwierząt domowych I
wartości wynosi około 90 miłjonów zł?tych związki robotnicze jak najlepiej zdają sobie
władztwu ~ partYJmct~u, pogrązaiącemu w Polsce. Ponieważ niema rozbieżności wiel-1
z tego sprawę. Bo .tylko dl~tego wyb~ały
pełnowartościowych.
.
· ·
bi'
Rzeczpospolitą w otchłan nędzy gospodar.;. ki · · d
eJ ~tę zy„o iczemamt dokonanemt na pod
czej, niesnasek i waśni wewnętrznych, osławalkę strejkową zatnlast drogi sądo~eJ, l~~ą
nastęna
Nie '@OŻemy nie zwrócić uwa<Si
0
zalecało lDl Mim' dla rozstrzygnięcia sporu
biającemu jej powagę nazewnątrz i bezpie- stawie teorJI kolorycżnej i obliczeniami Jn"Of. ,
•
•
zasadniczych
fakt.
cze1'istwo granic, zagrażającemu ustrojowi Czuprowa i Postnikowa, więc w celu skróce- pUJący
. elemen-1 s t ers tw o p racy. ZnaJ·ąc dobrze tenor decy.
. trzech
. . Z
,
orzeczenia Sądu Najwyższego
społecznemu: Hasło przewrotu:. sanację mo- nia obliczeń zastosujemy dane opracowane tow odzywiama: białka, tłuszczu 1 węglowo- du'ącego
danów, białko odgrywa najpoważniejszą ro- z kwietnia 1924 roku, wiedzą aż za dobrze,
ralną, rozumiało społeczeństwo Jako walkę z 1 przez ni<.:h
,
, . .
W k .'
rozwielmożnionem partyjnictwem, nieprawo-1
lę. Białko jako takie nie może być skom- że na drodze sądowej oczekiwać ich może
raiu ~ l?dn~sctą 1 bydłostanem takim pensowane ani przez tłuszcze, ani przez wę„ tylko ·klęska, woleli więc podjąć próbę wyścią i zapoznawaniem najżywotniejszych in- .
teresów Rzeczypospolitej na rzecz korzyści Jak Polska, tlosć niezbędnych ziemiopłodów glowodany. Ponieważ pszenica zawiera naj- walczenia z~płaty za wolne ?d phracy 2 gohi ambicyj klik i osób. Idea wzmocnienia wła- dla przekarmienia ludności i zwierząt domodziny sobotme przez stosowarue c aotycznyc
.
. .
.
dzy wykonawczej,. a ogranicze~ia wpływów wych wynosi 450 klg. rocznie na głowę ludno w1ęce1 białka (w mące pszennej 13,8%, w mą-t 'ków podeJ'mowanych codziennie w róż- 1ne
'
s reJ godzinach,
· t nych
· chl e b pszenny ies
· · 6 ,8 proc. ), więc
·
więc czyniących norma
p I , ce zytmeJ
1d · ·
Se1mu znalazła memal entuziastyczny od- ści Przyjmui·ąc obecni
e za u menie w o ..
•
dziwęk.
chlebem przyszłości i kraje bogate w psze- funkcjonowanie zakładów przemysłowych
·
· ł o d ow,
·
· · t onn ziem1op
' 1·1 oso
sce na 30 mi1Jonow
.
.
. skupiać
metylDokoła rządu poczęły się
niemożliwem.
nicę mają przed sobą przyszłość krajów eks'
przekarmienia wynosi
dla
ko zorganizowane grupy, ale całe odłamy spo potrzebnych
Temu przeciwstawia przemysłu swe staekoczynnik
rolę
tu
Odgrywa
portujących.
13,500.000.
najróżniejsze,
reprezentujące
łeczeństwa,
iż ponosząc konsekwencje drożyzny
nowisko,
zasianej
powierzchni
Jednostka
nomiczny.
często najsprzeczniejsze interesy i ten- . . Znając rozmiary urodzajów oraz eksportu
I
pszenicą daje więcej białka, niż taka sama produkcji naskutek skr~conego czasu . p:a~y!
t
dencje społeczne, widząc w nim przedstawi- 1
mipor u możemy zbi ansować stan gospo- · d
cielstwo interesów państwa, z którymi
podrazac 1e1
może w .dodatku Jeszcze
·
· innym
·
h ni· zasiane)
·
.
~
z.b o- · n:e
Je nos tk a pow1erzc
prz~z płacenie za czas nteprzepracowany,
•
•
• .
•
wszystkie inne interesy muszą być uzgodnio- darki rolnej. Bierzemy okres trzechleini, t. j. •
1
rok 1924,• 1925 i 1926. Dane co do zbiurów f zem, me wyłączając ryzu. (WyJątek ku.~u- czego, zresztą żadne obowiązujące u nas prane albo podporządkowane.
wo od' niego nie wymaga.
rydza).
„Wiadomości Statystyczzaczerpnięte z
* *
Przy szerokim rozmacllu naszego prawo·
Przeciętny zbiór pszenicy przed wojną i
Przewrót majowy wysunął jako jeden z nych", łącznie z otrzymaną przez nas ilością
obraz:
następujący
dają
lonn
pracy trudno wymagać, by przemysł
dawstwa
każde
na
obliczeniu
w
po wojnie światowej
naczelnych naprawę Sejmu, jako reprezentacji społeczeństwa, powołanej do rządzenia
1000 mieszkańców w tonnach wynosił w róż- samorzutnie prześcigał przepisy obowiązująpaństwem przez stawienie ustaw obowiązu
ce. Te zaś odnośnie ~oboty nakazują tylko
,
BILANS GOSPODARCZY Z!EMIOPŁODóW nych krajach:
jących. W tym kierunku dotychczas bardzo
z y czas pracy, czego przemysł wbrew
króts'
Zbiór pszenicy na kaida
Rok i924 Rok ,925 Rok 1926
alarmom demagogji, roąotnikom !?Y.najmniej
mało uczyniono i z największem zainteresoteoo mieszkańców w tennach
Kla11yt!kącja
Tysięcy Tys~icy
Tysl~cy
.Nazwa krajów
•
Rok
Rok
Rok
to1rn
ton
ton n
waniem oczekuje społeczeństwo w jaki spoodb'1era.
01e
1925
rn22
i91s
ziemiosób rząd zamierza ten postulat zrealizować. 1. Zapotrzebowanie
51
32,7
71,7
płodów dla pi:zekarmie•
Niemcy
! • •
Grupy, które wystąpiły z listą Nr. 25 uznają
30
44,9
40,1
lui!ności i zwierząt
nia
•
Anglja
najzupełniej konieczność tej naprawy j przy
ua::x::x::JCLlLDtDJt:IOClOL• x:Daannnna u1 • • • • 1
50
30,4
56,8
, , , . . 13,500
domowych
Austrja
13,500 13,500
każdej sposobności dają temu wyraz, pod230
168,6
218
tej
w
ziemiopło<lów
Zbiór
Węgry
kreślając bankructwo istniejącego stanu rze228
168,9
219,5
Francja
liczbie i ziemniaków w
czy. Dlaczego więc brały udział w wybo70
77,0
65,9
ja
Dan
i
zbot~
na
przeliczeniu
'
rach 7 Rząd Marszałka Piłsudskiego do prze51
38,7
54,2
Belgja
zasiena
potrąceniu
po
'
prowadzenia swoich planów naprawy ustreju
113,3
170
168,3
.....
wy i)
Włochy
10,201- 15,886 14,270
Rzeczypospolitej tej demonstracji nie potrze1

!

l
I

I

.. .

.... .

.

..

3. Przewyżka urodzaju
+2,386
4. Niedobór urodzaju
.-3,299
5, Import ziemiop:odów ·
mąki
. +328 +654

bował.

Zdaje się nam, że grupy te powinny były
wobec tych wyborów zachować najbezwzględ
niejszą neutralność, aby opozycji zarówno z
prawej jak i z lewej strony nie dawać najmniejszego pozoru do wciągania rządu w
zgiełk walk partyjnych. Takie stanowisko
grup bliskich rządowi podzieliłaby znakomita
większość ludności stolicy, dając tern samem
wyraz zaufania do rządu i jego planów.

*

6. Nadmiar
7. Niedobór
3, Eksport

+254

..,
. . . .-2,971 + 3,240

+ 1,024

~414

-565

-693

. -3,385

+ 2,675

+331

Bilans roczny

•

Rosja
Stany Zjednoczone
Argentyna
• , , ,_
Kanada
Indje Brytyjskie
Polska (na terenach obec•....•
nych)

+ 770

* *

Sześćdziesiątsześć tysięcy głosów komu.
istycznych? Jeśli w tem niema więcej, niż po
łowy kartek oddanych właśnie dlatego, że

Ilość ziemniaków, podlegających przeróbce
)
na spirytw;, krochmal i inne wytwory nie potrącono, I
dlatego też nie obliczono w~rzyw.
....,.., w a•w
m
MPW@i&
1

215,2
225,9
1057,6
875,3

220,4
652,5
1238,1

313,4

313,0

112
130
658
1272
279

50

4-0

50,2

Na podstawie przytoczonych danych moż
na powiedzieć a priori, że Polska nie może
być zaliczoną do krajów eksportujących psze
nicę przy obecnym stanie kultury rolnej.

J asnem się staje że tylko naprężona i ceIowa praca w kierunku podniesienia pozio:numer ten był unieważniony, a więc przez lumu wydajności gleby i organizacji gospodarki
dzi, którzy przyszli do biur wyborczych tyłko z ciekawości, a głosować niemieli zamia- . ----~-------------- rolnej, może rozwiązać problemat eksportu
ru i aby upozorować swoją obecność w loka- cenę i świadczyłby o tern, że w masach odiach wyborczych rzucili do urn kartki nie- czuwać się daje głód idei, zdolnych wzniecić ziemiopłodów.
A jednak, nie powinniśmy zapominać, że
ważne (dobrze był'oby ogłosić wykaz, ile z fanatyzm. N~razie bardzo byłoby poźąda.
tych kartek było ręcznie napisanych, a ile nem, ~by stw1erd~oi:y został procent ~ar~ek l od stanu .gospodarki rolnej zależy przyszłość
druko~anych, a yrięC: rozdanych l?rzez agita- z wypisaną ręczrue i wydrukowaną dz1es1ąt- J
J nasza.
torów 1 w organizaC)ach komunistycznych), ką komunistyczną.
Stefan Kader,
to fakt ten zasłu2iwałby na obszerniejszą o-
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W dn. 5 maja odbył się bankiet wydany,
przez klub Społeczno-Polityczny na czesc
prof. E. Wittiga (znanego mistrza dłuta), z
okazji mianowania go członkiem Akademj~
Francuskiej. Prof. Wittig jest pierwszym
tego zaartystą polskim, który dostąpił
szczytu.
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„PRAWDA" z dnia 29 maja 1927 roku.

Nr. 22

Na Bliskim Wschodzie rz niedawnej, a Jedn,ak

. Podstawy politykl i dyplomacJI
p\ństwo

reprezentuje, jest dla każdego·- · dyploinaty przymiotem mezbędnym.
. Choisent utrzymywał, że prawdziwa z~.ol:
ność dyplomaty polega na tefu, ażeby umiec
wypowiedzief ostrą ·nieraz prawdę, byle z
pewnylll'I' wdziękiem. . „Polityka zewnętrzna
- powiada Cambon .:.__ nie jest sprawą sentymentu, lecz umiejętnością wyzyskania faktó:w bieżą -11 na korzyść stałych- praw, na
których o, -~i a się życie . narodu. Prawa te,
zakreślone dzlejami, - są najwyższym interesem narodu; są niezmienne i nie zależą od
nas: jest to jego przyroda, położenie· geograficzne i charakter narodu".
·
Z tego punktu Widzenia możha P?Wiedzieć, że hisforja powtarza się: FranC)a ~d
wieków broni Renu i · nad- Marną wcale me
zakończyła tej walki, a Polska od siedmiu
wieków walczy z powstrzymaniem zalewu
krzyżackiego na n :-,sze ziemie. Tylko z dalekiej perspektyw) "iożna dostrzec ki~r.unek
dziejów. Fakty zmieniają się, ale pohtyka
musi być niezmienną, bo inaczej istnienie naPomijając cały aparat współczesnej dy- ·
plomacji, o którym bardzo zwiEfźle pis_ze rodu jest zagrożone. ·W tym kierunk? dyCambon, pragniemy w · związku z obiema plomacja musi wytrwale wspierać. poh~ykę.
Jak życie wewnętrzne narodu, tak 1 polityka
książkami zwrócić uwagę na charakter dyma
tradycje dziejowe, których bezkarplomatów wogóle.
ni·e swoje
z"aden naród lekcewazy·ć nie może. Tem
- Jules Catnbon, członek akademii francuskiej, a ostatnio ambasador Francji w Berii- ·
nie, przed wojną, w 1914 roku, wydał niewielką, ale bardzo mądrą książkę o dyplomacji i dY'plomatach. (Jules Caitlbon - "Le
Diplomate" - Paris - Hachette). Nie bę- ·
dziemy zastanawiać się szczegółowo nad tą
książką, chociaż nie możemy nie zwrócić uwagi czytelnika na dzieło o wiele obszerniejsze, a poniekąd ciekawsze, które ukazało
się przed 100 laty - w roku 1830 - równocześnie w Paryżu (Firmin Didot) i w Marsylji (w drukarni Feissat i S-ka) w roku· 1830.
Przypisywano je Adamowi Czartoryskiemu,
dawnemu ministrowi Aleksandra I. Autor
tego dzieła, zatytułowanego uEssai sur la
Diplomatie" analizuje dyplomację współ
czesną jemu, a kończy rozprawą o tern, jaką
dyplomacja być powinna. Jules Cambon pomija natomiasl zupełnie przeszłość, a wychodzi z tego punktu na jakim Czartoryski - a
taki domysł autorstwa, dający się wysnuć · z
całości dzieła, jest słuszny , - s~ę zatrzymał.

I

wymaga
dyplomacja,
La Bruyere nazywał dyplomatów , bez większej
·
, d ostrożności
· t 1- b
be
przeciwnika
naro jes
s1a szy
c war.unki i ja.ko.
ogródek kameleonami z powodu przystoso- 1 im
Przeci'wnik
narzuca
mu wo
·swoi· e·
wywania się d o czasu i ok o1icznośct.
'b 0 wanerr 0 s'rodka ucieka się do
. Wł nści, I d
wy zarzut nie w tem jednak, ·tkwi, gdyż złym arbitrażu,
o wypro do pośrednictwa,
5
' okazuje niby
byłby politykiem; a gorszym jeszcze dyplo- chęci ·najlepsze do zgody, ale przyjmie tył.ko
matą, ktoby ze sprzyjających okoliczności takie warunki, jakie w danej chwili będą dla
nie korzystał, ale w tern, że niesłusznie przy- . ·niego najdogodniejsze. , Poddając się arbitrapu~zczał, .iż ~etem k:iżdei, P?lityki jes;t oszu- j żowi, p'e wny jest poparcia ~ędz~ó:V! któ:zy w
kac przec1wmka, a n:ie dac ~ię osżukac same- sprawach P'olityczn:ych na1częsc1ej stoJą - po
mu. Byłoby to wszystko Jedno ·co sprowa- stronie silniejszej, lub wydają pityjskie wyrodzić znaczenie polityki ·do sprytnego oszu- 1 ki.. Wszelki arbitraż jest pułapką dla dyplostwa. Na takie określenie pozwala do pew- 1 m~ty, który w ta~i.c~ wypadka.c~ zdaje ~~ój
nego stopnia dwoistość charakteru ra·s y an- i egzamin zdolnosci 1 do1rzałosc1. . Arbttrąz
glo-saskiej, któryby można· nazwać faryzeu- jest wprawdzie w stosunkach międzynaroszowskim. Nie ulega wątpliwości, że taką cl;owycli· niezbędny, ·a le. nigdy pratrie na kok t k
l 't k
b ·
1· I ' · ·
d
rę ac ąwłasnej,
po 1 y ę,prowadzi·
poz aw10ną
O)a nosc1
miłości
dzisiejsza
Rzesza1 rzyść słabszej strony rue wypa a.
niemiecka. Do Ligi Narodów wchodzą pod
W nas;z~ch cza$ach mówi się często o · ar·
· me·t o.d zie
· za.ła t wie·
hasłem pokoju, a za jej progiem rozpocz_y- bitrażu, ja 9 naj lepszeJ
nają politykę mącenia pokoju. Podpisują nia sporów, ale mało zwraca się uwagi na to,
traktaty, których nie chcą wykonać, przyj- że potężne państwa albo nie życzą sobie podmują zobowiązania dziś, ażeby jutro publicz- dawać się arbitrażowi, gdy wiedzą zgóry cze- 1
nie powiedzieć, że one są nie <lo przyjęcia. . go chcą, alb.o tY:lk~ zmuszają słabe :państwa _.
Stają się przemocą właścicielami cudzej do arbitrażu. · Nie 1est on wynala.zk1em na- .
własności, gdy są zmuszeni zwrócić ją - u- szych-czasów. Stara rzymsk~ poHty~a po~łu.gi
ważają to za krzywdę własną.
wała się' arbitrażem, zńlu~zaJąc do niego, Jako
pewnego ródzaji.( przewidzianego swego z:'lY
Dyplomacja nie może ogi:aniczać się tyl~ cięstwa. Nieustępliwą okazywała się w wieiko do stosunków z ambasadorami; uprawia kich sprawach, ale , robiła ~ał~ us.t~p~tw~,
ją pod kieru;ikiem i .wpływ~m rządu cały ·~a~ j ab:y zachować pozory spraw1edhw.osc1 1 me
ród, prasa, mstytuCJe publiczne,
naw~t kmo ; drażnić zbyteczQie milości własnej strony
1

I

Dążenie państw europejskich, mające na
celu przy zawiera~u tra~tatu. lo~ański~go 1
wciągnięcie w orbitę swej pohtyk1 Turcję i
uniemożliwienie jej przyjęcia udziału w koncercie prżebudzających się ludów Azji, poniósły całkowitą porażkę. ~u~ o~ roku 19~3
nowa Turcja jest teren~ sc1.erającyc~ si~
wiajemnie wpływów so~e~k1ćh z Jedne)
strony i państw t. w. kapitalistycznych z drugiej. ~e ost;~tnie nie 2:dołały,, ze ;względu. ~a
różnob1eżnosc swych 1µteresow 1ak rew1z1a
granic mandatu syryjskieg~, , Ira.ku, .e~t. zdobyć się na jednolitość . swe) poh~yk1 i wys.u:
nięGie -konkretnych pos.tulatów.. Z. drugiej
strony wszelkie łączne ich po~u~1ęcia są parali-żowane przez kontrposuruęcia przed~tawiciela Sowietów, posiadającego daleko idące wpływy na. rząd republiki tur.eckieJ. Wpły
wy te datują się od czasu naw~ązania stosunków dyplomatycznych pom1ęd~y n?~~
Turcją a Sowietam~ i P?~ocy ud.z1eloneJ ie1
w ·w ojnie turecko-greckie). ..TurCJ~ rozum~e,
że zawdzięcza swe odrodzenie pohtyc~ne ie dynie .pomocy Sowietów. Dl~tego te~ rząd
angorski, rozumiejąc, _ że Sow_1ety są Jedy~ą
oporą bezpieczepstwa P.rzed ewentual.nos.cią
ingerencji jej bliższych i da~szyc~ sąs1a~ow,
· · t kt t b p1eczenstwa i dla
zawiera z nimi ra a ez.
.
zacieśnienia stosunków ekonomicznych
trakk h d 1
t cz
tat handlowy.·
oma
, t stosun
· Tac ·a YP
wysuwaySo t wami b urcJ . bron, zanych z innem1 pans
·wiety jako swą arczę 0 ronną 1
-

w

czepną.

Sowiety ze swej strony, prowadząc politykę- przyjaźni i zbliż~mia, dą~ą d.o celu wskazanego Rosji przez Piotra Wielk1ego-ot~ar:
tych wrót z .Czarne~o ~orzi:·. ~ele polityki
sowieckiej ruczem się me rozmą od. przedwojennych dezyderatów rządu ~ar.sk1ego. I
wogóle- dla każdego rządu rosy1skiego kwe-

stja władania cieśninami j~st pro?lematem o
zn.aczenm: Maiąc ten s~m
cel Sowiety obrały 1ednak mną drogę do ieńo urzeczywis'
tni·eni'a, -"droń~ pod.obną d:o
p5rzvięte1·
w pol1·tyce .t~or"e5n1a
swe) heń.5emo,
...
1
·i
w
Azi'i,
Mianowicie
po
przebud.
zent? d~:
111
cha narodowego Turcji,· po u d zie1emu Je j
środków do walki, po stworzeniu nowego
porządku rzeczy Sowiety za?ezpie~zyły sobie tam wpływy we wszystk1;h dziedzinach

pierwszorzędnym

l
,
.
,
.
l
tak sc1~le łączy s1ę I

z dyplomac1ą, ze tylko na gruncie praktyc7„
nych układów lub stosunków dostr.zec mozna linję graniczną. J eże 1.t d yp 1omaC)ę francuską można nazwać wytworną pod względem
formy, często. impu_lsywną w kie.~unku szlachetnym, angielską - pasywną 1 wyczekującą, włoską - imperjalistyczn:ą w znaczeniu staro-rzymskim, to polit_yka i dyplomacia dzisiejszych Niemiec jest ·brutalnie agre- sywną, obłudną i szukającą okazji do kłf>tni:
Fryderyk II utrzymywał, że sztuka pohtyk1
P oleńa
nie na tern, ażeby tworzyć powo.dy
5
· u_m1;1ę„me
· · ł • wydo pertraktacji, lecz aże by .Je
zyskać. Do teg·o potrzeba małeJ na pozor
rzeczy: taktu i zręczności prze d e~szy~ tkiem. Dzisiejsi politycy i dyplomaci mek 1: .z k ?nt ra h en t amieccy
używają
w ~tosun
mi
metod
zastraszania,
pogrozek
1 obłudnych

wykrętów.
Mówić co

innego, a

·
•

być zamknięte dla innych państw. Rozuzachodniej E~ropy st~rają się przez lekceważenie pohtyk1 zagraru:znej Turcji zmniejszyć znaczerue WJ?ły~ow
miejąc ·to, państwa

. .

układow

hczyc me ·mozna.
zdaje się być elementar~,
polityki, jak i ,dyplomac)t.
nie znaczy zdac się na ła

Często
szczerość,

zbytetzn~ paplanie biorą za
ale chyba tylko ludz~e n~i~ni,
zręczny dyplomata podnieca tak1~go zortc:dziubka, ażeby z niego prawdę wyłuskac.
Równie niedorzeczną jest druga ostateczność, której także ulegają częst? młodzi .dyplomaci: jest t0- pokrywanie się. zbyt~em
Pogróżki, bez względu na t~ gdzie, przez
milczeniem luL półuśmiecl).em, który ntE;raz kogo i jak są wypowiadane, rue należą do
więcej powie na niekorzyść ~ypl??Iaty, ni~:
~ohrych metod dyplomacji.
by moŻ•' on pragnął. ~prze1mosc, ła~wo~c l
R. G.
towarzyska, grzccznośe. 1 częste, stykamc s~!,i
ze społeczeństwem, wsró<ł ktorli?'2o swoi- .

i

I
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Prośbę prof. Grabskiego wraz z dołączo 4
nym memorjałem przekazał hr. Bobrinskij,
szefowi sztabu naczelnego dowódcy wo1sk
rosyjskich Januszkiewiczowi, załączając od
siebie następujące uwagi:

*

Prezes Polskiej Narodowej Partji Demo·
krat'ycznei·, prof. Gra.bski, zwrócił się. do mnie
b
, z prośbą 0 zezwoleme m
. u na ~e ranie w s~yczn1·u 1915
r.
we
Lwowie
wybitnych
Polakow
.' z ro'z'nych partyi' celem omówienia zagadnień
ł
- s.zNY.m
połączonych z obecn.ą w. o1'ną.. i z prz.Y.
losem polskich prow1ncy1 Ros11 1 Austrii 1 1emiec.
·
Grabski spodzie.w a się, że uda mu się zebrać we Lwowie około 100 najwybitniejszych
Polaków działaczy ze wszystkich partyj, tak
z gubernJi Królestwa Polskiego, jak i z zaję
tych przez nas ~bszarów G~li~ji, a _ także i ze
znajdujących się w AustrJl i na Węgrzech,
Ci ostatni mogliby przyjechać do Lwowa
przez Rumunję.
Konferencja tych przedstawicieli musi.ak d
·
dn
1
laby potrwać kil a ni; oma:v1ane ~ag.a 1ei nia nie będą podlegały opubl,1kow.amu
h
dni t 1 Gr~b
ski spodziewa si~ za ie. posre . ~ wem zJednoczyć
wszystkie
polskie
ostatecznie
skłonić
Polakówpas-tie
w Galicji
d~ iprzyłączenia się do ogólnie _ polskiego ruchu na ko-

rzyść Rosji.

, lub późiliej staną się wiadome całe1 ludnosc1
polskiej.
z tych względów przed udzielenie~ prof.
Grabskiemu odpowiedzi, uważam za ruezbę-

zasięgnąć w tej mierze opinii

dne
Ekscelencji.

Waszej

Jednocześnie prof. Grabski przedłożył mi
szkic projektu odezwy do Polaków przy
wprowadzeniu w ~alicji Zacho.dniej r{)~yJskiego zarządu woiskowo _ cywilnego. W;ług zdania Grabskiego, komecznem będz~e
odezwę taką opublikować, aby ostatecznie
przekonać wahających się Polak.ów. co do
d
k
szczerości zamierzeń rzą u rosyis tego.
Główne podstawy przyszłego samorządu
Polski zdaniem Grabskiego polegają na swobodnem używaniu języka P?lskie~o.' woln~śc~
wyznania i prawodaw~zej i ::i-dm!rustracy1ne1
autonomji we wszystkich dz1edzmach, dotyczących wewnętrznego ustroju przyszłej Polski.
d
k. ·
Ze swej strony, uważając wy an~e ~a teJ
odezwywzaludność
wielce potrzebne
d}~.wpo1ema
~a;
ufania
polską GahCJi
ZachodmeJ,
d t k t
mam i'ednak pewne zastrzeżenia co .o ełb su
·prof. Grabskiego. Dlatego ogram~zy. ym
się
jedynie
tyiko, albo
do do
przypomruerua
odezwy
Naczelnego
Wodza.
Polaków
.. '. lub
też

poruszając

do krótkiego wskazam~ n~ wolnosc 1ęzyka i· sum1'en1'a, n1·e
1ednak sprawy
autonomji.
Zresztą nie chciałbym decydować w tej
sprawie, jak~ ściś}e P.ołączo~eJ z całoksz.tałtern przyszłe) pohtyki nasze) w Polsce, l o:
czekiwać będę w tej mierze wskazań Wasze)
Ekscelencji.

Co innego polityka jasna, ce1owa 1. pozy•
teczna, a co innego jawnie zaborcza, i br,utalnie napastliwa. Dyplomacja, popierają~
taką politykę, nigdy ani. długotryra.łych, ~m
pożytecznych owocow me przymes1e, posiada zaś tę złą stronę, że we ~szystkich pa~stw.ath interesowanych budzi brak zaufania
i wzmacnia brak dobrej wiary. Dyplomata
powinien zdobyć się na' gest stanowczy, ale
orzeczny, gdy strona przeciwna występuje z
pogróżkami. Gdy poseł Filipa III Pietro de
Toledo ,na posfochaniu u Henryka IV, króla
Fran~ji, qsłyszał z jego stror;y pogróżki od;brania Pempelony, powstał 1 z ukłonem sk1e
rował się ku wyjściu. Na zapytanie króla,
dokąd dąży, odpowi.ed~iał: „Idę ~by. w Pempelonie przygotowac się n~ pow1tame W. K.
Mości". Król zrozumiał niewłaściwość sw~go kroku.
'

robić

Gdzie ze strony przeciwnej nie wyczuwa
żadnych

.

1·

się tego pierwiastka m.oraln;go, ,ta~ na t:wa
łość

.

Dwaj najwięksi polHycy i dyplomaci
XIX-go
wieku Talleyrand i Bi~~ar~ odzna1
I czali się nadzwycza1ną gładkosc1ą 1 grzecznością w stosunkach ze stronami jakoteż ~o! wściągliwością w ustępstwach, gdy chodziło
j 0 wielkie stawki. Talleyrand po klęskach
1
· t osci
· · A ng l"Jl, ł
i Napoleona, nawet wo b ee zawzię
na Kongresie Wiedeńskim zdołał .utrzymać
i granice Francji, a _Bismar k po Sa d owe")· rue
· l·
uległ pods:aeptom roib.icia Austrji. Cz. a. s je- 1.Mia ł prz.e d ~o b ą, j~szcze
, szczenie
przysze.dł. Rzeszy
Sedan i utworzeme
mem1eck1e1.

co innego - ,
nie jest wcale najlepszą dyplomacją, .bo d~
plomacja, jak każda poważna czynnosć panst~owa, wymaga szczerości.

Umieć wyczekać
zas a dą zarówno
Ale czelrnć - to
sl•ę prz <' riwnika.

. ..

W poprzednim numerze, rozpoczynając
streszczanie broszury, wydanej w Moskwie
przez „Centrarchiw", a zawiera,jącej . zbiór
.
1 dokumentów, odnoszących się do stosunków
polsko - rosyjskich w czasie wojny ś~iato
wej, zamieściliśmy skrót szeroko umotywowanej prośby prof. Grabskiego, skierowanej
do hr. Bobrinskij'a, wojennego generałguber
natora okupowanej Galicji. P~of. Grabski
prosił, aby wolno mu było zwołać do Lwowa
1
: zjazd poważnych działaczy polskich, społecz
, nych i politycznych, wraz z przedstawiciel.ami Komitetu Narodowego w Warszawie.
. Zjazd ten miał mieć na celu ujednostajnieni':
I polityki działaczy · polskich w okupowanej
)1 przez rosjan części (:;-alicji z polityką Komii tetu Narodowego w Warszawie.
1

1

na ·dalek1r:i ~sc?odz1e.
zwolili zatrzym._ wojsko. zdemoralizowane, Dlategó to prasa turecka odnosi się. metyl~o
niezdolne do walki i pozbawione środków ze współczuciem do ?u~zących ~ię Chm,
materjalnych.
lecz wprost ze zrozum1emem obo~ol~ego zna
czenia sukcesów rządu kantonsk1ego dla
Najniedorzeczrueiszym sro~k1em, . J~k~ . przyszłej wspólnej polityki. ludów A~ji .w stosię polityka posługiwać może Jest drazn.1eme ' sunku do państw zachodmo-europe1sk1ch.
miłości własnej kontrahenta, tern medo- j'
·rzeczruei'sza, gdy 'się odnosi do narodu, z któKonstantynopol, 5 maja 1927 r.
rym konieczność zmusza do szukania mo dus vivendi. Na tym punkcie dyplomacja nigdy
Gustaw D'Olbrotowski.
nie zdobywa pożądanych rezultatów.

.

przeszłości

życia; Tą drogą doprowadzając wpływy d~
Ze swojej strony nie widzę przeszkód do
maksymalnego natężenia, n::i-wet do pewne) wykonania tych zamierzeń, acz~olwie~ oczykontroli, Sowiety uzysku1ą w przyszły.eh · wistem jest, że zjazd 100 polskich działaczy
konfliktach' zbrojnych ,zupełną swobodę dzia- do Lwowa nie da się utrzymać w tajemnicy
łania w cieśninach, które jednocześnie mogą i mimowoli rozpra~y ic.h i wnioski :wcześ~ef
1

1

.
·
Polityka. no~oczesna

dalekiej

Turcja a Mo$kwa

~z~e~~: r~~;t[ ~:~~dPU:ii;Jfe ;:;a~~ę ?:~&~ k:J~!:~:etoj:JP;:ni~iich:ożR;y~~!~:ć .:;: ;~~e;:;;~~łą~l~li~~:nr;~d~ó~n~~:!ki~~;~d
polu swojej pracy. Francji grozi odebra~iem musili zatopier: floty kartagińskiej, ale po- rozwoju wypadków

Alzacji 1 Lotaryngji, Polsce - Poznańskiego,
Pomorza, śląska w myśl słynnego określenia ,
Bethman-Hollwega, że wszelkie traktaty są I
tylko świstkiem papieru.

Str. 3

Pozostaje z szacunkiem
powolny sługa hr. 'Bobrinskij".
Lwów, 25 grudnia 1914 roku,
Nr. 7122.

GENERAL ROZWADOWSKI
zwolniony został z a esztu śledczego
18 maja b. r.

Prosimy ·O wpłaca
nie prenumeraty.

,,PRAWDA" z dni~ 29 maja 1927 roku.

Str. 4

Na manowcach

List z

Bitwa pod lgnacewem·

Paryża

·Po

Młodzież współczesna

"'· 22

londyńskiej

wizycie

(Notatka historyczna).

W województwie łódzkiem, w starostwie
Brytanja Francja i Sowiety
Czasy wojenne wychowały zastępy mło
pod
konińskiem 1 leży miasteczko Ignacew,
dzieży inteligentnej w tak odrębnych warunktórego murami w dniu 8-ym maja r. 1863 sto
ba podać się do dymisji, jeśli jeszcze w tym czono jedną z najkrwawszych bitew w dzie(Od własnego korespondenta „Prawdy").
kach, otoczyły ją tak odmienną atmosferą.
roku nie zdecydujemy się na ewakuację przy jach ostatniego powstania.
Paryż, 21 maja.
że trudno jest dziś przeprowadzać jakiekolwiek porównania, lub znaleźć choć miarę dla
Dnia 19 maja PP· Doumergue i Briand najmniej strefy Koblencji. Odpowiądziałem
W bitwie pod Ignacewem siłami powstań
Groza wrócili z Londynu do Paryża. Wrócili w mu, że będzie można o tern mówić dopiero ców dowodził poznańczyk, generał Edmund
należytej oceny powstałych zmian.
wojny, niepewność jutra i brak stałych war- doskonałych nastrojach. Ludność Londynu po 15 czerwca, po terminie wyznaczonym Taczanowski, pan na Choryni pod Kościaną.
tości wytworzyły w społeczeństwie gorącz
z prawdziwą i szczerą sympatją manifesto- przez Konferencję Ambasador9w na zni- Generał 1 liczący podówczas lat czterdzieści(
kowe napięcie, szał użycia i czerpania darów wała na rzecz Francji. Król i królowa oka- szczenie fortyfikacyj wschodnich. A w każ średniego wzrostu, szczupły, trzymał się jednia dzisiejszego, bez oglądania się na wczo- zywali przedstawicielom Francji specjalną dym razie opinja francuska domaga się je- szcze dziarsko pomimo, iż organizm jego toraj i jutro.
serdeczność, a toasty, wygłoszone w Bu- szcze dodatkowych gwarancyj co do wy~o czyła śmiertelna choroba - gruźlica.
ckingham Pałace, oraz w Guildhall'u, pełne , n}'.wania odszkodowań i pokojowości Nie- Byle szybciej, byle więcej, byle już Duszą całego oddziału powstańców był
oto hasło dnia, straszliwa spuścizna, jaką o- są politycznej treści. Przed wyjazdem pre- miec„.
major Wiktor Turno, również wielkopolanin.
- Tak, wiem, za ewakuację chcecie
zydenta Francji ogłoszono urzędowy komutrzymało dzisiejsze !?okolenie młodzieży od
Siły powstańców składały się z pięciu
Demoralizujący I nikat, podkreślający „solidność serdecznego „wschodniego Locarna", mruknął sir Austen. kompanij strzelców uzbrojonych w dubeltów
rodziców.
„wojennych"
_ To nie ja, to Henryk de Jouvenel ze ki i pojedynki, przyczem każda kompanja liwpływ takiego poglądu na zagadnienia życia I porozumienia" i 0 konieczność jego wzmocnienia, bo jest ono najpewniejszą podsta~ą „wschodniem Locarnem" wyjechał w Ma- czyła po 200 ludzi, przeważnie poznaniaków.
wsączył się w dusze podrostków i dał dziś
tin'ie, w Europe Nouvelle, a ostatnio w
światu za nielicznymi wyjątkami szarą mapokoju w Europie",
Strzelcy, zarówno dowódcy jak szeregoWszystko to dowodzi, że wizyta londyń- Revue des Vivants. Akcja de Jouvcnel'a j
sę młodej tandety inteligentnej, czy intelijednakowo umundurowani w czarne rowi,
gencji tandetnej, żyjącej bez cienia dogmatu ska nie była tylko epizodem międzynarodo- jest więcej skierowana przeciw mnie, niż ! gatywki na głowie i czarne 'czamarki z szawej kurtuazji. P. Arystydes Briand i Sir przeciw Stresemann'owi. Ma on niewątpli- ;
i błądzącej po manowcach.
merowaniami.
I my, niestety, nie uniknęliśmy tej zarazy ) Austen Chamberlain sk-0rzystali ze sposob- wie część opinii za sobą, a w Europie środ
Nadto było 180 kosynier6w, pochodzą
i jej fatalnych objawów. Nie chcemy i nie ności, aby omówić wszystkie sprawy bieżą- kowej podniosły się już głosy popierające je- cych
ze wsi okolicznych, strojnych w barwne
jest
Najlepsze
Zaleski„.
Np.
propozycję.
go
w którym oba Rządy są zainteresowane.
będziemy porównywać stopnia rozwoju dziwłościańskie. Kosynierzy uzbrojesukmany
Jouvenel'a
de
akcji
w
widzą
Niemcy
że
to,
przeto
Berthelot'a,
P·
tam
było
nie
Ponieważ
siejszych maturzystów z rówieśnikami z
na sztorc - bagnety polskie. Kakosy
w
ni
przed wojny; pozostawimy wychowawcom rozmowa obu ministrów była ogólnikowa. jakąś podwójną grę z mej strony, bo myślą,
powstańcy nie posiadali.
walerii
ze
porozumieniu
w
działa
Jouvenel
de
że
dokumentami
z
dyskusji
znosi
nie
Briand
P.
zbadanie przyczyn, dla których ówczesny
Ogółem siły powstańców wynosiły 1180
posiadacz „świadectwa dojrzałości" opu- na stole i z piórem w ręku. Wprawdzie u- mną! A on tymczasem opowiada zagraniniwersytet oxfordzki podniósł go „ad gra- cznym dziennikarzom, że . „Briand będzie ludzi.
szczał szkołę z gruntownemi podstawami
Dowództwo nad strzelcami i kosynierami
wiedzy i prawdziwie poważnym poglądem na dum Doctoris in jure civili honoris causa", zmieciony, jak źdźbło słomy", jeśli się na
bez spoczywało w rękach polskiego oficera z r.
ale nie obudzi przez to we francuskim mini- przyśpieszenie ewakuacji Nadrenji
świat i życie, podczas gdy dzisiejszy abitu1831 maiora Strzeleckiego. Komendantem
rjent gimnazjalny wypeł~ia luki swego wy- strze spraw zagranicznych chęci„„ czytania. „wschodniego Locarna" zgodzi„.
„Pogwarzyli'' sobie tedy Sir Austen i p.
był major Wiktor Turno, kosyniestrzelców
jedynie świetną znajomością Briand.
ksziałcenia
P. Briand zapalił nowego papierosa i ciąrami dowodził fra'nquz Ganier. Komendancharlestona i black-botto~·a.„ Pozostawimy I
- Cóż zrobicie w Chinach? - pyta p. gnął dalej:
tem piątej kompanji strzelców był Żółtowski,
nawet na stronie sprawę modnych ekspery- )
- Ja przecież nie jestem przeciwnikiem I przed samą jednak bitwą major Turno pole·
mentacyj szkolnych, lecz nie będziemy mil- l Briand.
- Jesteśmy zdecydowani postępować z „wschodniego Locarna", ale trzeba na to l cił komendę V-ej kompanji strzelców kapiczeć, gdy widzimy, że młodzież - „nadzieja
energją. Czekamy narazie na rezulti;t zgody Niemiec. A o zgodzie Niemiec niema ~ tanowi Konstantemu Kapałczyńskiemu.
całą
i chluba nasza", zarażona mizerią powojenmowy bez presji„. W. Brytanji. Cóż pan na \
ną, z zupełną obojętnością i cynicznym u- , szczęśliwej rywalizacji w obozie nacjonahPolacy znajdowali się w lesie pod miaste·
1
to?
Szen
Dr.
mocniejszy:
kto
Zobaczymy
stów.
śmiechem odwraca się od wszystkiego, co
czkiem.
- Gdyby W. Brytanja, - odparł uroczyodbiega od materjalizmu dnia powszedniego. z Borodinem-Gruzenbergiem czy Czang-HajO wpół do 8-ej rano pojawiły się wojska
ście Sir Austen, - na wywieranie podobnej
Se~; Hankeu czy Szanghaj? Silniejszemu zaTen brak młodzieńczych ideałów, zaskle- proponujemy sojusz, a jeśli będzie hardy, presji się zfecy.dowała, to musiałaby być lo- moskiewskie, znacznie przewyższające powstańców, bo liczące 3600 piechoty i 6 armat
pienie w bezpośrednim utylitaryzmie i bez- wypowiemy mu wojnę!
giczną z sobą i dać „wschodniemu Locarnu"
i stanęły nawprost miasteczka w olszyngrankz-nie cyniczny stosunek do ośmiesza
- Francja wam życzy powodzenia, ale swoją gwarancję, tak jak ją dała na 1 Zacho- kach, chowając się nieco, w głębi zaś ukrynych i oplwanych prawd wczorajszych wojskowo na nas nie liczcie. Nasza opinja dzie. Opinja angielska odbyła już wprawdzie ły sześć armat polowych.
stały się pokrzykiem młodzieży obojga płci.
publiczna ma dość dalekich ekspedy~yj, a znaczną w sprawie trwałości Polski i słusz
ponurym ~-łgłosem rciz~zalałych kopyt bestji pozatem zastanawia nas rezerwa Japonji, ności jej granic ewolucję, ale na to jeszcze
Trzy razy moskale atakowali powstań
apokaliptycznej.
którzy odparli te ataki z wielkiemi stra
ców,
oraz całkowita neutralność Stanów Zjedno- zawcześnie„.
tarni atakujących, Kilkuset rosjan padło na
Pędzą rozdygotane parki, często ledwie
* * *
cz onych„.
od ziemi odrosłe, rzucają głośno ze śmietnisk
Mrugnął znacząco okiem p. Briand i placu boju.
Kiedy P· Briand mówił 0 J aponji, uśmiechwydobyte słowa i żarty nieprzystojne, spy- nął się znacząco Sir Austem
Z nadzwyczajną brawurą walczyli zwła
d
chają ze stopni tramwajów niedołężne sta- No, ci mogą wraz z Czang-Tso-Linem rzekł jakby 0 siebie:
szcza kosynierzy, którzy w walce na bagne- Pewnie, że granice Polski więcej was 1 ty, posługiwali się kosą jak bagnetami i dzię
rm:zki i łokciami sobie drogę torują do ni.1cisc pokazać jeszcze zęby Sowietom.„
dziś interesują, niż w roku 1920„„
* * *
siedzących. Przesadnie ulizane główki dziew
ki nim głównie .~olacy krwawo odparli ataki
częce a la garconne (oczywiście) niesłycha
Sir Attsten uśmiechnął się blado. A po nieprzyjacielskie.
P. Briand zapalił papierosa i zaczął:
nie pilnie starają się dorównać w nieprzy- A co do konfliktu italo-czechosłowiań- chwili rzucił:
Wówczas zaczę.ły grać rosyjskie armaty,
zwoitości i dezynwolturze swym zblazowa- Tak, jeśli Sowiety nie zmienią takty- czyniąc piekielny hałas, który echo wieloskiego.„.
nym kolegom, jak gdyby pragnęły dać do- Jugo, jugo.„ - poprawił dyskretnie ki, idziemy do zerwania. Wypowiemy układ krotnie roznosiło po lesie, potęgując wrażewód, że staropolskie przysłowie: „włos długi Sir Austen.
handlowy z marca 1921 roku, jaki podpisał 1 nie grozy. Chłopi kosynierzy, którzy przed
1
- rozum krótki" istotnie się przeżyło. Dziś
- Zut, je me tro~pe toujors avec ces z Moskwą Lloyd George, ale nie możemy o- chwllą jak lwy walczyli, ogarnięci jakimś zaspokojnie już można rzec, że krótki włos ro- Yougos-qui-se-favent! Otóż co do konfliktu czywiście odwołać uznania Sowietów przez 1' ]Jobonnym strachem, żegnając się, uciekali w
zumu nie przysparza.
to moje minister- Mac-Donalda w roku 1924. Od osiemnastu i trwodze panicznej. Rosjanie z najeżonymi
italo-jugosłowiańskiego,
Dawne pokolenia młodzieży naszej prze- stwo ma panu za złe, że we wrześniu r. z. miesięcy prowadzicie z Sowietami rokowa- bagnetami ruszyli do ataku, powstańcy brochodziły ciężką szkołę życiową w walce o
nie poradził pan Mussolini'emu więcej ostroż nia. Rakowskij nic nie wskórał w Londynie, nili się jeszcze, lecz nie mogąc się już utrzyideały wyzwolenia ojcz,yzny, lecz z walk tych
traktat italo-albański więc stara się teraz o kredyty w Paryżu. mać, poszli w rozsypkę.
Oczywiście,
ności.
wychodziły zahartowane, choć z duszą przepodpisany w Tiranie, nie mierzy w żaden z Czy mu je przyznacie?
Pięćdziesięciu czterech powstańców papojoną goryczą i buntem przeciwko ciemięz
- Hm, nie wiem, sprawa jeszcze tak da- dło na placu, siedemdziesięciu pięciu zostafrancuskich interesów bezpośrednio. Ale
cy. Marzyli bojownicy, że wraz z uzyska- czyż możemy bezczynnie się przypatrywać leka nie zaszła, ~ odparł p. Briand wymija- ło ranionych, rosjan padło siedemset sześć
niem utęsknionej wolności i niepodległości, rodzącemu się konfliktowi nad Adrjatykiem? jąco.
dziesąt ludzi, nie licząc ranionych.
nowa młodzież odetchnie pełną piersią t bę Jednoczesnemu osłabianiu Małej Ententy
- My uważalibyśmy przyznanie SowieRannych powstańców wniesiono do stowyśnione
dzie taką, jak przez poetę
przez próbę oderwania Rumunji? Szachowa- tom kredytów w tym momencie za krok maktórą moskale po wyparciu powstań
doły,
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . cudne grono nia Jugosławji przez głaskanie Budapesztu? ło przyjazny. Uważamy, że trzeba dać Mo~ ców podpalili,
piekąc żywcem siedemdziesię
Niech pan patr~y na rezultaty. Hr. Bethlen, skwie odczuć, iż Europa potrafi zająć wobec
i: ią myślą wiecznie w słońce zwróconą
powstańców!
rannych
pięciu
ciu
l z tern ramieniem młodzieńczem, hardem, łagodny przez szereg lat jak baranek, już się ich propagandy rewolucyjnej jednolite stanowypowiada za„. Anschluss'em Austrji do Nie- wisko.
Powstańcy w szyku bojowym ustępowali
Co krawędź nieba z krawędzią swiata
_ Europa? _ zapytał p. Briand. - A w las, rosjanie idąc w ślad za powstańcami
miec, bo przez to Węgry sąsiadowałyby z Rei
:::iili się spoić - myśląc, że zbrata".
chem,.. Byłby to niebezpieczny bardzo pre- więc i Niemcy także?
~1 strzelali, Polacy nie odpowiadali na strzały.
Lecz dzieci wojny szybko oswoiły się z cedens. Cóż pan na to'/
Podczas ~odwrotu padł jeden tylko z powstań
Rozumie się.
orzełkiem, za który kiedyś szły na uybtr leV
1
,,
,.
Sir Austen, który przez cały czas staranców, raniony kulą w plecy - major Strze- Otoz na te,m cała tru~nosc po ega. on lecki.
gjony młodych skazańców. 1Vlnog1e, a w po- nie wycierał swój monokl śnieżnej białośei
chusteczką osadził szkło w prawem oku i. , ąrockdorff-Rant.zau zasypuje z ~oskw~ Bercząhrnr,h naszej mepodlegioscl z oyle jakiego
(Nieszawa).
Stanisław Rumszewicz,
Im przestrogami, aby przypadkiem Niemcy
. d · ł:
powodu formowane pocnucty naroaowe stafy powie
, 1 k' h ł, k Od k'l
1
ł
.
zia •
anie Briand w czasie ostat- ! rue posz Y n~ ep angie s ic s owe · , i. - Kochan
się nudnym obowiąz1dem, a „Kota" i "Pierwsza .brygada" posiuzyfy· za mo~yw do nędz niego mego z y ~lussolini'm spotkania powie- !· k~ lat pr~cu1.e von Bro~k~orff ~a~ reah~aC)ą
nych, sprosnych transpozycji.
dział mi szef Italji ,że wprawdzie stara się , ~01us~u memiecko-rosy1~k1.eg~, 1ak1 uwaza ~a
słusznie się jego krajowi należące l 1e?yn~e skuteczn~ „ dzwigmę wyzwole~ia
utrwalić
Na jeremiady jednak azis już nie czas. Ze
Albanji, ale ani do okupacji tego ! :t-:Tiem1ec..z „oko~ow Traktatu Wers~lsk1e:
w
wpływy
wschodu idzie trupi czad, co na.jiacniej wsą·
1
cza się w bezradne, chw1e1ne skupiska. W kraju przez wojska italskie, ani do żadnego go. Ot;>z aby ~. emcy od Moskwy odc1°:gnąc
ustępst~.a na Zat~odzie, w
czyntc;.
im
trzeba.
I
iest
Mussolini
prze.
nie
konfliktu
zbrojnego
młodzieży istnieje niezaprzeczeflie podświa
Nadren11 naprzy ad„.
okupaCJl
sprawie
Jugosłowo.
na
mu
Wierzę
genUeman'em.
1
dome pragnienie ideału l do walki o postęp,
To jest godne zastanowienia. Pomósławti upokorzyć nikt nie chce, ale mam
wcześniej czy później, obudzić się musi, na~
wraienie, że ten kraj ma dość roboty z umoc ' wimy jeszcze o tern w Genewie, . gdzie się
szą więc tylko rzeczą za wo1ac stoJącym nud
brzegiem przepaści: nie tędy droga! Nh~ nieniem i scaleniem tego, co już dostał.„ A spotykamy na sesji Rady Ligi, 13 czerwca.
przez negację wszystkiego co nie Jest dniem co do Anschluss'u to i my się nań nie godzi-1
* * *
dzisiejszym, nie przez trwanie w bezwładzie my. Zresztą sprawa to nieaktualna.
. * * *
dusz i szukanie starczych podniet, nie w
Taka była mniej więcej rozmowa pana
Rozmowa zeszła na kwestje niemieckie. Briand'a i sir'a Austen'a Chamberlain'a, odprzykuciu pragnień młodzienczych do taczki
Zaczął p. Briand:
życia i nie w miazmatach wscnodniej zgnitworzona na podstawie informacyj, zaczer- Stresemann jeszcze w marcu mówił mi pniętych w kołach dobrze poinformowanych.
lizny ozdrowieje młoda chora dusza. Chora,
powtarzam, gdyż nie misz w niej ani radości, prywatnie w Genewie, że będzie musiał chy- Wniosek z niej jest taki, że zainteresowanie
am siły, ani wiary we własną moc.
się Polską w Anglji jest dziś niewątpliwie
Do przebogatej, wielkiej przyrody idzie,
większe, niż kilka lat temu, ale Polska nie '
naprawa życia społecznego i tylu
w słońce prawdy patrzcie i pilnie słuchajcie , Gzłowieka,
jeszcze w opinji polityki brytańskiej pojedno w młodzieńczych du- jest
które
krzywd,
głosu co do was przemówi. A pracy dla was
zycją o wartości pozytywnej i stałej. Obecszach oddźwięk znaleźt potrafją - oto skąd
1 walk wiele, bardzo wiele w tej dla was
ną konjunkttirę możemy wygrywać, ale nasłońce
Angielski minister spraw wewnętrznych Hi c k s,
zdobytej i odrodzonej Ujczyźnie pozostało, woła na was ~łos przyszłości. A gdy
dyplomacja musi wykazać dużo czujnosza
nową mo91 zawróćcie z błędnych
wam
da
zarządził rewizję w biurach handlowej delega.
który
kłamią bowiem ci, co twierdzą, że już wszyst
i słuchajcie nieomylnego głosu włas ści i u~iejętności, aby swe obecne stanowidróg
cji sowieckiej w Londynie.
z
nieprawością,
z
kiego dokonali. Walka
sko nietylko utrzymać, ale rozszerzyć i unych serc i własnych dusz.
'
niesprawiedliwością, z ciemnotą i trawiący
mocnić ..
Kazimierz Smogorzewski.
mi świat nałogami, wołanie o prawa wolnego
Jan Rozgórski.
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Carta del lavoro
Włoska

ko n st y t ·u cja pracy

sy nowsze i im wtęcej naród osiąga wpływ
na ciągłe dostosowanie konstyfocji do nowoczesnych zapatrywań, tem liczniej§ze są postanowienia co . do strony gospodarczej, a
zwłaszcza polityczno-prawnej.
Konstytucja Włoch pochodzi jeszcze z
czasów Królestwa Piemont-Savoya i wskutek braku możliwości rewizji skamieniała w
pierwotnej formie. Przeto nie może zdumiewać, że faszyzm przez swoją samowładczą,
ale twórczą wolę stworzenia czegoś nowego,
przyszedł na pomysł ułożenia .obok starego
statutu, równouprawnionego dokumentu, ustalająceg.o zasady działalności państwowej
na polu gospodarczem, które w nowoczesnem państwie stanowi czynnik dominujący.
Wraz z politycznie mądrym czynem nienaruszania starych tradycyj, stanowi stworzenie
konstytucji pracy równocześnie czyn 0 nie·
zaprzeczonej oryginalności.
·
Dla naśladowania tego czynu przez inne
państwa niema konieczności, g~yż ich zasa· dy gospodarcze są w „politycznej" konsty'. Łucji lvb w p\)ż:tńejszych ustawach wykonaw·
czych ustalone.
Tręść włoskiej konstytucji pracy, porównana ~ istniejącym prawem pracy w innych
, krajach, nie stanowi żadnej rewolucji - rewolucyjną jest forma, w którą została ujęta.
Właściwego znaczenia nabiera ten dokun1ent
dopiero wówczas, gdy ocenia się go w związ
_ ku z gospodarczą i polityczną ewolucją
Włoch". Na tern tle jest to najbardziej zna_ mienna i najbardziej wyraźna manifestacja
_ zarówno realistycznej, jak i wierzącej w przy
szłość woli męża stanu.
Dr. S.
l

• rzyły oczy Polaków na usterki własne, wskapotomek i nazały im drogę do poprawy stępca wolnego szlachcica polskiego, który
tylko o prawach swych mówił i prawa te dla
siebie w każdym statucie na Sejmie uchwalonym zastrzegał, zwołując dla obrony praw i
przywilejów konfederację, po odzyskaniu,
straconej w 18-ym wieku niepodległości uchwala w XX wieku w Konstytucji z dnia
· 17 marca 1921 roku _..:_ najpierw pewszechne
i równe dla wszystkich obowiązki obywatela polskiego. Wyczuwa bowiem, że tylko
wtedy, gdy obowiązki obywatela będą wykonywane uczciwie, szczerze i sumiennie - ten
.j obywatel będzie mógł pełnię praw dla sie_bie
zapewnić i z nich swobodnie korzystać.

W dniu_ 21 kwietnia, jako- w dniu włoskie Grupa IV. Ubezpieczenie, zapomógi i wyk~~tałcenie ~wodowe,
go święta pracy, opublikowaną została „Carta del Lavoro", która w 30 oświadczeniach
Państwo rozszerza istniejące i stwarza
ogłasza zasadnicze prawa i obowiązki osób,
instytucje ubez•p ieczenia, na rzecz któnowe
biorących udział w narodowym procesie go- .
spodarczym. Żródła tej usta wy zasadniczej rych obciążeni są zarówno i;obotnicy, jak i
pracodawcy. Jest program rof:w~nięty, któnależy szukać w potrzebie kierowników fary m. in. przewiduje wprowadzenie ogólnego
swoich
sformułowania
teoretycznego
szyzmu
ubezpieczenia rta wypadek choroby, oraz· ubędącycJl
społeczno-politycznych doktryn,
bezpieczenia szczególnie uzdolnionych młomieszaniną nacjonalizmu i syndykalizmu.
Tych 30 oświadczeń podzielono n:a 4 dych robotników. Związki zawodowe - oho1 · Wolność sumienia, wolność . narodowościowiąµ.ne są w sprawach zapomóg członków
grupy.
1 wa, wolność osobista dla każdego obywatela
swych zastępować przed władzami adminipolskiego - jest przez Konstytucję zagwastworzyć
Mają
sądowemi.
.
i
stracyjIJ,emi
Grupa I. Państwo korporatywne i Jego
· rantowana. A więc znów, jak za dawnych
wei
zapomóg
spr.aw
dla
urządzenia
własne
organizacja.
czasów istnienia Polski - od morza do modług możności odnośne postano,wieri_ia -o.bejrza - obywatelem Polski może być i czuć
W' pa1'istwie faszystowskietlł znajduje na- mować kontraktami kolektywnymi. Związ:ki
się nie.tylko Polak .z dziada pradziada, lecz i
ród, tworzący morafoą, polityczną i gospo- · mają wszelkimi środkami bezpośrednio i poLitwin i Rusin i żyd i Niemiec i Katolik j
darc ią jedność, swoją skończoną formę ży średnio popierać wykształcenie zawodowe.
Ortodoks i Protestant.
cia. Jego . ekonomiczne cele są: rozwój potęgi narodowej i dobrobyt producentów. Ja„Wizja człowieczeństwa" pozostała 'VI
. Przy oce'nie powyższych postanowień,
ko producentów uważa się zarówno pracopolskich, w Polskim Narodzie,
'oddzie_ściśle
pr.awodawcach
nale.ży
Lavoro",
del
„Carla
tej
praca
ponieważ
dawców, jak i robotników,
w Polskim Państwie. Nie na ucisku innych,
zarówno w swych formach kierowniczych, lić kwestję jej zaistnienia od kwestji, znaczenie na eksterminacji (ausrotten), nie na pojak i wykonawczych, jest obowiązkiem spo- nia jej treści. Wszystkie państwa posiadają
organizacji
ustalającą zasady
lonizacji przymusowej lub klerykaliźmie wokonstytucję,
łecznym.
jującym siła Polski polegać będzie.
Producenci mogą się łączyć w _zrzeszenia państwowej, · oraz prawa i' obowiązki obywa·so.
między
i
społeczności
do
stosunku
w
te.li
Goqłem dzisiejszego obywatela polskiego
uzawodowe, które, jeżeli są przez państwo
re hasło „za naszą wolność i wamusi hyc
znane, mają przymusowy obowiązek repre- bą. Treść tych konstytucyj jest istotnie, je ~
jaką nam
szą", i „Wizja człowieczeństw~",
zentowania swych interesów i zawierania żeli nie wyłącznie (jak we Włoszech), natury
zostawili Kościuszko, Mickiewicz, Krasiński,
kolektywnych umów pracy. Działają przy- politycznej. Ale im więcej termin pov.rstania.
Towiański, Cieszkowski.
tem w interesie narodowym, jako or_g any pu- poszczególnych konstytucyj wkracza -w cza1
Q!®WRQ
4
WNMW*
bliczne, na podstawie prawa przekazanego
Siła Państwa Polskiego zależeć będzie od
im przez państwo. Pracodawcy, technicy,
moralnych i etycznych podstaw; jakie dziurzędnicy i robotnicy uważają się wzajemnie
siejszemu obywatelowi polskiemu przyświe
za współpracowników. Co do ich prawnego
cać będą i w jego charater, jako czynnik stastanowiska, są zupełnie sobie równi. Orgały, wejdą. Nowy obywatel Polski służyć munizacjom ich powierzona jest troska o dyscyswemu społeczeństwu, bliźnim, ludzkości
si
plinę odnośnie do stosunku pracy, o ulepszegłębi jego duw
polskim
narodzie
w
Lecz
j
o
narodów,
wojny
z
wojennej,
Z tej służby, z takiego spełniania obopożogi
całej.
Z
·
nie środków produkcji i produktów, oraz o
istniała wizja człowieczeństwa. Z tą wi- 1 wiązków wypływać mogą jego prawa,
cha
jego
wyłoniło się
Mickiewicz,
się
modlił
którą
produkcji.
zmniejszenie kosztów
chrześcijaństwo
o
·
bojach
w
zginął
zją
Mocne
i
Wielkie
Niezależne,
Niezawisłe,
przywileje.
Państwo korporatywne uważa prywatną
Z tą wizją szedł
Władysław Warneńczyk.
złożona
inicjatywę w dziedzinie produkcji za najbar- 1 Państwo Polskie. Zmartwjchwstała,
- I wtedy słowa ,.;estem obywatelem poldziej skuteczne i pożyteczne narzędzie w in- przez trzech najeźdźców do grobu - Rzecz- Jan Sobieski na odsiecz Wiednia. Kościuszko skim" ria każdym zakątku ktili ziemskiej wyteresie narodu. Prywatny przedsiębiorca ' pospolita 'Polska. I' wraz' z nią zmartwych- i Puławski z wizją człowieczeństwa - śpie- wołają szacunek, uznanie, życzliwość - alwykonuje czynność narodową i dlatego co wstał ideowo i począł się w rzeczywistość szyli do armji Waszyngtona, aby o wolność bowiem to obywatelstwo polskie nie na przeSt. Zjedn. wakzyć. A w roku 1831 - w wojdo rodzaju i rozmiaru swej produkcji pań przetwarzać obywatel polski.
mocy materjalnej siły swe opierać ~ędzie,
nie z Rosją n'a sztandarach polskich widniały
stwo może go pociągnąć do odpowiedzialnoa na zwycięstwie ducha.
naZ
wolność".
waszą
i
naszą
„Za
słowa:
ten
czy
tern!
nad
warto
się
Zastanowić
ści. Jeżeli inicjatywa prywatna zadania
było szowinistycznego,
Zienkiewicz.
swego albo wcale nie wypełnia, albo też nie- obywatel jest istotą nową, nagle w roku szej strony nigdy nie
_._. ___ ,..--'. , .-' 'Kazimierz
Na sztandarach
nacjonalizmu.
zaborczego
powołażycia
do
broni
zawieszeniu
po
1918,
dostatecznie, lub jeżeli polityczne interesy
tego wymagają, państwo może przez kontro- ną, czy też -początek jego i ciągłość nieprzer- naszych świeciła „Wizja człowieczeństwa";
waną dostrzec można w historji Narodu Pol- która świata sumienie odradza.
lę, poparcie, albo przez własne przedsiębior
w wierzeniach, ideach, przekonaniach,
stwa, bezpośrednio wkraczać w tę dziedzinę skiego,
Gdy przemoc zaborczych sąsiadów JUZ
wadach i zaletach protoplastów naszych,
życia gospodarczego.
ciało Rzeczypospolitej Polskiej z trzech stron
pradziadów- i ojców?
szarpała naród polski poznał omyłki i błędy
Grupa Il. Umowa korporatywna i zagwaBolesną prawdą jest, iż więcej niż w . cią- wybujałego indywidualizmu szlacheckiego,
rantowane prawa pracy.
gu stulecia polakom nie wolno było być oby- nadużycia możnowładców i magnaterji. Suswego }t:raju. Mieliśmy podczas mienie narodu wyczuło winy swoje. Znowu
watelami
W kolektywnej umowie pracy solidarność
tytuł poddanych - rosyjskich, w ,,Wizję człowieczeństwa" zapatrzeni naszej
niewoli
rożnych czynników produkcyjnych otrzymuje
Tak zadriśnie prze- Pr,lacy na dwa lata przed francuską deklaraaustrjackich.
pmskich,
zawierają
Umowę
swoją prawną formę.
nawet p<f]ęcie pań- cją praw człowieka i obywatela, uchwalają
aby
zwycięzcy,
strzegali
pod kontrolą
związki pierwszego stopnia
z umysłów na- Konstytucję 3-go Maja 1791 roku.
wykreślić
polskiej
stwowości
przełożonego zrzeszenia. Pod karą nieważ
ł
się w roku
zdaje
wojną przed
iż
szych,
postanowienia
musi
zawierać
ności umowa
Nie było jeszcze w tej Konstytucji zupe 1910 _ pewien rejent, w rosyjsk,im zaborze,
o czasie próbnym, wysokości i sposobie wypozbawiony został stanowiska tylko za to, nego równouprawnienia wszystkich mieszkań
płaty zarobków, czasie pracy i o środkach
iż w akcie notarjalnym użył wyrazu „obywa- ców Rzeczypospolitej - pierwszeństwo w
dyscyplinarnych. Związki zawodowe i sądy tel Królestwa Polskiego". Ale _ na nic się Państwie pozostało ' nadal przywilejem szlapracy będą współdziałały w tym kierunku, to wszystko zdało. P<;>lak na Kamczatce; jak checkiego stanu, ale powstało jedyne wówby płaca odpowiadała normalnym potrzePolak w Petersburgu, Berlinie, Wiedniu, Ar- czas na kontynencie Europy państwo parlabom życia, zdolności produ!lcji i wydajności
gentynie, -czy też w Stanach . Zjednoczonych meptarne, republika - z królem-prezydentem.
pracy. Szczegóły, zbierane prz.e z MinisterNie za6inęły bez śladu wybitne momenty
stwo Korporacyj co do rynku pracy i . pienięż ~ w sercu swem i w duszy zawsze przecho·P~lski, które początek swój miały w
dziejów
~bywatelstw:a
ideał
pieścił
i
ł
chroni_
wywal,
nego, koąztów utrzymania i kształtowania się
wiejskim, rolniczym charakterze
pokojo'wym,
aby
tak,
się
starał
postępować
i
polskiego
wrdla
zasadniczy
cen, stanowią materjał
równania sprzecznych irtteresów. Skutki nikt mu zdrady . tego ideału zarzucić nie narodu naszego. Bez przymusu orężnego i
przez tolerancję - Rzeczpo-Spolita Polska w
kryzysów gospodarczych i walutowych mu- mógł. ·
KAPITAN LINDBERGH
szą być przez :wszystkich udział biorących
Ideał obywatelstwa polskiego przeszedł liczbie swych obywateli miała polaków, litk · choć nie- winów, rusinów, niemców, żydów. Un ja Ro- wzleciał dnia 20 maja na lotnisku nowojorrównomiernie ponoszone. Przy stosowaniu
rodelska (1413) - więzami kultury wspólnej
neJ,
pię
wielkiej,
dawnej,
z
nas
do
zapewpłac akordowych należy robotnikowi
skiem - wylądował dnia 21 maja w Paryżu.
złączyła sąsiednie ziemie i narody w jedno
prieszłości.
szczęśliwej
nić minimum płacy.
posłowa
wzniosłe
i
W głęboko wartościowej książce „Ku cze- I państwo. Przepiękne
W ramach istniejących ustaw i możliwo mu Polska szła" - Artur Gorski pisze o czatwierdziły związek ten w roku 1569 przez
h.
b'
h
ści technicznych należy umożliwić robotniko
.Unji Lubelskiej. Nadanie mieszczanom,
akt
.
iorowyc
poroz
sac
i
niedzielnego
wi korzystanie ze spoczynlm
Studenci robotnicy w Ameryce.
z Niemiec dążącym, samorządowe
Polski
do
bylo
Dość
oczy.
„Urok Polski zachwycał.
.udział w ogólnych i lokalnych świętach. Po
„Informations sociales", tygodnik wyda~
jednorocznej pracy nabywa się prawo do - miec j~ , ot~orzon~. .Były dwory w: ci.eniu j go prawa magd~bu;skie?o, I?rzywileje dl~ ~y
wspommen, 1ak w cieniu ogromnych lip i to- dóiJ w Polsce, 1akich mgdz1e na całym swie- wany przez Międzynarodowe Biuro Pracy,
płatnego urlopu. Robotnicy nabywają, . jeżeli
bez swojej winy muszą porzucić pracę (wy- poli; każdy sprzęt, każdy obraz na ścianie I. cie w wiekach śrędnich nie mieli, tolerancja zawiera interesujące dane o sposobach zarob
przemawiał głosem znajomym. P.~lsk.a mia- językowa - Statut Lit~wski, ~yd~ny . "}" kowania studentów w Ameryce, które zestająwszy roboty sezonowe), prawo do odprawy, odpowiadającej ilości lat przepracowa- la w sobie . majestat, nawet w pomzemu. Ko- trzech językach - polskim, ruskim 1 łacm wione zostały na podstawie ankiety, przenych. Przejście firmy w inne ręce, choroba chać ją bylo latw-0, kochano ją też, jak ko- _skim, tolerancja religijna i wyznaniowa ~a prowadzonej w 24 pniwersytetach i obejmurodu polskiego - ws~ystko. ~o dop~o~a,dziło jącej przeszło 50,000 studentów i studentek.
robotnika lub powołanie do służby wojsko- chajq dzieci matkę swoją".
Z ankiety tej wynika, że w przeciwsta·
wej, nie stanowi przyczyny do zwolnienia.
„Uczyliśmy się dziejów naszych nie w logic~nym .pochod~~e mysh P.olsk1e1 oo uwieniu do tego, co ma miejsce w Europie,
Specjalne prawa ustalą, za jakiego rodzaju z książek, bo nas w szkolach niby polskich l chwale.ma Konstytucii 3-go Maia.
przewinienia robotnik może być ukarany te-go nie uczono, ale patrząc na to, z czem się !
Przemoc absolutyzmu, zachłanność pożą amerykańscy studenci zarabiają na życi~
grzywną, przejściowem zawieszeniem w pra- ·
j dania· cudzych ziem, cudzego d?statku i :n~e- przeważnie nie zapomocą pracy umysłowe),
·
okb spotyka ·za żywe('.
praca w biurach i t. p.,
c.y, albo zwolnieniem bez odszkodowania.
dobie - nia ze strony sąsiadów. Polski, wykr~sl~ły jak dawanie lekcyj,
fizycznej.
pracy
za.pomocą
lecz
Dla każdego nowoprzyjętego robotnika tistaniei
wolnych
liczby
z
cały
wiek
na
Polskę
w
polskiego
Ideał obywatelstwa
nowiony jest obowiązkowy czas próbny. dzisiejszej nie jest czemś nowem - po prze.z podległych organizmów państwowych.
Znaczne ilości studentów pracują w chaOsobna ustawa ureguluje pracę domową.
wiek niewoli w duszy l;larodu polskiego się
fryzjerów, roznosicieli gazet, szoferakterze
narodzie
w
człowieczeństwa"
Wizja
Ale
wyszłautrzymał, przez niewolę i cierpienia
polskim" pozostała. I przez kilka pokoleń, rów itp., podczas gdy studentki zatrudniane
chetniał i oczyścił.
Grupa Ili. Pośrednictwo pracy.
w gospodarstwach domowych.
cza~ach niemal . przedhistorycznych pomimo najtrudniejszych warunków, ~asz są przeważnie
Część studentów poświęca się pracy zaTworzy się parytetyczne pośrednictwo
naród przechował to swoje duchowe „obywapracy. Pracodawcy muszą zarejestrowane plemionc,i,· z których Polska potem powstała, !es.two" aż do zmartwythwstania Ojczyzny. robkowej nie przez cały rok, lecz jedynie w
przyczem należy za jąciro ludności miały ·stan wolny okresie letnim podczas wakacyj i pracuje
siły robocze uwzględnić,
Obywatel Państwa Polskiego w dobie dzi- wówczas najczęściej w charakterze kupców
kmieciów. Z biegiem czasu do stanu przo- ,
'się powodować przynależnością do partji, t.
i obywatelem pier- siejszej jest następcą, sukcesorem potomkiem podróżujących oraz w charakterze robotniJ· związków faszystowskich i okresem czasu dującego zaezął należeć
szlachcic „bene obywatela dawnej przedrozbiorowej Rzeczy- ków sezonowych rolnych, bardzo poszukiwa· .
tylko
został
_
klasy
·
wszej
zarejestrowania. · Związki ze swej strony · są
natus et possessionatus'.'. Reszta - miesz- pospolitej Polskiej.
·obowiązane wyróżnialć swych członków wenych w okresie żniw •
Cierpienia niewoli oczyściły ducha Naroczanie i chłopy - byli obywatelami drugiej
'dług technicznych i moralnych właściwości
klasy, małe wpływy i znaczenie mającymi. du Polskiego z błędów dawniejs~ych, otwoi same je rozwijać,
1·
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Sztuka

szlag trafił. Pasterza nazwijmy bydlęciem, marynarza _ bałwanem, chirurga - ścierwem, astronoma _ kreaturą
z pod ciemnej gwiazdy, a do hodowcy i amatora psów powiedzmy: „psia krew.".
Ludzie o wyższych aspiracjach powinni
nietylko grzecznie, ale i wykwintnie. W. ten sposób każdy oceni ich poziom
kulturalny. Dobierajmy słowa subtelne: Nie
mówmy nikomu: „Ty, złodzieju!", lecz cenajwyżej: „Ty, kleptomanie"; nie mówmy o
nikim „ścierwo", lecz „mięso niezupelnie
świeże"; nie mówmy „bałwanie", lecz „falo
nieco wzburzona"; nie mówmy „cholero", lecz
W:
„zaraźliwa niedyspozycjo żołądkowa".
ten sposób zyskamy powszechną miłość i powymyślać

Wymyślanie {któremu poświęciłem ostatnie moje dziełko) należy dziś bezsprzecznie
w Polsce do rzeczy najbardziej zajmujących
(wymyślanie, nie dziełko), ponieważ najwię
cej wszystkim czasu zajmuje. Jest ono rzeczą godziwą, gdyż godzi we wszystkich. Jest
wreszcie rzeczą ujmującą, gdyż przynosi nam

ważanie.

Zręcznie powiedzianym wymysłem może·
my komuś nieraz sprawić prawdziwą radość.
Kobietę powyżej pięćdziesiątki nazwijcie bębnem, albo smurkaczem. Niemowie sprawicie przyjemność, powiedziawszy mu: „Milcz,
durniu!" Człowiekowi chudemu, jak szczapa,
powiedzmy: „ty, obmierzła baryło", łysego
nazwijcie kołtunem, młokosa - starym idjotą, a starego idjotę - szczeniakiem.

ujmę.

Jeżeli jednak stwierdzimy fakt powszechnego używania wymysłów - powstaje odraza

ażeby wymyślanie uszlachetnić.

U-

czynić z niego pewnego rodzaju sztukę. Podnieść na wyżyny. Opromienić duchem poezji.
Pogodzić z dobrym wychowaniem. Dostosować do zdobyczy nowoczesnej techniki.
były główne motywy, które mię
do napisania, a wydawnictwo „Rój"
do wydania „Sztuki wymyślania". Nawiasem
dodam, że przed „wydaniem" książki o wymyślaniu odbył się między mną a wydawcami szereg „praktycznych ćwiczeń" przez telefon, które to ćwiczenia doprowadzily jednak wkońcu do porozumienia.

Takie

skłoniły

* *

I

Miłośnikom (lub miłośniczkom) poezji
można wymyślać mową wiązaną np. Franiudraniu, Piotrze-łotrze, Dorotko-idjotko,

Nataljo-kanaljo i t. d.
Jeżeli chodzi o dostosowanie wymysłu do
tempa współczesnego życia, to musi on być
przedewszystkiem zwięzły. Żyjemy w wieku
elektryczności i pary. Wszyscy się śpieszą
i wymyślający i zw ymyślani. Nieraz będziemy zmuszeni zwy,,.yślać kogoś mijającego
nas w rozpędzonym samochodzie, pociągu,
kto wie, może i samolocie„. Wówczas czlowiek, który nie umie klnqć jędrnie i zwięźle
- wogóle wymyślania zaniecha„.
Wymy#ając, litzcie się ludzie, na Boga,
z miejscem! Opowiadano mi taki fakt. Jeden z posłów najludowszych wróciwszy do
domu skląl parobka w oborze „od ostatnich".
tona wyjechala na niego 0 to z pyskiem:
„Tu obora _ powiada _ stul pyski tu nie
żaden Sejm". Chłop, oczywiście stulił pysk,
aż do następnej sesji.

*

Pierwszym przykazaniem „sztuki wymyślania" musi być rozmaitość repertuaru. Nie
należy do przyjemności przez dłuższy czas
słyszeć stosowany do siebie jeden i ten sam
epitet. I zwymyślanemu i wymyślającemu
sprawia to zawsze prawdziwą przykrość i budzi szczery niesmak.
wymysłów musimy czerpać
Rozmaitość
przytem z rodzimego języka. Piękna mowa
nasza ojczysta posiada ich, chwała Bogu, dostateczną ilość, byśmy z niej mogli wyrugować obce naleciałości. Nie nazywajmy więc
nikogo lekkomyślnie sukin-synem. Nie mówmy o nikim drań, ani swołocz. Mógłby się obrazić na nas za używanie rusycyzmów. ,W ymyślając, trzymajmy się zasady: swój swemu po swojemu.
Szczytem dobrego wychowania jest zwymyślanie każdego inaczej, czerpiąc zakres
jego umiłowanej specjalności.
wyrażeń z
Muzyka nazwać możemy trąbą, fujarą lub
cymbałem, zoologa - starą małpą, matematyka odesłać do stu djablów, doktorwi ży-

Gdyby przestudjował „sztukę wymyślania", wiedziałby, gdzie, jak i komu w Polsce
wymyślać wolno i należy i co w Polsce wymyślać wolno, a czego nie wolno.
Cały postęp ludzkości, Czytelnicy mili,
polega na wymyślaniu nowych rzeczy, zaś
cala tradycja ludzkości polega na wymyśla-'
niu nowym rzeczom.
Juljan Ejsmond.

TRAGEDJA
Sprawa Machan. - Kolomak. Schermana.

niezwykłego,

W przedmowie skreślona jest historia tego pamiętnika. Matka nieszczęśliwej istoty

Polska się buduje, od podstaw, od zrę- tylko ustawy, ale i dusze nasze z pod trzech
bów. My bezpośredni świadkowie tego wiei zaborów! Dlatego funkcję Komisji Kodyfikiego procesu dziejowego, pracownicy mniej- kacyjnej uznać należy za niesłychanie doszego i większego kalibru, nie widzimy gwał- niosłą.
townego tempa, a jakiem się ta budowa __,
Komisja Kodyfikacyjna - (bądźmy &pra·
wsierz i wzwyż - wznosi, nie uświadamia wiedliwi, właściwie Wybitni jej członkowie!)
my sobie jeszcze dość plastycznie ogromu - raz po raz oddaje do użytku skończone
Po ustawie wekslowłożonej w przedsięwzięcie energji, bo brak
dzieła ustawodawcze.
nam perspektywy i odstępu niezbędnego do wej, czekowej, mię dzynarodowem i między
dzielnicowem prawie prywatnem, ustawach
zwłaszcza,
objęcia wzrokiem całokształtu,
u nielojalnej konk urencji, o patentach i marże nowowznosząca się konstrukcja niesie
nas ze sobą. Dziesięć lat jeszcze nie minęło kach ochronnych, u domach składowych, po- okres w życiu nawet tworu organicznego jawiła się niedawno „Polska ustawa o prawie
bardzo nikły - od chwili kiedy z odmętów autorskiem". Twórcą jej fundamentów jest
' wojny wyłoniły się fundamenty Polski, przez p. Dr. Fryderyk Zoll, profesor Wszechnicy
Prawie
Jagiellońskiej, jej rektor i chluba.
długich lat dzies:iątki łożone w podziemiach
i cementowane krwią i życiem najlepszych równocześnie z ustawą z 29 marca 1926 r.
z pośród nas, a dokonano już ogromnej pra- (Dz. Usp. Rep. Nr. 48, poz. 286) pojawił się
cy, tero większej, że, aż nadto często musia- do niej komentarz tegC! samego autora*).
no burzyć i będzie trzeba nieraz jeszcze bu- niestrudzony pedagog i uczony jest równorzyć części budowy. Kiedyś oceni to histo- cześnie praktycznym działaczem społecz
rja i po latach kilkudziesięciu, z wyżyn przed nym a przedewszystkiem jedynym u nas tej
miotowej już i syntetycznej krytyki, okaże miary i pło ości twórcą ustaw. Nieprawsię, że żyliśmy w czasach istotnie wielkich, nicy, którym ńieznane są metody pracy ustaswoją zbiorową twórczością, wysiłkiem i re- wodawczej, nie zdają sobie sprawy z tego,
jaki ogrom skondensowanego trudu tkwi
zultatami.
często w kilkunastoparagrafowej ustawie.
Może nie na wszystkich płaszczyznach
pracy państwotwón::zej wre praca z jednaką Wystarczy powiedzieć, że to, co w normalnych warunkach tworzą wieloczłonowe kointensywnością, ale suma tych wysiłków, zebi-ana w jedną zbiorową cyfrę, jest imponu- misje parlamentarne w ciągu lat, u nas stwarza z reguły jednostka. Ze szczegółowego
jąca. Jakościowo wielce i może najpozytywniej działa się w dziedzinie kodyfikacyjnej, 1 wstępu do komentarza o prawie autorskiem
) dzięki temu może, że Komisja Kodyfikacyjna I wynika poglądowo ile krytycznych retort i
1 R. P. była tym rzadko u nas szczęśliwym or- 1 jak zawiły alembik przeszedł projekt prof.
ganem, który stał zdała od polityki i zdała I Zolla, ile nad nim debatowano i o nim pisa- .
od nieprzejednanej walki interesów partyj- ao, ile ,było zmian, poprawek i uzupełnień,
nych. Społeczeństwo nie docenia jednako- ile zebrań i konferencyj w komisjach sejmowych, senackich i ministerjalnych, ile mewoż znaczenia tej pracy, nie interesuje się
morjałów i wnioskó w rozmaitych instytucyj
, nią, jako zbyt specjalną i nie widzi jej.
naukowych i zawodowych, zanim projekt upubliczneFundamentem porządku i ładu
zyskał kształt ostateczny.
go jest prawo, ujęte w normę ustawową, praOstatnia praca prof. Zolla już z natury
wo, którego funkcja tern jest donioślejszą, im swego przedmiotu więcej niż np. ustawa wew danem społeczeństwie większy jest niełaa kslowa lub czekowa powinna była zaintere~
i mniej jest poczucia prawnego. Polskę po sować szerokie warstwy społeczne. Ale nic
146 latach z dziejowego niebytu przyszło nam podobnegoJ Nawet w sferach bezpośrednio
budować z części, które żyły dotąd życiem zainteresowanych, bo wśród literatów, artyoclrę,bnem, a raczej obcem. Rzecz jasna, że stów i wogóle twórców, dla który<:h ochrony
w tych warunkach odwykłe od wspólnego właśnie ustawę stworzono, nie widać dla użycia cząstki, okazały silną tendencję odśrod
kową. Obok więc zasadniczego zadania stawy i jej komentarza tego zaciekawienia,
stworzenia wzgl. utrzymania porządku praw jakiego się należało spodziewać. Poza ogólnego i równowagi przez udoskonalone i do ną u nas apatją dla spraw niemających wypotrzeb nowego życia naszego przystosowa') „Polska ustawa o prawie autorskiem i konne normy :p,;awne, jest zadaniem naszej Kowencja Berneńska" z objaśnieniami prof, D-ra Frydedyfikacji odwrócić osłabiające żywy nasz ori Wolff. ganizm odśrodkowe tendencje i dać im kieru ryka Zolla. Warszawa - Gebethner
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mniemaniu prostytutki. Nauczyciel zachował kajet, głęboko przejęty jego treścią i
przy jakiejś sposobności dę.ł go do przeczytania przeoryszy klasztoru Urszulanek w Haseliinne. Zakonnica, a jednocześnie światła
wychowawczyni młodych dziewcząt, przejęta do żywego treścią pamiętnika, rozpoczęła na własną rękę badania i sprawdzania
szczegółów, zawartych w rękopisie. Uciekła
się nawet do pomocy biegłych dla sprawdzenia, czy charakter pisma w pamiętniku jest
identyczny z charakterem pisma tragicznie
zmarłej dziewczyny. A gdy w wyniku tych
badań znikły wszelkie wątpliwości, ,post~nowiła ten okropny dokument tragedJi dziewczęcej opublikować, przekonana, że· spełnia
dobry uczynek. Rodzina Grety nie chciała
się zgo~ić na ·druk pami~tnika, uległa jednak w końcu przekonywującym argumentom
przeoryszy i pamiętnik ukazał się w druku.
Opuszczono jednak wszystkie ustępy, w których zawar~e były nazwiska i wymienione
miejscowości.
Książka nabrała silnego rozgłosu. Po kilku tygodniach, bo już w połowie stycznia
1927 r. pojawiły się w pismach bremeńskich
pierwsze wzmianki, że autorką pamiętnika
jest córka zan;iies zkałej w Bremie kobiety
nazwiskiem Kolomak, żony szewca i że opisane w pamiętniku wypadki rozegrały się
w Bremie, że Greta Machan-Kolomak jest
policji obyczajowej i
ofiarą bremeńskiej
bremeńskiego szpitala dla prostytutek.

Od tej chwili S'Prawa stała się już bardzo Potrafiła wczuć się w bicie tego serca, zaZaczęła się namiętna dyskusja i bar- 1 kraść intuicją w tiajtajniejsze zakamarki dudzo ostre ataki na policję i zarząd szpitala. szy swego nieżyjącego dziecka i napisać
Szpital milczał, a policja - jak zwykle ka- wstrząsającą tragedję. Czy ta matka przed„
żda policja - rozesłała do prasy komunikat, stawiła swoje dziecko tak; jak widziała jE•
oczami miłości macierzyńskiej, czy też dzię·
że wszystko jest kłamstwem i mistyfikacją,
bujnej fantazji stworzyła postać zmyślo
ki
że Greta Kolomak nie była wcale tą czystą
dziewczyną, jaka przedstawiona jest w pa- ną? Kto książkę czytał nie potrafi się oprzeć wrażeniu, że przeżycia Grety nie są
miętniku, lecz zwykłą uliczną prostytutką.
Powołano się przytem na jakieś zeznania są zmyślone, że matka musiała opierać się na
siadów i kilku prostytutek. Wkońcu, gdy a- matei;jale faktycznym w postaci wyznań
taki nie ustawały, policja kategorycznie za- córki i jakichś pozostawionych przez nią noprzeczyła prawdziwości szczegółów, zawar- tatek.
Co uczyniła policja bremeńska? W piertych w pamiętniku, podając książkę jako uwszych dniach lutego aresztowano panią
twór, pozbawiony wszelkich cech prawdy i
Kolomak pod zarzutem stręczycielstwa do
nieoparty na rzeczywistych wydarzeniach.
Gdy z jednej strony policja w ten sposób nierządu, popełnionego na własnej córce
broniła się przed atakami, z drugiej strony Grecie. Jaki materjał dowodowy? Treść
poczęła dokuczać matce Grety, chcąc pra- pamiętnika, do którego autorstwa przyznała
wdopodobnie wymusić na niej oświadczenie, ' się Kolomak.
że pamiętnik nie jest pisany przez jej córkę.
Ma się tu do czynienia oczywiście z akAle tu nastąpił nieoczekiwany i sensacyjny tem zemsty ze strony policji. Ponieważ wozwrot w całej spraw~~· Pani Kolomak W}'."- bec tego, że znalazła się autorka pamiętnika,
stosowała do redakcji „Bremer Volkszei- trudno już będzie zaprzeczać prawdziwości
tung" list, w którym oświadcza, że rzeczywi- zawartych w nim oskarżeń pod adresem poście nie jej córka, ale ona sama jest autorką licji, uczyniono „genjalne" pociągnięcie i
. treść tego samego pamiętnika, wyzyskano .
. . , .„
pamię~nika.
„Nietylko smutny los moJeJ cor~i - pi- do sformułowania oskarżenia przeciw ausze p. Kolomak- 11 plotka, potwar~ i oszczer- torce. Osiągnięto jeszcze i to, że ataki prastwo, rzucane na nas i nasze dzieci dodały sy na policję ucichły. Bo jakże tu opowiadać
m_i siły d<? wien.1ego <?dtworz.enia. tego, co się przeciw policji po stronie żony szewca,
corka moJa napisała i opowiedziała. We- oskarżonej w dodatku o stręczycielstwo do
szłam w duszę i charakter mojego dziecka,
nierządu.„ Zaledwie kilka rzeczywiście niektóre jako matka najlepiej znałam. Przeży ' zależnych pism odważyło się nazwać postęwałam wszystkie jej zalety .i słabości, stałam
pek policji bremeń;;;kiej po imieniu i domasię nią samą - i dlatego łatwo mi przyszło
gać się wypuszczenia z więzienia autorki panapisać to wszystko.„"
miętnika, kobiety w każdym razie niepospoTragedia dziecka stała się po tem oświad , litej. Jak dotychczas głosy te pozostają gło
czeniu tragedią matki. I jakiej matki. Ta sami wołających na puszczy.
kobieta ?: proletarjatu w genjalny sposób odtworzyła . dzieje trzech lat przeżyć ducho* * *
Mimo pozornej ciszy, opinja publiczna
wych i poniewierki dziewczęcia, posługując
pewnych sfer społeczeństwa niemieckiego
się urywkami spisanymi i własną pamięcią.

głośną.

zaniosła zeszyt nauczycielowi szkoły, do
której uczęszczały młodsze siostry zmarłej.
Uczyniła to dlatego, aby uchronić te dzieci
od przykrości, na jakie musiały być narażone, jako siostry pospolitej w powszechnem

Opinja

Od wielu lat nie wydarzyło się nic tak
jak to co poniżej pokrótce za
prasą niemiecką streszczamy.
W grudniu ub. roku ukazała się nakładem
katolickiej księgarni Herdera w Fryburgu
książka p. t. „Von Leben getotet' ' (zabita
przez życie). Książka ta, to pamiętnik młodej dziewczyny, która w wieku siedemna&ł,u
lat wpadła w ręce policji obyczajowej i potraktowana została jako prostytutka wenerycznie chora, aczkolwiek ani prostytutką,
ani chorą nie była. Zamknięta w szpitalu
dla prostytutek, poddana została tak radykalnej kuracji salwarsanowej, że wypuszczona ze szpitala, za osiem dni zmarła w domu
rodziców.
Greta Machan, autorka pamiętnika, są
dząc z tego, co o sobie pisała i jak pisała,
musiała być poetką z bożej łaski. Pamięt
ni_k jej, to dzieło ogromnego talentu literackiego, w genialny sposób skreślona tragedia
dziecka. Zabiło ją nietylko życie ile policja
obyczajowa, w której ręce dostała się skutkiem zbiegu wielu tragicznych i nieszczęśli
wych przypadków. Przypadki te przedstawione są ze szczerą prostotą i ze wszech
miar zasługują na wiarę. Tragedja Grety
Machan stanowi najcięższe oskarżenie, jakie
kiedykolwiek podniesiono przeciw policji obyczajowej, w sposób wołający o pomstę do
nieba piętnuje metody tej policji, stosowane
wobec kobiet, które dostają się jej w ręce,

Z powodu komentarza prof. D-ra Fr. Zolla.

czyć, żeby go

mawiać.
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Polskie prawo autorskie

wymyślania

Czytelnicy Ciro'dzy! Pragnę 'dziś - na
.marginesie mojej ostatniej książki - porozWami o„. wymyślaniu. Poezja
mawiać z
bowiem polega na wymyślaniu wybitnych postaci, a życie polega na wymyślaniu wybitnym postaciom„. Każay musi coś wymyślać,
albo komuś wymyślać. Ja, naprzykltid, muszę wymyślać co dwa tygodnie jakiś temat,
aby z Wami, moi kochani Słuchacze, poroz-

' troska,

z dnia 29 maja 1927 roku.
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bitnie życiowego oblicza, przypisać to może
należy i tej okoliczności, że młoda ustawa
nie miała jeszcze czasu okazać swej praktycznej doniosłości i w ogniu życia zdobyć
dla siebie i swego czdgod.nego autora pełni
zasłużonego uznania.
Nie tu miejsce po temUt by szczegółowo
i porównawczo omawiać tresć ustawy. Ze
względu jednakże na to, że zahacza ona o
liczne dziedziny codziennego życia i powiększa bardzo znacznie ilość osobiście zainteresowanych, albowiem dotyczy nie wyłącznie twórców w śdsłem znaczeniu (artystów
czy pi arzy), jak to dotąd z reguły bywało i
dotąd jeszcze bywa w wielu innych mniej nowoczesnych ustawach, przeto streszczę poniżej kilka najważniejszych postanowień prawnych naszej ustawy autorskiej, którą zaliczyć trzeba do najwcześniej~zych i najlepiej
przystosowanych do potrzeb życia, które w
ostatniem 20-leciu tak głębokim uległo prze
obrażeniom. Dużą zaletą ustawy jest to, że
liczy się ona przezornie z dalszemi możliwo~ci~mi ~ raczej _Pewnościami. ciągłego rozwoJU i zmian o na1szerszym zasięgu.
Do zrozumienia ustawy, nawet i przez
laików, przyczyniają się znakomicie „objaśnienia" prof. Dr. Zolla. Objaśnieniami nazwał ·autor skromnie komentarz, więcej niź
komentarz, bo prawie, że zupełny system
P awa autorskiego. Rzecz napisana prześliczniej wielki, życiowy rozum i szerokość widnokręgów w uzasadnieniach poszczególnych tez ustawowych, ścisłość rozumowania
i nieubłaganie logiczny porządek w grupowaniu materjału, godna. uczonego rzeczowość i
powaga a obok tego jasność i żywość wykładu, tudzież obfitość
historycznego
i porównawczego z materjału
obcych usfawodawstw
zebrane w komentarzu, dają dziełu rumieniec zdrowia i wartkie tętno, czyniąc zeń
nietylko kapitalne dzieło naukowe, cenne vademecum dla zawodowców i uczącej się młodzieży, ale wysoce zajmującą lekturę dla nieprawniKów. Rzecz czyta się jednym tchem.
Prof. Zoll jest tym właśnie nowoczesnym,
idealnym, wzorem uczonego, który wyszedłszy z ekskluzywpej „wieży z kości słoniowej", jaką dotąd była ścisła wiedza, wprost
,w zawrotny wir życia, skojarzył w sobie cechy erudyty i praktycznego działacza, ścisłego badacza i równocześnie szermierza o
rawo filozofa i herolda nowych poj'ęć prawP
nych. ' To też dzieło prof. Zolla polecam gorąco wszystkim, którzy mają oczy otwarte
na zjawiska życia, choćby one nie leżały
ściśle w kręgu ich interesów i zaintereso-
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TEATRY lllARSZ.1111/SKI E
(Teatr Polski: „Wieża Babel", dramat w ;3-cł1 i giczny nacjonalizm, o tyle przeciwstawianie
aktach Antoniego Słonimskiego. - Teatr Le- się tak wrodzonemu naturze ludzkiej, tak
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Bardzo smaczna jest ta „Sałatka majowa", którą uraczyło nas „Qui Pro Quo".
Składają się na nią rzeczy ładne i dowcipne:
paradne monologi i dialogi (wespół Krukowskim) Dymszy, jako hamletyzującego oberwańca-sceptyka, zabawna parodja wyborów
warszawskich, nowe kreacje Ordonki (Mazur, Madonne de Sleeping), piękny śpiew
Karskiej i taniec Topolnickiej, wesołe parodje Teiko-Kiwy (Zimińska) i Chenkina (Ordonka), przedewszystkiem zaś nowe nieocenione piosenki żydowskie Krukowskiego,
których pejsatego uroku żadne pióro wysło
wić nie zdoła. Słowem - wychodzimy pod
najmilszem wrażeniem z tej kochanej budy,
o której słusznie śpiewa Jarosy z powodu
jej jubileuszu (tysięczny weksel protestowany!):
„Idźcie~ gdzie chcecie,
„A zawsze przyjdziecio
„Do Qui Pro Quo!"
· Ignacy Wieniewski.

tni: „Premjer", komedja w ~-eh aktach LaszlQ Fodora. - Qui l!_ro Quo: „Salatf!.a majowa", rewja).

głęboko w duszy człowieka tkwiącemu uczuciu, jak miłości ojczyzny, czyni z pacyfizmu
doktrynę pustą i to antypatyczną. Upraszczanie zagadnienia w tym duchu, że do po'.Antoni Słonimski należy niewątpliwie do koju i wszechludzkiego praterstwa należv.
najpopularniejszych postaci literackiej War- dążyć nawet po trupie ojczyzny, jest równie
szawy. Liczy wielu przyjaciół i bardzo wielu niemoralne, jak znana maksyma Moltkego,
wrogów, mających na swem czele polskich że wieczysty pokój jest mrzonką i to nawet
autorów dramatycznych, którzy poczuli na nie piękną. J:o też pacyfistycznych kazań,
wł_asnej skórze cięgi nielitościwego pióra Sło- wygłaszanych, jak ktoś trafnie napisał, z zanimskiego, szalejącego na łamach „Wiado- ciśniętym kułakiem, słuchaliśmy bez przekomości Literackich", Zrozumiała była przeto nania, tem bardziej, że nie wyczuwało się
niecierpliwość, z jaką oczekiwano premjery w nich mowy serca, lecz mózgow~ suche dok„Wieży Babel": · zwolennicy jej autora spotrynerstwo.
dziewali się jego triumfu, przeciwnicy ostrzyAle jeżeli wobec tendencji „Wieży Ba, li już pióra na upragniony rewanż, a szersze bel" musi się mieć poważne zastrzeżenia, to
I sfery ciekawe były ujrzeć dramat, o którym dla jej wartości literacko-artystycznych niepublicznie powiedział Słonimski kilka mie- uprzedzony widz nie może się nie odnieść
sięcy temu, że to najdoskonalsze jego dzieło. li z podziwem. Pomimo pewnych · wad kon- Słówko
czułości,
Zawód nie spotkał nikogo, grupa Skaman- strukcji, pomimo usterek symboliki, jest to
111
dra wyszła z teatru dumna ze swego członka, dzieło dużego talentu i to talentu oryginaltkliwości
niechętni Słonimskiemu literaci-krytycy z za- nego, . któremu nie przeczą niewątpliwe reMinął już ten dobry, stary zwyczaj, gdy
dowaleniem wyłapali garść usterek, które miniscencje z Mickiewicza i :Wyspiańskiego,
umożliwiły im zemstę, a ogół publiczności ' Ibsena i Żeromskiego. Mamy tu do czynie- I listy skierowane do redakcji, listy o treści
zobaczył przedstawienie o wysokiej wartości ! nia ze wspaniałą, acz jednostronną, syntezą ' polemicznej, były podpisywane 1 chociażby
artystycznej, a w każdym razie sztukę bardzo I artystyczną najaktualniejszych, najżywotniej tylko, inicjałami.
A szkodal
nieprzeciętną.
szych problemów współczesnego życia. AkTak wielką ochotę miałbym zwrocie się
;\Vieża Babel jest symbolem braterstwa tualność zaś i współczesność tej sztuki polenarodó~. Buduj_ą j~ na ziemi k~li.fornij.s~iej ga nietylko na jej temaci~, lecz przebij~ .s~ę wprost do autora wzmianki, podsuwającej
'":s~ystki~ ludy ziell?-1, po okrop~os~1a~~ ~i~l- 1 również w tym. t k znamiennym dl~ dz1s1~J miast „nieżnost'i'', jako więcej zbliżony odkieJ Woiny, SI?ragmone zgody. 1 m1łosc:1. '"i1/1e- szej doby kulcie maszyny, w ktorym me- . powiednik słowa „tendresse" - tkliwość.
Chciałbym uścisnąć dłoń temu zacnemu czło
l 1 ·
'ł ·
t k t
k
t
·
o etmm wys1 kiem se. e ys1ę~y ~ą 1 ro.o o- I trudno się d opatrzeć pewnego ro d zaju
ro- wiekowi i wyrazić mu szczere uznanie za orów, a przedewszystk1em wy. shk1em. mozgu I mantyzmu pozytywistycznego. I na każdym
1 bronę ojczystego języka.
,.
Th
t
t
bot
inżyniera
ompsona P<?V.:s a1~ en i.;1~ ycz widzu, bez względu na jego stosunek do taże autor wz1111anki nic nie wspomI ny pomnik wszec~ludzlue} sohdarnosc1: Ale J kiej „poezji maszynowej", musiał szereg scen niałżałuję,
o stylu książek Kadena - J;landrowskieI oto gdy budowa JUŻ dobiega ~resu, niwecz~ . zrobić głębokie wrażenie, jakkolwiek pełne go, ale zarzucać mu nie mogę, że nie czytał
1 ją odwieczna
klątwa .wszelluch poczy!~a? ' ich odczucie przyjdzie może łacniej przy lek- „Europa zbiera siano", gdyż w tym wypadku
ludzkich: duch przecze°:1a, ~untu,. ~ienaw1~c1. turze książkowej. Przede~szystkiem zaś za- popełniłbym ten sam błąd „zastanawiający'"
Przeciwk.o Thompsono~1 m1anow1~1~, ktory ' błysnął Słonimski świetną .rytmiką wiersza: jaki i on uczynił, skłaniając mnie do przejrze. w dążemu do w:1ęk~zej dosko~~łosc1 . sweg~ l taki np. heksametr w mowie Starca (w II nia słownika polskiego wraz z literą T włą
j dzieła postanawia ie prowadzic d~l~Jt eh~~ i.t:~cie) dźwięczy w uchu długo po jego wy- cznie.
ogół uważa je za ukończone. pow~ia1e cz~sc ~ii~chaniu.
I
Z przyje.mnością zapewnić mogę, że jeśli
l robotn~ków pod w?d~ą garbus~ M1x.t~, ktobr:
.- L.a ury wspaniałego triumfu zebrał Schil-1 cośkolwiek zaczynam od A, to kończę na Z
l mordu1e h~orcę wie!'Y·. ~ t~J ~h;'~~t:ko~·
l~r, jako reżyser sztuki. Inscenizacją „Wie- i to włącznie, a jeśli czegoś dowodzę, to bez
0
l cha straszhwe t:zęsieme ~iem~,
• d
iy Babel" przypomniał nam najświetniejsze podstaw tego nie czynię. Trudno mi było w
l brak wodza, ktoryby umiał ich zagr~ac ~ czasy wielkich spektaklów w Teatrze Bogu- krótkim artykule, traktującym o książce KaIk"
t ·
· w· ołem1 bł zorgamzowac
1 wa i z po ęznym. zy. 1.
kan
stra- ' sławskiego, „Róży", „Patiomkina" i „Niebo- dena, rozpisywać się o tem, jakim sposobem
1
ratun7k 1 urat?~ac wiez~. w 0 ą . ym
skiej Komedji", Operowanie tłumami, wy- zgodziłem się z Witkiewiczem, co do jego
chu giną pod Jej gruzami. A .na r~nach ~o- szkolenie chórów - to są rzeczy, w których twierdzenia o niezastąpieniu słowa 11 tristes' wstaje w;ychle -:- na urągowi~ko 1 pdzyp~e- Schiller jest niedościgłym mistrzem i które se" i trudno udowadniać, już „we własnem
wań.
czętowame klęski lde~łu - kmo z . anem: nadają charakterystyczne piętno reżyserowa- j imieniu", bliższe pokrewieństwo z tern sło
Te wszystkie cnoty wysokiej klasy jakie · giem, gd~ie przelewa się tłut:?- sybarytow, kto nym przezeń dramatom. Takie sceny, jak wem - „nieżnost'i''. Wszakże to była rewykazują objaśnienia" prof. Zolla ma i sa-1 rych bogiem brzuch„. Ale me na długo. Bo obłędny szał rzeszy robotników w czasie · cenzja książki, a nie studium językowe.
ma ustaw~'. Ponieważ jednakże pr~eszła ona oto przyja~iel i następca 1;'hompsona, .J~ff- trzęsienie ziemi, są poprostu arcydziełami.
Obecnie i ta odpowiedź nie rości sobie
1
przez setki retort, uległa pewnym zmianom ' ries, bu~Zl na .nowo entuz1azm robotn~kow, Reżyser miał zresztą godnego pomocnika w bynajmniej pretensji do studjum, chcę tylko
i zniekształceniom, za które prof. Zoll - j konstruuje potęzną dynamomaszynę - ~ h;t- dekoratorze - Gronowskim.
wyjaśnić sprawę owej_ czułości, tkliwośd itp.
często słusznie - odpowiedzialnośd przyjąć l. dowa wieży Babel rozpoczyna się powtor.me.
Zastrzegam jednak. że co innego jest sło„
Zespół aktorski stanął naogół na wysokonie chce. Szczegółowo, z punktu widzenia j
Dramat Słonimskiego jest typową „piece ści zadania. Szlachetność gestu Boelkego wo uwidocznione w słowniku, pod tą lub inzawodowego omówię i ustawę i komentarz ' a these". Tezą tą jest zasadnicza i~e~ tego w roli Thompsona powina była może iść wię ną literą, a co innego .słowo żywe w ustach
w prasie fachowej a dla ogółu niespecjalistów pisarza, idea, którąbym nazwał wo1u1ącym cej w parze z sirą potężnego wodza tłumów: obywateli współczesnego narodu •
Szczególniej, właśnie ta różnica da się
dam w następnym artykule przegląd naczel- pacyfizmem. Polega ona mianowicie na dą- np. w scenie trzęsienia ziemi Boelke był zbyt
nych zasad ustawy autorskiej, których zna- żeniu do międzynarodowego braterst~.va ora~ ewangeliczny, a za mało mocarny. Być może zauważyć w języku francuskim, a to z tego
jomość może się każdemu przydać.
na walce z patrjotyzmem. O ile p1erwsz.e1 zresztą, że leżało to w intencjach autora, któ- powodu, że język ten, w porównaniu np. z
(Kraków).
części tej idei przyklaśnie .każdy, .kto wie, ry siłę zogniskował w postaci Jeffriesa, tęgo naszym, jest ubogi i jeden wyraz posiada nad
Dr. Seweryn Gottlieb.
czem jest wojna, i kogo me zaslepta zool.o- zagranej przez Samborskiego. Trudna rola zwyczaj wiele subtelnych odcieni.
Zresztą każdy, który znał teoretycznie
Elizy została powierzona Kuncewiczównie,
która odtworzyła ją poprawnie, choć nieco jeden z języków cudzoziemskich, a chciał tę
za blado. Natomiast wysoką klasę aktorską teorję zastosować na rodzimym gruncie ję
starszem,
ale
nie
potrafję
powi~dzieć,
_która I wykazał raz jeszcze Bonecki doskonałą grą zyka, przekonał się, jaka olbrzymia przenadal żywo interesuje się tą sprawą. W I
paść leży pomiędzy martwem a żywem sło
marcu bawił w Berlinie, wracając ze Stanów z tych kobie~ jest star~zą. Moz.e to s10st~y w roli garbusa Mixta. Reszta wykonawców wem.
Zjednoczonych do Wiednia, Rafał Scherman, bliźniacze? Gdybym miał oryginały, a me z Buszyńskim, Skarżyńskim, Staszewskim, 1
Jednakże w tym wypadku operujmy słow
'fenomenalny grafolog, czytający z pisma nie- odbitki fotograHczne, nie stawiałbym tego Hierowskim i Machalskim na czele zasłużyła nikami, a więc drogą przezemnie dawniej już
.
.
na szczere uznanie.
tylko charakter i właściwości piszącego, ale pytania".
znaną, mimo, że zaprzecza temu tak pewnie
- „Może pozostawimy na razie t.ę k~~* * *
całe jego życie i myśli najtajniejsze. W obecautor wzmianki.
stję na boku i może zechce pan powiedziec,
Akcja miłej komedji p. t. „Premjer", wyności Schermana w Berlinie skorzystał spraTkliwość (niem. die Riihrung) jest syno„
. .
stawionej w Teatrze Letnim, toczy się we j
wozdawca jednego z miesięczników nauko- co pan widzi w tern piśmie'·,
nimem
słowa czułość, a tłumaczy się (B. LinZdaje mi się, że kobieta ta znaiduje ~rancji, ale ta Francja zalatuje trochę węwych i przedstawiwszy mu fotografję pisma
de)
na
„snadność" do poruszenia „wruszep. Kolomak oraz fotografię stronicy rękopi- 1 się.„" t'u przerwał„. "W'.~dzi ~an, tego je~- gierską papryką, narodowym specjałem jej
nia",
odpowiada
zaś rosyjskiemu słowu „umisu pamiętnika Grety .Machan, poprosił go o , nak nie da się pozostawic na b~ku. Wątpl.i: l autora. Jest to satyra polityczna w guście
leńje",
które
bynajmniej
nie jest synonimem
.
b o g d zie \
opinję 9 osobach, które te rzeczy pisały. Na- I wem 1'est, czy to.' co. panu ,pow. iem. odnos1c
b 0 II Fl ers •ows k'1m, a I e ty lko w guście„.,
słowa „nieżnost' " o czem zbyt łatwo jest się
1
d
się będzie do teJ kobiety. Z aie mi .s ~
leży przedtem zaznaczyć, że Scherman, ba: · tam panu Laszlo Fodorowi do autora
Kró11
przekonać osobiście.
wiem, że pismo to nalezy do zupełme mn'eJ j la" i "świętego gaju".
wiąc w Ameryce o sprawie tej nic nie wieW artykule swym zaznaczyłem, że mezdział i nie mógł przypuszczać, do czego odosoby, niż ia, która t~ pisała":
"
Ale to, co nam pokazał 1· est miłe i wdzlt>. nost' " jest tylko słowem zbliżonem do „ten„Jak
to
rozum1ec,
pame
~cherlll.an?
""'
noszą się dwie przedstawione mu fotografje
- „Myślę, że ta, która to pisała, wmy- 1 czne, a chwilami nawet pomysłowe, jak dresse", tak jak słowem zbliżonem będzie
pisma. Po okazaniu mu pisma p. Kolomak,
śliła
się całkowicie w osobę inną, przeży- ta, ur?cza Zuz~nn~ dorad~ająca, świeżo tkliwość, lecz w każdym razie mniej, jeśli cho
Scherman tak ją określa:
·
h ·1· · ·sani'a j'ej' los i 1•ei' charak- poslub1onemu męzow1 1 na ktorego przed sa- dzi o . „temoignages d'affection", miękkość,
wa1ąc w c wi l p1
1
·1 b
dł
·
d · ·
„Osoba, która to pisała, jest w średnim ter,
że poprostu, pisząc to, była osobą inną. , mą nocą pos.u ną spa. Y, mespo. z~ame za- l delikatność, lubość i co najważniejsze sub·
wieku, ale zachowała jeszcze młodzieńczy Nawet charakter pisma tej innej osoby przy- szczyty ~rem1erostwa~ jaki ma hyc .Jego pro- telność uczuć.
sposób myślenia. Odznacza się ta osoba fe- , brała. Pisała to inna osoba, niż ta której gram poh.~yczny: ogmsko domowe 1 ~ołyska.
Ale powtarzam raz jeszcze, że kwestja
inomenalnym darem obserwacji i niemniej-1 ręka kreśliła te słowa. Ta osoba, która to „Program. robi . furorę, „nowy p_ret:?-Jer wy- 1 nie jest przesądzona, gdyż 'mnie osobiście cho
szą zdolnością odczuwania obcych przeżyć.
nie swoją, lecz obcą ręką pisała, już nie ży- trąca ~rond z rękt1 opozycJl, - c?z kied~ sabm , dziło o scharakteryzowanie książki, która
Potrafiłaby zdobywać wszystkie sympatie
je. Los jej był tragiczny. Musiała przeżyć f W: swoim omf ego programl!- me sto~uJe,. o I dla innego recenzenta może się wlaśnie wydla siebie. Znajduje się w niezbyt szczęśli-1 coś najstraszniejszego, co przeżyć może ko- ! me. ma czasu. Mała tragedia, k~b1eca. m- dać tkliwa, czuła lub nawet sentymentalna.
wej sytuacji i ma przed sobą wiele duchowej bieta. Jej życie to j.e dna tragedja... „Czy tryzka, trochę łe~ - ale wszystko s1~ konczy Dla pana X białe pozostanie białem, dla pana
męczarni. Zbiegiem jakichś
okoliczności
mam jeszcze mówić?"'
dobrze, bo.„ gabmet pada, a młoda zona za- Y zmieni się na czarne. Obaj będą mieli raznajdzie się w centrum powszechnego zainteNie panie Scherman wystarczy naj- czyna wreszcie z wydartym polityce małżon- cję, gdyż właśnie tak a nieinaczej widzą.
resowania i to przygnębiająco wpłynie na zupełni~j„.':
Więc, kochany autorze wzmianki, które'
kiem realizować . swój progra°?' polityc~ny,
nią. Zdolna jest wywierać przemożny wpływ
* * *
który - każdy się na to zgodzi - w p1er- go nie znam, jeszcze raz wyrażam chęć uści
na obcych ludzi, jak hypnotyzer. Ale jest
P. Kolomak pozostaje nadal w więzieniu wszych ~niach (i nocach} po ślubie może być śnienia twej zacnej dłoni, obrońcy słowa polprzytem szczerą, chociaż w pewnych wy- śledczem, a jak wnioskować można z głosów wcale i:iuły„.
skiego (jakim i ja jestem!) i pozostaję przy
.
.
padkach skrytą".
prasy niemieckiej, żaden z funkcjonarjuszy
Wyborn1'.'m pr~mjerem - aman~em był me- j tern, że ostatnia książka Kadena, jest pełna
Gdy mu przedstawiono fotografję rzekÓ- policji hreme11sk.iej, winnych śmier~i si:dem• zawodny Ro~ycki., Smos~rska,. 1ako Zuzan- I „tendresse", pełna „nieżnost'i". Stefan H.-P.
mego pisma córki rzekł:
nastoletniej dziewczyny do odp~wiedzia.lno- na, starał?- się ?asladowac Mahck~, al~ ~o
PANAIT ISTRATL
„Czy pismo to ma jakiś r:wiązek z tam- ści pociągnięty nie został. Jeśh chodzi o powodzema takich chwalebnych us1łow~n m~
Przez przeoczenie opuszczono w artykule D-ra
tem?
policję pamiętnik Grety .niema żadnej war- 1 wystarczy uroda, g~y na przeszkodzi~ st01
tości dokumentu oskarżającego - gdy cho- meuleczalna banalnosc gry, szkolone} na 1 Seweryna Gottlieba Pr t. Panait Istrati (Nr .19),
- „Tak".
1
kobiety muszą
być bar- j dzi o matkę stanowi dowód winy, usprawie- szlachetnych wzorach „Trędowatej''. Nazwi- wzmiankę, że oba tomy nowel Istrati'ego „Wuj An11 0bie
gel" i „Kyra Kyralina" pojawiły się w · przekładzie
dliwiający
długotrwały
areszt
śledczy.„
ska Zelwerowicza, Orwida i Kurnakowicza dzo blisko ze sobą spowinowacone. Ta sa- 1·
niemfockim nakładem firmy Riitten i LoeniDg we
Zaiste dziwna jest logika władzy.
mówią same za siebie.
ma krew, ten ·sam mózg. Ale tak podobnych
Frankfurcie
n. Menem.
J
Komedja
ma
zapewniony
dłuższy
żywot.
do siebie osób niema. Pismo pierwsze jest

I

I

1

I

,

i

I
I

!

I

1

I

l

l

j

I

l

o

i

„tendresse

0

Nr. 22

„PRAWDA" z dnia 29 maja 1927 roku.

Str. 8

l

~~r======================~==~=====-

~:::::::;J::==B=IE=ŻĄ=.C=E=Z=A=GA=D=N=IE=Nl=A=G=O=S==PO=D=A=RC=Z=E==··i=·K;: :-~: =O=Nl=K=A=I3J
Rynek

pieniężny

i

giełda

akcyjna miała naogół tendencję słabą, na co
w-pływała w pierwszym rzędzie silna realizacja kulisy. Obroty zarówno na giełdzie oficjalnej jakoteż prywatnej były mniejsze, a
liczba tranzakcyj terminowych była dość ograniczona. Wiadomość o sfinalizowaniu
umowy pożyczkowej przeszła bez wrażenia,
została już bowiem przed kilku tygodniami
przez spekulację odpowiednio wykorzystana.
akcyj przemysłowych cieszyły się najwiekszem zainteresowaniem Starachowice,
na~tępnie Modrzejów, węgl~we i niektóre
cukrowe, w grupie bankowej akcje Banku
Polskiego. z dniem 23 maja zostały dopuszczone do obrotów gieł~y pieniężnej warszawskiej złotowe akcje Zakładów Starachowickich w ilości 431 tys. sztuk, wartości 'nominalnej 50 zł., z których 264 tys. wypuszczono
wzamian dotychczasowych o wartości nom.
15 k · ma k · ych
l
t
·1 500 k
r ow
a cyi
m ., w s osun rn
i za 1edną SO-złotową oraz 167 tys. jako nową

Na

śliskim

szlaku

Hfobezpieczne

W okresie sprawozdawczym zaszły dwa instytucjom w miarę potrzeby odpowiednie
kalkulacje włókie fi n:cze
.ważne wydarzenia, które mogą ewentualnie
sumy w walucie krajowej.
wpłynąć w przyszłości na ukształtowanie się
Sytuacja walutowa Francji wykazała dalW Ministerstwie Przemysłu i Handlu rozsytuacji walutowej. Przedewszystkiem więc szą poprawę. .Czynne- saldo bilansu handloważana jest obecnie sprawa o znaczeniu wielnastąpiło sfinalizowanie pożyczki amerykań
wego za pierwszy kwartał r. b. wyniosło
ce zasadniczem.
skiej dla Polski. Bliższych szczegółów, doty- 726,5 milj „ fr. podczas gdy w pierwszym kwar
Mianowicie dwie firmy przemysłowe włó
czących rat terminu i spłaty oraz sposobu utale u. r. francuski bilans handlowy ujawnił
kiennicze wystąpiły z wnioskiem o zezwoletycia tej pożyczki narazie jeszcze brak. We- deficyt w kwocie 1,554 milj. fr., natomiast clęnie na przywóz czeskiej przędzy bav;ełnianej
dług dotychczasowych wiadomości mamy
ficyt bilansu handlowego Anglji wyniósł w
otrzymać kwotę 70 milj. dolarów na 7 proc,
w ttybie obrotu uszlachetniającego dla przepierwszym kwartale b. r. 119,063,802 funtów
'\Ocznie przy kursie emisyjnym 92.
robu jej na tkaniny, przeznaczone dla eksporszterlingów. Handel zagraniczny Niemiec w
tu. ·w języku potocznym oznacza to przyponowej
zaciągnięcia
Wobec widoków
ciągu kwietnia ujawnił nadwyżkę przywozu
wóz przędzy bez opłaty .cła.
życzki przez Państwo ciekawe będzie zestanad wywozem w wysokości 299 milj. marek.
zwiększył się o 11 milj. natomiast
.Umotywowanie wniosku przez petentów
wienie dotychczasowych długów państwo Import
'k
44 1T N cl
· · ł ·
t
k
następujące: zagraniczna przę dza niejest
wych, które są stosunkowo bardzo małe, ~ spor zmndiejkszy się o
1:1 l· . a wyz a
importu na e sportem w ciągu pierwszych
gdyż wynoszą zaledwie ogółem 3,572,095,317
jest tańsza od krajowei, dlatego t.~ a-·
oclona
T
·
'ł
b
4 · ·
złotych. Długi zagranic.zne na dzień 1 grudniny z niej wyrobione łatwiej mogą być sprze
' k m1 .J·
m1elsięcy d . r. wydrazi a się sumą 1177
! .
nia 1926 roku wynosiły 3, 274,909,317 zło mare r po czas g y w tym samym o res1e i
dane na rynku . zagranicznym. Poniew ż
tych, wewnętrzne zaś 219,186,000 zł. Poszcze 1926 roku saldo czynne wyniosło 517 milj. e.rnisJę.
tkanin z przędzy polskiej, więc droższe, nie
Listy zastawne i obligacje miały tenden- znajdą zbytu zagranicą, przeto uzyskanie bezgólne pozycje długu zagranicznego przedsta- . marek.
W tygodniu sprawozdawczym zaintereso- cję niejednolitą, pożyczki państwowe ulega- cłowego przywozu przędzy jest warunkiem
wiają się następuj_ąco: pożyczki emisyjne
623,984,484 zł., długi wobec rządów państw wanie się publiczności i spekulantów grą ak- ły nieznacznym tylko wahaniom.
· zwiększenia naszego wywozu, bq wielkie iloAwil.
zagranicznych 2,292,638,380 zł., długi wobec cyjną, dość znacznie się zmniejszyło. Giełda
ści tkanin, mogące być wywiezione przy zuinstytucyj prawnych 28,384,938, długi przyżyciu przędzy czeslfiej, nie będą wyeksporjęte po byłej monarchji austro-węgierskiej
towane wcale, . o ile do wyrobu ich użytaby
329,901,317 złotych. Z ogólnej sumy długów
być miała przędza krajowa.
zagranicznych przypada ba Stany Z.jednoczoZasugestjo~wane ujemnym kwietniowym
ne 63 proc., na Francję 11 proc., reszta na inbilansem hanc:IR>wym Ministerstwo, tak dalene państwa. Na długi wewnętrzne składają
ce skupia cały swój wysiłek myślowy na zwię
się: wewnętrzne pożyczki państw. 248 milj.
s~ę w znaczniejsze ilości. Francja i Belgja mają mniejCENY NA RYNKU śWIATOWYM
·kszenie .naszego wywozu, że dopatrując się
zł., kredyt w Banku Polskim 25 milj., kredyt
sze zapotrzebowanie, niż zwykle. Hiszpanja, Wło
w tygodniu od 12-go do 18-go maja 1927 roku.
w tej kombinacji jednego ze środków do tego
w Banku Gospodarst. Krajowego 24,186,000 (W okresie sprawozd!wczym przeciętny kurs funta chy i Jawa dostarczają wszelkich ilości ryżu, natocelu, skłania się podobno do udzielenia zażą
żł. W przeliczeniu na głowę ludności obcią
miast dowóz z Indyj, Stanów Zjednoczonych i Karoang.= zł. 43.56).
danego zezwolenia, mimo że jedna z firm
żenie długami państwowemi wynosi zaledwie
18.V.
12.V.
liny jest słabszy.
proszących ma własną wielką przędzalnię,
An132 zł., czyli jest 62 razy mniejsze niż w
szył. ang.
pensy ang.
J A J A:
BA WELNA:
której produkcji jednakże sama w swej tkalglji, 36 aniżeli we Francji, 20 w Belgji, 14 niż Midd!ing amer.
8.72%
8.55
11
11
Za wielką setkę (120 sztuk)
ni w cal ości nie przerabia, a . druga należy do
Włoch, a 12 razy mniejsze ·a;niżeli w Norwe8.55
8.45
Middling na termin
Zimne noce nie sprzyjały produkcji JaJ. Ceny
największych przedsiębiorstw dla hanrzędu
gji i Niemczech.
Ceny wobec poprzedniego tygodnia nie wykanie zmieniły się od tygodnja, ale dowóz jest słabszy.
dlu przędzą (polską . Ani wynikający z te•
Drugim, niepomyślnym natomiast obja- zują znacznej zmiany, a interes był spokojniejszy.
szył. ang.
CUKIER BURAKOWY:
go dowodnie argurrent ilościowej wystarczalwem jest ujemny bilans handlowy Polski za Zdaje się, że rynek oczekuje na dalszy rozwój, lub Kryształ za centnar (bez podatku)
15
15
ani nierozłącznie
n·ości przędzy krajowej,
miesiąc kwiecień. Według prowizorycznych
t)vieżą inspirację, równocześnie jest jednak zdenerZasiewy buraków · cukrowych w Czechosłowacji
z bezcłowym importem przędzy związane
obliczeń przywieziono w kwietniu ogółem
wowany z powodu słabego zaczątku prac na plani Włoszech przewyższają rozmiary zeszłoroczne.
ujemne konsekwencje zdają się nie być brane
435,940 tonn wartości 255,539,000 zł., wywie- tacja~h i klęski spowodowanej przez wylew Missisi- Również i w Egipcie rozszerzono obszar pod uprawę pod uwagę przez czynniki ministerj alne.
ziono zaś 1,515,615 tonn wartości 205,880,000 pi. (Patrz art. „Sytuacja na rynku bawełny").
buraków. Polska ofiaruje przedni kryształ nowel
Pierwszą i główną z nich jest nader wyzł. Bierne więc saldo bilansu handlowego
pensy ang.
PRZĘDZA BAWELNIANA:
kampanji po 15 sz .9 pens., fob Danzig, wysyłka bez.
. ·cznej
wzrost przywozu przędzy zagram
datny
wynosi 49,659,000 zł., czyli 28,807 ,OOO zł. w Amerykańska 32'
14Y.i,
13%,
Spekulacja
pośrednio w listopadzi·: ; ~ podatku).
krajoprodukcji
zmniejszenie
odpowiednie
i
złocie. W porównaniu z marcem b. r. wzrósł
27
261/2
Egipska 60'
: ,n krajową produkcję
nie uwydatp.ia się ze ·'· ', .
wej~ Skoro bowiem przestrzegana dotąd zaimport w kwietniu o 19,932,000 złotych w
Manchester donosi o zadawalniającym interesie , cukru burakowego. S, o . • " .. ją się, że (łącznie l sada raz zostanie złamana, to jasnem jest zuzł., podczas gdy eksport zmalał o 9,305,000
przędzą egipską.
z podatkiem) cena 30 st. b\ .;Li~ w sezonie począt
pełnie i nieuniknionem, że nie wyjdzie poza
zł. w złocie. Przyczyną tak poważnego depensy ang.
WELNA:
kową.
granice PoJ.ski ani metr jeden tkaniny, wyroficytu bilansu handlowego, jest poważny Merino najwyższy gatunek (prana)
szył. ang.
ż E L A Z O (lane):
z przędzy polskiej, bo każdy eksporbionej
wzrost importu w szczególności pszenicy,
49
za funt ang. 49
771/z
771/z
Nr. 1 za tonnę
ter upomni się o tę samą premję wywozową,
żyta, śledzi, skór surowych, rud żelaznych i
Merino najwyższy gatunek (brudna)
75
75
Nr. 3 za tonnę
jaka przyznana zostanie owym dwom ekscynkowych, garbników, nowozów sztucz38
za funt ang. 38
Anszylingów.
85
do
dochodzi
szkocki
Towar
w postaci zwrotu cła za przędzę.
porterom
nych, surowców chemicznych, starego żela Crossbrcad przedni za funt ang.
36
36
gielski tańszy.
Kto z największym wysiłkiem i częstokroć
za, przędzy i samochodów. Pan Minister Crossbread średni za funt ang.
25
25
funty ang.
ze stratami materjalnemi uprawiał eksport
C Y N K:
Przemysłu i Handlu wyraził się w wywiadzie,
Panuje zadowclenie z powodu decyzji nieodbycia
dotąd, nie przejdzie obojętnie koło możności
38.10
39.10
Płyty za tonnę
udzielonym jednemu z warszawskich pism
przetargów na wełnę w czerwcu, lecz urządzenia
wywiezienia z zarobkiem. A że nie jest do
29.05
29.10
Sztaby za tonnę
codziennych, że w miesiącu kwietniu i kilku
wielkiej sprzedaży letniej, rozpoczynającej się 5-go
pomyślenia, by Ministerstwo wytworzyło spe
Płyty cynkowe s;: tańsze. Interes· sztabami mar•
następnych miesiącach o saldzie bilansu han
Z 38,000,000 funtów ofiarowanych na ostatcjalne przywileje dla jednostek, przeto każ
dlowego decyduje import. Zahamowanie im- .' lipca.
twy. Indyjskie sztaby po 25 sz. 16 p.ens. mają słaby
funtów, z tego
portu do Polski . jest kwestią niezmiernie I nich przetargach sprzedano 29,600,000
dy eksporter tkanin będzie miał dobre prawo
~
~yL
skomplikowaną a w pewnych warunkach I 18,400,000 funtów na kontynent, 10·,000,000 funtów do
zażądania dla siebie tych samych warunków
funty ang.
·•
CY N A:
a 400,000 funtów dq ·s tanów Zjednoczonych.
kalkulacyjnych, jakie wytworzone zostaną
wielokr,otnie bardziej szkodliwą dla rozwoju ·1: Anglji,
300
302.10
Standard za tonnę
gospodarstwa narodowego, niż kilka . miesię Cena za wełnę, zarówno merino jak crossbread, obniDepresja na rynku cyny jest niewytłumaczoną,
dla innych. ,
cy pasywności bilansu. Polska inwestuje się żyła się w maju przeciętnie ~ pens~ za funt. Ce- . gdyż dostawy Malajskie wynosiły od 1-go stycznia
W cyfrach przedstawia się to tak: w kwie
a rozwijając się gospodarczo, przejawia co- chą całego sezonu była dobra sprzedaż wełny angiel- tylko 15,400 tonn, wobec 14,680 tonn w roku ubie- tniu r. b. wywieziono z okręgu łódzkiego
raz silniejszą tendencję i zdolność kupowa- skiej.
głym. Różnica jest bardzo nieznaczna, a dowóz
810,000 kg. tkanin bawełnianych, czyli nie
pensy ang.
TOP S Y (czesanki):
nia.
niż 730,000 kg. przędzy. Gdyby bezmniej,
słaby.
jest
Australji
z
53
53
Przednie merino 70'
przędzy już był obowiązywał,
przywóz
cłowy
New-Yorku:
w
WELNY
BA
CENY
Ani uzyskanie pożyczki, ani też pasyw- Dobre merino 64' · ·
49
49
cent. amer.
bylibyśmy przywieźli dla samego eksportu
to
ność bilansu handlowego narazie jeszcze na
35
35
Cienkie Crossbread ·
15.70 - 15.80
tylko tego jednego miesiąca około 40 procent
zmianę sytuacji walutowej nie wpłynęły. Doloco
Niższe numery są nieco słabsze, lecz 64 i wyż
15.58 - 15.77
lary utrzymywały się w tygodniu ubiegłym sze utrzymują się w cenie płaconej przy końcu ubiecałorocznego przywozu przędzy w roku 1926,
na lipiec
15.97 - 16.14 .
na rynkach prywatnych na poziomie 8,92 i
na październik
a o 34,000 kg. więcej, niż przywieźliśmy przez
głego tygodnia.
16.17 - 16.34
pół, oficjalnie zaś notowano gotówkę dolarogrudzień
na
cale trzy pierwsze miesiące r. b.
funty ang.
J U T A:
wą 8,92 a dewizy na New Jork 8,93. Bank
WĘGIEL:
Ale nie na tern koniec. Bo o tylesamo
281/2
271/z
Polski płacił nadal za dolary 8,90 do 8,89 Przedni gatunek za tonnę
fob:
byłaby mniejsza własna nasza wytonnę
::':a
właśnie
ang.
szył.
mocniejszy
jest
zbiorów
nowych
jutę
za
Rynek
(banknoty jedno i dwudolarowe) za przeka- li
najlepszy gruby
twórczość przędzy, a w dodatku i efekt wy21.6 - 23
i to' powoduje poprawę na tranzakcie loco ze zbiozy zaś 8,91. Kabel na New Jork notowano
secunda
21 - 22
wozowy, t. j. wpływ na nasz bilans handlowy,
w obrotach międzybankowych 8,95 i pół. . rów starych.
zwyczajny
20
byłby mniejszy, bo zamiast swojej wywieźli
21
ang.
szył.
MĄKA:
Gram czystego złota wynosił 5,9351 a kurs '
drobny
14 - 15
byśmy cudzą robociznę przędzalniczą i pozoworek
za
kanadyjska
pszenna
Przednia
obliczeniowy 100 zł. w złocie 172,30. Za ru-1
brykiety
25.6 - 26.6
stałe koszty przędzenia.
22.9
23
ang.)
funt.
(40
ble .złote płacono ostatnio 4,60, co przy parykoks (według jakości)
45
30
Kosunmpcja piekarzy jest dobra. Płacą za woI z tern bowiem musi jeszcze. liczyć się
tecie 51,55 odpowiada stosunkowi 8,92 i pół .
. l rek dobrej mąki Kansas 21 sz. 9 pensów, za dobrą
Ministerstwo, że dla osiągnięcia analogiczneSytuacja w eksporcie z Zagłębi~ Walji bardzo
~a 1 dolar.
spokojna ' i nieregularna. Ostatnio produkcja znaczgo efektu w bilansie handlowym, trzeba wyDewizy europejskie utrzymywały się w australijską 20 sz. 9 pensów.
wykazyrynek
tego
wskutek
popyt,
przewyższała
nie
znacznie więcej tkanin, wyrobionych
wieźć
szyi. ang.
Z BO ż E:
okresie sprawozdawczym naogół w granicach
Ponieważ zawał depresję dla gatunków grubych.
z · przędzy zagranicznej, aniżeli utkanych
10.6
10.6
Jęczmień za centnar angielski
stałych. Nawet Medjolan ujawnił mniejsze
z przędzy polskiej.
pasy przekroczyły zapotrzebowanie, właściciele ko9.6
9.6
wahania. Rząd włoski stara się zahamować Owies za centnar· angielski
unieruchomienia
do
się
uciekać
byli
zmuszeni
palń
Spodziewać się należy, że ważkie te mona
jak
dobry,
jest
angielski
jęczmień
na
Rynek
tego
i
dalszą zwyżkę lira, zdaje sobie jednak
1
szybów. Odbiorcy starali się wykorzystać trudności
menty nie zostaną przeoczone przez czynniki
porę roku, kiedy interes często bywa spokojny. Cesprawę, ~e wprawdzie łatwiej jest wywołać
kopalń i uzyskać redukcję cen, czego im jednak wła
odpowiedzialne, t. j. że nie dadzą się one do
ny wyższe płacono za gatunki słodowe. Kanada,
11haussę" lub „baissę" waluty krajowej, natomjast bardzo trudno jest uti;:zymać ten ruch Rtimunja i Południowa Ameryka wykazują wzmożo ściciele nie skoncedowaH. Celem opróżnienia wago- tego stopnia oślepić majakiem zwiększonego
w pewnych granicach, nie odbijających _się ny eksport, podczas gdy do Niemiec import się zwię nów i uniknięcia unieruchomień, właściciele niezna- wywozu, by zadać cios dotkliwy produkcji
szkodliwie na całokształcie życia gospodar- kszył. W pierwszych czterech miesiącach eksport czne koncesje zrobili kupcom loco, ale co do te~mi ,rodzimej. ·
czego Państwa. Przemysłowcy włoscy po- owsa z Kanady i Stanów Zjednoczonych był znacznie nowej dostawy wychodzili z założenia, że ze względu
Byłoby to nader niepokoje{cym objawem
na zblihjące się Zielone święta rynek będzie moczmniejszony. Angija, Beglja i Holandja zredukowały
nieśli wskutek zwyżki waluty dotkliwe strapowrotu do metod· p. Grabskiego, którego
ty; gdyż utracili część rynków zagranicz- swe zakupy, natomiast ·Szwajcarja i Włochy zakupiły rueiszy. Stosunki pr~cy w . zagłębiu je~zcze nie są polityka tak opłakane pociągnęła za sobą
ustaione. Związek Górników uskarża się, że kopal~
nych a nawet konsumentów krajowych. Mi- 11 nieoczekiwanie znaczne ilości.
skutki.
nia Mdros przyjęła górników z innych dystryktów i
funty ang.
R Y ż:
nister finansów V olpi wydał zarządzenie, qy
Jeżeli nawet kwietniowy wywóz tkanin
39
38
wzbrania ' się przyjmować niektórych ludzi, którzy
Karolina za tonnę
wpływy z towarzystw okrętowych i przemy(choć konjunktury na
uznać za wyjątkowy
16.05
16.10
Burma za tonnę
w kopalni tej pracowali. Rada Związku zdecydowasłowych w walucie obcej przekazywane bydostępnych dla nas rynkach zagranicznych
Wielka Brytanja powoli zwiększe swe zakupy. . ła jednak, poczynić starania ugodowego załatwienia
ły Narodowemu Instytutqwi Dewizowemu,
układają się tak, że cyfra wywozu najbliż
który natomiast będzie dawał wspomnianvm ryżu, również i Niemcy, Holandja .i Polska zaopatrują sprawy.
szych miesięcy może nie ustąpić kwietniowej)
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„PRA WDA'.' z dnia 29 maja 1927 .roku.
przędzy zowszelką miarę sztucznie wzmożo
,ny, a wytwórczość kraj owa zdławiona. I to
bez żadnej potrzeby, bo statystyka wywozu
wykazuje najlepiej, że przemysł daje sobie
radę z eksportem i bez uciekania się do .przerobu przędzy czeskiej.

-

to i wtedy jeszcze przywóz

stałby

Wystawa powszechna, a cele

nad

Wystaw powszechnych, tak międzynaro-1
dowych, jak i krajowych, nie można oceniać
jedynie miarę ich finansowego powodzenia
lub udziału i zadowolenia poszczególnych
wystawców oraz frekwencji zwiedzających.
Znaczenie wystaw ocenia się inną miarą, o
wiele szerszą.
Doceniały rolę wystaw wszystkie narody,
urząd.zające je u siebie i z odpowiedniem
przygotowaniem i poczuciem odpowiedzialności wobec historii przystępowały do ich
organizowania. Pragnąc przedstawić motywy i cele, które skłaniały i pobudzały poszczególne państwa do organizowania wystaw, ograniczymy się tylko do tych z nich,
które były pierwszemi w danem państwie,
jako wystawy ogólno-krajowe, lub między
narodowe, oraz do najważniejszych wystaw
wogóle.
Wystawę krajową Paryską 1798 r., jako

Gdy jednak poszczególne jednostki przetwórcze polskie same zaczną wytwarzać konkurencję eksporterom, zużywającym przędzę
krajową, to jasnem jest, że żaden z nich,
choćby nawet chciał, nie będzie miał fizycznej możnosci sprzedania na rynku zagranicznym ani jednej sztuki towaru, wyrobionego
z droższej przędzy polskiej.
Nie może być wątpliwości co do tego, że
na wadze korzyści i szkód szala szkód realnych przeważyć będzie musiała szalę korzyści pozornych.
Doniosłość zagadnienia i jego znaczenie
'ogólne wzrasta niezmiernie jeszcze przez to,
że przez dopuszczenie do bezcłowego przywozu przędzy w trybie obrotu uszlachetniającego ustalona zostanie przez Ministerstwo
zasada, że mogą dla wywozu produktu koń
cowego być przywożone bezcłowe półpro
dukty, jakkolwiek są w kraju wytwarzane.
Ta zasada okazać się może zgubną dla
wszystkich gałęzi naszego przemysłu, nietylko dla włókienniczego.

pierwszą powsze~hną
wystawę francuską,
scharakteryzował w następujący sposób Minister Spraw Wewnętrznych Fr. de Neuf-

M. B.

Dochody i wydatki Państwa w kwietniu
1927 r.
Dochody skarbu państwa w kwietniu b.
roku wynosiły:
·Z administracji i podatków 125,671,000 zł.
15,921,000 li
Z przedsiębiorstw
60,952,000 "
Z monopoli
Razem
Wydatki wynosiły:
Na administrację
Na przedsiębiorstwa

202,545,000 zł.
164,920,000 zł..
1, 130,000 u .

zł. j

chateau, inicjator i organizator tej wystawy,
w sprawozdaniu swem do departamentalnych władz francuskich:
„Wystawa nie była zbyt liczna {zaledwie
110 wystawców - przyp. autora), ale była
to pierwsza kampanja, i wypad ten jest zabójczy dla przemysłu angielskiego. Nasze
wyroby są arsenałem, skąd winna iść broń,
najb~dziej dotkliwa,
na państwo brytyjskie .
50 lat później liberalistyczna Anglja poszła inną drogą,
organizując w roku 1851
pierwszą powszechną międzynarodową wystawę w Londynie, i otwierając przemysłowi
całego świata wrota dla spróbowania sił na
arenie światowej konkurencji.
W czasie tym Francja, mająca już poza
sobą dość bogatą historję
wystaw krajowych, powszechnych i specjalnych, przez
dłuższy czas obawiała się dopuścić do kraju
towary zagraniczne, pomimo, że głosy za wy

począć,
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stawą międzynarodową zaczęły się odzywać
coraz io częściej, szczególnie wśród sfer o

jako pierwszej,

międzynarodowych.

nową erę

wys·t aw

Wystawę Londyńską 1851 r. uważać
można, jako jeden z ważniejszych momentów
w historji cywilizacji świata i jako wyraz
zwycięstwa idei libeTalizmu gospodarczego.

Przy zdecydowaniu się na uczynienie z
Wystawy
Londyńskiej
kilkumiesięcznego
międzynarodowego emporjum dla porównania sił ludzkich, intelektów oraz zasobów i
gatunków surowców . i wyprodukowanych
wyrobów, Anglja miała cel praktyczny, dobrze obmyślany i wytkniętą ideę dokładnie
przepracowaną przez angielskich ekonomistów i mężów stanu. Anglja zmob~lizowała
swych uczonych, teoretyków oraz praktyków z życia gospodarczego angielskiego do
badania i studjowania Wystawy, mającej umożliwić
zapoznanie się z wszechświato
wym stanem surowców i produkcji warunkami jej wytwarzania oraz jej potrzebami. Była to pierwsza sposobność tego rodzaju, a
chłodny umysł angielski wyliczył, że ryzyko
opanowania rynku angielskiego, przez towar
zagraniczny jest o wiele mniejsze od odkrywających się w przyszłości, nawet niedalekiej, możliwości ekspansji swych wyrobów
na cały świat.. Anglja w obliczeniach swych
nie pomyliła się!
Charakter międzynarodowy wystaw paryskich 1855, 1867, 1878, 1889 i 1900 roku
był dowodem, z jednej strony, owładnięcia
całej Europy nowym prądem liberalizmu gospodarczego, w tern również i Francji, z drugiej zaś strony wypływał z pragnienia Francji utrzymania Paryża, jako „stolicy świata",
potężnie promieniującej intelektem i koncen
trującej w sobie wszystkie nici polityki mię
dzynarodowej i interesów gospodarczych.
Udało się to Francji i Paryżowi w zupeł
ności.
Charakterystyczną była wystawa francuska 1891 r. w Moskwie urządzona kosztem

rządu

możliwienie

l
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i publicysta, w następujący sposób
oddaje swe refleksje na te~at międzynaro
dowej wystawy paryskiej 1867 roku, pisząc
w s-wych „Rac,htm~ach" 1867 r. w„dziele
„Polska na wystawie w Paryżu 1867 o udziale Polski:
„Ileż to arcydzieł, podpisanych przez obcych,· przyznanych innym narodom, umysł
i dłoń nasza wykonały„. Ile- nazwisk polskich z dalekich krańców świata odzywało
się jakoby echem„. poświadczając,
żeśmy
nie zginęli jeszcze". Wystawę płodów, kopalń i kruszców Rzeczypospolitej Chilijskiej
urządził J. Domejko, egipską, tak stosunkowo świetną, Edmund Chojecki, praca bezimienna polskich dłoni przychodziła z Syberji, w postaci rudy, zlanej potem naszym, z
Ameryki Południowej naukowa klasyfikacja,
z Turcji marmury Pandermy, z Francji przę-·
dza i mnóstwo innych wyrobów - któż zliczy?
śmiało zaręczyć można, że gdybyśmy byli mogli to co było naszem wydzielić i ukazać osobno - Polska świetnie, a zdumiewająco byłaby się światu przedstawiła". (Nawiasem dodajemy, że wystawa paryska 1867
roku skupiła 317 wystawców polskich, z któ
rych 117 zostało nagrodzonych). Słowa powyższe były jak gdyby głosem protestu przeciwko odebraniu naszej niezależności politycznej oraz tęsknotą do wystaw własnych,
czysto polskich, gdzie w pełni i pod właści
wem mianem cała nasza kultura i zdobycz

państwowe

francuskiego. Miała ona na celu uekspansji gospodarczej Francji
Nadwyżka dochodów w kwietniu wyniow Rosji i jaknajszerszej jej eksploatacji. Zatendencjach
socjalistycznych,
proponujących
sła zatem 36,5 miljonów złotych. Jest to w
anga:bowanie się Francji w uprzemysłowie
tym roku największa nadwyżka dochodów zbratanie się kulturalne i gospodarcze naro- niu Rosji w wysokości kilkunastu miljardów
dów. W sferach tych myślano o wys ta w ach
miesięcznych.
franków w złocie było jak gdyby później
międzynarodowych już odr. 1833, a w r. 1849
Miesiąc kwiecień był pierwszym miesią
szem uwieńczeniem jej celów i dowodem
cem nowego roku budżetowego 1927/28. Dla : zdecydował się na międzynarodową wysta- skuteczności wystawy.
wę
także
rząd
francuski, występując nawet
porównania wyników budżetowych w kwie- '.
Również Wielkobrytyjskiej Wystawie w
tniu z przewidywaniami budżetu nar. 1927/8 '. z własną inicjatywą. Próby te jednak z poWembley 1924/25, pomyślanej w zasadzie
z~mieszczamy poniżej, następujące zestawie- wodu przeciwstawienia się' kół gospodarczych francuskich, obawiających się zagra- jako stałej corocznej wystawie „Krajowo-konie:
nicznej konkurencji, spełzły na niczem i by- lonjalnej" o charakterze międzynarodowym,
Kwiecień 1 / 12 budżetu Kwiecień
przyświec~ł doniosły cel, odnoszący się do
ła to Anglja, której w udziale przypadło roz1927 r.
na 1927/28 r.
1926 r.
samego bytu Imperjum brytyjskiego i jego
Dochody:
dalszego prosperowania.
92.8
102.9
125.7
Administracja
Zastraszające rozmiary bezrobocia w
3.4
15.9
8.9
Przedsiębiorstwa
SYTUACJA NA RYNKU BAWEŁNY.
Anglji,
dochodzące do 2 milj. ludzi, nadpro40.5
54.0
61.0
Monopole
Spokojna, lecz stała tendencja przeważa- dukcja towarów, które szły przed wojną w
ła na rynku w ciągu ubiegłego tygodnia, a
wielkich ilościach do kolonji i dominjów, a
136.7
165.8
Ogółem: 202.5
ceny wykazywały przeciętną zwyżkę 0 5 które po wojnie zaczęto wyrugowywać przez
Wydatki:
punktów.
przemysł samych kolonyj, jak np. w lndjach,
138.2
164.9
164.4
Administracja
Stan
powodzi
w
„pasie
bawełny"
jest
naujawniające
się od czasu do czasu tu i owdzie
0.5
1.2
1.1
Przedsiębiorstwa
dal czynnikiem dominującym. Przełamanie prądy separatystyczne pewnych części Imtamy na Bayou de Glaises, rzece połączonej perjum i cichy bojkot towarów angielskich,
138.7
165.7
166.0
Ogółem:
z Missisipi, spowodowało zalanie dalszych jak np. bojkot na szeroką skalę przeprowaNadwyżka budżetowa
części w środkowej Louisianie, obszaru głódzany przez Ghandiego w Indjach - wszyst(wzgl. deficyt)
36.5
0.1 ~ 2.0
wnie przeznaczonego pod uprawę trzciny cu- ; ko to wymagało zastanowienia się nad sytuWyniki gospodarki skarbowej w kwiet- krowej, tak, że kilkaset tysięcy robotników acją i wyszukania środków, zaradzających
niu nie upoważniają jeszcze do wyciągania przybyło do liczby tych, którzy pobierają za- niebezpiecznym objawom. środkiem tym
mJ.ała być Wielkobrytyjska stała wystawa w
z nich optymistycznych wnioskpw na cały pomogi od organizacyj rządowych.
Dalsze deszcze spadły w środkowym re- Wembley. Hasłem dnia i wystawy stało się
rok budżetowy, w każdym jednak razie bardzo pocieszającym jest fakt, iż wydatki pań jonie bawełny, przerywając roboty polne, ,,kupujmy u swoich" i „british goods are the
stwowe pomimo znacznie większych - niż które w zalanych okolicach w każdym razie best", co w praktycznem zastosowaniu miaprzewidywane - dochodów utrzymane zo- doznają zwłoki. Zachodzi wielka wątpliwość, ło znaczyć, ze wyprodukowane towary winczy poważna część zalanych obszarów wo- ny iść z Anglji do kolonji i dominjów, a sustały w granicach budżetu. świadczy to o
góle będzie uprawioną; wiele w tym wzglę- rowca mają dostarczyć te ostatnie macierzy
dużej przezorności i ostrożności miarodajangielskiej, by tenże w wykończonej formie
nych dla gospodarki budżetowej czynników. dzie zależy od ustalenia się pogody.
Obniżenie się poziomu Missisipi wskutek
powrócił znów do swych starych miejsc.
przerwania tamy w Poyras i w innych punk- Idea samowystarczalności była · propagowatach oraz przez dalsze przerwy, których na- na w ten sposób w swem najszerszem znaBezpieczeństwo ruchu na kolejach polskich.
leży się · spodziewać poniżej Baton Rouge, czeniu. Wystawa w Wembley nie spełniła
Bezpieczeństwo ruchu oraz pracy na kobędzie prawdopodobnie miało ten skutek,
jednak swego głównego zadania, to jest konlejach jest jednym z poważnych czynników że Nowy Orlean i bawełna tam nagromadza- solidacji wszystkich części Imperjum Bryrczwoju tej gałęzi gospodarki społecznej. na będą uchronione przed powodzią.
.
tyjskiego i po 2 latach istnienia została
„Rocznik Statystyczny P. K. P. za 1925 r."
W Texas są widoki na mierne zbiory, a 1 zanknięta, budżetowo zakończona olbrzyprzynosi pewne dane o tej stronie naszego ' w zachodnich częściach tego stanu daje się mim, bo sięgającym 2 milj. Ł. deficytem.
kolejnictwa za okres ostatnich lat czterech. odczuć brak deszczu, aczkolwiek ostatnie Wystawa w Wembley była może pierwszem
zjawiskiem, które otworzyło oczy Anglji na
Statystyka wypadków w latach 1922- ' depesze donoszą o słabych opadach.
1925, przedstawia s~ę następująco:
I Co do konsumcji, popyt na tkaniny w stan rzeczy, stając się równocześnie groźnem
192s 1924 1923 1922 I Lancashire jest zadawalający, zwłaszcza za- . memento na przyszłość, dla całego lmperjum
potrzebowanie Indyj jest większe. Mimo to Brytyjskiego.
Ilość wypadków na szlaku 426
538
833
867
panuje · mniemanie, że zachodzi możliwość
Jakim głównym celom ma służyć PoIlość wypadk. na stacjach 1.989
2.470 3,587 3.553
zniżki cen, z drugiej strony - że popyt się
wszechna Wystawa Krajowa w Po~naniu
Ilość osób zabitych~
zwiększy.
1929 r.?
służby kolejowej:
Konsumcja w Stanach Zjednoczonych w
Wystawa Krajowa 1929 r. będzie, jak
ogółem
78
78
123
96
ciągu kwietnia wynosiła 619.000 bel wobec
wiadomo, pierwszą w historii naszego naropodróżnych:
694.000 w marcu, a 578.000 bel w kwietniu. du ogólno-polską wystawą powszechną. Ma
ogółem
71
44
65
35
Statystyka wykazuje, że przędzalnicy być urządzona przytem z okazji dziesięcio
postronnych:
świata odebrali dotychczas 15.082.000 bel,
lecia niepodległego bytu Państwa Polskiego
ogółem
324
155
177
185
wobec 12.922.000 bel w tym samym okresie i ma zobrazować nasz cały dorobek kultuIlość osób okaleczonych:
ubiegfego roku.
ralny i gospodarczy, i to nietylko z okresu
służby kolejowej:
Co
do
przyszłych
cen,
to
ich
ukształtowadziesięcioletniego niepodległego bytu Polski,
578
ogółem
292
232
803
nie się będzie zależało od zmian atmosfery- lecz i sięgać retrospektywnie wstecz, kiedy
podtóżnych ~
cznych. Dalsze niekorzystne wiadomości spo praca, bogactwa i intelekt narodu polskiego
326
ogółem
132
147
200
wodowałyby zwyżkę. Gdyby nastąpił zwrot
były rozczłonkowane lub też występowały
postronnych:
na lepsze, po tylu tygodniach powodzi i zwło pod mianem zaborców. Odczuwały ten
403
ogółem
24'3
339
250
ki, mogłaby nastąpić pewna reakcja, którą smutny, prawie tragiczny stan, będący obraIlość uszkodzonego taboru:
przędzalnicy powinni wykorzystać.
zem niesprawiedliwości ludzkiej, pokolenia
ogółem wagonów
1.575 1.541 2.603 2.451
M. S.
owoczesne, a B. Bolesławita, znany powie166,051,000

Razem
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wystąpić może.

Polska, przez Wystawę Powszechną 1929
roku, ma również wielkie zadanie do speł
nienia, pomimo krajowego charakteru Wystawy.
Określił je można w dwuch kierunkach:
propagandy Polski, jako mocarstwowego
państwa, w najszerszem słowa tego znaczeniu oraz konsolidacji sił emigracji polskiej
zagranicą, rozproszonych i nieskoordynowanych dotychczas.
Państwo 'Polskie, jako państwo młode,
okrążone ze wszech stron brakiem zaufania,
ma możność na Wystawie 1929 roku pokazać się w najlepszem świetle wobec całej zagranicy. Wykazanie postępu pracy . i chociażby tylko podążenia za innymi w pogoni
za materjalnemi i intelektualnemi zdobyczami, opartemi o kapitalistyczny ustrój gospodarowania, brak ten zaufania może rozproszyć i spowodować nową erę stosunków,
międzynarodowych z Polską. Odnosi się to
zarówno do naszej pracy i perspektyw gospodarczych ,jak i ogólnych dążności politycznych, które w myśl ducha czasu, winny:
iść w kierunku pokojowej kolloboracji z innymi narodami. Tą drogą możemy podnieść
zaufanie zagranicy do nas, a to nietylko z
tytułu sentymentu ku Polsce i jej bohaterskiej przeszłości, ale i z powodu jej realnej,
silnej rzeczywistoścj..
Bardzo doniosłym celem wystawy 1929 r.
może i winno być również skonsolidowanie
się sił polskiej emigracji zagranicą i bliższy
kontakt i zapoznanie się z macierzą. Chodzi tutaj w pier.wszej mierze o 4 milj. wychodźtwa w Stanąch Zjednoczonych, stano-·
wiące potężną siłę moralną i materialną, dotychczas prawie jeszcze zupełnie niewykorzy
staną w stosunkach z Macierzą. Jest to jedno z naszych zaniedbań, naprawienie którego Wystawa 1929 r. nastręcza najlepszą oi kazję. Spodziewać się należy, że dopomogą w organizowaniu działu emigracji polskiej
te same czynniki polskie, które powzięły
tak doniosłą myśl urządzenia pierwszego
zjazdu zagranicznej emigracji polskiej w
kraju macierzystym. W interesie ogólnym
pożądanem byłoby urządzenie tego zjazdu
w r. 1929, kiedy obie te manifestacje polskie
znaleźćby mogły najkorzystniejsze rozwiąza
nie i wykonanie praktyczne swych programów oraz najlepszą atmosferę psychiczną
wśród całego narodu polskiego, spotykają
! cego się na wystawie .i przybywającego ze
I wszystkich zakątków świata i kraju, dla po·
znania samych siebie, dla nabrania otuchy i
rozpędu do pracy na arenie międzynarodo
wej i dla pokazania obcym, że żyliśmy i pracowaliśmy, że żyjemy i pracujemy i że żyć
i pracować będziemy!
1
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Bilans handlowy Niemiec w miesiącu
kwietniu jest bierny kwotą 300 miljonów marek niem. Poszczególne pozycje przedsta-

I

I

*

Kao.

wiają się następująco:

I

Przywą.z w czystym obrocie towarowym
wykazuje w kwietniu znaczną zwyżkę wobec
marca, a mianowicie 11 milj. m. n. Przywóz środków żywności wzrósł o 25 milj., gotowych towarów o 19 milj. m. n. Przywóz
surowców i półfabrykatów wykazuje natomiast zmniejszenie się o 33 mil. m. n. Przy wy
wozie towarów stwietdzone jest, wobec miesiąca marca, zmniejszenie się o 44 milj. m. n.,
w czem partycypują wszystkie grupy towarów. Najbardziej zmniejszył się wywóz surowców i półfabrykatów (o 38 milionów m.
niem.), podczas gdy wywóz towarów gotowych wykazuje nieznaczne osłabienie (o 3
milj. m. n.)
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Podszedł teraz ku temu, którego uważał
za współwinowajcę siostry, nazywając go
prawdziwem imieniem i · akcentując przytem

dalszy).

Tak, Jaffeux ma rację, te wszrstkie
które mi wyświadczał, a zwłaszcza
każdą sylabę:
ta ostatnia, którą zachował w tajemnicy aż
- Wynoś się i obym pana nigdy więcej
do odpowiedniej po temu chwili, miały na
nie
spotkał na mej drodze, bo.„
celu zjednanie mnie sobie, abym, poczuwaWygrażając tę pogróżkę, Gilbe!'t podniósł
jąc się do wdzięczności, bronił jego sprawy
laskę, a Piotr Stefan odpowiedział mu tym
przed rodzicami.„ - Ale jakiej sprawy? Osamym ruchem. Pozostali przez chwilę naświadczyn o rękę Renaty? Nonsens! Zbyt
przeciw siebie w tej postawie uliczników,
dobrze poznał z moich opowiadań ojca, aby
~tórzy przygotowują się do łobuzerskiego
mógł powziąść podobną myśl... A więc plapojedynku na kije. Lecz nagle Piotr Stefan
nował porwanie, a potem uzyskanie przebawybuchnął głośnym śmiechem, którego po. czenia„. Tak, _tak, nic innego.
niżająca wymowa obezwładniła prawdziweIstniała jeszcze inna hypoteza: Renata
'
go
impulsu,
znalazła
się
na
schodach
tak,
jak
go złodzieja broszki, i, wzruszywszy ramiomogłaby zostać kochanką Neyriala. Gilbert nie przypuszcza, że podobna inicjatywa wystała,
z
gołą
głową.
W
kilk
_
u
susach
zbiegła
nami, odwrócił się na obcasie i skierował w
odpychał tę my.śl od siebie, lecz pomimo to szła z naszej strony, możd myśleć, że ten
nie mógł - się .jej pozbyć. Wspomnienia nurto- chłopiec został niewinnie spotwarzony, że na dół i wyszła z hotelu, lecz innemi, niż tan- stronę wyjścia z ogrodu, nie spojrzawszy na.
wały w nim uporczywie: obraz nauczyciela obwiniliśmy go bez dostatecznych dowodów, 1 cerz, drzwiami. Skierowała swe kroki w a- wet na Renatę i Gilberta. Ona stała jeszcze
tańca i je~o. uczennicy, tańczących razem, na mocy błahych pozorów, nieporozumie- leję, przecinającą się z tą, którą szedł . Ney- ciągle oparta o pień palmy z wyrazem przeprzytulonych do siebie postaci młodej dziew- nia.„ Czy ja wiem„.? Kochająca kobieta rial. .Gilbert stał tuż obok na parterowym rażenia w oczach, zaś brat jej opuścił rękę,
czyny i tancerza w jednej z takich liczń.ych, tak gorąco pra:__ ~ szanowcc tego, którego tarasie hotelu. Renata ..nie zauważyła ani ściskając laskę i nisko pochylił głowę. Aż
swobodnych w swej lubieżności figur fox- kocha. A że 1. d1ata kocha tego nędznika, brata, . ani niebezpiecznej panny Morange, nadto jasno zrozumiał straszny śmiech Neytrotta lub shimmy. Wspomnienie widoku jestem tego więcej niż pewna, wystarcza mi która gawędziła właśnie z kilkoma uczenni- riala, pełen tak bardzo zasłużonej pogardy.
siostry w objęciach tancerza budziło w Gil- widzieć jej bladość, milczenie i ślady łez na cami. Czy tancerka wiedziała o obecności Było to zupełnie, jakgdyby Neyrial powiebercie ,wściekłość na awanturnika, którego tych biednych, zapadniętych policzkach! Na- kolegi w ogrodzie, czy się.jej domyśliła na wi dział: „Pan śmiesz?.„ Po tern, co uczynistosunek do niego i Renaty wydawał mu się pewno płacze w tej chwili„. O, mecenasie, dok pośpiechu rywalki? Pochyliła się i śle- łeś?„." Pod wpływem tej obelgi rozgorącz.
dziła wzrokiem postać RenatY! migającą po- kowany obrońca ochłonął z gniewu i pokor··
ter~z podejrzany i groźny w swej premedy- jak za zawiniłam.„
.
między nagiemi pniami palm. Złośliwy wyraz - nym głosem zapytał siostry:
tacii. Onegdaj rzucił mu się w objęcia i dzięNie omyliła się pani Favy w swej macie- skrzywił nagle kąciki jej wązkich ust, gdy ·
- Cóż to było pomiędy wami, moja biekował, jak dobroczyńcy. Teraz ogarnęła go
rzyńskiej intuicji co do źródła nieznośnego
ujrzała,
jak
Renata
podeszła
do
Neyriala.
W
dna
Renato?
nienawiść tern gwałtowniejsza,_ że wywołana 1· zmieszania, jakie ogarniało młodą dziewczytej s.amej chwili spostrzegła obecność Gil- Jedynie moja głupota.„ - odpowienagłą zmianą uczuć. Jakżeż mógł, wyszedłnę na widok pana Jaffeux, ani też co do mydziała młoda dziewczyna, która również zdaszy z hotelu, wahać się choć .przez chwilę _ z śli, które zaprzątały jej biedną główkę. berta na tarasie.
/
Uprzedzę
brata
I
postanowiła.
łała
się już opanować. - Zapewniam cię, Gil
wysłaniem obelżywej koperty i myśleć: jeżeli
Rzadka prawość charakteru adwokata nie
Napewno nie przerwałaby tak znienacka ber.cie, ~e. nigdy, przenigdy ~e zwrócił się. do
to nieprawda, jaki wstyd dla mnie, że nie po- pozwalała nawet wątpić o obydwu wniesiowiedziałem wszystkiego! I teraz jeszcze
nych przez niego oskarżeniach. Lecz mimo rozmowy z uczennicami, gdyby mogła była . mrue ant ,1e~n~m słowem, ktorego matka 1 ty
wstydził się swego milczenia, ale wstyd ten
to zakochana dziewczyna rozpatrywała w słyszeć słowa, które zamieniła między sobą I nie moghbysc1e słyszeć! Ale .to prawda, że
jątrzył tylko jego urazę. I oto, podczas tej
głębi duszy swe wątpliwośd. Co dotyczyło. młoda para. Było to · zaledwie kilka zdań, I! ja tak idealizowałam tego człowieka I Litożałosnej wędrówki, widok urzędu pocztowepierwszej kradzieży, a mianowicie książek, świadczących jednakże nieodwołalnie o zer- wałam się nad nim z powodu tylu niezasłu
go któregoś z okolicznych miasteczek wywo- to pan Jaffeux skonstatował jedynie goły waniu, nad którem przecież pracowała z ca· żonych w mojem mniemaniu nieszczęść, jałał nagle w Gilbercie odruch, który wymowfakt, nie wchodząc zupełnie w szczegóły oko łą - perfidją zapomocą anonimowego listu, kie go · spotkały w życiu, stawiałam go tak
wyspkol To też, gdy pan Jaffeux opowienie świadczył o jego wzburzeniu. Gorącz- liczności. Czy nie mógł się mylić? Renata którego oczywiście była autorką.
- Panie Neyrial... - zatrzymała tance· dział nam o tych dwuch kradzieżach, jego
kowo wydobył z kieszeni kopertę. Z uczu- przypomniała sobie, że kiedyś w Paryżu,
książek i broszki lady Ardrahan w hotelu,
ciem okrutnej radości, drżącemi palcami wy- podczas jakiegoś obiadu w domu jej rodzi- rza Renata, drżąc cała. _
czuł poprzez cienki papier bilet wizytowy
ców , J affeux mówił ·obszernie o omyłkach
-Ach, to pani, panno Renato„. _odparł jakiż to był dla mnie cios! Jak ja cierpiai banknoty. Wrzucił kopertę do skrzynki i sądowych i przytaczał głośne przykłady. Te-- Neyrial, ujrzawszy młodą dziewczynę. Za- łaml A później myślałam sobie: nie„. nie„.
rzekł głośno do siebie: - Zrozumie wszystżeli mogły się mylić trybunały złożone z litrzymał się, by wsunąć portfel do wewnętrz- to niemożliwe! On tego nie zrobił! Powtako, a jeśli zapyta mnie o wyjaśnienie._ nie od- cznych urzędników, jakżeż tu ręczyć za nie- nej , kieszeni marynarki, którą zapinał staran- rzam ci, to było głupie z mojej strony, widzę
l
to teraz jasno„. Dziesięć minut temu stałam
Ińówię mu go teraz, gdyśmy się skwitowali!
9mylność jednostki? Lecz miała miejsce
nie ze ź e udanym spokojem, poczem uchylił . przy moJ'em oknie. Nagle widzę w ogrodzie
- Jak widzimy, Gilbert nie wątpił już o druga kradzież i wyznanie przed osobą ko- kapelusza
ze słowami:
Neyriala. Potrzeba dowiedzenia się prawdy:
przebie głem ·szelmostwie tancerza. Umocnił
misarza.„ Dziwny dar podwójnego widze1
- Pani mi wybaczy, żt? nie złożyłem jej, stała się we mn ie nagle silniejsza ponad
się jeszcze w swem przekonaniu, gdy zakoń- I nia, jaki posiada miłość, skierował niedo-·
czywszy przechadzkę wspomnianym aktem ' świadcz-One dziecko na drogę prawdy. Przy- ani pani Favy mego uszanowania przed wy- wszystko! Za wszelką cenę zapragnęłam
zemsty, powrócił do hot.elu i wszedł do po- szła jej do głowy ta sama myśl, którą spo- jazdem.„ - Głos jego załamał się nagle pod- rozmówić się z nim, powtarzam, dowiedzieć
- -koju matki, która rzekła do niego:
strzegawczy inspektor policji podzielił się z czas, gdy wypowiadał to banalne grzeczno- się„. Teraz· wiem już„.
_ J. cóż wiesz? _ zagadnął Gilbert.
- Zmusiłam Renatę, by się trochę poło- panem Jaffeu.x, zaś ten ostatni odrzucił ją ściowe zdani~. S~jrzawszy na mło~ dziewczynę zauwazył, ze była wzburz~:ma .1 o~c~
Nie ulegało wątpliwości. Neyrial zdrażyła, mój Gilbercie. Wiem, że pan Jaffeux natychmiast.
głosell?-, kt~ry z~adzał głębokie c1erp1erue dził go. Jakże wst d 'ł · t g
· ł
wszystko ci powiedział, a również, jak barPrzyznał się, powtarzała, przyznał się„. os.tatnich dni, wy1ąkała:
chwuę
usłyszeć!
ofo
~:
zdu~i~~i:ia
d~~
dzo wstrząsnęło to naszą małą Renatą i z ja- A jeżeli wspaniałomyślnie pragnął kogoś u- Panie Neyrial, pr-0szę mi wytłuma- wiedział się o ponownym pełnym wspaniało
kiemi naiwnemi myślami biedaczka się no- ratować? - Ukryte uczucie dawnej zazdrosiła. Wiem również, jakie było postępowa- I sc1 podsunęło jej nazwisko: - A jeżeli, na- czyć„. Proszę, powiedzieć, że to nieprawda„. myślności geście tancerza względem niego.
- Co takiego,, p~o Renato? - zapytał. Wi'.adomość ta tem boleśniej go dotknęła.
nie tego człowieka w stosunku do ciebie, mój przykład, ta wstrętna panna Morange ukra-:--- To, co pow1edz1ał pan Jaffeux.„ - od- Co wiem? - powtórzyła Renata . ._
synu, i, że pożyczył ci pieniędzy, by uczynić dła broszkę, potem bała się, prosiła go o poP.arła
Renata,
odzyskawszy
nagle
spokój,
co
Wiem,
że Neyrial popełnił te dwie kradziez ciebie swego wspólnika. Jak mało cię znał, moc i on zlitował się?
s~ę często zdarza u natur zamk?iętych '! soże. • O, jak cierpiałam, gdy mi powiedział, że
Gilbercie! Czemu nie zwróciłeś się o pieniąMyśl o poświęceniu się Neyriala dla koledzę do swej starej matki? No, ale to wszystfanki wzruszyła aż do bólu Renatę. Opa- bte, gdy zostaną wytr~con~ ~ rown.owag1 na- to .wszys.tko .prawda, że to on, a nikt inny,
~łym w~buchem nam1ętnosci. I me~al mywziął ks1ążk1 pana Jaffeux. i broszkę lady,
ko należy już do przeszłości... Nie zobaczy- miętała się jednak i rzekła do siebie:
my go więcej. Dzięki panu Jaffeux zastałe:;
- Jestem głupia„. Pan Jaffeux mówił o sl'!c gł?s.no zadała mu odrazu pytanie, które Ardrahan! W ów czas ty nadbiegłeś. Ujrza~am was. obydwu .naprzeciw sjebie, odgrażauwolniony od tego poniżającego długu. Zwró- wszystkiem z takiem przekonaniem, a ojciec lezało Jej na sercu:
- To jest.„ - ciągnęła - że pan był je- J.ą~ych .się la~~am1! Myśla~am, że nie. przeciłam mu tę nieznaczną sumkę i uregulowa~
ogromnie go ceni.„
go sekretarzem i że.„ zyię tej chw1hl Ale to mmęło„. Mmęło„.
łam w biurze hotelu należność za lekcje tań
ROZDZIAŁ IX.
Przerwał jej :ruchem ręki. Stał się bardzo · -:- powtórzyła~ wstrząsnąwszy głową i przy.
ca. Przyrze,knij mi tylko, że nie poruszysz
tego tematu w obecności Renaty. Tego ro- ,
Cierpienia, które trawią duszę ludzką . blady, potem się zaczerwienił. Lecz nagłe, cisnąwszy . palce do ocz,u. - Wracam do
dzaju dziewczęce · zmartwienia niegłębokie męką niepokoju, stwarzają w niej zwykle tak a gwałtowne. ws.trząś!1ienie wewnętrzne wy- mego pokoJ?„: . Gdy m~tka się .obudzi, mupozostawiają rany. Nie należy,
dotykając,
silne pragnienie otrząśnięcia się z uczucia wołało akt silne1 woh, przygotowany zapew- szę p~kazac J~J ·.~upełme spoko1ną twarz„.
ne przez dłµgotrwałe uprzednie rozmyślania. Potrafię zdobyc się na to.„
jątrzyć ich.
niepewności, że, gdy sposobność się nadarzy,
Niezłomna wola odmalowała się w jej ryRozkaz milczenia, dany Gilbertowi przez żadna siła nie zdoła stanąć na przeszkodzie W oczi;tch je~o, które ni;t chwilę ukryły się
za pow1ekann, ~alow~ł się teraz twardy; wy- sach, w których Gilbert dostrzegł v1 tej chwitemu dążeniu.
matkę, świadczył wymownie o jej głębokim
ra~ zdecydowama; ,zas głose~ mocnym 1 wy- li niezmierne podobieństwo do stanowczej
niepokoju, z którego chora jasno zdawała soPo wielu godzinach spędzonych na rozbie sprawę. Wrażliwość córki zbyt była "po- J dzierających serce rozmyślaniach, podczas, raznym. sam dokonc~ył zdama,, k~orego me twarzy ojca.
- To jest straszne - ciągnęła Renata
dobna do jej własnej, by nie odgadła tragedji, , gdy matka odpoczywała w sąsiednim poko- P?Zwolił przed chwilą wypow1edz1eć Renacie:
spokojniejszym
głosem - że darzyłam serdejaką musiało stanowić dla biednego diiew„
ju po śniadaniu, Renata stała przy oknie z
- I że popełniłem bardzo zły czyn?.„ cznem uczuciem takiego nędznika„. Pocieczęcia nagłe a bolesne rozwianie jej romanczołem opartem o szybę, wpairzona bezsza mnie tylko myśl, że był ze mną szczęry,
tycznych złudzeń. Cóż za przebudzenie! myślnie w ogród, którego aleje tylekrotnie Tak, panno Renato, to prawda.
- Że pan„. nie
kłamał i nie szukał usprawiedliwienia
Przekonać się w dwudziestym roku życia,
tej zimy przebiegała, dążąc wesoło do :małeże się darzyło pierwszemi dziewiczemi wzru„
·
że
ukradłem!
_
rzucił
z
pośpiechem
dla
swych
postępków. Ta prawdomówność,
go salonu na lekcję tańca z Neyrialem. Silny
szeniami serca człowieka, którego ręce spla- wiatr uspokoił się. Ciężkie chmury pokryty I człowieka, który wie jasno, że pewne bardzo to. reszta h?:"o~u w hań~ie„. Ciężko byłoby
miły się najniższą z podłości kradzieżą!
nieboskłon.
Widok zamglonego horyzontu I przykre słowa muszą zostać wypowiedziane, mi pogardz1c nim zupe-łmel
Matka zapomniała teraz o przeżytym ·niepo- o tej ~czesnej popołudniowej godzinie i sza- lecz pragnie, by padły z jego ust.
- Odprowadzę cię - rzekł Gilbert, idąc
koju o roznamiętnionego do kart syna. Z ja- rego meba, którego posępne oświetlenie róż
. _ A broszka lady Ardrahan? _ pJtała 1 obok Renaty, która skierowała się w stron~
kiemż wzruszeniem w oczach, · nie pytając
błagalnym tonem Renata.
niło si~ tak bardzo od promiennego lazuru
.
hotelu. - l:'ragnąłbym. „
już o nic, patrzała na swą nieszczęśliwą córafrykańskiego, rozpościerającego się zwykle
Również
ja
ją
ukradłęm„.
_
odpowie·
. . ~enata nie pozwoliła mu dokończyć. Zakę podczas owych dwudziestu czterech gonad południową roślinnością, palmami, cuka- dzia~, tym razem z dziwną brutalnością w _ u;vaz>:ła pa?nę ~forange.' któ~a c~atowała na
dzin, które upłynęły od ich rozmowy.„ Zwie- liptami i mimozą, sączył w zmęczone serce
głosie. _ .
mch, .1 rzuciła ~ię do ucieczki w 1edną z porzała się ze swych niepokojów jedynie panu
Renaty jakąś melancholijną slodycz. Czyż
- Mój Boże„. - · jęknęła Renata, oparł- , przecznych aleJ.
.
Jaffeux, który _ stał się teraz siłą rzeczy jej nie był to symbol dzisiejszego jej smutku,
--:- Ach, .ta ~str~tna ~z1ew?zyna! - krzypowiernikiem, to wyrzucając sobie własną , który zawitał tak nagle po pełnych radości szy się, by nie upaść, 0 pień palmy, w cieniu !
której miała miejsce ta tragiczna dla młodej knęła. - Nie. pozwol,_Gilbercie, aby do mme
pobłażliwość, to starając się wytłumaczyć
1 dniach?
dziewczyny rozmowa. Lecz nagle, na głos podeszła! Nie potrafię zapanować nad sobą!
Rena tę , która usuw'ała się natychmiast, gdy
_ Wtem Renata drgnęła. Czyżby śniła? trzykrotnie - lecz jakimże tone'm! - powtó !
widział a nadchodzącego pana Jaffeux.
W istocie tancerka zbliżała •się do nich.
Wszalt to Neyrial wyszedł w tej chwili z rzonego jej imienia, wyprostowała -się i ru- Ruchem instynkto·v1mym Gilbert poszedł w
- Nie bierz jej pan tego ·za złe, drogi drzwi hotelu i przechodził właśnie aleją o- eh.em P.rzerażenia oąerwała dłonie
od ukry- ślady ~iostry i zaczął również biec w odmien
przyjacielu - mawiała. - Kiedyś Renata grodową! Doprawdy! Poznała jego sposób tej w mch rozpalone]
twarzy.
nym kierunku, by uniknąć spotkania z intrybędzie ci za to wdzięczna. Narazie jesteś
noszenia głowy, bardzo prosty, nieco dumny;
Renato!
Renato!
RenatoJll
_
g~ntką, ·. ~tóra ~a. ten widok wzruszyła rapan dla niej żywem wspomnieniem najcięż szczupłą postać, krok sprężysty i kkki µaB
ł
t
gł
G'lb
t
kt.
ł
,
.
d
mionami
i zawroc1ła w stronę małego salonu,
szego przejścia w jej młodem życiu„. Gdy wet, gdy, jak w tej chwili, Neyrial szedł poy o os i er a,
ary w asme na - rzekłsz · ółgł ·
.
jej pan powiedział o sprawkach tego bandy- woli, prozaicznie zajęty układaniem bankno- biegł aleją. Renata instynktownie uczyniła
Y P_ . osem.
.
.
ty, czy pamiętasz, mecenasie, jakim tonem tów. w portfelu. Przyszedł zapewne do ho- krok naprzód, by stanąć pomiędzy Neyria- • . - ~yswiadczyłam im wielką przysługę.
zapy_tała: „Czy to może być prawda?" Oczytelu, by odebrać zaległą naieżność za kkcje. Iem i zbliżającym się bratem, którego wy- Bwr"\ mi to za złe„, H.a, zwykle tak by~~„.
gląd zdradzał wybuch nieokiełznanego gnieNi~ przypuszc~ała iednak, wymaw1a1.ąc
wiście, nie wyinówiłam więcej nazwiska te- Gdy się zarabia tyle co on, tak jak on wu. Gwałtownym . ruchem s'chwycił . ramię powyzsze słow:a, ze ta. ~anal-na uwaga, ruego człowieka. Ani ona o nim nie mówi. Ale
szczerze br~m1ąca w J~J fałszywyc~ ustach,
chwilami zastanawiam się nad tern, czy Re- pracując - ryzmyślała Renata, patrząc na siostry i popchnął ją za siebie, krzycząc:
, - Jak ci ni~ wstyd! Wracaj natychmiast stos?w<:1;ła .się w uderzaiący;n stop~m .do nanata ni.e wyobraża sobie, że knujemy z pa- tancerza - to się nie jest złodziejem... Ach,
nem spisek po to, by ją uieczyć z uczucia, muszę to wiedzieć! - postanowiła. I nie na- da damul Wracajl Idź już. A pan, Piotrze stro1u, 1ak1 ogarnął w owe1 chw1h Gilberta.
które odsJ.adliśmy.„ A zresztą, jeżeli nawet myślając się dłużej, , pod wpływem :oierwsze- Stdanie_Beurtin.„
m. c. n.l.
-

usługi,
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Str. 11

„PRAWDA" z dnia 29 maja 1927 roku.
krotnie podkreślona jest stara indyjska rada:
„N as tęp ujący są mężczyźni, których brać
należy tylko dla ich pieniędzy: młodzieńcy,
którzy ·otrzymali -spadek, wysocy urzędnicy,
'tacy, którzy cieszą się względami swego króla, albo którzy są próżni i zarozumiali, bohaterowie i im podobni„. ci chętnie płacą za
zaspokojenie miłości własnej. Ale i ty staraj
się swoją miłość własną zaspakajać i bądź
bezinteresowną przyjaciółką dla uczonych,
artystów i wróżbitów' • Mata Hari była wierną uczenicą Kama Sutram.
O wyniku procesu przesądziła ta okoliczność, że ofiarowała swoje usługi francuskiej
Do tego przyznała
służbie Wywiadowczej.
się. Jeżeli przeto przyznała się, że gotowa
rzecz
była pełnić służbę szpiegowską na
Francji, to dlaczegoż nie miałyby być prawdziwe poszlaki, wskazujące na jej antyfrancuską działalność szpiegowską. Szpieg zawsze jest szpiegiem przedewszystkiem.

Mata,-Hari

drugi do urzędnika francuskiego, a trzeci do
którego ·
rosyjskiego rotmistrza Marowa,
troskliwie pielęgnowała w szpitalu polowym.
- ,;Proszę dobrze uważać na adresy i
nie pomieszać listów - ładny bigos wyszedł
by z tego!" To były ostatnie jej słowa w
Vincennes. Na miejscu stracenia chcą zawiązać jej oczy - nie pozwala. Przywiązu
z największym spokojem
ją ją do słupa przyjmuje to. Salwa i jedenaście kul przeszywa jej ciało. Dwunastego strzału nie było.„ jeden z podoficerów, odkomenderowanych do plutonu ekzekucyjnego, zemdlał.
Gdy ją stracono, liczyła lat 41. Ostatnie
jej fotografje pokazują nam starzejącą się
kobietę. Przeraźliwie stereotypowy uśmiech,
bardzo już szpiczasty nos. Malarze, którzy
robili ostatnie jej portrety mówią, że ciało
było już zwiędłe. Pewien lekarz paryski
spotkał ją krótko przed aresztowaniem w
jednym z paryskich domów publicz.nych. Mata Hari szła ku upadkowi. Strzały w Vincennes uchroniły ją od przeżywania ostatniego aktu na ziemi.
Oto pobieżne streszczenie książki hiszpana E. Gomez Carillo p. t. „Mata Hari - tajemnica jej życia i śmierci" - której niemieckie tłumaczenie ukazało się świeżo w
Lipsku u C. Wellera. Autor poświęcił swoI ją książkę gorącej obronie tej kobiety i stara
się naprawić to, co na jej pamięci zepsuła
. dotychczasowa literatura, poświęcona jej
procesowi.
St. Gr.
1

wniesienie. tego zabezpieczenia do rejestru handlowego firmy „Łódzka Manufaktura Pluszowa Teodor Finster"
Nr. 284/B· ,„Lódzki Bank Depozytowy, Spółka
Akcyjna" z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 5. Oddział w Krakowie zlikwidowany. Kapitał zakładowy
podwyższony został o 360,000 zł. i obecnie wynosi
1,080,000 zł. podzielony na 10,800 akcyj po 100 zło
tych każda . Prokura Henryk.a Walfisza wygasła. Na
mocy postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu
oraz Skarbu z dnia 5 stycznia 1927 r. opublikowanego
w Monitorze Polskim z dnia 3 lutego 1927 r. Nr. 26
kapitał zakładowy podwyższony został o 360,000 zł.
przez wydanie 3,600 sztuk akcyj nowej emisji po 100

W roku 1917 skazana została przez wojskowy sąd francuski na śmierć za szpiegostwo na rzecz Niemiec i rozstrzelana w wię
zieniu w Vincennes .pJ?.d Paryżem.
Mata Hari nazy.wał'a:-się z domu Gertruda
Zelle. Z pochgdlenia~ kWła holenderką. Ojciec jej był k~em.. Mając lat dwadzieścia
zakochała się,~ kapitanie holenderskiej armii kolonialnej, -Mac L~od, poślubiła go i
wyjechała z nim. na Jawę. Po roku małżeń
złotych każda.
stwa urodzil si~ syn, który jednak zmarł jaNr. 125/576/B. „Bank Handlowo - Przemysłowy
.
ko kilkutygodniowe dziecko - 'podobno
w Lodzi, Spółka Akcy)na" z siedzibą w Łodzi, ulica
otruty. .Mąż oką.zał się pijakiem, karciaPiotrkowska 97. Radę stanowią: Maurycy Poznański
rzem . Bił i znieważał zonę, a gdy do domu
- prezes i wiceprezesi: Stefan Barciński i Stanisław
wprowadził kochankę, żona ucieka od niego
Silberman. Członkowie: Dr. Marceli Barciński, Dyr.
i -w~aca do Holę.ndji, do rodziców. Później
Leon Gajewicz, Victor Hauzeur, Karol Hoffrichter,
stara się o rozwód i uzyskuje go. Ale w doTeodor Karsch, adw, Józef Lachmanowicz, Dr. Józef
mu 'rodzicielskim· nie m~e pozostać:- Rychło
Komitet Wykonawczy Rady stanowią: MauLandau.
śmierć.
na
została
skazana
Hari
Mata
staje się ofiarą małoĄi.-ia\te~zkowych plotkarycy Poznański, Stefan Barciński, Stanisław Silberrzy i plotkarek~ Wyje2il.ża do Paryża "i. zo- Wyrok przyjęła. bardzo spokojnie. Obudzono
man i Karol Hoffrichter. Członkiem Dyrekcji Głów
staje modelką ·w pracoWni jakiegoś- malarza. ją „bardzo wcześnie. „Dlaczego tak wcześ
i Naczelnym Dyrektorem Banku jest Roman Obernej
służby
do
wyrzutem
z
się
zwróciła
7':
ńie
spokojmoże
nie
W czasie długich posiedzeń
feld. Dyrektorem Centrali jest Rudolf Elsner, zamienie ustać. Malarz radzi jej ironicznie, aby więziennej. ~ „Trzy. lata temu nikt nie odszkały w Łodzi przy ulicy Moniuszki 8. Wszystkie
raczej poszła tańczyć. Rada , ta wywołała ważyłby się budzić mnie o tej porze.„ Dlabez wyjątku dokumenty, nie wyłączając notarjalnych
natychmiastowy skutek. 'Mata Hari przypo- czego urządzacie to wszystko w nocy, gdy
i hipotecznych winny być zaopatrzone w dwa podpimina sobie tańce '!~wiątyniach Buddy na mgła 'jeszcze nie zeszła?" Ubrała się ciepło
osób upoważnionych do podpisywania . za Bank.
sy
ponieważ
a
poi;anek,
·hdny
c'
na
względu
ze
Ja~ie! usiłuje je ?d~~zyć ~ wreszci" .decyCzłonkowie Komitetu Wykonawczego Rady, Dyrek)dny dzień,. ubrała jasny
, · bhczny. Odbył się ten l' zanosiło się ~a
duie się na występ'!~
tor Naczelny Banku Roman Oberfeld, Dyrektor Cen~ ;-,klankę silnego grogu.
występ w orjentaf' ·· CZÓfłrn Musee Guimet · płaszcz. Zaząc:
Rudolf Elsner oraz prokurenci Centrali Stanisław
trali
córki,
do
jeden
listy:
napisała
Potem
profe.:
\kilkudziesięciu
obecna
w
Paryżu
w
Goldstein i Jakób Szkólnik podpisują za Centralę i
iUi!Glli$Wi!Wii
wwęwmg
SOrÓW Orjentalistów, a ·.;poprzedziła go UCZO•
1
oo Fcl~tjaows~~~~~~~ reli~-1!•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~.~~~~ wszystkie Oddziały - i to we dwuch łącznie lub każ
dy z nich oddzielnie z jedną z osób upoważnionych
,
• .i..
nych.
do podpisywania za Centralę lub Oddziały. Za CenWłaściwa kariera Mata Jiari zaczęła się
WYDZIAŁ
tralę Banku podpisują prokurenci Centrali - i to we
jednak nieco później. Dowiedziała się o wydwuch łącznie, lub też każdy z nich oddzielnie z jedSĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
stępach jawajskiej tancerki księżniczka M,µ.
ną z osób upoważnionych do podpisywania za Cenrat i zaprosiła ją, aby zatańczyła dla jej g·oNr. 7283/A. „Nuta Bacharjer" z siedzibą w Ło
OGLOSZENIE Nr. 12.
Za Oddziały podpisują dyrektor
tralę i Oddziały.
ści. Mata Hari wystąpiła tym razem nago
dzi, ul. Północna 15. Firma została zlikwidowaną.
Do Rejestru Hantflowego w Lodzi Działu A i B
lub wicedyx:ektor Oddziału oraz prokurenci Oddziału
i tym jednym występem zyskała rozgłos w
Nr. 3558/A. „Abram Izaak Bracia Gelade" z sie- i to we dwuch łącznie lub tez każdy z nich odPo kilku tygodniach mieszka już . wniesiono następujące wpisy pod Nr. Nr.:
Paryżu.
dzibą w Łodzi, ul. Traugutta 5. Firma została zlikwiŁo
w
siedzibą
z
Seiler"
i
„Bechtold
2983/A.
Nr.
dzielnie z jedną z osób upoważnionych do podpisyprzy Avenue des Champ11 EJysees, posiada j
dowaną.
przedsiębior
Przedmiotem
65.
Sierpnia
6-go
ul.
dzi,
za Centralę i Oddziały. Prokurentami Cenwanja
.
służbę, konie i powoiy.
Nr. 10421/A. „Kredyt Krajowy Eljasz Kurlandzki
są: a) z prawem podpisywania za Centralę i Odtrali
trykcciarnia.
i
farbiarnia
jest
obecnie
stwa
Od 1905 do 1912 - to' czasy najwięk- I
i S-ka" z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 70. Firdziały: Stanisław Goldstein i Jakób Szkolnik, b) z
Nr. 5932/A. „W. Heller i Kon" z siedzibą w Ło
szych triumfów artystycznych Mata łiari. I
ma została zlikwidowaną.
81. Firma obecnie brzmi: „Helprawem podpisywania za Centralę: Jan Gajewski,
Piotrkowska
ul.
dzi,
Nr. 6249/A. „Handel okazyjny kupno i sprzedaż
1 Tańczy w Londynie, w Madrycie, Berlinie.
'Wiedniu, N ew-Yorku i zatabia fantastyc;zne ler i Kon". Do zyrowania weksli, podpisywania cze- przedmiotów używanych Rudolf Roesner" z siedzibą Wacław Galicki, Maurycy Herszlik, Stanisław Lisumy za swoje wschodnie tańce. Ma oprócz ków, odbioru pieniędzy, towarów, korespondencji i w Łodzi, ul. Wólczańska 129. Przedmiotem przedsię brach, Bernard Narwa i Bernard Wajnsztok. Dyrek1
tego niemniej pokaźne doc)iody · uboczne. W wydawania pełnomocnictw sądowych i reprezento- biorstwa obecnie jest: skład farb i artykułów malar- torem Oddziału w Warszawie jest Stanisław Szapiro,
prokurentami Oddziału w Warszawie są: Aleksander
akcie oskarżenia wymieniono szer.eg naz- wania spółki upoważniony każdy ze wspólników sa- skich.
Józef Tłusty, Karol Frydman i Tadeusz
Finkelstein,
modzielnie.
wisk wpływowych i bogatych przyjaciół tanNr. 9702/A. „Jakub Danziger" z siedzibą w Ło·
Wicedyrektorem Oddziału w Sosnowcu
Czajkowski.
siedzibą w Łodzi,
z
Miintz"
M.
„A.
138/A.
Nr.
cerki. Jest w tym spisie Kronprinc niemiecdzi, Al. Kościuszki 53. Na mocy aktu intercyzy spoki, książę Braunschweig, jeden z berlińskich ul. Piotrkowska 68. Firma obecnie brzmi: ,,A. M. rzą<Jzonego przed notarjuszem Pembińskim w War- jest Ludwik Hartman, prokurentem Oddziału w Sosnowcu jest Stanisław Goldman.
prezydentów policji, jest i król angielski Ed- Mintz".
szawi„, z dni::t 5 marca 1927 r. Nr. 320, usb.lon'1 została
Nr. 2996/A. „Dom Przemysłowo-Handlowy Maks
Nr. 635/B. „Konstruktor" spółka z ograniczoną
,ward VII, z francuzów jest Malvy, jest ro- Wyszewiański
pomiędzy właścicielem firmy i żoną jego Surą Fajeri S-ka" z .siedzibą w Łodzi, ul. Zielona
syjski wielki książę, jakiś prezydent mini- Nr. 9. Firma mieści się obecnie przy ul. Gdańskiej 40 steinówną wyłączność majątku i wspólność dorobku. odpowiedzialnością" z siedzibą w Zgierzu, średnia 31.
Firma mieści się obecnie w Łodzi, Al. Kościuszki 7.
strów wielkiego państwa, kilku ambasado- w Łodzi. Właściciele: Maksymiljan Wyszewiański,
Nr. 1~121/A. Judka Dimant" z siedzibą w Łodzi,
Nr. 611fB. ,,Bank Rzemieślniczy, Spółka Akcyj•
1 rów i kilku luminarzy ze świata sztuki i liteul. Piotrkowska 45. Siedzibą firmy jest obecnie Łódź,
Piotrkowska 260, Szema Jona vel Szymon Wyszewiań
na". Centrala w Łodzi, ul. Piotrkowska 102. Człon
ratury.
18.
Piotrkowska
ski, Piotrkowska 113, Dawid Wyszewiański, PiotrkoDyrekcji Banku Adolf Meister, Franciszek
kow~e
Przyjaciół swoich przyjmowała Mata HaNr. 227/A. „B. Czertok" z siedzibą w Łodzi, ul.
wska 175, Noe-Mendel vel Maksymiljan Papierny, PoMieczysław Szosland zrzekli się mandatów.
i
Turski
ń w urządzonej z przepychem willi w
Wólczańska 78. Firma obecnie brzmi: „B. Czertok
łudniowa 23 i Jetta Papiema, Południowa 23 wszyscy
Neuilly. Przyjaciele okazali się prawdziwy- w Łodzi zamieszkali. Zarząd spółki należy d§ każ Spadkobiercy". Właściciel przedsiębiorstwa Benja- Na członków dyrekcji powołani zostali Modest Somi przyjaciółmi także i w nieszczęściu. Je- dego ze wspólników z wyjątkiem Jetty Papiernej, min Czertok zmarł. Do prowadzenia przedsiębiorstwa. bociński i Antoni Piotrowski.
den z panujących, zaprzyjaźnionych z Fran- wobec czego każdy z nich, samodzielnie, mocen jest w imieniu spadkobierców upowazmona jest żona
Nr. 46/B. „Bank Zachodl)i, ' Spółka Akcyjna" z
cją, zwracał się do Poincare'go o ułaskawie
w Warszawie, Fredry 6 Oddział w Łodzi,
siedzibą
Czertok.
Marja
opiekunka
główna
i
zmarłego
zawierać wszystkie umowy, żyrować, weksle, otrzynie dawnej swojej przyjaciółki, a jakiś inny, mywać wszelkiego rodzaju sumy i kwitować z odbioul. Piotrkowska 52. Prokurent Leon Bialer .zmarł.
Nr. :3024/A. „Antoni Zeh i S-ka" z siedzibą w
pewien ambasador francuski, zachował się w ru. Własne weksle firmy podpisują dwaj wspólnicy Łodzi, ul. Andrzeja 53/55. Firma obecnie brzmi: Grzegorzowi Rabinowiczowi, Nowogrodzka 36 i Aleroli świadka jaknajbardziej rycersko. W
ksandrowi Szyndlerowi, Składowa 4 obydwum z W ar„Mechaniczna Fabryka szpulek drewnianych i kół pałącznie pod stemplem firmy. Intercyzy wspólnicy nie
cZ1asie wojny trzy razy spotykał się z tancerszawy udzielono prokury dla centrali z prawem podrowych, Zeh, Schlief i S-ka, dawniej Antoni Zeh i
zawarli.
ką i stwierdził przed sądem, że nigdy nie za- 1
za centralę i wszystkie oddziały Banku
pisywania
Pa92,
Lipowa
Schlief,
Emil-Oskar
Łodzi''.•
w
S-ka
Nr, 9296/A. „Rot i Włodarczyk" z siedzibą w
pytywała go o nic, co miałoby jakikolwiek
ł_ącznie z jedną z upoważnionych w tym celu osób.
weł Seipelt, Piotrkowska 135, Marta Tarłowska, LiAndrespolu, gm. Gałkówek. Na mocy aktu zezn_azwiązek z wypadkami wojennemi.
powa 68, Rudolf Zeh, Radwańska 42, Alfred Zeh, PodNr. 291/B. „Spółka Akcyjna Wyrobów Wełnia
nego przed notarjuszem Krzemieniewskim w Łodzi,
- „Wydaje mi się to bardżo nieprawdo- 14 marca 1927 r. Nr. 1312, firma została zlikwido- leśna 10, Leopold Holcszuer, Andrzeja 38 i Małgorza nych Ch. J, Wiślicki 'W Lodzi" z siedzibą w Łodzi, ul.
podobnem" - zwraca uwagę przewodniZarząd obecnie stanowią: Chaim-Jata Maertin, pierwsi w Łodzi, a ostatnia w Żakowicach
Gdańska 138.
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waną.

czący.

- „Być może, że jest to.nieprawdopodobne" - odpowiada dyplomata - „ale jednak'
prawdziwe".
Wmieszał się prokurator i stara się wyjaśnić zeznanie. świadka: „Potrzebny był jej
ten stosunek ze świadkiem, aby odwrócić od
siebie wszelkie podejrzenia i nadużyć tern
więcej zaufanie innych".
Dyplomata odpowiada: „To, co usłysza
łem od pana prokuratora w niczem nie wpły
nie na zmianę mojej dobrej opinji o pani Mata Hari" - ukłonił się i odszedł.
Zdaje się jednak, że mimo wszystko Mata Hari była szpiegiem • Zarzucano jej, że,
będąc ponad wszelką wątpliwość także kapłanką płatnej miłości, nie starała się zdobywać finansistów, przemysłowców i innych
bogatych ludzi, a natomiast szukała oficerów i mężów stanu.
- „Proszę panów" - pdp~rła Mata Hari
z cyniczną szczerością - „bogaci nie są zawsze najhojniejsi -- a zresztą lubię mundury".
· Przewodniczący zarzuca jej, że od szefa
niemieckiej służby szpiegowskiej w Madrycie, który w hotelu Ritz mieszkał tuż obok
niej, otrzymała 15 tysięcy marek.
„Tak - tyle mi dał za to, że spędziłam
z nim kilka nocy - czy panowie nie potraficie pojąć, że prawdziwy gentlemen w ten
sposób płaci".
Nie mążna jednak Mata Hari zaliczyć do
rzędu kobiet paryskich. W jej willi w Neuilly
znaleziono dużą bibljotekę dzieł w sanskrycie, traktujących o miłości. W purpurowy
adamaszek oprawiona była księga „Kama
Sutram" - podręcznik Mata Hari w sztuce
miłości. Wiele miejsc jest zakreślonych,
wiele uwal! i notatek na marginesach. Trzy-

1

Nr. 1100/A. Glass i S-ka" z siedzibą w Łodzi,
ul. Narutowicza 36-b. Prokurentem firmy mianowany został Henryk vel Chaim Maślanka.
Nr. 10840/A. „Krajowy Przemysł Bawełniany
wł. Elchonon-Jankiel Kapłański" z siedzibą w Ło
dzi, ul, Nowomiejska 10. Firma została zlikwidowaną.
Nr. 2665/A. „Leon Feldberg" z siedzibą w Łodzi,
ul. Piotrko<V'ska 33. Firma obecnie brzmi: „Lejbus
Feldberg" i mieści się w Łodzi, ul. Cegielniana 39.
Nr. 3930/A. „Robert Lieske z siedzibą w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 165. Prokurentem firmy jest Artur
Keilich.
Nr. 10433/A. ,,,Stanisław Bieliński" z siedzibą w
Prokurentem firmy
Łodzi, ul. Nowocegielniana 20.
został mianowany Stanisław Rutowicz z prawem podpisywania „per procura",
Nr. 2887/A. · ,,M. S. Cymerman" z siedzibą w Ło
dzi, ul. Cegielniana 50. Na mocy wyroku Sądu Okrę
gowego w Łodzi z dnia 26 lute~o 1927 r. ogłoszono
upadłość Menachemowi Szlamie Cymermanowi z dn.
1 września 1926 r. Kuratorem mianowany został ap!.
adw. Boliński.
Nr. 6694/A. „Gotlibowski1 Gutkind i Szalzyngier" z siedzibą w Łodzi, ul. Nowomiejska 5. Firma

!
1 została zlikwidowaną.

Nr. 3232/A. „Reinhold Hofman" z siedzibą w Ło
dzi, Kościuszki 3. Firma obecnie brzmi: „Reinhold
Hoffman Fabryka pończoch i rękawiczek, lódź, Kiliń
skiego 94". Prokura Aleksandra Neumana cofnięta.
Nr. 3750/A. „Majer Galewski" z siedzibą w Ło
dzi, ul. Senatorska 6. Firma obecnie brzmi: „Majer
Galewski Spadkobiercy". Siedzibą firmy jest Łódź,
Senatorska 25. Majer Galewski zmarł w dniu 21 listopada 1924 r. Spadkobiercami są: Hena Galewska,
Bendet Galewski i Bajla Galewska zamieszkali w Ło
dzi, przy ul. Napiórkowskiego 47. Spadkobiercy intercyz nie zawarli. Do samodzielnego podpisywania
oraz występowania w imieniu Hrmy i za firmę upoważniony jest we wszvetkich wypadkach Bendet Galewski.

pow. Brzezińskiego zamieszkali. Ze spółki wystąpił
Antoni Zeh, cedując swój udział na rzecz Rudolfa
Zeha, Alfreda Zeha, Hołcszuera i Maertin. Termin
trwania spółki trzyletni z automatycznem rocznem
przedłużeniem. Zarząd spółki obecnie należy całko
wicie do Rudolfa Zeh i Emila-Oskara Schliefa, a zastępcami ich są: Zeha - Leopold Holcszuer i Schliefa
- Marta Tarłowska. Wszelkie zobowiązania, kontrakty, umowy, weksle, akcepty, indosy, prokury i
czeki podpisują pod stemplem firmy obydwaj zarządcy
łącznie łub jeden z nich łącznie z zastępcą drugiego
Korespondencję, rachunki, pokwitowania
zarządcy.
i wszelkie wogóle dokumenty nie zawierające zobowiąz<...ń, podpisuje kazdy z zarządców samodzielnie i
kaidy z nich ma prawo otrzymywać · korespondencję,
pieniądze za przekazami, przesyłki i wydawać upoważnienia do prowadzenia spraw. Na mocy umów
zawartych pomiędzy wspólnikami Alfredem Zeh, Rudolfem Zeh i Holcszuerem i ich żonami ustalona została wyłączność majątku i wspólność dorobku. Maertin intercyzy nie zawarła.
Nr. 295/A. „J. S.chapiro" z siedzibą w Łodzi, ul.
Piotrkowska 37. Prokurentem firmy jest Stefan Kon.
Siedzibą firmy jest obecnie Łódź, Cegielniana 39.
Nr. 10341/A. „H. Szafir i G. Bister" z siedzibą w
Łodzi, ul. Nowocegielniana 3/5. Firma obecnie brzmi:
„Sabil" wł. H. Szafir i G. Bister".
Nr. 3563/A. „ł.ódzka Manufaktura Pluszowa Te'odor Finsteł" i siedzibą w Łodzi ul. Juljusza Nr. 17.
Sąd Okręgowy w Łodzi w Wydziale Cywilnym decyzjami swemi z dnia 5 kwietnia 1927 r. Nr. C 597
i 598/1927 postanowił: zabezpieczyć powództwa Marji Finsterowej, Otto-Aleksandra Krause i Elizy Komockiej przeciwko firmie „Łódzka Manufaktura Pluszowa Teodor Finster, Spółka Akcyjna" i innym przez
wstrzyma.nie wpisu do rejestru handlowego firmy
„Łódzka Manufaktura Pluszowa Teodor Finster" dotyczącego przelewu majątku i praw tejże firmy na
rzecz Spółki Akcyjnej pod firmą „Łódzka Manufaktura Pluszowa Teodor Finster, Spółka Akcyjna" i przez

kub Wiślicki, Chil Wiślicki, Lajb Wiślicki, LezerLajb Piżyc i Lezer Lewin, którzy mają prawo łącznego
podpisu weksli ,czeków oraz wszelkich dokumentów,
Berysz Lipzawierających zobowiązania dla spółki.
szyc i Abram Wiślicki upoważnieni są na przeciąg
3-ch miesięcy, t. j. do dnia 20 czerwca 1927 r. do inkasowania wszelkich należności, do żyrowania zainkasowanych weksli, do pertraktacyj z wierzycielami i do podpisywania umów najmu.
Nr. 393/B. „M. Jelski i J, Sobolewski, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi,
ul. Cegielniana 37. Firma została zlikwidowaną.
Nr. 716/B. „Towarzystwo dla wyłąi;:znej sprze•
doży na Rzeczpospolitą Polską Francuskich Aparatów Birum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 2. Na mocy wyroku Sądu polubownego z dnia 23 lutego 1927 r. wyłu
szczonego w tytule wyko11awczym Sądu Okręgowego
w Łodzi, Wydział Cywilny z dnia 29 marca 1927 r.
Nr. Z. 203/27 z dniem 23 lutego 1923 r. i likwidatorem
wyznaczony adwokat Józef W ajcman.
Nr. 410/B. „Fabryka Przetworów Chemicznych
oraz tektury smołowcowej „Chemindustria" w Łodzi,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą
w Łodzi, ul. Przędzalniana 33. Komisję likwidacyjną
obecnie stanowią: Edmund Bogdm1ski, Stanisław Majewicz i Maks Szenwic, oraz zastępca Jerzy Zieliń
ski.
Nr. 97 /B. „Bank Polskich Kupców i Przemysłow•
ców Chrześcijan w Lodzi, Sp6łka Akcyjna" z siedzibą
w Łodzi, ul. Piotrkowska 113. Prezes Rady Włady
1
sław Ko ścialniak, wiceprezes Rady Zygmunt Fiedler
i członkowie Rady Roktór Edward Mittelstaedt, Józef Pogonowski i Ryszerd Pfeiffer ustąpili. Rada
Banku ukonstytuowała się w sposób następujący:
prezesem Rady został Konstanty Kawecki, wiceprezesem - Michał Bartoszewski i członkami Rady
Józef Wolski, Wojciech Kowalski i Jan Wyźnikie
wicz. Nadzór sądowy przedłużony został do 1 września 1927 r.

''
stał

Bernard Marcotte de Quivires, który ma prawo
wszelkich operacyj bankowych, udzielii.ć pożyczek, kredytów i zaliczek, otwierać wszelkie rachunki w imieniu oddziałów i agentur firmy, podpi- ·
sywać, akceptować, zyrować, wykupywać, dyskonto- I
wać i redyskontować weksle, czeki i inne dokumenty, odbierać i otrzymywać wszelkie sumy, podpisywać
wszelkie pokwitowania, przekazy, bony i czeki, odbierać wszelkie dokumenty, listy i pakiety. Wszelkie akty, kontrakty, pokwitowania, traty, żyra, przekazy, kwity, zwolnienia i wogóle wszelkie dokumenty
zawierające zobowiązania dla firmy i jej oddziałów
i agentur będą prawomocne o ile będą podpisane kolektywnie z jednym jeszcze agentem, uprawnionym do
takiego podpisywania.

r-;r, 298/B. „Towarzystwo Wydawnfoze „Kompa;; ', Spdka Akcyjna" z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 53. Kapitał zakładowy po zwalory21owan_i_u
wyna5i obecnie 200,000 złotych, podzielonych na
'2,(;, ") ..tkcyj po 100- złotych każda.

dokonywać

Nr. 414/B. „Przemysł Włókienniczy Michał Glaser w Lod:::i-Radogoszcz, Spółka Akcyjna" z siedzibą
w Łodzi, ul. Zielona 5. Zarząd obecnie stanowią Michał Glaser, prezes i dyrektor zarządzający, Ida Glaserowa, zastępczyni prezesa, Hilary Glaser - Dyrektor Zarządzający, Michał Asz i Jakób Bender.
Nr. 131/B. „Zjednoczeni Rzeźnicy w Lodzi, spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w
: Łodzi, ul. Główna 26. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 132,000 zł. i składa się z 400 udziałów
po 330 zł. każdy. - Zar;ąd obecnie stanowią: Józef
Włodarski - prezes, Główna 26, Antoni Krzesiński,
Brzezińska 25 i Antoni Bartosik, Przejazd 68 wszyscy
w Łodzi zamieszkali. Każdy z nich samodzielnie ma
prawo podpisywać korespondencję, rachunki, pokwitowania i wszelkie dokumenty, nie mające charakteru zobowiązań, otrzymywać należne spółce sumy,
za wyjątkiem kapitałów ulokowanych na imię spółki
'w bankach, otrzymywać korespondencję, pieniądze za
przekazami, przesyłki i ładunki, oraz prowadzić
wszelkie sprawy sądowe. Weksle zaś akcepty, indosy, kontrakty, umowy, akty notarjalne i hipoteczne, pełnomocnictwa, czeki i wszelkie wogóle zobowiązania spółki podpisywane być muszą przez prezesa zarządu, bądź łącznie przez dwuch pozostałych

sierpniu - tylko 500 stóp sześc.
roku ubiegłym, nadwyżkę zaś

W miesiącach letnich - cze; wcu,
będziemy po zł. 10.-, podobnie jak w

z

ustępstwem

Dotychczasowe opusty- przy
tern samem zniesione.

_ 93 _

I

Zarząd

Gazown! Miejskiej w

Ładzi.

+w gag w

„Wyborowa"

-Ili

we wszystkich handlach w;n i

Zródło znkupólV ł
••
Budowlane

pwa

spirytLSaij~.

bW·

dostaw
!slęgl

Lódź, Sienkiewicza 39, tel. 24-47.
Najtańsze źródło zakupu żARóWEK ELEK-

„ELEKTRON" -

TRYCZNYCH wszelkiego rodzaju,

Farby, pok~ I ~5~~!.
ROSICKI, KA WECKI i S-ka,
teL 18-47 i 7-70.

ł.-Odź,

ul. Orla NT. 17,

---------

ADOLF BOKSLEITNER i S·ka, S. z o. o., ł.ódź,
Piotrkowska 149, tel. 14-09. Poleca opony samochodow(' i rowerowe „Michelin" i „Dunlop·•:
Gumy pełne „Dunlop".

Ceny konkm:encyjne:

Lódź,

Piotrkowska 56, td.
14-33. Artykuły techn:, węże, płyty, masywy do

„ ...„ ...1111111„„....... AiMlfm:llDlllmll„.„.

- Biuro Tech.,

samochoduw cit,:zarow., szczeliwa, pasy, armatury Kling;;;,·-w;~e-ii~ie. wy.-. gumow~ i azbestowe oraz fibra. Wyprzedaż wiede~~kich pła

I

za•l•eg•ł•o•śc•imil!'.

szczy gumowych.

Izolacje

kotłó!:

handlowych i

skład

13ł.

I

JAHÓB 5KARZYNSHI, ł.ódź, Kilińsliiego 201. Pasy
transmisyjne, troki i wszelkie wyroby rymarskosiodlarsKie.
I. SUDAl<, Łódź, Cegielniana M 62, telef.on 5-93
Wyrób nowych pasów i wszelka naprawa. ·

I Powroźnh:ze

i rur

Lódź,

Przedsiębiorstwo

zakłady'

KRilGER KAROL, Lódź, Piotrkowska 130, teL 16-37.
Firma istn. od 1862 r. Wykonuje wszelkie roboty w zakres branży wchodzące.

Nawrot 43/47, tel. 50-65.
Budo w lano-Sztukatorskie.

li

Lódź,

Napiórkowskiego 119.
Tel. 50-95. Wyrabia wszelkie artykuły wchodzące w zakres powroźnictwa.

HENRYK KUNIG i S-ka,

Radjotechnlczne

artykuły

I Instalacje

złote

STAN CZYNNY:
, • , ,
Grunta fabryczne
• • • •
Budynki
Maszyny, aparaty i urządzenia
.•..•. • . ·
Kasa
Weksle i papiery wartościowe
. , „ • • . "
Dłużnicy
Zapasy (wyroby i materjały)

477,787.68
• ~ • •
• • • • 1,028,355.08
fabryczne 1, 152,032.30
33,214.55
39,629.19
632,087.79
• • ,. •
439,851.72
, •

..
Zł.

3,802,958.31

=
STAN BIERNY:

REMUS A.LEKSA.NDER, Mdli, Wólczańska Nr. 164.
tel. 43· 37. Pa5y skórzane transmisyjne fabrv"lt1
„Ternler 1 Szwede" w Warszawie.

I-Capitał zakładowy

. . . . ....

..

• „ • • •
zapasowy
Kapitał amortyzacyjny
• • • , , •
Hipoteki
, • • •
Wierzyciele
, , •
Banki angielskie
Fundusz ubezpieczenia robotników od
nieszcz. wypadków
Fundusz dla wdów i sierot
• • • •
Zaległe podatki
Zysk: pozostałość za r. 1925 zł. 38,092.76
zysk za rok 1926 zł. 334,402.15
Kapitał

Zł.

---

--

wł6-

A. I. OSTROWSKI, Lódź, Piotrkowska 55, tel 3-54,
35-49, Taśmy miernicze papierowe, doJ
wolnej miary; na żądanie z firmą zamawiającego.

372,494.91

.I Strat
I Rachunek Zysków
czas od 1-go stycznia
do 31-go grudnia 1926 r.

Zll

...

przemysłu

31,920.7,980.32,513.56

3,802,958.31

WYDATKI:
Administracja, koszty handlowe i proRadjo aparaty i wszelkie części.
• • . • · · • · · · ·
wizje
„N AT A WIS", LóDt, Ul. PIOTRKOWSKA 152,
Odsetki, dyskonto i różnice kursowe
tel. 42-20.
• • ,_ ·, · • • • •
Podatki
Inż. J. REJCHER i S-ka, LóDt, Piotrkowska 142, ,
Zysk za rok 1926
tel. 15-57.

miernicze dla
~n niczego

złote

1,564,000.226,563.28
299,989.09
95,760.481,737.47
690,000.-

..

RRDJO, Łódż, Cegielniana 26, tel. 56·59. Budowa
i reperacja aparatów i anten. Ladowanie
akumulator. Ceny konkurencyjne.
Inż. K. RATHE. Wyłączna komisowa sprzedaż Ed·
wa1·d Epstein, Lódź Narutowicza 18, tel. 13.73,

Taśmy

ROSICKI, KAWECKI i S-lia, Łódź, ol. Prlj}jazd Nr. 21
tel. 18-47 i 7-70.
PLAESCHKE B-cia,

ksiąg

piśmiennych.

RElltiiS A!..EKSANDER, Łódż, Wólczańska Nr.
tel 43.37, Obicia dla ~zarpaków Schlrpa.

Gumowe wyroby I azbestowe

...

piśmienne

Obicia do maszyn

Lódź, Piołlkom;ka 55, tel. 3-54,
35-40. Wykonywa wszelkiego rodzaju roboty drukarskie po cenach umiarkowanych. Księgi i formularze fabryc1T\e i inne stale w komplecie na składzie.

.

zakłady

--

A. I. OSTROWSKI,

,~EHE ;:;

na dzień 31 grudnia ,1926 r., zatwierdzony
przez Walne Zgromndzenie Akcjonarjuszy.

PCiSLdO ~~

l Elektrotechnh:z~P.!.~~~~

w ciągu najbliższych dni spowoduje
r a w d y"
„P
wstrzymanie wysyłki
....
...e•w•e•n•t
ż: dniem 1 czerwca.

35-40. Fabryka

Drułrnrnie

Przewodniczą~y Zarządu.

B·I LA•S

handlowe I przybory

materjałćw

FRYDERYK STARK, Lódi, Pomorska 37, tel. 37-72.
Predsiębiorstwo budowl. i mech. stolarnia.

Kałużyński.

dłn nrzemysłu.

A. I. OSTROWSKI, Lćdź, Piotrkowska 55, tel 3-54,

NESTLER i FERRENBACII, Łódź, ul. Karolewska
Nr. 41, telefon 15-59.
PLAESCHKE B-cia, Lódź, N;iwrot 43/47, teL 50-65.
Prz edsiębiors{wo Eudowlano-Sztukatorskie.

KASA CHORYCH m. LODZI

w Lodzi

K. O. WITTKE, Łódi, ul. Rndrzeja 62, tel. 52-86
Piece kąpielowe.

Budowl!!!_e_przedsi!;lbiorstwa

&&•

J. J 0 -HN

•·es

Kotlarsko-miedziane

ROSICKI, KAWECKI i S-Jia, t.ódi. ul. Przejazd Nr. 21
tel. 18-47 I 7-70.

I

rest~uracjach

UIWSS RllWI

ma~erjały

eewc

Tow. Akc.
Budowy Transmisji, l\'laszyn
i Odlewni Żelaza

mocy 45 st.

oraz w

AkcionnrJuszów

odbędzie się w dniu 11 czerwca 1927 roku o godzinie' 5-ej po potudniu w lokalu Zarządu w Tomaszowie
przy ulicy Gur>townej Nr. 46 z następującym porząd
kiem dziennym:

*RR

Obow!ą:dmwa sprzedaż

Oferty pise~ne, odpowiadające, treści kosztorysu wstępnego z dnia 23 m;i.ja r, b. , asporządzone według przepisów tymczasowych Ministerstwa Robót
Publicznych o oddawaniu robót i dostaw państwo
wych L. III 396/26 z dnia 31 lipca 1926 roku oraz
według warunków przetargu, należy składać do Wydziału Gospodarczego Kasy Chorych m. Łodzi, ulica
Wólczańska 225 w kopertach podwójnych, z których
wewnętrzna, zawierająca ofertę, powinna być zalakowana pieczęcią firmową i zaopatrzona. w napis:
„oferta do przetargu, mającego się odbyć dnia 11-go
czerwca 1927 roku: na budowę lecznicy, przy ulicy
Łagiewnickiej w Łodzi": zewnętrzna zaś, prócz wyżej wspomnianej koperty powinna zawierać i dowód
wpłacenia wadjum do Banku Gospodarstwa Krajowego do depozytu Kasy Chorych m. Łodzi - wysokości 5 procent oferowanej sum.y w gptówce lub pa- pierach procentowych, mających wartość pupliarną
ustaloną rozporządzeniem Ministerstwa Skarbu z dnia
28 grudnia 1926 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzę
dowym Ministerstwa Skarbu Nr. 3 z dnia 22.I. 1927
roku.
Termin składania ofert upływa o godzinie 15-ej
dnia 11-go czerwca 1927 roku, bezpośrednio przed
rozpoczęciem odnośnej rozprawy ofertowej.
Oferty nieodpowiadające wymienionym powyżej
warunkom lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacje, dotyczące projP,ktu budowy, udzielane będą w godzinach biurowych od 9-ej do 15-ej
w Wydziale Gospodarczym Kasy Chorych m. Łodzi,
gdzie otrzymać mozna również egzemplarz warunków
P.rzetargu oraz ślepy kosztorys.

l 1

sześc.

1>ierwszorzędnej jakości

się mogą zarejestrowane
firmy, które wykażą się, że już
roboty budowlane.

•z•a„Il•-g•immk•w•a•r•ta•ł

Zaromndzenie

członków Komisji Rewizyjnej,
6) Wolne wnioski.
W razie niezgłoszenia się przewidzianej w statucie Spótki dostatecznej ilości akcjonarjuszów, Zwyczajne Waine Zgromadzenie odbędzie się w drugim
terminie 25 czerwca r. b. o godz. 5-ej po południu,
w tymże lokalu i z tym samym porządkiem dziennym, a uchwały, powzię'te na tern Zebraniu, będą
prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych
akcyj.

onopol Spirytusowy
ódki czyste
st. -

budowę ubiegać

~i~u~eg~::r!:~meracy ł

Zwyczajne Walne

jących,

Państwowy

wóaka

że

zawiadamia niniejszym,

5) Wybór 5

- - mocy 40 i 45

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 1927 roku
o godzinie 15-ej w Centrali Kasy Chorych m. Łodzi,
przy ulicy Wólczańskiej 225.

ł/IG„

w Tomaszowie-Mazowieckim

liczyć

do 25,000 stóp

•!i.Jli&.<lj1i-2j.lffbii$i'i'N11~dQ!Af'll-~~~~~ mmzewnwc

Kasa Chorych m. Łodzi z siedzibą w Łodzi ogła
sza niniejszem pisemny publiczny przetarg ofertowy
na budowę lecznicy w Łodzi, przy ulicy Łagiewnic
kiej, objętości około 34,000 mtr.s.

Dyrektor.

H. Landsberg

1) Wybór przewodniczącego
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjne)
i zatwierdzenie bilansu za rok operacyjny
- 1926,
3) Rozpatrzenie preliminarza budżetowego na
rok 1927,
4) Wybór członków Zarządu na miejsce ustępu•

20 proc.

zużyciu miesięcznem

zostają

Przetarg.

(-) F,

Nr. · 613/B. „Bank Gospodarstwa Krajowego"
z siedzibą w Warszawie, Królewska 5, oddział w Ło
dzi, ul. Andrzeja 7. · Dyrektor Juljan Rużycki, i zastępca dyrektora Emil Krug z zajmowanych stanowisk ustąpili. Mianowani zostali: Władysław Biżań
ski, dotychczasowy zastępca dyrektora - dyrektorem, Dr. Paweł Sporysz i Stanisław Pawłowicz - zaJerzy Bukowiecki mianowany
stępcami dyrektora.
został prokurentem oddziału w Łodzi.

Akcyjnej

FABRYK SUKNA

ceny:

www

(-) Dr. E. Samborski

członków zarządu.

Zarząd Spółki

Gotujcie na gazie!

Nr. 525/B. „Przemysł Bawdnia!ly „Bławat",
Spólka Akcyjna" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska
Nr. 265. ździsław Słuszlłiewicz, Herc Zilberszpic i
Marja Zilberszpic prezstaH być członkami zarządu,
a ponadto Herc Ziiberszpic dyrektorem zarządzają
cym.
Nr. 661/B. „Francuska Spółka Akcyjna, Bank
Francusko-Polski" z siedzibą w Paryżu, oddział w Ło
dzi, uL Piotrkowska 67. Pełnomocnikiem firmy zo-

O

Nr, 527/B. „Towarzystwo Wyrobów Wełnianych
Maksymiljan Szyfłer w Lodzi Spółka Akcyjna" z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska · 187. Prokurentem ·
firmy mianowany został Jakób Goldberg, · który ma
prawo podpisu „Per procura" łącznie z jednym z

1111111111111111111111111111111111111111111111

I

członków zarządu.

przedsiębiorstwa i
wykonały większe

N 22
roku.
PRAWDA" z dnia 29 mai' a 1927
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-.:..:.:r~·.;:::,-

Zł.

=

„„

635,901.59
160,969.51
306,37855
334,402.15
1,437,65f.8Q
złote

DOCHO~Y:

Zysk na fabrvkacii

złote

o

MtjiQW*H

•

1,437,651.80

Zł.

1,437,651.80

,.

•

~ll'~U r~~. l.łn~•~tJr.~: Strona ogłoszeniowa dzieli się na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
kadmlndistracja w Łowdzl, ul. Piotrkowska 85, tel. 45 -50
wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
lifl!l.1iVil~mll
~l&lliil.V
adzia re a cji i a ministrac:ji w arszawie, Wilcza 16; tel. 305 -07
za wyraz. Ogłoszenia w „Żródle Zakupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł
gr.
10
Drobne
szpalcie.
w Poznaniu, Skarbowa 7, tel. 28-58
„
„
„
...........
..., ...,._______.._~
------------------------------------~~--------.-.,..,.
19827
Od~ito w Drukarni -~aństwowei w Łodzi. Piotr~ows1'a 85.
Redaktor i wydawca: P.awel Zieliaa. ' „
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